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Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie
gminy”. Opracowanie przybliży Państwu zadania
realizowane przez nasz samorząd w 2018 roku.
W
raporcie
zaprezentowano
sposoby
wydatkowania środków finansowych w zakresie
inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, usług
mieszkaniowych i komunalnych, oferty kulturalnej
i sportowej. W dokumencie znajdą Państwo
również informacje o demografii naszej gminy,
zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie
zdrowia, funkcjonowaniu gminnych jednostek,
ochronie
środowiska,
funduszu
sołeckim
i osiedlowym.

wyborach samorządowych oceniliście mojego
poprzednika.
Zgodnie z moim programem dla Gminy Kąty
Wrocławskie, chcę budować aktywny samorząd,
w którym dostrzegane są codzienne potrzeby
mieszkańców. Przed nami duże wyzwania, takie
jak m.in. sprawna komunikacja gminna, dobrze
funkcjonujące szkolnictwo, ciekawa oferta
spędzania wolnego czasu. Od momentu objęcia
przeze mnie stanowiska burmistrza każdego dnia
chcę zmieniać naszą gminę na lepszą. Wierzę, że
w kolejnym raporcie będę mógł zaprezentować
Państwu wiele pomyślnych informacji.

Rok 2018 zamykał ubiegłą kadencję samorządu na
lata 2014-2018. Oddając swój głos w ostatnich

Łukasz Zbroszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Informacje ogólne o Gminie Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie położona jest
w województwie dolnośląskim, w powiecie
wrocławskim. Graniczy z miastem Wrocław,
a także z gminami: Mietków, Kobierzyce, Sobótka
położonymi w powiecie wrocławskim oraz gminami
Kostomłoty i Miękinia położonymi w powiecie
średzkim. Miasto Kąty Wrocławskie leży
w odległości około 15 km od granic Wrocławia.

Zgorzelec, ponadto gmina posiada dogodne
połączenie z lotniskiem Wrocław - Strachowice.
Na terenie gminy występują formy przyrody objęte
ochroną, a także gatunki roślin i zwierząt objęte
ochroną gatunkową:
 Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy" utworzony rozporządzeniem Wojewody
Wrocławskiego z dnia 27.10.1998 r.,
 obszar Natura 2000
„Przeplatki nad
Bystrzycą” o kodzie PLH020055,
 obszar Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”
o kodzie PLH020103,
 Pomniki Przyrody - drzewa pomnikowe
i zabytkowe aleje,
 gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną
gatunkową,
występujących
głównie
w granicach parku krajobrazowego,
 użytek ekologiczny „Stara piaskownia”.

Gmina zajmuje powierzchnię 176,5 km2. Sieć
osadniczą tworzą: miasto Kąty Wrocławskie oraz
44 wsie oraz przysiółki (36 sołectw).
Na dzień 31.12.2018 r. liczba ludności wynosiła
22973 mieszkańców.
Głównymi ośrodkami gminy są: Kąty Wrocławskie,
liczące 6561 mieszkańców oraz wsie: Gniechowice
(1492 mieszkańców) i Smolec (4561 mieszkańców).
Gmina Kąty Wrocławskie jest gminą o funkcji
przemysłowo-rolniczej, pełni także funkcję
usługowo-handlową dla miejscowej ludności.

Ponadto na obszarze gminy znajduje się wiele
obiektów zabytkowych posiadających walory
historyczne takie jak kościoły oraz obiekty
pałacowo dworskie. Najbardziej wartościowe
z nich objęte są ochroną i znajdują się w strefach
konserwatorskich.

Gmina posiada dobre powiązanie komunikacyjne
z Wrocławiem jak i całym regionem Dolnego Śląska
poprzez: autostrady A4 i A8, drogę krajową nr 35,
drogi wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych.
Przebiegająca południkowo autostrada A4 jest
jedną z ważniejszych dróg o charakterze
międzynarodowym. Autostrada A8 stanowi tzw.
Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Gminę
przecina linia kolejowa nr 274 relacji Wrocław –

Gmina Kąty Wrocławskie należy do makroregionu
Niziny
Śląskiej,
mezoregionu
Równiny
Wrocławskiej
oraz
mikroregionu
Równiny
Wrocławskiej, zwanej także Równiną Kącką.
Ukształtowanie terenu gminy jest mało
zróżnicowane. Obszar ma charakter równinny.
Najwyższy punkt gminy to 187,8 m n.p.m.
(Zachowice), najniższy 119,5 m n.p.m. (Samotwór).
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Na terenie gminy występują gleby brunatnoziemne
(gleby brunatne właściwe i płowe), czarne ziemie
oraz mady rzeczne w dolinach rzek. Ze względu na
wysokie klasy bonitacyjne gleb oraz szczególnie
korzystne
warunki
do produkcji
rolnej
i wyposażenie w urządzenia infrastruktury rolnej,
znaczny obszar gminy podlega ochronie na
podstawie przepisów dot. ochrony gruntów
rolnych.

Teren gminy w całości należy do dorzecza rzeki
Odry. Płyną tu: Bystrzyca, Strzegomka i Czarna
Woda oraz mniejsze cieki m.in. Kasina, Ługowina,
Niesłusz, Potok Karczycki, Rów Kątecki.
Gmina posiada zasoby surowców mineralnych.
Na terenie gminy znajduję się kilkanaście
udokumentowanych złóż surowców naturalnych
w obrębach: Kamionna, Kilianów-Szymanów, Nowa
Wieś Kącka, Pełcznica, Sośnica-Różaniec, Stoszyce,
Wszemiłowice-Jurczyce,
Zachowice.
Są to
wyłącznie
kopaliny,
których
eksploatacja
następować
może
metodą
odkrywkową.
Eksploatacja następuje obecnie w obrębach:
Kamionna, Kilianów-Szymanów, Pełcznica, SośnicaRóżaniec, Stoszyce, Zachowice.
Na terenie gminy wody podziemne występują
w utworach
piaszczystych
czwartorzędu
i trzeciorzędu, w tym tzw. struktura wodonośna
Bogdaszowice. Część gminy położona jest w
zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP - Subzbiornik nr 319. Stanowi on obszar
wysokiej ochrony wód.

Gmina posiada małą lesistość. Lasy i zadrzewienia
zajmują niecałe 8% powierzchni ogólnej gminy
i skoncentrowane są w dolinach rzek: Bystrzycy,
Strzegomki i Czarnej Wody.

Atrakcyjność turystyczna Gminy Kąty Wrocławskie
podkreślona jest poprzez wytyczone szlaki piesze
niebieski, zielony, żółty. Przez gminę przebiega
również szlak rowerowy EuroVelo 9.
Ocenia się, że powyższe uwarunkowania
lokalizacyjne czynią gminę atrakcyjną oraz
świadczą o wysokim potencjale rozwoju na tle
gmin sąsiednich, jak i w skali całego regionu
Dolnego Śląska.
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Finanse Gminy
o

Dochody należne gminom można podzielić na trzy
podstawowe grupy:
- dochody własne (m.in. podatki i opłaty),
- subwencje ogólne: wyrównawcza, równoważąca
i oświatowa,
- dotacje celowe.
Dochody Gminy Kąty Wrocławskie za rok 2018
zostały zrealizowane w 100,60 % , co dało kwotę
140.050.129,06 zł, w tym wykonanie dochodów
majątkowych wyniosło 75 % tj. 8.225.205,78 zł.
Realizacja poszczególnych dochodów
majątkowych kształtowała się następująco:
 dotacje i inne środki na zadania
inwestycyjne 7.793.121,93 zł,
 wpływy
z
przekształcenia
prawa
użytkowania wieczystego 68.569 zł,
 dochody z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności i sprzedaży składników
majątkowych 363.514,85 zł.
Dotacje ze środków UE wpłynęły w kwocie
3.924.190,55 zł. Pozostałe dotacje na zadania
inwestycyjne wyniosły 2.717.394,27 zł. W ramach
dochodów z dotacji
na zadania bieżące i
inwestycyjne realizowane w drodze porozumień i
umów, gmina otrzymała kwotę 2.283.894,37 zł.
Ponadto dochody gminy w 2018 r. kształtowały się
następująco:
 subwencja na zadania oświatowe
wyniosła 18.459.276 zł,
 z tytułu dochodów z podatków i opłat
wpłynęło 75.443.483 zł, z tego m. innymi:
o podatek dochodowy od osób fizycznych –
34.297.029 zł
o podatek dochodowy od osób prawnych –
4.325.831 zł
o podatek rolny i leśny- 2.492.438 zł
o podatek od nieruchomości – 28.658.302
zł
o podatek od środków transportowych –
774.560 zł
o podatek od czynności cywilnoprawnych –
2.836.626 zł.
o wpływy z opłaty eksploatacyjnej –
388.566 zł
o wpływy za wywóz odpadów komunalnych
i inne opłaty- 5.365.394 zł.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu –495.038 zł.
W związku z obniżeniem stawek podatkowych
przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich
obniżyły się dochody gminy. Skutki zmniejszenia
to kwota 3.545.358,64 zł. Jest to więcej od roku
poprzedniego o
409.000 zł.
Zmniejszenie
dotyczy:
- podatku od nieruchomości o 3.301.277,64 zł,
- podatku od posiadania środków transportowych
o 244.081 zł.
Zestawienie dochodów 2017 i 2018 r.
rok 2017
rok 2018
1.Podatek od nieruchomości
25.710.860,09 zł
28.658.302,00 zł
Ulga - obniżenie górnych stawek podatkowych
2.873.752,67 zł
3.301.277,64 zł
2.Podatek od środków transportu
808.284,05 zł
774.560,00 zł
Ulga - obniżenie górnych stawek podatkowych
237.536,85 zł
244.081,00 zł
Wysokość ulgi wzrasta wraz ze wzrostem
dochodów z danego podatku.
Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich
klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały w
przepisach ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z nimi wydatki publiczne stanowią
nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone
wyłącznie na cele i w wysokości ustalonych w
uchwale budżetowej gminy lub w planie
finansowym
jednostki
sektora
finansów
publicznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów wydatków.
W omawianym okresie wydatki zrealizowano w
91% , co dało kwotę 153.212.243,59 zł.
Wydatki budżetowe gminy dzielą się na:
• wydatki bieżące wykonane w kwocie
101.501.957,69 zł
 wydatki majątkowe wykonane w kwocie
51.710.285,90 zł
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Plan i wykonanie dochodów
Gminy Kąty Wrocławskie
na dzień 31.12.2018 r.
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0,00

28 658 301,97

33 000 000,00

2 442 743,41
49 694,49
774 560,14
41 715,38
71 296,10
0,00
2 152,42
133 083,20
100 777,00
388 566,30
2 395,54
495 037,92
5 365 393,83
2 836 626,49
80 841,99
9 705,20
3 481,29
49 150,63
274 948,00
452 843,50
471 391,46
130,00
1 587 355,10
68 569,00
349 328,65
188 322,49
14 186,20
78 272,05
76 308,45
50 818,22
1 030 855,84
1 470 619,30
2 261 422,03

3 000 000,00

34 297 029,00

36 000 000,00

4 325 831,11

39 000 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty reklamowej
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z dywidend
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst …
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego …
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa…
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
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Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie
z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2018 r.
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Kultura i ochrona
dziedzictwa…
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Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Oświata i
wychowanie

Różne rozliczenia

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona…
Obsługa długu
publicznego

Obrona narodowa

Administracja
publiczna
Urzędy naczelnych
organów władzy…

Działalność usługowa

Gospodarka
mieszkaniowa

Transport i łączność

Rolnictwo i
łowiectwo

3 875 177,27

7 678 394,12

1 162 870,20

13 574 135,35

10 419 235,03

9 593 102,13

3 156 546,27

755 418,03

1 109 176,00

664 088,19

668 446,45

777,86

146 285,04

497 629,73

1 512 835,14

22 574 346,14

22 288 191,84

53 535 588,80
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Zestawienie zbiorcze wydatków Gminy Kąty Wrocławskie
na dzień 31.12.2018 r.
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Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują przede
wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia
wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze. W
znaczącej części są to koszty funkcjonowania
oświaty, koszty zakupu materiałów i usług
niezbędnych do bieżącej działalności (m.in.
dowozy dzieci do szkół, ogrzewanie szkół i
przedszkoli, remonty budynków użyteczności
publicznej oraz mieszkaniowej, opłaty, składki i
inne należności ponoszone przez jednostki
budżetowe w imieniu gminy). Gmina też od kilku
lat realizuje zadania w ramach funduszu
sołeckiego oraz osiedlowego.
Osobną kategorię w grupie wydatków bieżących
stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych
wypłacane z budżetu. Przykładem takich
świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków
rodzinnych z programu 500+ , wypłaty świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków
celowych, okresowych i stałych z pomocy
społecznej. Wśród wydatków bieżących należy
także wyróżnić m.in. dotacje udzielane z budżetu
gminy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych
oraz osób prawnych, których wydatki nie są
objęte budżetem, wydatki na programy
finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu
UE
i
źródeł
zagranicznych
niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na
obsługę długu gminy.
Jak przedstawiono powyżej, wydatki majątkowe
stanowią znaczący procent wydatków ogółem, bo
aż 33,75%. Rada Miejska ustalając programy
gospodarcze gminy przyjmuje do realizacji nie
tylko te inwestycje, które są niezbędne w
prawidłowym jej funkcjonowaniu, i które z
upływem czasu przyniosą korzyści, ale też te,
które poprawiają codzienne życie mieszkańców
oraz służą rozwojowi kulturalnemu oraz
sportowemu. Szereg prowadzonych inwestycji
skierowanych jest zarówno do seniorów, jak i
dzieci i młodzieży. Znaczny nacisk w naszej gminie
stawia się na inwestycje oświatowe poprzez
budowę nowych szkół i przedszkoli oraz
modernizację już istniejących obiektów. Również

poprawa bezpieczeństwa, a także budowa i
modernizacja dróg jest priorytetem w nakładach
inwestycyjnych. Dodatkowo w ramach poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w
roku 2018 na fundusz wsparcia dla Policji w
Kątach Wrocławskich przeznaczono kwotę 59.984 zł
a) 20.000 zł na zakup samochodu,
b) 18.264 zł na zakup laserowego miernika
prędkości,
c) 21.270 zł na dodatkowe służby patrolowe.
Rozpoczęto realizację rewitalizacji parków z
udziałem środków funduszy europejskich, co w
znacznym stopniu wzbogaci naszą gminy w tereny
rekreacyjne, które służyć będą mieszkańcom i
pozwolą rodzinom na spędzanie wolnego czasu na
wolnym powietrzu.
W ramach wydatków bieżących ponoszone są
również wydatki na obsługę długu publicznego
gminy, który w 2018 roku wyniosły 664.088,19 zł
i stanowią zapłatę odsetek od kredytów i
pożyczek na finansowanie planowanego deficytów
budżetu gminy w roku 2018.
Budżet gminy na koniec roku zamknął się
deficytem w wysokości 13.162.114,53 zł , plan
wynosił 29.053.500 zł.
Nadwyżka środków finansowym na rachunku
bankowym Gminy wyniosła 4.686.483,61 zł.
W trakcie 2018 roku gmina zaciągnęła kredyt w
kwocie 15.000.000 zł oraz pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w
wysokości 4.609.182,94 zł, a także 184 778 zł na
dofinansowanie mieszkańcom do wymiany
pieców. Łącznie 19.793.960,94 zł.
Na spłatę pożyczek i kredytów wydano zgodnie z
planem 7.621.443 zł.
Dług na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wynosi 38.443.261 zł, w tym
kredyty 33 325 000 zł oraz pożyczki zaciągnięte w
WFOŚi GW 5.118 261 zł,
Gmina corocznie wydaje znaczne środki na
dotacje w różnych formach.

Dotacje, pomoc finansowa oraz rzeczowa dla innych jst.:
1. Gmina Wrocław otrzymała dotację na zbiorowy
transport pomiędzy gminami. W 2018 roku na ten
cel przekazano kwotę 101.836 zł.

2. Dla Województwa Dolnośląskiego została
przekazana pomoc finansowa w kwocie 500 000
zł na remont odcinka drogi 362 relacji StoszyceRomnów. Gmina również wydała 140.636,16 zł na
10
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krajowe przewozy pasażerskie. Udzielono też
pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu
wykonując budowę odcinka chodnika w m.
Pełcznica o wartości 27.250 zł dla poprawy
bezpieczeństwa użytkowników dróg.

3. Udzielono pomoc finansową dla Starostwa
Powiatowego w wysokości 450.000 zł. Pomoc
przeznaczona była na budowę chodnika w m.
Kamionna oraz na wroSIP w wysokości 66.288 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
 Gminy Sobótka
5.036,53 zł
 Gminy Miękinia
11.952,49 zł
 Gminy Wisznia Mała 3.757,80 zł
 Gminy Żórawina
1.830,96 zł
Na dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz
mieszkańców przekazano kwotę w wysokości
1.032.042 zł, w tym 603.042 zł na zadania z
zakresu kultury fizycznej i sportowej. Młodzież
najbardziej utalentowana i rozwijająca pasje
sportowe jest wspierana finansowo w postaci
comiesięcznych stypendiów sportowych. W roku
minionym na ten cel została przekazana kwota
97.139 zł. Na prace konserwacyjne ratujące
zabytki przed ich degradacją wydano 227.000 zł, w
tym w formie dotacji 148.000 zł .

W 2018 roku przekazano dotacje na działalność
dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą
realizowaną
przez
niepubliczne
placówki
oświatowe działające na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie na ogólną kwotę 6.560.145,45 zł, w
tym na dzieci przedszkolne 3.062.269,54 zł.
Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na
dzieci będące mieszkańcami
Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz
oddziałów
przedszkolnych
przy
szkole
podstawowej, a także innych form wychowania
przedszkolnego na terenie innych gmin zapłacono
652.263,31 zł dla:
 Gminy Wrocław
537.677,71 zł
 Gminy Kostomłoty
37.994,14 zł
 Gminy Kobierzyce
53.999,02 zł

11
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Demografia
Gmina Kąty Wrocławskie jest w czołówce gmin
powiatu wrocławskiego pod względem liczby
ludności, która systematycznie wzrasta.

Stan na 01.01.2018r.- 22459
Stan na 31.12.2018r.- 22973

Liczba ludności
23200
22973

23000
22800
22600

22459

22400
22200
Stan na 01.01.2018r

Stan na 31.12.2018r

Obserwuje się intensywny przyrost mieszkańców
terenów wiejskich. Obecnie największymi
miejscowościami w Gminie Kąty Wrocławskie są
Baranowice
Bliż
Bogdaszowice
Cesarzowice
Czerńczyce
Gądów
Gniechowice
Górzyce
Jaszkotle
Jurczyce
Kamionna
Kębłowice
Kilianów
Kozłów
Krobielowice
Krzeptów
Małkowice
Mokronos Dolny
Mokronos Górny
Nowa Wieś Kącka
Nowa Wieś Wrocławska
Pełcznica

100
82
567
138
269
216
1492
128
119
136
132
168
255
71
181
546
510
401
591
281
290
322

miasto Kąty Wrocławskie oraz Smolec i
Gniechowice. Stan ludności gminy Kąty
Wrocławskie przedstawia się następująco:

Pietrzykowice
Romnów
Różaniec
Rybnica
Sadków
Sadkówek
Sadowice
Samotwór
Skałka
Smolec
Sokolniki
Sośnica
Stary Dwór
Stoszyce
Stradów
Strzeganowice
Szymanów
Wojtkowice
Wszemiłowice
Zabrodzie
Zachowice
Zybiszów

12

605
107
29
116
749
38
411
237
210
4561
120
223
73
82
163
240
60
207
120
309
619
138

gmina
16412

Kąty Wrocławskie-miasto
6561
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2. Liczba cudzoziemców, którzy dokonali zameldowania na pobyt stały na terenie miasta i gminy Kąty
Wrocławskie w okresie od 01.01.-31.12.2018r z podziałem na obywatelstwa
Miasto: ukraińskie – 3,
Liczba cudzoziemców, którzy dokonali
zameldowania na pobyt stały na terenie Miasta
Kąty Wrocławskie w 2018 roku
4
3
2
1
0

Gmina:
brytyjskie
ukraińskie
węgierskie
chińskie 6

3

Obywatele Ukrainy

3
12
1

13
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białoruskie 1
niemieckie 1
francuskie 1
Liczba cudzoziemców, którzy dokonali zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy
Kąty Wrocławskie w 2018 roku
14

12

12
10
8

6

6
3

4

1

2

1

1

1

NIEMIECKIE

FRANCUSKIE

0
WIELKIEJ BRYTANIIUKRAIŃSKIE

WĘGIERSKIE

CHIŃSKIE
BIAŁORUSKIE
Obywatelstwo

3. Liczba cudzoziemców, którzy dokonali zameldowania na pobyt czasowy na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie w okresie od 01.01.-31.12.2018r.

Miasto: ukraińskie -154
rosyjskie 4

Liczba cudzoziemców, którzy dokonali
zameldowania na pobyt czasowy na terenie
Miasta Kąty Wrocławskie w 2018 roku
200

154

150
100
50

4

0
UKRAIŃSKIE

ROSYJSKIE

Obywatelstwo

Gmina
serbskie
ukraińskie
białoruskie
niemieckie
gruzińskie
tureckie

3
512
13
3
4
3
14
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meksykańskie
amerykańskie
czeskie 2
rosyjskie
japońskie
hiszpańskie

1
1
5
4
1

Liczba cudzoziemców, którzy dokonali zameldowania na pobyt czasowy na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku

SERBSKIE
UKRAIŃSKIE
BIAŁORUSKIE
NIEMIECKIE
GRUZIŃSKIE
TURECKIE
MEKSYKAŃSKIE
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYK
CZESKIE
ROSYJSKIE
JAPOŃSKIE
HISZPAŃSKIE

4. W Gminie Kąty Wrocławskie nieustannie obserwuje się dodatni przyrost naturalny
Ogółem dzieci urodzonych w 2018
- dziewczynki
- chłopcy

297
152
145

Liczba urodzeń wg płci w 2018 roku.
154

152

152
150
148
145

146
144
142
140
dziewczynki

chłopcy
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Ogółem dzieci urodzonych w 2017
- dziewczynki
- chłopcy

303
137
166

Liczba urodzeń wg płci w 2017 roku.
200
150

166
137

100
50
0
dziewczynki

chłopcy

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich sporządził w 2018r. 172 akty małżeństw w tym: ślubów
konkordatowych było 61, cywilnych-91 i zagranicznych-12. Sporządzono 136 aktów zgonu.
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Oświata i wychowanie
W roku 2018 do 19 szkół i placówek oświatowych
publicznych i niepublicznych funkcjonujących na
terenie Gminy Kąty Wrocławskie uczęszczało
ogółem 3792 uczniów.
Sektor oświaty publicznej tworzyło 6 szkół
podstawowych, jedno samodzielne przedszkole
Nazwa i typ placówki
oświatowej

L
p
1

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Kard. Bolesława Kominka w
Kątach Wrocławskich

2

Szkoła Podstawowa nr 2 w
Kątach Wrocławskich

3

Szkoła Podstawowa w
Sadkowie
Szkoła Podstawowa w
Gniechowicach

4

Szkoła Podstawowa w
Małkowicach

5

SP
296

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Smolcu
Publiczne Przedszkole
w Kątach Wrocławskich

7

Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba
etatów
nauczyciel
skich

601

27

56,66

10,01

50,62

8,62

OP
8

45,15

8,56

OP
1

22,03

7,33

OP
1

18,08

4,6

108,68

9,73

OG
92
457

SP
267

OP
69

SP
14

OG
4
21

OP
161

SP
14

OP
23

SP
11

428

198

12

SP
100

745

OP
15
115
OG

OP
3

Liczba uczniów
przypadających
na 1-go
nauczyciela

22

SP
175

SP
6

publiczne oraz drugie działające w zespole ze
szkołą podstawową. Poniższa tabela obrazuje stan
organizacji publicznych szkół podstawowych wraz
z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi oraz
przedszkoli.

SP
8
9

OP

P

75
88
1058

150

SP

O
G

33

3

O
P

P

4

6

46

301

14

29,17

9,7

3 158

151

330,39

58,55

SP – szkoła podstawowa
OG – oddziały gimnazjalne
OP – oddziały przedszkolne
P – przedszkole
Sektor oświaty niepublicznej tworzyły 3 szkoły
podstawowe,
5
przedszkoli,
4
punkty
przedszkolne. Poniższa tabela obrazuje stan

Lp.

organizacji niepublicznych szkół podstawowych,
niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi,
przedszkoli
i
punktów
przedszkolnych.

Nazwa i typ placówki oświatowej

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa
17

Liczba dzieci
SP
OP
73
48
121
SP
OP

Liczba oddziałów
SP
OP
11
3
14
SP
OP
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Akademia Montessori w Mokronosie Górnym
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEMw
Mokronosie Górnym
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św.
4.
Elżbiety w Kątach Wrocławskich
Niepubliczne Przedszkole ,,Centrum Montessori Pestka”
5.
w Zabrodziu
Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka
6.
w Smolcu
7. Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich
Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia
8.
Montessori w Mokronosie Górnym
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ziarenko Happy Home
9.
w Zabrodziu
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO
10.
w Krzeptowie
Niepubliczny Punkt Przedszkolny POMPONIK w
11.
Gniechowicach
Niepubliczny Punkt Przedszkolny FABRYKA TALENTÓW
12.
w Krzeptowie
Razem

3.

W 2018 r. do placówek wychowania
przedszkolnego publicznych i niepublicznych
uczęszczało ogółem 1299 dzieci. Wśród nich 327
realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie a
807 dzieci w sektorze oświaty publicznej objętych
było wychowaniem przedszkolnym. 30 dzieci
skierowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie w trybie konkursu ofert do
placówki niepublicznej, w której funkcjonowały na
warunkach finansowych analogicznych do
placówek publicznych

11

1

3

26

4

54

6

94

5

53

3

76

4

70

4

64

3

36

2

7

3

13

1

20

2

634

51

Wydatki gminy na oświatę i wychowanie wynosiły
53 535 588,80 zł z czego 17 881 908,30 zł
stanowiły inwestycje, 5 827 208,74 zł dotacje dla
niepublicznych jednostek oświatowych. Natomiast
subwencja oświatowa otrzymana w 2018 r.
wynosiła 18 459 276,00 zł, dotacje celowe z
budżetu Państwa 1 564 597,60 zł.
W 2018 r. ogółem w oświacie publicznej
zatrudnionych było 358 nauczycieli na 330
etatach. Liczba etatów nauczycieli wykonujących
zadania subwencjonowane przez budżet Państwa
w 2018 r. na poszczególnych stopniach awansu
przedstawiała się następująco:

Liczba etatów
Ogółem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

287,99

15,04

87,00

98,65

87,30

W roku 2018 Gmina realizowała ustawowy
obowiązek dowozu dzieci do szkół i przedszkoli dla
uczniów
uprawnionych
(1140),
ponadto
dowożono
uczniów
niepełnosprawnych
skierowanych do placówek specjalnych.
Sytuację w oświacie oraz politykę oświatową
Gminy Kąty Wrocławskie kształtowały trzy
niezależne uwarunkowania. Pierwszym z nich jest
coroczny wzrost liczby uczniów. W 2018 w
stosunku do 2017 r. w sektorze oświaty publicznej

i niepublicznej nastąpił wzrost liczby uczniów o
300, osiągając liczbę 3792 uczniów. Drugim
uwarunkowaniem była konieczność dostosowania
obiektów szkolnych oświaty publicznej do
wymogów ośmioletniej szkoły podstawowej
będącej efektem przeprowadzanych zmian
strukturalnych w oświacie. Trzecią okolicznością
stanowiącą
wyzwanie
było
zapewnienie
ustawowego prawa wychowania przedszkolnego
dla dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 lat.
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Kultura, sport, rekreacja
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach
Wrocławskich z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23,
jest samorządową instytucją kultury, której
statutowym przedmiotem działalności jest
działalność kulturalno-sportowa na terenie miasta
i gminy Kąty Wrocławskie. GOKiS prowadzi
wielokierunkową
działalność
w
zakresie
wychowania, edukacji oraz upowszechniania
kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania
sportowego stylu życia.
Umożliwia różnym
grupom społecznym i wiekowym aktywne
uczestnictwo w kulturze, a tym samym rozwój
zainteresowań i zdolności artystycznych. Na dzień
31 grudnia 2018 r. zatrudnione były 32 osoby,

z czego 29 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
natomiast 3 osoby w niepełnym wymiarze. W celu
prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań
zatrudniani są instruktorzy na podstawie umowy
zlecenia. Realizując zadania statutowe, GOKiS
prowadzi zajęcia w różnych kołach zainteresowań.
W zajęciach uczestniczyło około 1074 dzieci i
młodzieży z terenu
miasta i gminy Kąty
Wrocławskie. W kołach artystyczno- kulturalnych
uczestniczyło 529 osób, w kołach sportowych 303
osób. W zajęciach w czasie ferii zimowych oraz
wakacji udział wzięło 200 osób.

W 2018 roku w GOKiS działały następujące koła zainteresowań:
Nazwa koła zainteresowań

Ilość grup

Ilość uczestników

Zajęcia kulturalne
Gra na keyboardzie
Gra na pianinie
Gra na perkusji
Gra na saksofonie
Zespoły wokalne dla dzieci-śpiew

1
2
1
1
3
+ zajęcia indywidualne
3
1
1
1
1

24
26
10
3
40

1
1
4
1

12
16
71
5

Aktywny senior na terenie gminy

3

150

Środowa Kawiarnia Seniora

1

25

Aerobik na terenie gminy

1

15

Orkiestra dęta

1

9

Balet

2

18

Razem kulturalno-artystyczne

30

529

Taniec nowoczesny
Rękodzieło
Zajęcia plastyczne
Zajęcia ceramiczne
Zespół
Muzyki
Polskiej
„Mokosza”
Chór Sołtysów „Dyszkant”
Zespół Tańca Ludowego „Hanka”
Zajęcia Teatralne
Zespół „Peron”

55
12
16
6
16

Zajęcia sportowe
Piłka ręczna:
Dziewcząt szkoła podst.
Chłopców szkoła podst.

6

19

95
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Młodziki
Młodziczki
Mężczyzn III liga
Mężczyzn II liga
Piłka nożna:
Żaki
Smerfy
Skrzaty
Orliki
Młodziki
TKKF Mężczyźni
Piłka siatkowa:
Mini siatkówka dziewcząt
Siatkówka dziewcząt
Akademia siatkówki
Siatkówka Mężczyzn
Tenis stołowy:
Dziewczęta i chłopcy szkoła
podst.
Junior
Senior
Tenis ziemny
Dziewczęta
Chłopcy
Koszykówka kobiet
Juniorki
Seniorki
Razem sportowe
Ogółem:

6

83

4

56

3

23

2

24

2

22

23
53

303
832

W 2018 r. GOKiS zorganizował następujące
imprezy
kulturalne i sportowe: Dni Kątów,
Majówka, Dzień Kobiet, Zimowe Ogólnopolskie
Spotkania Taneczne, konkursy w różnych
dziedzinach sztuki i sportu, koncerty, wernisaże,
wystawy, spotkania z kombatantami dla uczczenia
rocznic 3 maja i 11 listopada i in. Ośrodek
wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności
lokalnej np. poprzez organizację koncertów
charytatywnych na rzecz mieszkańców Gminy.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu rozwija swoją
działalność poprzez nawiązywanie współpracy
międzynarodowej.
Zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań:
Zajęcia plastyczne, Zajęcia rękodzieła, Zajęcia
muzyczne, Zespoły wokalne, Kapela ludowa Zespół Muzyki Polskiej „MOKOSZA”, Teatralne,
Nauka tańca nowoczesnego, Chór sołtysów
„Dyszkant”, Zespół tańca ludowego „Hanka”,
Orkiestra dęta, Keyboard, Sprawny i aktywny
senior, Zajęcia ceramiczne.
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Zajęcia sportowe:
Piłka ręczna dziewcząt Szkoła Podstawowa, Piłka
ręczna chłopcy Szkoła Podstawowa, Piłka ręczna
młodziki, Piłka ręczna młodziczki, Piłka ręczna
Mężczyzn III liga, Piłka ręczna Mężczyzn II liga,
Piłka nożna Młodziki, Piłka nożna Orliki, Piłka
nożna Żaki, Piłka nożna Smerfy, Piłka nożna
Skrzaty, TKKF Piłka nożna, Mini siatkówka
dziewcząt, Siatkówka dziewcząt, Akademia

Siatkówki
„Dobrowolski,
Siezieniewski,
Kadziewicz“
w
Gniechowicach,
Siatkówka
Mężczyzn, Tenis ziemny dziewcząt, Tenis ziemny
chłopcy, Tenis stołowy Szkoła Podstawowa, Tenis
stołowy Junior, Tenis stołowy Senior, Koszykówka
Kobiet- Seniorki, Koszykówka Kobiet – Juniorki,
Sekcja Badmintona.

Zorganizowane imprezy kulturalne:
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Ferie w mieście, 18 Zimowe Spotkania Taneczne,

wystawy
zbiorowej
uczniów
pracowni
artystycznej), Spektakle taneczne,
Koncert
fortepianowy, Zakończenie roku kulturalnego,
Akcja „Lato w mieście”, Dożynki Gminne, VIII
Festiwal Zespołów Muzyki Ludowej, Dzień
Seniora, Kabaret Młodych Panów, Obchody 100lecia
Niepodległości,
Mikołajki,
Jarmark
Bożonarodzeniowy,
Gminne
Spotkanie
Opłatkowe, Pierwsza Gwiazda – koncert
Świąteczny.

Konkurs Recytatorski, Koncert Walentynkowy,
Dzień Kobiet, Konkurs Keyboardowy, Dzień Kobiet
w Smolcu na wesoło, Koncert Charytatywny, Dzień
aktorski w GOKiS, Militaria od zaplecza, Wiara
czyni cuda, Finisaż wystawy malarstwa Pani Ewy
Rybka, Majówka Disco Polo, V Gminny Konkurs
„Zostań Gwiazdą”, XIII Regionalny Konkurs
Recytatorski Dni Kątów, Koncert Fortepianowy,
Pierwsze obrazem opowiadanie (wernisaż

Imprezy sportowe
ręcznej mężczyzn, mecze Koszykówki Kobiet KKK
Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie, Mecze
koszykówki mężczyzn Polkąty Maximus, Mecze

Turniej piłki nożnej rocznik 2010, Halowy Turniej
Piłki Nożnej, Bieg Tropem Wilczym – dla uczczenia
pamięci Żołnierzy Wyklętych, Turniej „Siatkarskie
Dwójki”, I Ogólnopolski Diamentowy Turniej Tańca
Towarzyskiego, Powiatowe Mini Mistrzostwa w
piłce nożnej, Nocny maraton z Przygodami Ryś VII,
Rodzinny Maraton Ryś, III Turniej Przyszłych
Olimpijczyków JUDO, Piłkarskie zakończenie
wakacji, Turniej Mini Siatkówki, Mikołajkowy
Turniej piłki nożnej, Finał Pucharu Polski w piłce

Piłki Ręcznej II Liga mężczyzn – UKS GOKiS Kąty
Wrocławskie, Mecze Piłki Ręcznej III Liga mężczyzn
- UKS GOKiS Kąty Wrocławskie, Mecze piłki ręcznej
Młodziki GOKiS Kąty Wrocławskie, Mecze piłki
ręcznej Młodziczki GOKiS Kąty Wrocławskie,
Mecze piłki ręcznej junior młodszy - UKS GOKiS
Kąty Wrocławskie.
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Sport i rekreacja – działania prowadzone przez placówki oświatowe
Zajęcia ruchowe realizowane mają na celu:
- podniesienie aktywności fizycznej uczniów,
- stworzenie oferty atrakcyjnych form spędzania
wolnego czasu,
- wyposażenie dzieci i młodzież w pożądane
umiejętności,
- stworzenie oferty uczestnictwa w zajęciach
sportowych
młodzieży
uzdolnionej
i
zainteresowanej uprawianiem sportu,
Wszystkie publiczne jednostki oświatowe
uczestniczą w następujących programach:
- Umiem pływać - współfinansowany przez
Dolnośląską Federację Sportu,
- gminny program powszechnej nauki pływania,

- zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu
Sportowego
współfinansowany
przez
Dolnośląską Federację Sportu,
Wszystkie publiczne szkoły oferują uczniom
zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez
szkołę oraz przeze podmioty zewnętrzne zajęcia
sportowe z zakresu wielu dyscyplin sportowych (
uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia
sportowe działające na terenie gminy, prywatne
kluby sportowe oraz Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Kątach Wrocławskich). Zajęcia sportowe
w gminnych szkołach dotyczą następujących
dyscyplin sportowych: zapasy, lekkoatletyka,
gimnastyka artystyczna, koszykówka, siatkówka,
piłka nożna, judo, taekwondo, karate.

Biblioteka
Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Kątach Wrocławskich realizuje zadania w zakresie
zaspokajania
potrzeb
czytelniczych
i
informacyjnych. Podejmuje inicjatywy zmierzające
do aktywizacji kulturowej, oświatowej i
edukacyjnej.
Do zakresu działania Biblioteki, należą między
innymi:
gromadzenie,
opracowywanie
i
przechowywanie materiałów bibliotecznych (ze
szczególnym
uwzględnieniem
materiałów
dotyczących własnego regionu), udostępnianie
zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie
woluminów czytelnikom na zewnątrz oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
Biblioteka zajmuje się popularyzacją czytelnictwa,
prowadzi doradztwo przy wyborze literatury,
śledzi na bieżąco wychodzące nowości
wydawnicze. Ważną rolę w działalności biblioteki
odgrywa współpraca ze szkołami, przedszkolami,
bibliotekami
innych
sieci,
organizacjami,
stowarzyszeniami, dla rozwoju i zaspokajania
potrzeb
oświatowych
i
kulturalnych
społeczeństwa. Biblioteka na dzień 31 grudnia
2018 r. zatrudniała 4 osoby z czego: trzy osoby w
pełnym wymiarze i jedną osobę w niepełnym
wymiarze czasu pracy.

Biblioteka prowadzi następującą działalność
kulturalno-oświatową:
Wystawy: literackie, rocznicowe,
okolicznościowe , pokonkursowe itp.
Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie
szczególnie godnych polecenia książek. Ponadto
Biblioteka organizuje wystawy poświęcone
różnym wydarzeniom.
Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne
Wycieczki i lekcje mają na celu zapoznanie
uczniów z działalnością biblioteki , gromadzeniem
księgozbioru i pracą bibliotekarza. To obecnie
jedna z podstawowych form dostarczania
informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie
biblioteki. Każdego roku bibliotekę odwiedzają
maluchy z przedszkoli oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych naszej Gminy.
Najwięcej lekcji Bibliotecznych przypada na maj i
czerwiec, kiedy przypadają Dni Bibliotek i Dni
Książki. Wycieczki do biblioteki zawsze są dla
dzieci ogromną frajdą, to znakomita okazja, aby
„zaprzyjaźnić” dzieci z książką i rozwijać ich
zainteresowania.
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Spotkania autorskie
Spotkania autorskie są najbardziej popularną i
lubianą formą przybliżenia znanych autorów
książek, proponowaną przez placówkę. Progi
Biblioteki przekroczyło wielu pisarzy, poetów i
ilustratorów książek. Spotkania te cały czas cieszą
się
ogromnym
zainteresowaniem
wśród
uczestników.

Biblioteka
GOKiS
wychodząc
naprzeciw
potrzebom użytkowników, utworzyła bazę
katalogową książek w wersji elektronicznej w
systemie oprogramowania „MAK+”. Od stycznia
2016 działa elektroniczny system wypożyczeń.
Audiobook
Książka czytana dla dorosłych i dla dzieci.
Biblioteka systematycznie zakupuje audiobooki,
które zdobyły uznanie wśród czytelników w
każdym wieku. Płyty są chętnie i często
wypożyczane.

Konkursy
Przez cały rok Biblioteka organizuje szereg
konkursów czytelniczych i plastycznych.
Gromadzenie zbiorów
Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór
poprzez zakup nowych książek, otrzymując
woluminy od różnych ofiarodawców m.in. z
wydawnictw, hurtowni, osób prywatnych.
Biblioteka stara się rozpoznawać potrzeby
czytelnicze i w miarę możliwości uzupełniać
księgozbiór nowościami wydawniczymi, według
zapotrzebowania pod względem tematycznym,
zainteresowań czytelników. Biblioteka gromadzi
literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę
metodyczną oraz księgozbiór literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy. Dzięki
przemyślanym zakupom książek, literaturze
trafiającej w gusta społeczności, z roku na rok
zwiększa się liczba czytelników. Biblioteka
przykłada dużą wagę do literatury dziecięcej książki edukacyjne, dostarczające wiedzę,
pobudzające fantazję, gwarantującą dobrą
zabawę.
Biblioteka zakupuje prasę bieżącą i prenumeruje
czasopisma fachowe.

Gry Planszowe w Bibliotece
Gry planszowe, to dla jednych relaks i przyjemny
sposób spędzania czasu lub trening intelektualny,
dla innych - pasja. Biblioteka GOKiS oferuje nowe,
różnorodne gry planszowe dla graczy w każdym
wieku.
Projekt „ Legimi na Dolnym Śląsku ”
Projekt umożliwia bezpłatny dostęp dla
czytelników do publikacji elektronicznych w
ramach usług
świadczonych przez Legimi
„Czytanie bez limitu”. Czytanie mobilne stało się
bardzo popularne, idealnie odpowiadając na
zmieniające się potrzeby czytelników, którzy
dostęp do ulubionej literatury pragnąć mieć w
każdym miejscu i w każdej chwili. Czytelnicy
zyskują dostęp do wielu nowości i bestsellerów,
jak również do starszych tytułów beletrystyki
i literatury popularno-naukowej. Czytelnicy mogą
korzystać z ponad 19.000 tytułów najlepszych
autorów polskich i zagranicznych. Dostęp do
ebooków trwa od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Kody dostępu można otrzymać w
Bibliotece.

DOTACJE I PROGRAMY
Biblioteka na bieżąco śledzi programy, które służą
rozwojowi placówki:

Kurs E-Learningowy
Dzięki nawiązanej współpracy z Firmą Funmedia,
Biblioteka przedłużyła o kolejny rok umowę na
FUNPAKIET oferując czytelnikom bezpłatny kurs
E-LEARNINGOWY (interaktywna nauka online).
Kurs jest aktywny od września 2014 r. Czytelnicy
mogą skorzystać z 5 nowoczesnych e-kursów: j.
niemiecki, j. angielski, j. hiszpański, j. francuski
oraz j. włoski. Jedna osoba otrzymuje jeden kod,
który daje dostęp do 5 kursów. Kurs nadal cieszy
się dużym powodzeniem wśród czytelników. Kody
dostępu można otrzymać w Bibliotece.

Program Biblioteki Narodowej pod patronatem
MKiDzN- „Zakup nowości wydawniczych dla
Bibliotek Publicznych”
Biblioteka w 2018 r. po raz kolejny wystąpiła z
wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie
o przyznanie dotacji na „zakup nowości
wydawniczych”. Otrzymała dotację w wysokości
14 tys. zł.
Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki - MAK+
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„Książki prosto do domu”
W naszej bibliotece jest możliwość dostarczenia
przez bibliotekarza "Książki prosto do domu".
Propozycja ta jest skierowana do osób starszych,
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które
mają problemy z poruszaniem się. Aby zamówić
książki
należy
dostarczyć
do
Biblioteki
jednorazowe zgłoszenie (pocztą, e- mailem,
podając wiek lub inne informacje, które

potwierdzą możliwość skorzystania z tej usługi, jak
również dane umożliwiające zapisanie się do
Biblioteki, jeżeli nie jest się jeszcze czytelnikiem
(pesel, imię i nazwisko, adres, telefon
kontaktowy). Książki są dostarczane czytelnikom
bezpłatnie raz w miesiącu, po uprzednim
umówieniu się z bibliotekarzem co do dnia i
godziny.

Ferie z biblioteką; Zajęcia z maluchami; Wystawy:
„Poczuj w sobie miłość do książek”,
„Być Kobietą – znane twarze”, „Wiosenna”,
wystawa rocznicowa z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości, wystawa z okazji Świąt Bożego
Narodzenia;
Lekcje
biblioteczne;
Zajęcia
komputerowe; Spotkania autorskie; Wycieczki

przedszkolaków
do
biblioteki;
Zajęcia
przedświąteczne z dziećmi; Konkurs czytelniczy
„Mistrz pięknego czytania; Tydzień promocji
czytelnictwa i biblioteki; Urodziny Myszki Miki;
Konkurs Plastyczny pn. „Kto Ty jesteś? Polak
mały!” i inne.

DANE STATYSTYCZNE
I Wpływy :
Ilość książek ogółem
w tym zakup z dotacji własnej
W tym z dotacji MKiDZN
w tym dary

-

2202 egz.
1550 egz.
493 egz.
159egz.

zakup Audiobooki

-

105 egz.

wartość ogółem
/ 54318/
w tym dotacja własna
w tym dotacja MKiDZN
/ 14.000/
w tym wartość darów
w tym wartość audiobooków

-

52642,68 zł.

-

37.736.64 zł.
12.324,68 zł.

-

318,00 zł
2.263.36 zł.

II Czytelnicy: użytkownicy
w bibliotece - 1042 os.

zakup czasopism:
 Gazeta Wrocławska /gaz. codzienna/
 Polityka /tygodnik/
 Książki Magazyn do Czytania /miesięcznik/
 Focus /miesięcznik/
 Zwierciadło /miesięcznik/
czasopisma fachowe :
 „Bibliotekarz”
 „Poradnik Bibliotekarza”
 „Biblioteka w Szkole”
 „Biblioteka Publiczna”
Dary od czytelników i Wydawnictw.

zarejestrowani

Biblioteka
współpracuje
z
bibliotekami
wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin
w zakresie wzajemnego wypożyczania książek.
Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby
uczące się.
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W Kątach Wrocławskich działa Komisariat Policji.
Stan bezpieczeństwa
na terenie działania
Komisariatu Policji przedstawia się następująco:
 przestępczość ogólna w 2018 roku - na
poziomie 124, 8 % i jest wyższa od 2017
roku o 135 zdarzeń ubiegłego roku,
 wykrywalność przestępczości ogólnej
oscyluje na poziomie 58, 1 % i jest wyższy
o 4,3% od 2017 roku.

Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina Kąty Wrocławskie
zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP
działającym na jej terenie. W ramach 4 jednostek
gotowych do udziału w działaniach ratowniczych
jest ok. 60 strażaków-ratowników.
W 2018 roku jednostki OSP z terenu Gminy Kąty
Wrocławskie podjęły łącznie 509 wyjazdów na
alarmowanie przez Państwową Straż Pożarną.
W 2018 roku Gmina Kąty Wrocławskie oprócz
środków własnych przeznaczonych na utrzymanie
jednostek OSP pozyskała środki finansowe z
Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 10 950,40
zł, dzięki którym zakupione zostały defibrylator,
zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską
ortopedyczną i szynami oraz zestaw do segregacji
poszkodowanych.
Gmina Kąty Wrocławskie prowadzi magazyn
przeciwpowodziowy, w którym zgromadzone jest
niezbędne wyposażenie do prowadzenia działań
na wypadek wystąpienia powodzi.
W celu realizacji obowiązków wynikających z
ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie
Gminy działa powołany zarządzeniem Burmistrza
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ponadto
w ramach nałożonych przez ustawodawcę
obowiązków prowadzony jest całodobowy dyżur
na cele zarządzania kryzysowego.
W ramach obowiązków wynikających z zadań
zleconych, dotyczących obronności państwa
wykonywanych przez gminę, prowadzone są
sprawy zakresu pozamilitarnych przygotowań
obronnych. W ramach tego przede wszystkim
przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa,
prowadzone są postępowania administracyjne na
wniosek lub z urzędu w wyniku, których
wydawane są decyzje administracyjne nakładające
na osoby fizyczne oraz przedsiębiorców obowiązki
na czas ogłoszenia mobilizacji oraz wybuchu
wojny.

W roku 2018 odnotowano ogółem 1294
interwencji, wykonano 2441 służb patrolowych i
obchodowych.
Największą
grupę
przestępstw
stanowią
przestępstwa przeciwko mieniu tj.:
 kradzież z włamaniem art. 279 par. 1 kk –
75 zdarzeń w 2018 roku do 75 w 2017
roku dynamika na poziomie 96, 2%
(spadek)
 kradzież mienia art. 278 kk – 90 w 2017
do 80 w 2017 roku dynamika na poziomie
112, 5 %
 uszkodzenie mienia 288 kk – 37 do 33
dynamika na poziomie 112, 1 %
W celu zapewnienia maksymalnego poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańcom
Kątów
Wrocławskich policjanci w analizowanym okresie
przeprowadzili 2348 kontroli drogowych wystawili
820 mandatów karnych. Wszczęto łącznie 687
postępowań z zakresu wykroczeń z czego 273
skierowano do Sądu celem ukarania.
Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie działają 4
Jednostki Operacyjno-Techniczne Ochotniczych
Straży Pożarnych: OSP Gniechowice, Małkowice,
Smolec oraz Zachowice. Jednostka OSP
Gniechowice jest włączona do Krajowego Systemu
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Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja
polityki społecznej Państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, wykorzystując własne środki,
możliwości
i
uprawnienia”.
Zgodnie
z
obowiązującą ustawą o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. ( Dz.U.2018.1508 t.j.), ośrodki
pomocy społecznej zatrudniają pracowników
socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej.

wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
pracy socjalnej; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej
infrastruktury socjalnej; analizie i ocenie zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej; realizacji zadań wynikających
z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijaniu
nowych form pomocy społecznej i samopomocy w
ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni
przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie,
a
następnie,
po
zebraniu
niezbędnych
dokumentów, określane są przyczyny i problemy
dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie
pomocy w zależności od indywidualnej sprawy.

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby
zainteresowanej oraz z urzędu. Pomoc społeczna
polega w szczególności na: przyznawaniu i

Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera poniższa tabela.
Powód trudnej sytuacji życiowej
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Ubóstwo
Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Liczba osób korzystających stale z pomocy
społecznej w Gminie maleje. Natomiast wzrasta
ilość osób chorych i niepełnosprawnych oraz osób
starszych, które potrzebują pomocy w formie
usług opiekuńczych lub umieszczenia w domu
pomocy społecznej. W związku z rozwojem gminy
i nowym budownictwem, co za tym idzie

Liczba rodzin
ogółem
129
88
82
26
18
4
21
13
4
-

wzrostem nowych mieszkańców, w tym głównie
rodzin z dziećmi zauważalny staje się również
wzrost świadczonej pomocy z systemu wsparcia
rodziny w formie świadczenia wychowawczego
(500+), stypendium szkolnego czy świadczeń
rodzinnych.
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Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego
mieszkaniowych. Znaczny spadek można zauważyć
w wydatkach poniesionych na wypłatę świadczeń
materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym
oraz na wspieranie rodziny. Ogólna kwota
środków przeznaczonych na funkcjonowanie
ośrodka oraz wypłatę świadczeń w porównaniu do
roku ubiegłego wzrosła.

W 2018 roku wzrosła ilość środków na opłacenie
mieszkańcom naszej gminy pobytów w domach
pomocy społecznej. Widoczny jest też wzrost
wydatkowania środków na składki zdrowotne.
Zmniejszyła się kwota środków przeznaczona na
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na wypłatę
zasiłków okresowych i celowych oraz dodatków

Realizacja zadań przebiega zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich.
Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa.
Budżet GOPS z podziałem na zadania
2016
15 534 863,08 zł
2 803 406,96 zł
18 338 270,04 zł

zlecone
własne
łącznie

2017
19 813 010,31 zł
2 949 009,99 zł
22 762 020,30 zł

2018
20 766 831,97 zł
3 339 104,28 zł
24 105 936,25 zł

Poziom wydatków z budżetu Gminy na pomoc społeczną w ostatnich latach (2016-2018) wzrósł. Ich udział w
całości wydatków budżetu W tym samym czasie odpowiednio wzrósł udział wydatków na zadania własne. W
ujęciu graficznym powyższe dane zostały zaprezentowane na wykresie.

wydatki GOPS

zł25 000 000,00
zł20 000 000,00
zł15 000 000,00
zł10 000 000,00
zł5 000 000,00
zł2016

zlecone
2017
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ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ
W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) w złotych.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Prognoza 2019

Rok 2018
OGÓŁEM

OGÓŁEM

23 227 933

23 437 418

23 479 579

17 316

19 684

20 000

500 000

467 884

510 000

855 286

1 054 083

1 054 083

7 845

6 803

6 803

54 183

56 378

56 378

221 612

131 248

131 248

98 544

82 201

82 201

157 904

184 240

184 240

1 325 592

1 606 736

1 606 736

2 402

271

0

6 474

3 462

3 462

2 402

271

0

6 474

3 462

3 462

19 786

19 786

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie narkomanii
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w
zajęciach
Zasiłki okresowe, celowe i
pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

49 261
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RODZINA
Świadczenie wychowawcze
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Wspieranie rodziny

14 611 060

14 796 500

14 796 500

5 183 901

4 955 340

4 955 340

136 553

52 802

52 802

W 2018 roku większość budżetu na pomoc
społeczną w ramach zadań własnych Gminy
przeznaczonych zostało na domy pomocy
społecznej.
Skuteczna realizacja zadań GOPS nie jest możliwa
bez współdziałania z władzami samorządowymi,
kuratorami sądowymi, ZUS-em, KRUS-em, służbą
zdrowia, szkołami, parafiami, sołtysami i innymi
W roku 2018 przygotował i przeprowadził 3
projekty socjalne:
„Zaloguj się na świetlicy. Zajęcia sportowe dla
dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy
Kąty Wrocławskie jako sposób na ograniczenie
czasu korzystania z Internetu ”.
W ramach tego projektu przeprowadzono zawody
sportowe na boisku GOKiS dla dzieci z świetlic
środowiskowych.
„Radość życia bez użycia przemocy i alkoholu.
Wzmocnienie działań na rzecz osób z problemem
przemocy i alkoholu”. Treningi dla osób
nadużywających alkoholu oraz sprawców
przemocy domowej, z którego skorzystało 12
uczestników.

jednostkami
oraz
osobami
prywatnymi,
zainteresowanymi losem osób będących w trudnej
sytuacji. Współpraca ta pozwala na zintegrowanie
działań pomocowych na terenie Gminy oraz
przyczynia się do uzyskania ciekawych rozwiązań
problemów społecznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tworzy
również programy oraz realizuje projekty socjalne.
„Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich,
bezdomnych niepełnosprawnych z terenu Gminy
Kąty Wrocławskie”.
Wszystkie projekty były bez kosztowe, zostały
realizowane dzięki pomocy i wsparciu
pozyskanych sponsorów i wkładu pracowników
GOPS w Kątach Wrocławskich.
GOPS w Kątach Wrocławskich nie brał udziału i nie
tworzył projektów unijnych, w roku 2018 po
zmianie kierownika GOPS, został aplikowany
wniosek do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18
pt.:Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wro
cławskie - przewidywany termin realizacji IX/2019II/2021.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
interdyscyplinarnego
oraz
w
sprawie
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
oraz Uchwała zmieniająca nr XIII/125/11 z dnia
15.09.2011.
Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna
i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana
interdyscyplinarnie. Dlatego też w

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie z dnia 29.07.2005 (Dz.U z 2005 nr 180
poz.1493 ze zmianami) do zadań gminy należy w
szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym
tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. W
związku z powyższym Rada Miejska określa w
drodze uchwały tryb i sposób powoływania i
odwoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego. Na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie kwestię tą reguluje Uchwała nr
X/97/11 z dnia 30.06.2011 w sprawie sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu

skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Kątach
Wrocławskich wchodzą przedstawiciele różnych
instytucji tj:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kątach Wrocławskich;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kątach Wrocławskich,
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3) Policji Miejskiej we Wrocławiu, Komisariatu
Policji w Kątach Wrocławskich,
4) Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w
Kątach Wrocławskich,
5) Przychodni Lekarskiej w Kątach Wrocławskich,
6) Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i
Nieletnich w Środzie Śląskiej,
7) Punktu Konsultacyjnego w Kątach
Wrocławskich.
W najbliższym czasie planowane jest również
powołanie przedstawiciela organizacji
pozarządowej z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.
Rolą powyższych instytucji, a tym samym Zespołu
Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań
na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w
rodzinie. Działania te przyczyniają się do
usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy i ograniczenia zjawiska oraz poprawy
jakości życia mieszkańców gminy.

Aktem prawnym regulującym działania wszystkich
podmiotów wobec przemocy w rodzinie jest
również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13.09.2011 w sprawie procedury Niebieskiej
Karty, które obowiązuje od 18.10.2011. Procedura
Niebieskiej Karty została opracowana w ten
sposób, aby połączyć kompetencje wszystkich
instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i tworzyć warunki do
podejmowania współpracy już od momentu
interwencji. W rozporządzeniu określono również
krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia
procedury Niebieskiej Karty, obowiązki w tym
zakresie
przewodniczącego
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
zadania
pracowników
socjalnych, działania przedstawicieli gminnej
komisji, ochrony zdrowia, oświaty, a także
funkcjonariuszy policji.
- inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
1. Realizowanie działań określonych w gminnym
programie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie,
2. Integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów wchodzących w skład Zespołu
w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie:podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kątach Wrocławskich. Poza tym Zespół tworzy
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
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Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje
Gmina Kąty Wrocławskie charakteryzuje się
zróżnicowanym
zagospodarowaniem
przestrzennym.
Można
wyróżnić
kilka
charakterystycznych obszarów ze względu na ich
użytkowanie.
Większość
terenów
gminy
przeznaczonych jest pod produkcję rolną. Zgodnie
z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty
Wrocławskie (uchwała nr XXV/234/12 Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27
września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty
Wrocławskie ze zmianami (ostatnia zmiana
podjęta uchwałą nr XXXIX/513/18 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r.)
zakazuje się wyłączania z produkcji rolnej i leśnej
obszarów, dla których nie wyznaczono innego
sposobu zagospodarowania niż rolny lub leśny.
Na terenie gminy można wyróżnić 2 centra
o szczególnym natężeniu zabudowy o funkcji
aktywności
gospodarczej
produkcyjnej,
usługowej, składowo-magazynowej (istniejącej lub
planowanej). Największe zagęszczenie tego
rodzaju zagospodarowania terenu znajduje się w
łuku ciągnącym od Pietrzykowic przez Nową Wieś
Wrocławską, wzdłuż autostrady A4 i A8
(Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) do
wschodnich granic gminy. Drugi ważny ośrodek
aktywności gospodarczej znajduje się na
przedmieściach
Kątów
Wrocławskich,
w
bezpośredniej okolicy węzła autostradowego
„Kąty Wrocławskie”. Rozmieszczenie tego typu
stref w sąsiedztwie ważnych węzłów drogowych,
daje
możliwości
do
najefektywniejszego
wykorzystania obecności drogi o znaczeniu
międzynarodowym (E40), a także stanowi często
bufor między szkodliwym wpływem ruchu
samochodowego na autostradach a zabudową
typowo mieszkalną.
W każdej miejscowości gminy wyznaczone są
w obowiązujących
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego
rezerwy
terenowe
przeznaczone
pod
zabudowę
mieszkaniową
i mieszkaniowo-usługową.
W związku z oddziaływaniem miasta Wrocławia na
charakter gminy, najdynamiczniej w zakresie
budownictwa mieszkaniowego rozwija się

północno - wschodnia jej część oraz miasto Kąty
Wrocławskie. Miejscowości takie jak Smolec,
Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny,
Gądów, Jaszkotle czy Pietrzykowice przechodzą
intensywnie proces semiurbanizacji. Zabudowa
typu podmiejskiego, w większym bądź mniejszym
stopniu,
pojawia
się
we
wszystkich
miejscowościach
gminy,
jednakże
jej
najdynamiczniejszy przyrost można zauważyć w
obrębach Smolec, Krzeptów, Gądów-Jaszkotle i
Pietrzykowice oraz samym mieście Kąty
Wrocławskie. Ostatni czas to wyraźny wzrost
udziału
budownictwa
mieszkaniowego
wielorodzinnego. Dotyczy to w szczególności wsi
Smolec i Krzeptów.
W roku 2018 dokonano analizy aktualności
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, w
którym wyznaczono Wieloletni program prac
planistycznych na lata 2019 i 2024 (uchwała nr
XLV/527/18
Rady
Miejskiej
w
Kątach
Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r.) Z
wyników analizy wynika, że na obszarze gminy
obowiązuje
241
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego. Plany, które
wymagają aktualizacji, obejmują 80% obszaru
gminy. Jest to 58 planów miejscowych
uchwalonych przed rokiem 2003. W ubiegłym
roku zrealizowano 100% założeń wynikających z
Wieloletniego programu prac planistycznych,
wskazanych na rok 2018 uchwałą Rady Miejskiej
nr XLVIII/503/2014 z dnia 25 września 2014 r.
W analizowanym okresie podjęto:
 11 uchwał w sprawie przystąpień do
sporządzenia
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
(dot.
terenów w obrębach: Gniechowice, Kąty
Wrocławskie, Kilianów-Szymanów, Smolec,
Strzeganowice, Zabrodzie),
 11 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
(dot. terenów w obrębach: Bogdaszowice,
Gądów-Jaszkotle, Kąty Wrocławskie, Mokronos
Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś
Wrocławska, Pietrzykowice-Rybnica, Smolec),
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 1 uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (dot. terenów w obrębie KilianówSzymanów),
 1 uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (dot.
terenów w obrębie Smolec).
Podjęte uchwały kończące procedury planistyczne
wprowadziły m.in. nowe tereny inwestycyjne:
 0,7ha
pod
zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną,
 6,5ha
pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną,
 33,5ha pod zabudowę zagrodową.
Chłonność tych terenów szacuje się do 1400
mieszkańców.
W trakcie opracowania było około 40 projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Na etapie prowadzenia prac planistycznych
wystąpiono z wnioskami do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze do 11
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, na łączną
powierzchnię 217,9942 ha. Wnioski są wciąż
analizowane przez Departament Gospodarki
Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2018 zapadła jedna decyzja „odrolnieniowa” do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
wsi Zachowice, dla gruntów o powierzchni
14,9349 ha. Była to decyzja w związku
z wnioskiem z 2017 r.
Z danych posiadanych przez urząd wynika, że od
1996 r. powierzchnia gruntów klas I-III, na którą
Minister wyraził zgodę na zmianę jej
przeznaczenia w gminie Kąty Wrocławskie wynosi
około 1726 ha. W chwili obecnej wszystkich
zainwestowanych nierolniczo terenów jest około
600 ha.
Ponad to, w ramach prac Wydziału Gospodarki
Przestrzennej w roku 2018 wydano m.in.:
 1035 informacji z obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
 107 postanowień w sprawie wstępnego
podziału
nieruchomości,
w
tym
8
negatywnych.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
wydał 152 decyzje w sprawie podziału
nieruchomości.
Starosta Powiatu Wrocławskiego na terenie gminy
wydał 399 decyzji pozwolenia na budowę:
 w tym 153 na budynki mieszkalnych w
zabudowie
jednorodzinnej,
w
których
wyznaczono 243 lokali mieszkalnych,
 w tym 2 na budynki mieszkalne w zabudowie
wielorodzinnej, w których wyznaczono 82
lokale mieszkalne.

REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW
Gmina Kąty Wrocławskie stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie komfortu życia mieszkańców
wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną. W roku 2018 zrealizowano inwestycje na
łączną kwotę 51.710.285,90 zł, które w skrócie przedstawiamy poniżej.

Najważniejsze projekty 2018 roku
Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich,
ul. 1 Maja
Prace rozpoczęto w lipcu 2017 r., zakończono i
uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla części
łącznika w sierpniu 2018 roku i dla pływalni w
październiku 2018 roku.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków
Województwa
Dolnośląskiego
w
ramach
programu budowy małych przyszkolnych krytych

pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w kwocie
1.250.00,00 PLN oraz z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w ramach „Programu rozwoju
ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż”
w kwocie 1.563.200,00 PLN.
Inwestycja polegała na budowie budynku krytej
pływalni (w skład którego wchodzi m.in. hala
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basenu,
pomieszczenie
porządkowe,
pomieszczenie magazynowe, szatnia damska i
męska, natryski, pokój ratownika, hall kasowy, hall
suszarkowy, pokój biurowy), z saunarium (w skład
których wchodzi
wanna z hydromasażem,
przebieralnia, prysznice, sauna fińska, sauna
parowa,
strefa
wypoczynku)
i
łącznika
dydaktycznego (w którym mieszczą się sale
lekcyjne, świetlice, szatnie, pomieszczenie
wydawania
posiłków,
zmywalnia,
sala
komputerowa, sala językowa, pokój psychologa,
pokój dyrektora i sekretariat).

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z
wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w
systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

W I
etapie inwestycji został rozbudowany
budynek szkoły o nową część szkolną,
przedszkolną, kuchenną, administracyjną oraz
kotłownię
wraz
z
częściowym
zagospodarowaniem terenu. Ta część obiektu
została dopuszczona do użytkowania i od września
2018 r. placówka oświatowa rozpoczęła
funkcjonowanie w nowym budynku.

Prace nad dokończeniem budowy po zmianie
Wykonawcy rozpoczęto w maju 2017 r.,
zakończono
i
uzyskano
pozwolenie
na
użytkowanie w sierpniu 2018 roku.

Wykaz inwestycji i remontów przeprowadzonych w 2018 r.:
Realizacja inwestycji, remontów oraz innych prac w zakresie budynków i budowli:
Inwestycje:
1. Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10 (ściany: północna, wschodnia i zachodnia),
wartość umowy: 278.797,23 zł
2. Zakup mieszkań komunalnych, wartość umowy: 1.667.634,00 zł
3. Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego
Umowa podstawowa z wykonawcą robót
3.968.193,70 zł
Umowa na roboty dodatkowe z wykonawca robót 696.441,72 zł
4. Dostawa i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady miejskiej,
wartość umowy: 14 429,73 zł
5. Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku
UMIG w Kątach Wrocławskich, wartość umowy: 50 676,00 zł
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6.

Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku UMiG, wartość
umowy: 26 607,88 zł
7. Budowa świetlicy w Pełcznicy, wartość umowy: 1.346.850,00 zł
8 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice
Kilianów umowa podstawowa z wykonawcą robót, wartość umowy: 475.000,00 zł
Kębłowice umowa podstawowa z wykonawcą robót, wartość umowy: 495.000,00 zł
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach
Umowa podstawowa z wykonawcą robót, wartość umowy: 115.105,65 zł
10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie
Umowa podstawowa z wykonawcą robót
404.370,00 zł
Umowa na roboty dodatkowe z wykonawca robót
15.750,25 zł
11. Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Zwycięstwa, wartość
umowy: 684.250,00 zł

Realizacja inwestycji, remontów oraz innych prac w zakresie oświetlenia:
W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane
jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie
energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w
miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne.

1.

2.

Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Bogdaszowice (15 lamp), Czerńczyce (4
lampy), Kąty Wrocławskie (3 lampy), Bliż (14 lamp), Smolec (25 lamp), Zachowice (2 lampy), (11
lamp) oraz Pełcznica (8 lamp) oraz zrealizowano oświetlenie terenów rekreacyjnych w
miejscowości Kąty Wrocławskie przy ul. Okrzei oraz w Kamionnej.
Realizowane są projekty oświetlenia drogowego w miejscowościach: Górzyce ul. Krótka, Kąty
Wrocławskie ul. Korczaka, Kębłowice w dz. nr 18, Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa, Smolec ul.
Ogrodowa, Chabrowa i Starowiejska, Sadków ul. Ogrodowa oraz w Zabrodziu na drodze w dz. nr
9/2 i 7, Czerńczyce ul. Dębowa, Kąty Wrocławskie ul. Leśna, Samotwór w pasie drogi
wojewódzkiej nr 362 do miejscowości Skałka, Pełcznica w pasie drogi wojewódzkiej 346 do
Kątów Wrocławskich oraz w Kamionna od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania dróg
powiatowych 2000D z 2002D, doświetlenie przejść dla pieszych w Kątach Wrocławskich w
rejonie skrzyżowania ul. Popiełuszki i Nowowiejskiej, w Pełcznicy przy placu zabaw oraz w
Sośnicy na drodze wojewódzkiej.

Miejscowość
Baranowice
Bliż
Bogdaszowice
Cesarzowice
Czerńczyce
Gądów
Gniechowice

Liczba opraw oświetlenia drogowego - stan na 31.12.2018 r.
Miejscowość Własność
Własność
Własność Tauron
Własność Gminy Kąty
Tauron
Gminy Kąty
Dystrybucja Serwis
Wrocławskie
Dystrybucja Wrocławskie
S.A.
Serwis S.A
43
18
Pietrzykowice
56
14
3
14
Romnów
23
40
1
70
Różaniec
4
14
14
Rybnica
9
17
59
29
Sadków
55
24
18
Sadkówek
4
85
109
Sadowice
42
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Górzyce
Jaszkotle
Jurczyce
Kamionna
Kąty Wrocławskie
Kębłowice
Kilianów
Kozłów
Krobielowice
Krzeptów
Małkowice
Mokronos Dolny
Mokronos Górny
Nowa Wieś Kącka
Nowa Wieś Wr.
Pełcznica

8
19
16
21
530
10
20
15
16
15
46
77
29
34
52
42

8
4
2
328
11
1
7
139
8
18
71
12
4
16

Samotwór
Skałka
Smolec
Sokolniki
Sośnica
Stary Dwór
Stoszyce
Stradów
Strzeganowice
Szymanów
Wojtkowice
Wszemiłowice
Zabrodzie
Zachowice
Zybiszów
SUMA

19
25
157
11
30
16
8
18
8
19
8
22
49
1805

20
298
18
4
4
7

3
4
61
13
1361

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Kąty Wrocławskie posiada 1361 sztuk (w 2018 r. przybyło 142 lampy)

Realizacja inwestycji, remontów oraz innych prac w zakresie wodociągów i kanalizacji:
1. Przejmowanie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenach wiejskich
2. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe – wykonanie projektu
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – kontynuacja
4. Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie
Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Gmina przejmuje odpłatnie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane ze środków własnych
inwestorów. Następuje to w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2018.1152).
Przejmowanie urządzeń następuje na wniosek inwestora, który wybudował urządzenie. Po weryfikacji
przedłożonych przez inwestora dokumentów dotyczących przekazywanych urządzeń ustala się wysokość
odpłatności za przekazanie ich na majątek Gminy. Następuje to w trybie negocjacji pomiędzy stronami.
Osobą decyzyjną ze strony Gminy w roku 2018 był Burmistrz/Zastępca Burmistrza.
Przy ustalaniu odpłatności bierze się pod uwagę parametry techniczne (długość, średnicę, materiał) oraz czy
przejmowane urządzenia umożliwiają obsługę innych terenów.
Komunalizacją objęto:
1. odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 4.143,46 mb, w tym:
- Pełcznica dz. nr 390 dr o długości 88,5 mb;
- Cesarzowice dz. nr 8/3, 75 dr, 76/27 o długości 181 mb;
- Bogdaszowice dz. nr 519, 581/4 o długości 82,2 mb;
- Samotwór dz. nr 43 o długości 152 mb;
- Kębłowice dz. nr 13 dr, 20/50, 20/57, 20/60, 20/61, 20/73 o długości 869 mb;
- Zachowice dz. nr 469, 513, 225/3 o długości 60 mb;
- Krzeptów dz. nr 60 o długości 312,75 mb;
- Zybiszów obręb Mokronos Górny dz. nr 92/61 o długości 106,88 mb;
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2.

- Bogdaszowice dz. nr 205/12, 517dr, 205/23 o długości 73,5 mb;
- Smolec dz. nr 538/202, 173/536, 538/226, 538/176 o długości 2020,13 mb;
- Kąty Wrocławskie dz. nr 2/12, 14/1-5 AM-1 o długości 109,0 mb;
- Kąty Wrocławskie dz. nr 20 AM-26 o długości 34,50 mb;
- Kąty Wrocławskie dz. nr 2/46, 2/55 AM-1 o długości 54,0 mb
odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1.025,3 mb, w tym:
- Bogdaszowice dz. nr 519, 581/4, 581/7 o długości 145,4 mb;
- Kębłowice dz. nr 13dr, 20/50, 20/57, 20/60, 20/61, 20/73 o długości 554,0 mb;
- Smolec dz. nr 538/202, 173/536, 538/226, 538/176 o długości 164,40 mb
- Kąty Wrocławskie dz. nr 2/12, 14/1-5 AM-1 o długości 36,0 mb;
- Kąty Wrocławskie dz. nr 2/46, 2/55 AM-1 o długości 38,50 mb;
- Kąty Wrocławskie dz. nr 4/18dr, 4/30dr, 4/26 AM-18 o długości 87,0 mb.

W roku 2018 zaplanowano środki na odpłatne
przejęcie sieci na terenie miasta Kąty
Wrocławskie. Do końca roku nie zostały złożone
wszystkie wnioski o przekazanie przedmiotowych
sieci na majątek Gminy- m.in. na tranzytową sieci
wodociągową o dł. 565 mb i kanalizacyjną o dł.
2.517 mb na odcinku Smolec- KrzeptówKębłowice wraz z dwiema przepompowniami
ścieków (na kwotę 492.000 zł ) oraz krótkie
odcinki
sieci
w
miejscowościach:
Kąty
Wrocławskie, Pietrzykowice, Smolec, Cesarzowice,
Bogdaszowice, Zabrodzie, Sadków, Zachowice,
Sadowice, Gniechowice i Mokronos Górny.

W związku z powyższym nie było możliwości
wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Realizacja inwestycji, remontów oraz innych prac
w zakresie dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich:
Drogi gminne:
1. Budowa drogi w m. Cesarzowice
2. Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej
wraz z budową skrzyżowania.
3. Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach
Wrocławskich
4. Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w
Kątach Wrocławskich
5. Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach
Wrocławskich
6. Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Zrealizowano
nakładki na drogach w
miejscowościach:
 Baranowice–Bliż na dz.86,
 Wojtkowice na dz. 125,
 Sadków ul. Szkolna dz. nr 67,
 Gądów na dz. nr 55,
 Jaszkotle na dz. nr 12,
 Smolec ul. Chabrowa na dz. nr 168/61,
 Kąty Wrocławskie - ul. Lipowa na dz. nr 6
AM 18, ul. Grabowa na dz. nr 9/12 AM 18,
ul. Sobótki na dz. nr 2/2 AM 23,
 Nowa Wieś Kącka na dz. nr 525/2,
 Krzeptów ul. Szafranowa na dz. nr 124/86,
Małkowice ul. Wąska na dz. 79,
 Mokronos Górny na dz. 69/2,
 Zachowice ul. Słoneczna na dz. nr 469 oraz
ul. Piaskowa na da. Nr 440/1
 Sadowice ul. Lawendowa na dz. nr 237.
 Pietrzykowice ul. Ogrodowa na dz. nr 147.
11. Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich –
II etap.

7.
8.

Budowa ul. Willowej w Smolcu
Budowa ul. Sybiraków w Kątach
Wrocławskich- projekt
9. Modernizacja placu przy ul. Kościelnej w
Smolcu
10. Modernizacja poboczy dróg - chodniki i
nakładki asfaltowe
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12. Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do
obsługi przewozów pasażerskich we WROF
poprzez
budowę przystanku
kolejowego - Mokronos Górny - budowa
parkingu
13. Sporządzono projekty:
- budowy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich,
- budowy dróg w ul. Różanej i Storczykowej (os.
Kwiatowe) w Kątach Wrocławskich.
14. W trakcie opracowania - projekt modernizacji
ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich,
termin zakończenia: maj 2019 r.

i utylizacją 58 płyt betonowych, wykonano remont
odcinka nawierzchni brukowej jezdni w
miejscowości Gądów, naprawiono za pomocą
kruszywa drogowego ok. 50mb. w miejscowości
Jurczyce
oraz
przeprowadzono
remont
nawierzchni szutrowej ul. Jaworowej w Smolcu
Transport, ładowarka, równiarka
Usługi transportowe dla Gminy w roku 2018,
transport samochodami o ładowności od 16 do 19
ton. – dostarczanie na potrzeby Gminy materiały
inne niż kruszywa (humus, gruz, itp.) do
miejscowości na terenie Miasta i Gminy.
Usługi koparko-ładowarką typu „fadroma” dla
Gminy - ładowarka wykonała prace : rozgarnianie
nawiezionego kamienia, profilowanie nawierzchni
dróg gruntowych, załadunek ziemi oraz gruzu
ceglanego.
Usługi samojezdnej równiarki drogowej przy
niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie
miejscowości:
Smolec,
Mokronos
Górny,
Mokronos Dolny, Gądów, Rybnica, Sadków,
Sadowice, Małkowice, Samotwór, Bogdaszowice,
Kąty Wrocławskie, Krobielowice, Wojtkowice,
Jurczyce, Strzeganowice, Gniechowice, Kozłów,
Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce,
Zachowice, Szymanów, Sadkówek, Sośnica,
Romnów, Nowa Wieś Wrocławska. Krzeptów ,
Kębłowice, Pełcznica, Sadków oraz Pietrzykowice.

Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych
masą asfaltową.
Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o
nawierzchni bitumicznej, na łącznej powierzchni
1.468,30m2 na drogach w następujących
lokalizacjach: Czerńczyce, Gądów, Pietrzykowice,
Kębłowice, Mokronos Dolny, , Mokronos Górny,
Smolec, Pełcznica, Kozłów, Gniechowice, Jurczyce,
Wojtkowice, Górzyce, Jaszkotle, Strzeganowice i
Zachowice oraz na terenie miasta Kąty
Wrocławskie.
Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i
grysami (tzw. „patcherem”).
Wykonano remonty dróg emulsją i grysami
(„patcherem”) na łącznej powierzchni ok.
3.000,00m2
(115ton)
w
następujących
lokalizacjach: Romnów-Małkowice, Stradów,
Zachowice, Wojtkowice, Pełcznica, Wszemiłowice,
Kozłów, Sokolniki, Jaszkotle-Smolec, Smolec,
Krzeptów i Kąty Wrocławskie.

Nazewnictwo ulic i oznakowanie dróg
Wykonano montaż nowych i wymianę
uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie
miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz wykonano
naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte,
przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami,
nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego
oznakowania
w
miejscowościach:
Kąty
Wrocławskie, Kębłowice, Wojtkowice, Smolec,
Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny,
Pietrzykowice,
Bogdaszowice,
Małkowice,
Gniechowice, Kozłów, Sokolniki.

Remonty obiektów mostowych
Wykonano roboty remontowe na następujących
obiektach mostowych:
- dwukrotna naprawa pokładu drewnianego
(wymiana połamanych brusów) mostu drogowego
nad rzeką Strzegomka w Bogdaszowicach,
- naprawa pokładów drewnianych kładki dla
pieszych
w ciągu ścieżki dla pieszych i
rowerzystów
Czerńczyce-Kamionna
oraz
wykonano wymianę 5 belek poprzecznych i
jednego legara kładki dla pieszych nad rz.
Bystrzyca k/o Sośnicy

Elementy bezpieczeństwa ruchu
Wykonano nowe progi zwalniające na drogach: w
Kątach Wrocławskich przy ul. Sobótki, Spacerowa
oraz na ul. Grunwaldzkiej, Krzeptów ul.
Jarzębinowa i ul. Lawendowa , Smolec ul.
Ogrodowa, Wojtkowice. Wykonano również prace
związane
z
odtworzeniem
oznakowania
poziomego dróg gminnych oraz oznakowania

Inne remonty
- wykonano utwardzenie kruszywem drogowym
sięgacza ul. Lipowej w Smolcu wraz z demontażem
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na
ternie Gminy Kąty Wrocławskie.
Ponadto wykonano: wzmocnienie kruszywem
kamiennym pobocza jezdni i wjazdu (przy krzyżu)
w Nowej Wsi Wrocławskiej, utwardzenie
kruszywem
granitowym
łuku
drogi
w
Strzeganowicach oraz naprawiono kruszywem
podjazd do przejazdu kolejowego w Jurczycach.,
Odtworzono prawidłowy przebieg dwóch
odcinków dróg gminnych wewnętrznych o
nawierzchni szutrowej tj. ul. Kwiatowej w
Samotworze i ul. Zefirowej w Pełcznicy.

Nowa Wieś Wrocławska, Bogdaszowice, Kąty
Wrocławskie, Rybnica, Zybiszów, Kilianów,
Baranowice, Kamionna oraz przy drogach
Samotwór –Gałów i Gniechowice-Górzyce.
Utrzymanie wiat przystankowych
W 2018 roku wykonywano comiesięczne mycie
oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i
gminy Kąty Wrocławskie oraz witaczy. Zakupiono i
zamontowano
wiaty
przystankowe
w
miejscowościach Kamionna i Bogdaszowice,
wyremontowano
wiatę
murowaną
w
miejscowości Różaniec oraz zamontowano kosze
w obrębie wiat przystankowych wzdłuż ul.
Chłopskiej w Smolcu ponadto wykonano
utwardzenia pod wiatami przystankowymi w
miejscowościach Mokronos Dolny i Mokronos
Górny.

Zimowe utrzymanie dróg
W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na
terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano
odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic
piaskiem. Wykonawcą usług był Zakład
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach
Wrocławskich.
Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został
podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie
wykonywano prace związane z mechanicznym
odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg
gminnych i powiatowych . Wykonawcą zadania na
obu rejonach była firma „EKO-JAR” Krzysztof
Jarzębowski z siedzibą w Smolcu. Wykonano też
uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną wszystkie
skrzynie do zimowego utrzymania dróg na terenie
miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zakup nowych
skrzyń. Wykonano montaż i demontaż płotków
przeciwśnieżnych przy drodze Kilianów –
Szymanów, dokonano zamiatanie poboczy dróg z
piasku po akcji zimowej.

Kruszywo
Zakupiono i dostarczono 3339,64 ton kruszywa
granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm oraz
frakcji 31,5-63mm. Dostarczono kamień do
następujących miejscowościach: Bogdaszowice,
Krzeptów, Samotwór, Smolec, Gniechowice,
Małkowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny,
Pietrzykowice, Nowa Wieś Wrocławska, Sadków,
Zachowice, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka,
Sośnica, Pełcznica, Czerńczyce, Gądów, Rybnica,
Strzeganowice, Zabrodzie, Zybiszów, Szymanów,
Sadowice, Górzyce, Kozłów.
Inne zadania
Wykonano czyszczenie odcinków kanalizacji
deszczowej w miejscowościach : Wojtkowice,
Smolec (ul. Lipowa), Gniechowice (ul. Szkolna),
Kilianów (przy drodze na dz. 370) Kąty
Wrocławskie ul. Mireckiego, Wrocławska i 1 Maja,
Odmulono 5 studni kanalizacji deszczowej w
Smolcu (przy ul. Lipowej, Polnej, Orzechowej i
Ogrodowej).
Wykonano roczny przegląd dróg gminnych oraz
roczny przegląd obiektów mostowych w ciągu
dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty
Wrocławskie. Ponadto wykonano pomiary
widoczności i natężenia ruchu drogowego na
przejazdach drogowo-kolejowych
na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie.

Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym
Wykonywano (dwukrotne) koszenie poboczy dróg
gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz
miasto Kąty Wrocławskie). Wykonano oprysk
zarośniętych odcinków chodników na terenie
miasta i gminy Kąty Wrocławskie .
Zlecano i wykonywano awaryjne porządkowanie
poboczy dróg publicznych w obrębie Gminy Kąty
Wrocławskie ora z prace polegające na wycince i
pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg
gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch
na tych drogach na terenie miasta i gminy:
Sadków, Krzeptów, Małkowice, Kozłów, Gądów,
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Drogi wojewódzkie:
Budowa chodnika w m. Pełcznica w ciągu drogi
346

13. Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w
Kątach Wrocławskich
Projekt otrzymał dofinansowanie w formie
dotacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
14. Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w
Kątach Wrocławskich – na cele turystyczne.
Projekt otrzymał dofinansowanie w formie
dotacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
15. Rewaloryzacja zabytkowego parku w
Zabrodziu – etap I oraz rewaloryzacja
zabytkowego parku oraz ruin dworu
nawodnego w Smolcu
Projekt otrzymał dofinansowanie w formie
dotacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

Drogi powiatowe:
Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego
W ramach porozumienia zrealizowano zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D
w miejscowości Kamionna, gmina Kąty
Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja inwestycji oraz innych prac w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1.
2.

Rozbudowa monitoringu gminy
Projekt sygnalizacji świetlnej typu SDK przy
ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich.

Realizacja inwestycji w zakresie sportu, rekreacji i
turystyki:
Realizacja inwestycji oraz innych prac w zakresie
oświaty:

1.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
Wojtkowice-Krobielowice
2. Budowa kompleksu rekreacyjnego w
Krzeptowie
3. Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach
4. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.
Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich
5. Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach
Wrocławskich
6. Przebudowa kompleksu sportowego w
Smolcu
7. Wykonanie nawodnienia wraz ze studnią
boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w
Kątach Wrocławskich
8. Budowa terenu rekreacyjnego w Zabrodziu –
siłownia zewnętrzna
9. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) place
zabaw, fitness
10. Zakup kontenera szatniowego na boisko we
Wszemiłowicach
11. Projekt budowy świetlicy w Nowej Wsi
Wrocławskiej
12. Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin
dworu nawodnego w Smolcu

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Wykonanie projektu i zakup gruntów pod
budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w
Krzeptowie
Wykonanie
sieci
do
dziennika
elektronicznego w SP 1 oraz wykonanie
odwodnienia w SP Małkowice
Wymiana
nawierzchni
placu
zabaw
przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w
Kątach Wrocławskich
Zakup samochodu do przewozu uczniów
niepełnosprawnych
Kompleksowa
modernizacja
budynków
użyteczności publicznej – w m. Kąty
Wrocławskie - podniesienie efektywności
energetycznej w budynku ośrodka zdrowia,
SP nr 2 oraz Gimnazjum
Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020
Sporządzono projekt budowy przedszkola
przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.
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Projekty wybrane do dofinansowania w 2018 r. (podpisane umowy)
Nazwa programu

Okres
realizacji

Przyznane
dofinansowanie

Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków we
Wrocławiu

2018

20 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020

2018-2019

2 478 331,62 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020

2018-2019

1 761 777,44 zł

4

Budowa kanalizacji sanitarnej
wschód - Mokronos Dolny

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

2018-2019

2 198 500,00 zł

5

Dostosowanie linii kolejowej nr
274 do obsługi przewozów
pasażerskich we WrOF poprzez
budowę przystanku kolejowego
Mokronos Górny

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020

2019-2020

544 847,10 zł

6

Rewitalizacja Parku w
Pietrzykowicach

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020

2018-2019

1 463 275,00 zł

Przeszkolenie z kursu pływania
Dotacja celowa Urzędu
nauczycieli wychowania fizycznego
7
Marszałkowskiego Województwa
w ramach programu "Dolnośląski
Dolnośląskiego
Delfinek"

2018-2019

4 200,00 zł

SUMA

8 470 931,16 zł

Nazwa projektu
Pomnik z figurą Św. Antoniego
Padewskiego
z Dzieciątkiem w Małkowicach
Zachowanie i rozwój dziedzictwa
kulturowego Gminy Kąty
Wrocławskie poprzez
"Rewaloryzację zabytkowego parku
2
w Zabrodziu - etap I" oraz
"Rewaloryzację zabytkowego parku
oraz ruin dawnego dworu
nawodnego w Smolcu"
Rewaloryzacja Parku
3
Staromiejskiego w Kątach
Wrocławskich na cele turystyczne
1

Realizacja innych inwestycji
Zwiększenie dostępność i jakości elektronicznych
usług
dla
mieszkańców
i
podmiotów
gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin

Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy,
Długołęki,
Jordanowa
Śląskiego,
Kątów
Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i
Żórawiny”. Projekt w 85% współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 (Działanie 2.1 E-usługi publiczne,
Poddziałanie) 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs

W ramach realizacji zadania i zawartej umowy na
dofinansowanie projektu partnerskiego pod
nazwą: „Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych
usług
publicznych
dla
mieszkańców i podmiotów gospodarczych
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horyzontalny. Numer umowy o dofinansowanie
projektu nr RPDS.02.01.01-02-0011/16-00.
Zadanie obejmowało: dostawę stacji roboczych i
komputerów
przenośnych
(55
zestawów
komputerowych oraz 13 laptopów); dostawę i
wdrożenie infrastruktury sieciowej - aktywnej i
pasywnej; dostawę urządzeń peryferyjnych drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem (13
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz 4
skanery dokumentowe); dostawę i wdrożenie eusług
publicznych
z
oprogramowaniem
dziedzinowym
wraz
ze
środowiskiem
przetwarzania (80 licencji pakietu biurowego MS
Office 2016);
dostawę i wdrożenie e-usług
publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym
wraz ze środowiskiem przetwarzania danych (2
nowe serwery oraz elementy do rozbudowy 2
macierzy dyskowych i jednego istniejącego
serwera oraz oprogramowanie systemowe i
bazodanowe). Wykonawca dostarczył wdrożył

następuję systemy biznesowe oraz usługi dla
potrzeb UMIG:
- PROTON
system
elektronicznego
zarządzania
dokumentacją/system
elektronicznego obiegu dokumentów,
- FOKA – system finansowo budżetowy
- WYDRA- system podatków i opłat lokalnych
- Platformę Usług Publicznych / Elektroniczne
Biuro Obsługi Interesanta wraz z obsługą
płatności elektronicznych i systemem
autoryzacji i rozliczeń
- Platformę Konsultacji Społecznych jako
moduł
dedykowany
do
serwisu
internetowego gminy Kąty Wrocławskie
- Aplikację Mobilną oraz 11 e-Usług
publicznych.
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Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w swoich zasobach posiada ogółem 268 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni 11 191 m2, oraz 25 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 4250 m2.
Poniżej tabela i wykresy obrazujące udziały procentowe poszczególnych rodzajów lokali z podziałem na
strefę miejską i wiejską.

Ilość lokali mieszkalnych
socjalne
zasiedlone

Obszar
Miasto Kąty Wrocławskie
Gmina Kąty Wrocławskie
Ogółem

pustostany

22
6
28

komunalne
zasiedlone

9
11
20

121
99
220

Kąty Wrocławskie - liczba lokali

RAZEM
152
116
268

socjalne zasiedlone
14%

pustostany
6%

komunalne
zasiedlone
80%
socjalne zasiedlone

pustostany
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Obszar Gmina Kąty Wrocławskie (ilość)
socjalne zasiedlone
5%
pustostany
10%

komunalne zasiedlone
85%
socjalne zasiedlone

pustostany

komunalne zasiedlone

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2
socjalne
zasiedlone

Obszar
Miasto Kąty Wrocławskie
Gmina Kąty Wrocławskie
Ogółem

pustostany

komunalne
zasiedlone

RAZEM

605
205

260
511

4 985
4 625

5 850
5 341

810

771

9 610

11 191
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Obszar Miasto Kąty Wrocławskie (powierzchnia)
socjalne zasiedlone
10%
pustostany
5%

komunalne
zasiedlone
85%
socjalne zasiedlone

pustostany

komunalne zasiedlone

Obszar Gmina Kąty Wrocławskie (powierzchnia)
socjalne zasiedlone; 4%

pustostany; 9%

komunalne
zasiedlone; 87%

socjalne zasiedlone

pustostany
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Ilość i powierzchnia lokali użytkowych
Ilość

Obszar
Miasto Kąty Wrocławskie
Gmina Kąty Wrocławskie
Ogółem

powierzchnia
(m2)
605
260
205
511
810
771

Udział ilościowy lokali użytkowych
Obszar Miasto
Kąty Wrocławskie
24%

Obszar Gmina
Kąty Wrocławskie
76%
Obszar Miasto Kąty Wrocławskie

Obszar Gmina Kąty Wrocławskie

Udział powierzchniowy lokali użytkowych
Obszar Miasto
Kąty Wrocławskie
31%

Obszar Gmina
Kąty Wrocławskie
69%
Obszar Miasto Kąty Wrocławskie

Obszar Gmina Kąty Wrocławskie
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Realizacja dochodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie
W omawianym roku na planowane dochody w kwocie 1.499.500 zł zostały zrealizowane dochody na kwotę
1.485.633,79 zł co stanowi 99,08 % realizacji planowanych dochodów.
 Rozdział 60016- drogi publiczne gminne wykonano dochody w kwocie 101.686,37 zł i stanowią
one-100,18 % realizacji planowanych dochodów. Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu
opłaty parkingowej, oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania jak również z tytułu
zwrotu kosztów postępowań administracyjnych.
 Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, stanowi największą pozycję
zrealizowanych dochodów o łącznej kwocie 1.247.207,08 zł co stanowi 98,83 % wykonanego
planu. Zaległości wobec ZGM stanowią kwotę 591.190,43 zł i wynikają one z tytułu zadłużeń z
najmów i dzierżawy składników oraz z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę
 Rozdział 71035 Cmentarze dochody wykonano na kwotę 57.474,85 zł co stanowi 95,79 %
zrealizowanych planowanych dochodów i są to dochody z tytułu opłat za miejsca grzebalne,
wjazdów na cmentarze oraz odnowienia opłat za groby ziemne.
 Rozdział 90002 to gospodarka odpadami, na planowaną kwotę dochodów 75.000 zł zrealizowano
dochody wraz z odsetkami w kwocie 79.153,99 zł co stanowi 105,54 % wykonania. Dochody z
tego tytułu wpływają od najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGM z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Rozdział 90095 pozostała działalność, na planowaną kwotę dochodów 1.000 zł zrealizowano
dochody na kwotę 111,50 zł co stanowi 11,15 % wykonania. Dochody z tego tytułu to wpływy za
miejską toaletę.
Planowane i zrealizowane dochody zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Realizacja dochodów ZGM [zł]
1300 000,00

1262 000,00

1247 207,08

1200 000,00
1100 000,00
1000 000,00
900 000,00
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00

101 500,00 101 686,37

60 000,00

57 474,85 75 000,00

79 153,99

100 000,00
0,00
strefa płatnego
parkowania

plan
gospodarka
nieruchomościami

wykonanie
cmentarze
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Na dzień 31.12.2018 zaległości wobec ZGM
wynoszą łącznie 644 558,99 zł. Wobec
istniejącego zadłużenia są prowadzone działania
windykacyjne realizowane w kilku etapach,
poprzez windykację polubowną w kwocie
57 391,02 zł czyli bieżące monitorowanie wpłat,
wysyłanie monitów, wezwań do dobrowolnego
uregulowania
należności,
rozpatrywanie
złożonych do ZGM wniosków o rozłożenie
zaległości na raty, oraz windykację należności na
drodze postępowań sądowych i egzekucji
komorniczych. Na koniec 2018 roku na drodze
postępowania sądowego jest prowadzonych 39

spraw na łączną kwotę należności głównej w
wysokości 72 249,59 zł, natomiast 58 spraw na
kwotę należności głównej 146 513,92 zł jest
prowadzonych w trybie egzekucji komorniczej. W
toku prowadzonych działań komorniczych zostały
umorzone postępowania na kwotę 156 581,66 zł
należności głównej określone jako bezskuteczna
egzekucja.
Sprawy uznane za bezskuteczne
egzekucje
wznawiane
są
zgodnie
z
obowiązującymi terminami i przepisami prawa w
tym zakresie. Pozostałą kwotę 211 822,28 zł
stanową należne odsetki ustawowe za opóźnienie
naliczone od zaległości z tytułu opłat
mieszkaniowych, należności z tytułu nałożonej
dodatkowej opłaty parkingowej, oraz opłaty za
groby.

Zaległości wobec ZGM przedstawione zostały na poniższych wykresach.

Zaległości wobec ZGM ogółem [%]
odsetki od zaległości
opłaty mieszkaniowej
29,60%

dodatkowa opłata
parkingowa 3,05%

[NAZWA KATEGORII]
0,21%
opłata za groby
zaległości z tytułu opłat
mieszkaniowych
należne odsetki od zaległości za
opłaty mieszkanowe
dodatkowa opłata parkingowa

z tytułu opłat 67,14%

47

Raport o stanie gminy

Należność główna - czynsze, media śmieci [%]

bezskuteczna
egzekucja umorzone przez
komornika
36%

postępowania
sądowe
17%
windykacja polubowna

windykacja
polubowna
13%

postępowania sądowe
egzekucja komornicza
bezskuteczna egzekucja umorzone przez komornika

egzekucja
komornicza
34%

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym
2018 roku realizował zadania bieżące dotyczące
utrzymania substancji mieszkaniowych. Plan w
kwocie 9.373.300 zł wykonano na kwotę
9.247.697,19 zł co stanowi 98,66 % realizacji
przyznanego budżetu.
Na utrzymanie i
funkcjonowanie
zakładu
wydano
kwotę
2.232.548,75 zł. Wykonano remonty i inwestycje
substancji mieszkaniowych i na posesjach w ilości
86 sztuk, remonty remizy OSP w Zachowicach,
gdzie wykonano chodniki, oraz wjazdy do garaży,

wyremontowano schody wejściowe i wykonano
szambo oraz remont łazienki
OSP w
Gniechowicach. Dodatkowo wykonany został
podest dla organisty w nowej kaplicy cmentarnej
w Smolcu, naprawiono krzyż cmentarny w Smolcu,
oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na
alejkach na cmentarzu w Kątach Wrocławskich.
Na przeprowadzone remonty wydatkowano
kwotę 1.102.333,44 zł. Największą pozycję w
budżecie bo aż 5.912.815 zł zajmują wydatki
związane z zapłatą
za wywóz odpadów
komunalnych.

Powyższe wydatki zostały przedstawione na wykresach.

Realizacja wydatków [zł]
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5 912 815,00
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2 000 000,00

1 110 000,00

1 102 333,44

1 000 000,00
0,00

plan

utrzymanie i funkcjonowanie
ZGM
wykonanie

remonty i inwestycje
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Typowe usługi komunalne
Wodociągi:
Pobór wody
Spółka dostarcza wodę do 41 miejscowości gminy.
Do pozostałych woda jest dostarczana z sieci gmin
ościennych ZGK Mietków (Szymanów), ZGK
Kostomłoty (Sokolniki), Spółdzielnia mieszkaniowa
Ślęża Gniechowice (Górzyce, Stary Dwór), MPWiK
Wrocław (część Smolca).

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w
Kątach Wrocławskich jest jednym z czterech
dostawców wody dla mieszkańców gminy Kąty
Wrocławskie. Pobiera wodę z 17 studni
głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody.
Stacje uzdatniania wody znajdują się w:
 Kąty Wrocławskie
 Pietrzykowice
 Smolec
 Sadków
 Gniechowice
 Kębłowice
Długość eksploatowanych sieci wodociągowych
wynosi 234,0 km.

W 2018 roku sprzedaż wody wyniosła 1 215 208
m3, w tym:
- z ujęcia własnego 1 189 887 m3
- zakup wody 25 321 m3 /w tym zakup z Wrocławia 13 514 m³/
W roku 2018 z nowymi odbiorcami wody zawarto
329 umów o zaopatrzeniu w wodę.

Dystrybucja wody *
Sprzedaż wody w latach 2016-2018 * razem z wodą zakupioną z zewnątrz
wykonanie
wykonanie
dynamika
wykonanie
2016 r.
2017 r.
3:2
2018 r.
miesiąc
m3
m3
%
m3
1
2
3
4
5
styczeń
51 412
59 000
114,76
85 032
luty
112 731
107 765
95,59
102 566
marzec
77 473
83 600
107,91
87 871
kwiecień
87 792
51 046
58,14
91 899
maj
86 895
88 386
101,71
93 973
czerwiec
107 468
101 716
94,65
118 508
lipiec
88 466
106 818
120,74
105 191
sierpień
83 611
97 488
116,60
116 093
wrzesień
111 044
98 450
88,66
101 812
październik
89 327
92 361
103,40
119 563
listopad
80 508
90 701
112,66
98 560
grudzień
91 088
92 688
101,76
94 140
suma
1 067 815
1 070 019
100,21
1 215 208

dynamika
5:3
%
6
144,12
95,17
105,11
180,03
106,32
113,57
98,47
119,08
103,41
129,45
108,66
101,57
113,57

Jakość wody
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie jest kontrolowana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w ramach zewnętrznego nadzoru sanitarnego i monitoringu
jakości wody oraz przez firmę Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w ramach nadzoru
wewnętrznego.
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Straty wody
Wykres 1. Straty wody w latach 2012-2018 na sieciach wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie.
Lata
Straty wody
w%

2012
19

2013
17

2014
16

2015
16

2016
14

Sieci wodociągowe w latach 2016-2018
Długość sieci
Długość sieci
wodociągowej
wodociągowej
wg stanu na rok 2016
wg stanu na rok 2017
Miasto
Gmina
Miasto
Gmina
34,4 km
180,5 km
34,8 km
189,6 km
Razem 214,9 km
Razem 224,4 km

Długość sieci
wodociągowej
wg stanu na rok 2018
Miasto
Gmina
35,4 km
198,6 km
Razem 234,0 km

Przyłącza wodociągowe w latach 2016-2018
Ilość przyłączy
Ilość przyłączy
wodociągowych
wodociągowych
wg stanu na rok 2016
wg stanu na rok 2017
Miasto
Gmina
Miasto
Gmina
1 182 szt. 4 327 szt. 1222 szt. 4 523 szt.
Razem 5 509 szt.
Razem 5 745 szt.

Ilość przyłączy
wodociągowych
wg stanu na rok 2018
Miasto
Gmina
1312 szt. 4 839 szt.
Razem 6 151 szt.

2017
14

2018
11

Wzrost %
Miasto

Gmina

1,72

4,75

Wzrost w %
Miasto

Gmina

7,36

6,98

W 2017 roku zaobserwowano wzrost ilości przyłączy o około 4,3% w porównaniu z rokiem 2016, a w 2018
roku ilość przyłączy wzrosła o około 7,1% w stosunku do roku 2017. Wynika to z sukcesywnego przyłączania
nowych mieszkańców i rozbudowy miejscowości.

Kanalizacja:
2. będąca własnością Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
obsługująca pozostałą część gminy.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie znajdują się 2
oczyszczalnie ścieków:
1. należąca do SM Ślęża w Gniechowicach
obsługująca zabudowania wielorodzinne w
Gniechowicach

Grupowa oczyszczalnia ścieków położona jest przy
rzece Bystrzyca w miejscowości Jurczyce na
północny wschód od Kątów Wrocławskich.
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Oczyszczalnia graniczy z obszarem chronionym
Natura 2000 oraz Parkiem Krajobrazowym Dolina
Bystrzycy. Istniejący obiekt wybudowany na
przełomie 1994r.-1995r. przeszedł najpierw w
2010r. modernizację a następnie w 2015r.
rozbudowę. Po zrealizowaniu I etapu rozbudowy
w 2015r. obiekt posiada obecnie wg. pozwolenia
wodnoprawnego
wydajność
2900
m3/d
(24500RML). Obecnie trwa II etap rozbudowy

którego zakończenie planowane jest na koniec
2019r. i pozwoli na dalsze zwiększenie wydajności
do 3560 m3/d.
Oczyszczalnia w Jurczycach obsługuje wszystkie
miejscowości na terenie gminy odbierając i
oczyszczając wszystkie ścieki trafiające do niej
zarówno siecią kanalizacyjną jak i dowożone
taborem asenizacyjnym.

Sieci kanalizacyjne w latach 2016-2018
Długość sieci
Długość sieci
kanalizacyjnej
kanalizacyjnej
wg stanu na rok 2016
wg stanu na rok 2017
Miasto
Gmina
Miasto
Gmina
34,9
115,9
35,2
119,2
Razem 150,8 km
Razem 154,4 km

Długość sieci
kanalizacyjnej
wg stanu na rok 2018
Miasto
Gmina
35,3
125,7
Razem 161 km

Przyłącza kanalizacyjne w latach 2016-2018
Ilość przyłączy
Ilość przyłączy
kanalizacyjnych
kanalizacyjnych
wg stanu na rok 2016
wg stanu na rok 2017
Miasto
Gmina
Miasto
Gmina
1138
1902
1177
2010
Razem 3040 szt.
Razem 3187 szt.

Ilość przyłączy
kanalizacyjnych
wg stanu na rok 2018
Miasto
Gmina
1233
2384
Razem 3617 szt.

Wzrost %
Miasto

Gmina

0,28

5,45

Wzrost w %
Miasto

Gmina

4,76

18,61

Dodatkowo do odprowadzania ścieków wykorzystuje się 155 przepompowni ścieków oraz jedną stację
próżniowo-tłoczną i 336 szt. studni zaworowych.

ZGK Sp. z o.o. odbiera ścieki ze wszystkich miejscowości gminy: ścieki dopływające kolektorem
sanitarnym 860 146 m3

ścieki dowożone taborem asenizacyjnym 39 595 m3
Sieć kanalizacyjna w gminie Kąty Wrocławskie podzielona jest zasadniczo na 3 obszary zgodnie z
poniższym schematem.
Część północna budowana 2007 – 2015r. obejmująca miejscowości: Smolec, Krzeptów, Pietrzykowice,
Sadków, Sośnica, Sadkówek, Sadowice, Jurczyce, Wszemiłowice, Baranowice, Bliż, Jaszkotle, Rmonów,
Skałka, Samotwór, Kębłowce, Małkowice, Bogdaszowice
Część wschodnia obecnie będąca na etapie realizacji obejmująca miejscowości: Mokronos Górny, Mokronos
Dolny, Cesarzowice, Gądów, Zabrodzie, Nowa Wieś Wrocławska.
Część południowa znajdująca się po południowej części autostrady A4 będąca obecnie w fazie koncepcji
obejmująca miejscowości Strzeganowice,Wojtkowice, Krobielowice, Gniechowice, Kamionna, Kilianów,
Czereńczyce, Zachowice, Nowa Wieś Kącka, Sokolniki, Kozłów i Pełcznica.
Ponadto od 1995r. kanalizację sanitarną posiada miasto Kąty Wrocławskie.
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Odbiór nieczystości płynnych i stałych
Odbiór nieczystości płynnych
Stopień skanalizowania terenu miasta i gminy Kąty
Wrocławskie jest dość wysoki. W związku z tym
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
stopniowo wygasza świadczenie usług odbioru

nieczystości płynnych. Zwolniony tabor samochód asenizacyjny został przekierowany do
obsługi sieci kanalizacyjnych - czyszczenie
przepompowni, studzienek.

Ilość odebranych nieczystości płynnych taborem ZGK Sp. z o.o. w latach 2015-2018
Lp.
1

Rodzaj działalności
Odbiór nieczystości
płynnych

2015

2016

2017

2018

5174,40 m3

4535,20 m3

3537,20 m³

3476,00 m³
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System zbierania odpadów
System zbierania odpadów komunalnych oparty
jest na wywozie nieczystości stałych od
odbiorców, którzy posiadają podpisane stałe
umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej (445

umowy) oraz jednorazowych zleceń. Odpady
dostarczane są do punktu przeładunkowego w
Sośnicy.

Ilość zebranych odpadów w latach 2015– 2018
Lp.
1
2

Rodzaj działalności
Odbiór nieczystości
stałych
Odbiór surowców
wtórnych

2015

2016

2017

2018

545,60 Mg

720,66 Mg

1667,54 Mg

1915,92 Mg

762,30 Mg

851,91 Mg

100,19 Mg

139,39 Mg

Pozostała działalność
Warunki techniczne i uzgodnienia projektów
Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień projektów w latach 2014-2018 (szt.)
Lp. Rodzaj działalności
1 Warunki i zapewnienia
2 Uzgodnione projekty
Wydane protokoły
3
odbioru

2015
348
152

2016
434
203

2017
384
199

2018
653
335

228

432

571

475
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Ochrona środowiska naturalnego
Ochrona środowiska to działalność mająca na celu ochronę wszystkich elementów otoczenia przed
niekorzystnym wpływem działalności człowieka. Zadaniem tej działalności jest kształtowanie
środowiska, w którym żyjemy, tak aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami
techniki i cywilizacji. Podstawowym warunkiem ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska jest
wykorzystanie zdobyczy nauki, technik, a także rachunek ekonomiczny uwzględniający problemy
środowiska. Na tych podstawach muszą być oparte wszelkie działania w skali gminy, regionu i kraju,
a ze względu na globalny charakter niektórych zagrożeń także w skali ogólnoświatowej. Gmina Kąty
Wrocławskie współdziała z mieszkańcami w kształtowaniu środowiska poprzez udzielanie wsparcia
finansowego do zadań z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi oraz organizację
gospodarki odpadami.
Gmina Kąty Wrocławskie wspiera działania z zakresu ochrony środowiska poprzez udzielanie
dotacji do:
 wymiany pieców opalanych paliwem stałym na nowe, ekologiczne kotły
 instalacji OZE (pompy ciepła i kolektory słoneczne)
 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 utylizacji azbestu
Dofinansowania z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie udzielone w roku 2018:
1) W ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji udzielono 35 dotacji na
wymianę ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe i pompę ciepła oraz
14 dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) – pompy ciepła i kolektory
słoneczne.
Dofinansowania udzielono w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Smolec, Sadków,
Gniechowice, Strzeganowice, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce, Zachowice, Zabrodzie,
Górzyce, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pełcznica, Bogdaszowice, Krzeptów,
Sadkówek, Pietrzykowice, Nowa Wieś Wrocławska.
Łączna kwota wypłaconych dotacji 215 112,00 zł.
2) W oparciu o umowę z WFOŚiGW we Wrocławiu udzielono 12 dofinansowań do wymiany
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne źródła ciepła - program
priorytetowy „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
Zmodernizowano 12 kotłowni w miejscowościach Bliż, Baranowice, Zachowice,
Czerńczyce, Pełcznica, Sadków, Kilianów, Samotwór (wspólnota mieszkaniowa licząca 24
lokale mieszkalne).
Wypłacono kwotę 184 778,00 zł (środki przydzielone z pożyczki WFOŚiGW).
3) Udzielono 7 dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przydomowe oczyszczalnie wybudowano w miejscowościach: Czerńczyce, Gniechowice,
Pełcznica, Szymanów, Wojtkowice.
Łączna kwota dotacji 20 000,00 zł.
4) Udzielono 7 dofinansowań na pokrycie kosztów utylizacji azbestu w miejscowościach:
Kąty Wrocławskie, Gniechowice, Pełcznica, Stoszyce. Ilość usuniętego azbestu: 586 m2.
Łączna kwota wypłaconych dotacji 12 532,00 zł.

W roku 2018 gmina, w ramach działań zmierzających do poprawy stanu jakości środowiska, pozyskała
dla mieszkańców środki na dofinansowanie do wymiany pieców oraz instalację systemów
fotowoltaicznych w ramach programów pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
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dolnośląskiego” oraz
„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Programy
te umożliwiły dofinansowanie wymiany ogrzewania starego typu na nowe, w kwocie 184.778,17 zł
oraz montaż 54 instalacji fotowoltaicznych o wartości dofinansowania 1.894.760,50 zł.
W ramach zadań związanych z kontrolą wpływu planowanych inwestycji na środowisko naturalne
wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane 2018 roku:
1) Budowa hali produkcyjno-magazynowej DC4 (dawniej DC5) wraz z niezbędną
infrastrukturą w Centrum Usługowo-Logistycznym w Kątach Wrocławskich, działka nr
64/5 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie, część działki nr 64/1 AM-24 obręb Kąty
Wrocławskie.
Inwestor PROLOGIS POLAND LXXXIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
2) Przebudowa i rozbudowa parkingu na terenie zakładu Volvo Polska w Pietrzykowicach.
Inwestor VOLVO Polska Sp. z o.o., ul. Mydlana 2, Wrocław.
3) Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych w Sośnicy, na działce nr ewid.
185/7 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec.
Inwestor PPHU Ceramika Sp. z o.o., Sośnica 24, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Gmina umożliwia mieszkańcom, w ramach
opłaty ponoszonej za odbiór odpadów
komunalnych, zagospodarowanie odpadów
problemowych. Na terenie gminy Kąty
Wrocławskie funkcjonują Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych do których
mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać
odpady zielone, tworzywa sztuczne, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, baterie, odpady rozbiórkowe i
budowlane :
- TPSO przy ul. Mireckiego 11 w Kątach
Wrocławskich
- TPSO przy ul. Szkolnej w Gniechowicach
- PSZOK przy ul. Polnej w Smolcu

Przeterminowane czy niepotrzebne leki można
wrzucać do pojemników do selektywnej
zbiórki zlokalizowanych w aptekach na terenie
gminy.
W ramach działań mających na celu dbałość o
środowisko naturalne wykonywane są
nasadzenia drzew i krzewów, a także
rozbudowa zieleńców poprzez tworzenie
nowych rabat. W roku 2018 nasadzenia
nowych drzew i krzewów wykonano w pasie
drogi gminnej Kąty Wr. - Kozłów, przy ul.
Przemysłowej w Kątach Wr., na ul. Brzozowej
w Kątach Wr., nasadzenia w parku
Staromiejskim, parking przy ul. Kościelnej w
Smolcu, nasadzenia w parku w Mokronosie
Dolnym.
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Ochrona zdrowia
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kąty
Wrocławskie

zapobieganie powstawaniu nowych
problemów uzależnień.
4. Wzrost kompetencji mieszkańców i
uczniów szkół znajdujących się na
terenie gminy z zakresu problematyki
uzależnień i zachowań ryzykownych.
Program określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki
oraz
minimalizacji
szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z
używania
alkoholu,
narkotyków
oraz
profilaktykę i rozwiązywanie problemów
związanych
z
używaniem
substancji
psychoaktywnych
uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi, określonymi w Narodowym
Programie Zdrowia. Wytycza główne kierunki
działań profilaktycznych oraz działań mających
na
celu
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych i narkomanii, integrację i
reintegrację
społeczną
osób
współuzależnionych i uzależnionych.
W 2018 r. Gmina realizowała swój obowiązek
pomocy rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, w szczególności poprzez
pomoc psychospołeczną i prawną.
W tym celu w Urzędzie Miasta i Gminy raz w
tygodniu przez pięć godzin działał Punkt
Konsultacyjny dla osób z problemami
alkoholowymi, mający za zadanie motywować
do leczenia. Pełnił on rolę konsultacyjno –
informacyjną dla członków rodzin, u których w
domu występują problemy z nadużywaniem
alkoholu. Na bieżąco Gmina współpracowała z
Policją, kuratorami sądowymi pedagogami,
psychologami
w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
W ramach realizacji programu w szkołach
zrealizowano:
-78 programów profilaktycznych,
- spektakle profilaktyczne,
- koncerty profilaktyczne,
- wywiadówki profilaktyczne dla rodziców.
W okresie od 11.09.2018 do 11.12.2018 odbyły
się zajęcia profilaktyczne „ Radość życia bez
użycia przemocy i alkoholu”. Beneficjentami
projektu były osoby nadużywające alkoholu
oraz zagrożone problemem przemocy.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca
2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają
na Gminę obowiązek realizowania zadań
własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i narkomanii.
Za realizację tych zadań odpowiedzialny jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
który w tym celu powołał Pełnomocnika ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pełnomocnik w zakresie
realizacji programu współpracuje z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją,
pedagogami
szkolnymi,
kuratorami
sądowymi, biegłymi sądowymi, organizacjami
pozarządowymi,
biegłymi
orzekającymi
o stopniu uzależnienia.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii finansowany jest
z dochodów pochodzących z opłat za wydane
zezwolenia
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych.
Jego głównym celem jest ograniczenie
zdrowotnych
i
społecznych
skutków
wynikających
z
nadużywania
napojów
alkoholowych i używania innych substancji
psychoaktywnych poprzez:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy i
świadomości mieszkańców miasta i
gminy Kąty Wrocławskie.
2. Prowadzenie skoordynowanych działań
profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych.
3. Kształtowanie polityki alkoholowej oraz
przeciwdziałania narkomanii poprzez

56

Raport o stanie gminy
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie
funkcjonowało 12 świetlic środowiskowych,
które miały na celu stworzyć alternatywę
dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego
stylu
życia.
Opiekunowie
świetlic
środowiskowych w swoich planach pracy
uwzględnione mieli prowadzenie zajęć z
dziećmi w zakresie tematu przemocy w
rodzinie. Celem tych zajęć było poszerzenie
wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i
przejawów przemocy
w rodzinie oraz
rozwijanie
umiejętności
rozpoznawania
zagrażających sytuacji oraz wskazywanie
dzieciom instytucji, które udzielają pomocy
ofiarą przemocy.
Dla potrzeb świetlic zakupiono: sprzęt
sportowy, materiały plastyczne i papiernicze,
środki czystości, meble (Gniechowice, Smolec,
Górzyce), projektor (Bogdaszowice).
W 2018 r. dzieci ze świetlic środowiskowych
brały udział w wycieczkach do: kina, Zoo,
Centrum
Historii
Zajezdnia,
Opery
Wrocławskiej, Zamku Książ, Teatru Impart we
Wrocławiu, Parku Trampolin oraz na Ślężę .
Opłacany był transport dzieci na wycieczki ,
bilety wstępu , usługi gastronomiczne i inne.
W miesiącu lipcu zorganizowane były cztery
wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze do
Kłodawy, Moszny, Chełmska i Górek Małych.
W miesiącu lipcu dla 120 dzieci zorganizowano
kolonię letnią w Dąbkach.
W okresie zimowym zakupiono: olej opałowy,
węgiel lub brykiet w zależności od potrzeb w
celu ogrzania świetlic.
W świetlicach organizowano
imprezy
okolicznościowe, zabawy karnawałowe, Dzień
Dziecka,
Mikołajki.
W
świetlicach
organizowane były
zawody sportowe,
konkursy, zabawy, ogniska z kiełbaskami,
warsztaty kulinarne.
Na terenie gminy działała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
mająca na celu kierowanie wniosków do sądu o
leczenie odwykowe oraz opiniowaniem
lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.
Zadaniem Komisji jest również
kontrola
punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod
względem
przestrzegania
warunków
określonych w ustawie o wychowaniu w
trzeźwości.

Program zdrowotny „Rehabilitacja lecznicza
(fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na lata
2015-2018" realizowany był na podstawie
pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii
Medycznych oraz Uchwały Rady Miejskiej nr
XLIX/520/14.
Program był kierowany do osób zarówno z
przewlekłymi, jak i pourazowymi schorzeniami
narządów
ruchu, układu kostnego
i
mięśniowego, centralnego układu nerwowego,
obwodowego układu nerwowego, takimi jak
między
innymi:
zapalenie
stawów
(reumatoidalne, młodzieńcze, przewlekłe,
reaktywne,
łuszczycowe,
zesztywniające
zapalenie kręgosłupa), zmiany zapalne stawów
o podłożu metabolicznym - dna moczanowa,
przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego,
zespół bolesnego barku, zespół bolesnego
łokcia, zapalenie okołostawowe ścięgien,
torebki stawowej i mięśni, zespół fibromialgii
(choroby reumatyczne tkanek miękkich),
choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba
zwyrodnieniowa kręgosłupa, choroba Sudecka,
osteoporoza, zwichnięcie i skręcenie urazowe
stawów, uszkodzenie łąkotki, naderwanie i
uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni, ostrogi
piętowe, rwa kulszowa i barkowa, martwica
kości, stany po leczeniu operacyjnym (stawy
biodrowe, barkowe, kolanowe), stany po
leczeniu operacyjnym kręgosłupa, stany
poudarowe mózgu, stany pourazowe kończyn,
przewlekłe i podostre stany zapalne nerwów
obwodowych,
mięśniobóle,
nerwobóle,
neuralgie, przykurcze, zwalczanie przewlekłego
i
patologicznego
bólu
(zachowawczo),
zwalczanie
odruchowej
i
ośrodkowej
spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji
neurologicznej, zmiany skórne, przewlekłe
stany zapalne jamy nosowej i zatok, ostre i
zadawnione urazy sportowe, przemęczenie
fizyczne i psychiczne osób dorosłych.
Głównym celem programu jest poprawa stanu
zdrowia mieszkańców miasta i gminy Kąty
Wrocławskie, głównie poprzez zmniejszenie
zachorowalności i jej skutków oraz poprawę
jakości życia osób chorych i przywracanie im
sprawności.
Na realizację programu zdrowotnego w roku
2018 przeznaczono
kwotę w wysokości
260 000,00 zł.
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Program w ramach uzyskanych dotacji
realizowały:
1. Caritas
Archidiecezji
Wrocławskiej
prowadzący Dom Świętego Józefa w
Małkowicach

2. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z
o.o. działający w Kątach Wrocławskich.
Liczba
pacjentów
i
zabiegów
kinezyterapeutycznych wykonanych w roku
2018 w ramach realizowanego programu
zdrowotnego:
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Liczba
pacjentów
Caritas

Poprzez zastosowanie wszelkich metod i
dostępnych urządzeń, jakimi dysponują
realizatorzy
programu, realizowane
są
następujące procesy lecznicze: usunięcie
procesów
chorobowych,
zapobieganie
nawrotom i postępowaniu chorób, usuwanie
dolegliwości, zwalczanie bólu, zwalczanie
stanów zapalnych, usprawnianie czynności
poszczególnych narządów, zwiększenie siły
mięśniowej,
przywracanie
prawidłowych
stereotypów
ruchowych,
odtwarzanie
propriorecepcji, przywracanie odpowiedniej
elastyczności i długości okołostawowej,

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Rodzaj świadczenia
zdrowotnego (zabiegu)
Jonoforeza
Sollux
Diadynamik
Interdyn
Stymulacja
TENS prądy
Ultradźwięki
Laser
Gimnastyka bloczkowociężarkowa, wyciągi
podwieszane UGUL

ZLA

osiąganie
możliwie
najlepszego
stanu
fizykalnego, korekty istniejących wad.
Cele i założenia programu realizowane są we
właściwy sposób. Wobec niewystarczających
środków finansowych z Narodowego Funduszu
Zdrowia, finansowanie programu zdrowotnego
przez samorząd pozwala w znaczący sposób
skrócić czas oczekiwania pacjentów na zabiegi.
Liczba i koszt wykonywanych zabiegów
fizjoterapeutycznych w ramach realizacji
Programu
Zdrowotnego
REHABILITACJA
LECZNICZA (FIZJOTERAPIA i KINEZYTERAPIA)
MIESZKAŃCÓW Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie w roku 2018:

ZLA Kąty Wr.
Liczba zabiegów
1770
1805
813
308
872
1257
838
2405
1417
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Koszt
9735 ,50
5956,50
3577,20
1355,20
7324,80
5530,80
5530,80
15151,50
13390,65

CARITAS Małkowice
Liczba zabiegów
977
790
494
485
480
1414
1102
3413
795

Koszt
5373,50
2725,50
2223,00
2400,75
3696,00
6999,30
6942,60
21501,90
6360,00
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Krioterapia miejscowa
Terapia polem magnetycznym
Masaż suchy
Kąpiel wirowa kończyn
Fonoforeza
Galwanizacja
RAZEM

1496
2290
1354
1297
757
0
18 661
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15708,00
12022,50
20310,00
12 086,55
4 920,50
0,00
132 600,00 zł

2530
2354
1073
792
951
305
17 955

23276,00
14124,00
17114,35
7128,00
6181,50
1357,25
127 400 zł
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Transport
Sieć komunikacyjna w gminie Kąty Wrocławskie
opiera się na połączeniach kolejowych oraz
autobusowych. Przewozy kolejowe realizowane
są na linii kolejowej 274 łączącej Wrocław z
Görlitz (Niemcy) przez Wałbrzych, Jelenią Górę i
Zgorzelec. Na obszarze gminy Kąty Wrocławskie
znajdują się trzy stacje pasażerskie Kąty
Wrocławskie, Smolec i Sadowice Wrocławskie,
ponadto realizowana jest budowa drugiej stacji w
Smolcu (w sąsiedztwie tzw. Nowego Smolca,
między Smolcem i Mokronosem Górnym) ze
względu na zwieszającą się liczbę nowych
budynków mieszkalnych.
Przewozy autobusowe umożliwiają dotarcie do
większości miejscowości w gminie. Największa
liczba połączeń realizowana jest między Kątami
Wrocławskimi i Wrocławiem oraz Gniechowicami
i Wrocławiem. Linie komunikacyjne obsługiwane
są przez przewoźników prywatnych, w
przewozach wykorzystywany jest głównie tabor
klasy mini (przede wszystkim autobusy do 22
miejsc siedzących), na niektórych relacjach
wzmacniany
w
godzinach
szczytów
przewozowych autobusami typu midi i maxi.
Na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje
kilka podmiotów oferujących usługi publicznego
transportu zbiorowego. Zdecydowana większość
linii łączy miasto Wrocław z miejscowościami na
terenie gminy, przebiegając różnymi drogami do
stolicy gminy. Część z nich jest wydłużona i
dojeżdża dodatkowo do miejscowości sąsiednich
gmin. Przez Gniechowice przebiegają tranzytowo
linie łączące Wrocław z miejscowościami gminy
Sobótka oraz ze Świdnicą. Jedna linia łączy miasto
Kąty Wrocławskie z miastem powiatowym Środa
Śląska, jak również jedna linia łączy Kąty
Wrocławskie z miejscowościami tej gminy
położonymi przy granicy z gminą Sobótka.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują 3 linie
organizowane przez miasto Wrocław (609 do
Samotworu, wariant linii 133 do Zabrodzia oraz
linia 607 do kompleksu przemysłowego w
Biskupicach Podgórnych, przy czym kursuje ona
bez zatrzymania na terenie gminy Kąty
Wrocławskie). W poniższej tabeli przedstawiono
przewoźników i prowadzone przez nich linie, wraz
z podaniem relacji oraz obsługiwanych

miejscowości na obszarze Gminy Kąty
Wrocławskie.
Linie 507, 557, 577 przewoźnika Marek
Wierzbicki TRAKO Sp. z o.o., linie 01, 02, 03, 04
przewoźnika
Transport
Osobowy
"TARNOWSCY" - Anita Tarnowska-Kowal mają
przede wszystkim charakter komunikacji
międzygminnej realizującej przewóz osób
wewnątrz gminy Kąty Wrocławskie oraz do
Wrocławia. Z wyżej wymienionych linii,
jedynie linie 507 i 577 mają przystanki
zlokalizowane wyłącznie w gminie Kąty
Wrocławskie oraz we Wrocławiu. Pozostałe
linie kończą bieg w sąsiednich gminach.
Głównym zadaniem powyższych linii jest
skomunikowanie miejscowości gminy z
centrum
Wrocławia
oraz
węzłami
przesiadkowymi wrocławskiej komunikacji
miejskiej.
Przystanki
przesiadkowe
komunikacji autobusowej z gminy Kąty
Wrocławskie na terenie Wrocławia to: ul.
Mińska „Muchobór Wielki”, skrzyżowanie ul.
Wiejskiej z Solskiego, skrzyżowanie ul.
Grabiszyńskiej z Klecińską „FAT”, skrzyżowanie
ulicy Grabiszyńskiej z Zaporoską, Plac
Legionów, przystanek na ulicy Swobodnej
„EPI” , przystanek „Dawida” w pobliżu ulicy
Dyrekcyjnej.
Linia Środa Śląska – Kąty Wrocławskie jest linią
łączącą stolicę sąsiedniego powiatu średzkiego
z Kątami
Wrocławskimi,
jednocześnie
umożliwia dojazd do tych miast z miejscowości
pomiędzy nimi.
Linia nr 57 ma charakter gminny. Jej zadaniem
jest połączenie ze stolicą gminy miejscowości
peryferyjnych leżących na południu gminy
takich
jak
Czerńczyce,
Zachowice,
Gniechowice, Krobielowice, Strzeganowice i
Wojtkowice z uwagi na brak innych możliwości
dojazdu.
Ze względu na swoją lokalizację w ciągu drogi
krajowej nr 35, Gniechowice są dobrze
skomunikowane z Wrocławiem dzięki dużej
liczbie linii tranzytowych (głównie z Sobótki i
Świdnicy).
Komunikacją autobusową w Gminie Kąty
Wrocławskie są objęte wszystkie miejscowości
o liczbie mieszkańców większej niż 300 osób.
60
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c) Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez
Gniechowice,
na podstawie umowy o świadczenie usług w
zakresie przewozów pasażerskich, zawartej w
grudniu 2016 r., z przewoźnikiem - firmą „Marek
Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach.
Zlecono opracowanie aktualizacji „Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego”. Aktualizacja jest w trakcie realizacji z
uwzględnieniem nowych okoliczności i strategii
Gminy.

Samorząd gminy Kąty Wrocławskie
dofinansowuje kursy linii 57, 507, 577, N07,
133 i 609. Pozostałe linie funkcjonują
komercyjnie, co oznacza, że finansowane
są wyłącznie z przychodów ze sprzedaży
biletów oraz ewentualnych rekompensat za
utracone przychody w związku ze
stosowaniem ustawowych uprawnień do
przejazdów ulgowych.

Transport publiczny
Dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach
Wrocław - Samotwór oraz Wrocław - Zabrodzie,
na podstawie porozumienia zawartego z Gminą
Wrocław w 2009 r.
a) Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny;
b) Smolec –Nowa Wieś Wrocławska -Purina
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Odpisy na fundusz sołecki i osiedlowy
W Gminie została przyjęta Uchwała nr XLII/456/14
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia
27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Zgodnie z
zapisami ustawy o funduszu sołeckim jest ona
bezterminowa. Oznacza to, że podjęta w 2014 r.
uchwała wyrażająca zgodę na wyodrębnienie w
budżecie gminy funduszu sołeckiego była
podstawą do jego utworzenia nie tylko w 2015 r.,
ale i w latach następnych.
Podstawę prawną funkcjonowania funduszu
sołeckiego stanowią przepisy ustawy z 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z
dnia 2014.03.12).

upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym
na spacerach pieszych czy rowerowych.
W budżecie funduszu sołeckiego na rok 2018 nie
zabrakło zadań związanych z doposażeniem,
remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich.
Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na
świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach
montaż klimatyzacji na świetlicach, zakup
zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i
odpowiedniego sprzętu do przechowywania
żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle
związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami
związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz
utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki
ponoszone z funduszu sołeckiego ale służą m.in.
poprawie warunków panujących na świetlicach.
Dobrze funkcjonujące sołectwo opiera się na
budowaniu więzi między mieszkańcami poprzez
m.in. zamieszczanie na tablicach ogłoszeń czy
stronach internetowych informacji dotyczących
sołectwa,
spotkań
organizowanych
dla
mieszkańców czy zebraniach wiejskich. Dlatego
zakupiono na realizację tego celu niezbędne
materiały biurowe oraz wykupiono domeny, na
których prowadzone były strony internetowe
sołectw. Jeśli mowa o budowaniu więzi
społecznych między mieszkańcami, warto tu
również wspomnieć o organizacji przez sołectwa
imprez integracyjnych. Kultywowanie polskich
tradycji ludowych związanych z obchodami m.in.
dożynek, wigilii, świąt wielkanocnych połączone
niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych
oraz organizowanie imprez promujących zdrowy
tryb życia (np. dzień dziecka), ma na celu m.in.
zintegrowanie
społeczności
wiejskiej
czy
pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Część kwoty funduszu sołeckiego przeznaczono na
oczyszczanie dróg gminnych, zakup tłucznia i
wyrównanie drogi gminnej nr 43/2
oraz
przebudowę chodników. Zabiegi te miały na celu

W ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.
sołectwa zaplanowały i zrealizowały zadania
związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych,
placów zabaw i boisk. Estetyczne utrzymanie
terenów zielonych, stanowiących wizytówkę
sołectwa należy do zadań priorytetowych gdyż
kojarzą się one przede wszystkim z rekreacją i
wypoczynkiem. Wszystkie zabiegi na substancji
zielonej wpływają w większym lub mniejszym
stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i całej
gminy,
dlatego
w
budżetach
sołeckich
zarezerwowano duże kwoty na ich koszenie,
sprzątanie, obsadzanie nowymi krzewami i
roślinami sezonowymi. Tereny zielone to nie tylko
parki, skwery i zieleńce ale również place zabaw i
boiska sportowe. Również one są doposażane i
utrzymywane ze środków funduszu sołeckiego.
Zagospodarowywana zostaje pusta przestrzeń na
placach zabaw i boiskach sportowych. Stawiane są
altany, które podnoszą atrakcyjność terenów,
przyczyniają się do rozwoju infrastruktury
rekreacyjnej miejsca, nawiązywania i utrwalania
kontaktów oraz aktywnego wypoczynku nie tylko
mieszkańców sołectw. Altany umożliwiają
wypoczynek i dają schronienie przed deszczem i
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poprawę stanu nawierzchni dróg o znaczeniu
lokalnym.
Wzorem poprzedniego roku dofinansowane
zostały przez sołectwa Ochotnicze Straże Pożarne,
które dostały m.in. nową podkaszarkę do gałęzi,
detektor prądu przemiennego, radiotelefon oraz

pilarkę spalinową. Różnorodność sytuacji w jakich
może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż
Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego
dostępu do różnorodnego rodzaju sprzętu i
wyposażenia, bez którego prowadzenie akcji
ratowniczych nie byłoby możliwe.

Łącznie w 2018 r. na fundusz sołecki przeznaczono kwotę 938 466,22 zł z czego wykorzystano 794 596,29 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.
- łączna kwota 794 596,29 zł
400 000,00 zł

300 000,00 zł
250 000,00 zł

10 978,00 zł

9 522,52 zł

11 489,08 zł

17 200,00 zł

100 000,00 zł

gospodarka mieszkaniowa
administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne i
ochrona ppożarowa

200 000,00 zł
150 000,00 zł

161 333,27 zł

350 000,00 zł

384 251,40 zł

199 822,02 zł

transport i łączność

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

50 000,00 zł

kultura fizyczna

0,00 zł
wykorzystanie środków

W Kątach Wrocławskich istnieje 5 osiedli, dla
których wyodrębniono w budżecie gminnym
fundusz osiedlowy wyliczony na tych samych
zasadach co fundusz sołecki. Łączna kwota
przyznanych w 2018 r. na ten cel środków to 217
557,19 zł.
Osiedla wykorzystały przyznane fundusze w
sposób zbliżony do sołectw. Większość środków
przeznaczono na pielęgnację i bieżące utrzymanie
terenów zielonych, doposażenie placów zabaw i
boisk. Postawione zostały altany umożliwiające
organizację spotkań integracyjnych mieszkańców
oraz podnoszące atrakcyjność organizowanych na
terenie osiedli przedsięwzięć. Altany są
dopełnieniem istniejącej infrastruktury – placów

zabaw oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego.
Podobnie jak sołectwa, również osiedla stawiały
na budowanie więzi społecznych między
mieszkańcami. Organizowane były pikniki oraz
zawody sportowe, które cieszyły się dużym
powodzeniem wśród mieszkańców całej Gminy.
W budżecie osiedlowym nie zabrakło też zadań
związanych z remontami dróg gminnych.
Infrastruktura
drogowa
jest
jednym
z
ważniejszych elementów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Gminy.
Dzięki zabiegom remontowym poprawiło się
bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach.
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Gmina Kąty Wrocławskie współpracuje i jest
członkiem organizacji społecznych na wielu
płaszczyznach związanych z rozwojem regionu
oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup
społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć
współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i
pozafinansowa
udzielana
organizacjom
pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty
i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
Gmina Kąty Wrocławskie w 2018 r. wpierała
lokalną społeczność poprzez:
 ogłoszenie
konkursu
ofert
na
dofinansowanie realizacji zadań ujętych
w § 6 Rocznego Programu Współpracy
Gminy
Kąty
Wrocławskie
z
Organizacjami Pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o pożytku publicznym i o
wolontariacie w wysokości;
 ogłoszenie dwóch naborów wniosków na
wsparcie realizacji zadań publicznych z
zakresu
współzawodnictwa
i





19

upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na rok 2018 - zgodnie z Uchwałą
nr XVII/171/12 Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 r.
w
sprawie
warunków
i
trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie;
dofinansowanie
realizacji
zadań
publicznych w ramach tzw. MAŁEGO
GRANTU - zgodnie z art. 19a Ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wolontariacie;
dofinansowanie
realizacji
zadań
publicznych w ramach tzw. INICJATYWY
LOKALNEJ - zgodnie z art. 19c Ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wolontariacie oraz
Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 24
sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i
szczegółowych
kryteriów
oceny
wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej.

18

Ilość zrealizowanych zadań
20

18
16

8

14
12

5

10
8
6
4
2
0
Otwarty konkurs
ofert -96.000,00 zł

Nabór wniosków
SPORT-581.000,00 zł
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Mały grant 60.000,00 zł

Inicjatywa lokalna 34.842,00 zł
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W trybie art.
19c UoPPioW

Liczba
zawartych
umów

Przyznana
kwota
dotacji /
wsparcia
finansowego
(zł)

1

Wspieranie
i
upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

19

3

15

37

35

647.842,00

2

Kultury, sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa narodowego
Działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy,
w
tym
rozwój
przedsiębiorczości
Działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych

2

1

0

3

1

20.000,00

1

0

0

1

1

15.000,00

3

1

1

5

4

33.000,00

5

Działalności
na
niepełnosprawnych

osób

1

0

1

2

2

12.000,00

6

Działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym

3

0

0

3

2

20.000,00

7

Promocja Gminy Kąty Wrocławskie

0

0

1

1

1

10,000,00

8

Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
na rzecz mniejszości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
OGÓŁEM:

0

2

2

4

4

21.000,00

29

7

20

56

50

778.842,00

3

4

rzecz

Liczba złożonych ofert
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OGÓŁEM

ZAKRES ZADANIA PUBLICZNEGO

w trybie art.
19a UoPPioW

Lp.

w trybie
konkursu/
naboru ofert

We współpracy z organizacjami NON-PROFIT oraz mieszkańcami gminy zrealizowano łącznie 50
zadań publicznych, udzielając przy tym wsparcia finansowego w wysokości 778.842,00 zł.
Ogłoszono otwarty konkurs ofert, w ramach którego 8 podmiotów otrzymało dotacje celowe w
łącznej wysokości 96.000,00 zł.
Ogłoszono 2 nabory ofert w których 26 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację 27
zadań publicznych w łącznej wysokości 581.000,00 zł.
Udzielono dotacji dla 12- stu podmiotów NON-PROFIT na realizację 18 zadań publicznych w ramach
małych grantów w łącznej wysokości 60.000,00 zł.
Udzielono wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie na realizację 5 zadań
publicznych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej 34.842,00 zł.
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W trakcie roku budżetowego wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wr. 55 ofert na realizację
projektów z 8 sfer zadań publicznych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu stanowi 83,18
% pozostałych dziedzin.

Wysokość wsparcia finansowego
20 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

21 000,00 zł

33 000,00 zł

647 842,00 zł

15 000,00 zł
20 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Promocja Gminy Kąty Wrocławskie
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości na rzecz mniejszości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
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Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem
nierozerwalnie
złączonym
z
rozwojem
kulturalnym całej gminy, dlatego też projekt
organizacji współzawodnictwa i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej,
piłki koszykowej, footballu amerykańskiego,
tenisa, uprawiania zapasów i judo zakłada
upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych
gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych,

dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie
coraz większy brak zainteresowania aktywnymi
formami spędzania wolnego czasu wśród
mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest
poprawienie efektywności działań propagujących
sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie
współpracy środowisk działających w zakresie
sportu.

Współzawodnictwo w zakresie piłki nożnej stanowi 52,07 % wszystkich uprawianych dyscyplin sportowych.
340 000,00 zł

Wysokość wsparcia finansowego na
poszczególne dyscypliny sportowe

320 000,00 zł

260 000,00 zł
240 000,00 zł
220 000,00 zł
200 000,00 zł
180 000,00 zł

piłka nożna
koszykówka
football amerykański
166 000,00 zł

280 000,00 zł

337 342,00 zł

300 000,00 zł

uprawianie zapasów
uprawianie tenisa
uprawianie judo
uprawianie taekwondo

160 000,00 zł

uprawiania biegów

140 000,00 zł

uprawianie wędkarstwa

11 000,00 zł

5 000,00 zł

20 000,00 zł

13 000,00 zł

40 000,00 zł

15 000,00 zł

60 000,00 zł

43 400,00 zł

80 000,00 zł

11 100,00 zł

100 000,00 zł

46 000,00 zł

120 000,00 zł

- zł

dyscypliny sportowe

Gmina Kąty Wrocławskie dofinansowała zadania publiczne realizowane w ramach konkursów ofert
do wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w
realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy oraz
członków organizacji.
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Gmina Kąty Wrocławskie w 2018 r. przeznaczyła również kwotę 148 000,00 zł na dofinansowanie zadań
związanych z remontami obiektów zabytkowych.
Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznane przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2018 r.
Lp.
1

2

3

Miejscowość
Gniechowice

Małkowice

Pełcznica

Parafia

Nazwa zadania

Dotacja

Parafia Rzymskokatolicka Remont elewacji kościoła p.w. Św.
p.w. Św. Filomeny w Filomeny w Gniechowicach II etap
Gniechowicach

100 000,00 zł

Caritas
Archidiecezji Prace remontowo – budowlane w
Wrocławskiej
w budynku Caritas
Archidiecezji
Małkowicach
Wrocławskiej w Małkowicach

13 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Kątach
Wrocławskich

Konserwacja obiektu zabytkowego:
XVIII – wiecznej ambony etap II w
kościele p.w. Św. Mikołaja w
Pełcznicy

35 000,00 zł

Łącznie

148 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24
sierpnia 2017 roku w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Gmina
realizuje także zadania zgłoszone w ramach tej
uchwały. Inicjatywa lokalna jest narzędziem
umożliwiającym realizację działań zgłaszanych
przez mieszkańców w ich bezpośrednim
otoczeniu. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i
deklarują udział w jego realizacji, który może mieć
formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy
społecznej.
W roku 2018 zrealizowano inicjatywy w
następującym zakresie:
1. Doposażenia
boisk
sportowych
zrealizowano dwa zadania:
1) „Poprawa
użyteczności
boiska
sportowego
w
miejscowości
Gniechowice”.
2) „Poprawa
użyteczności
boiska
sportowego w miejscowości Zachowice”.
Gmina wsparła inicjatywy łączną kwotą 19 842,36
zł, którą przeznaczono na wykonanie i dostawę
wiat stadionowych z napisami „Goście” i
„Gospodarze”
na
boiska
sportowe
w
Gniechowicach
i
Zachowicach.
W
obu

przypadkach Inicjator – LKS Błękitni Gniechowice
oraz Klub Sportowy LZS Zachowice, zobowiązał się
do samodzielnego zamontowania wiat na boisku.
Celem zadania było dostosowanie boiska
sportowego do wymogów DolZPN. Cel został
osiągnięty, boiska dopuszczono do rozgrywek
ligowych.
2. Obchody
100-lecia
odzyskania
niepodległości – zrealizowano dwa zadania:
1) „Poznań – Gniezno – Toruń, Śladami
Niepodległości”.
2) „Wycieczka historyczna w ramach
obchodów
100-lecia
odzyskania
niepodległości”.
Gmina wsparła inicjatywy łączną kwotą 15 000 zł.,
którą przeznaczono na organizację wyjazdu dla
mieszkańców gminy w celu odwiedzenia
historycznych miejsc Polski, w
których
kształtowała
się
tożsamość
narodowa.
Odwiedzono
m.in.
Muzeum
Powstania
Wielkopolskiego w Odwachu, Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie czy miejsca
związane z działalnością Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Wspólny wyjazd umocnił więzi społeczne,
przyczynił się do poznania nowych treści, wartości
wpływających na kształtowanie się świadomości
narodowej i państwowej zbudowanej w minionych
stuleciach

68

Raport o stanie gminy

Funkcjonowanie gminnych jednostek
Zarządzanie gminą
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego
kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje uchwały
Rady Miejskiej i zadania określone przepisami
prawa, kieruje
bieżącymi sprawami gminy,
nadzoruje prowadzenie gospodarki
oraz
reprezentuje gminę na zewnątrz. Koordynuje
także
przygotowanie i
realizację planów,
programów rozwoju gminy oraz realizację
inwestycji .

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Łukasz Zbroszczyk (do dnia 20.11.2018r. - Antoni
Kopeć),
Zastępca Burmistrza
Katarzyna ŁapińskaSzymańska (do dnia 30.11.2018r. - Mieczysław
Reps),
Skarbnik Gminy Małgorzata Wujciów.

Skład Rady Miejskiej
ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych
przez Przewodniczącego Rady raz w miesiącu.
Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje
się do wiadomości mieszkańców. Radę Miejską w
Kątach Wrocławskich tworzy 21 osób.
W 2018r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
podjęła 120 uchwał, odbyło się 82 posiedzeń
komisji stałych oraz 12 posiedzeń Rady Miejskiej,
nie rozpoznano żadnej skargi.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i
kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są
to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie
budżetu miasta, uchwalanie miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i
opłat w granicach określonych w odrębnych
Urząd Miasta i Gminy



Podstawowym celem działalności urzędu jest
zapewnienie klientom profesjonalnej i przyjaznej
obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz
zadania zlecone przez administrację rządowa .Do
zadań własnych gminy należy dbałość o porządek
publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc
społeczną, ochronę środowiska. Natomiast
zadania zlecone przez administrację rządową
dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego,
wyborów i obronności.
Urząd Miasta i Gminy jako gminna jednostka
organizacyjna realizuje zadania należące do
samorządu gminy i działa w oparciu o przyjęte
dokumenty programowe:
 Strategię rozwoju lokalnego Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 20092020
 Program ochrony środowiska gminy Kąty
Wrocławskie
 Program usuwania azbestu z terenu gminy
Kąty Wrocławskie
 Plan gospodarki odpadami gminy Kąty
Wrocławskie








Plan urządzeniowo rolny. Granica rolno
leśna
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
Prognozę Oddziaływania na Środowisko
Strategię Rozwoju Turystyki w Gminie
Kąty Wrocławskie na tle Subregionu
"Ślęża"

W Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
funkcjonowały w 2018r. następujące komórki
organizacyjne: wydziały, biura, zespoły i
samodzielne stanowiska pracy.
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Wydział Organizacyjny
Wydział Obsługi Klienta
Wydział Finansowy

Raport o stanie gminy

















Wydział Podatków i Opłat
Wydział
Geodezji
i
Gospodarki
Nieruchomościami
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Wydział Planowania, Rozwoju i Inwestycji
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Dróg i Transportu
Wydział ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Pełnomocnik Zamówień Publicznych
Biuro Rady
Audytor wewnętrzny

Zespół Radców Prawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
 Pełnomocnik
ds.
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Burmistrz
zadania
wykonuje
za
pośrednictwem
wydziałów,
biur,
samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i
Gminy. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec
zastępcy burmistrza, skarbnika, sekretarza
oraz pozostałych pracowników Urzędu, a
także dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Do zadań ZOJO należy:
1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z
obowiązującymi przepisami i przyjętymi
zasadami
rachunkowości
(rachunek
podstawowy, rachunek Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz rachunki depozytowe),
2. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek
obsługiwanych,
3. przeprowadzanie operacji bankowych
oświatowych jednostek obsługiwanych.
4.
gromadzenie
i
przechowywanie
dokumentacji finansowo - księgowej,
5. sporządzanie sprawozdań finansowych i
budżetowych,
6. współpraca z dyrektorami obsługiwanych
jednostek w zakresie tworzenia planów
finansowych oraz ich zmian,
7. naliczanie wynagrodzeń pracowników
jednostek objętych obsługą i innych należności
w tym z tytułu umów cywilnoprawnych oraz
ich rozliczanie
z ZUS-em i Urzędem
Skarbowym,
8.
gromadzenie
i
przechowywanie
dokumentacji kadrowo-płacowej,
9. organizowanie spraw związanych z
zakładaniem
i
likwidacją
jednostek
obsługiwanych
przez
Gminę
Kąty
Wrocławskie,
10. planowanie sieci przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie
oraz granic ich obwodów,

11.zapewnienie obsługi administracyjnej,
organizacyjnej i prawnej jednostkom
oświatowym prowadzonym przez Gminę,
w tym :
- obsługa konkursów na stanowisko
dyrektorów jednostek oświatowych,
- przygotowanie czynności związanych z oceną
pracy dyrektorów jednostek oświatowych,
ustalanie
priorytetów
oraz
zasad
dofinansowania doskonalenia zawodowego
pracowników pedagogicznych,
- dokonywanie czynności związanych z
nadaniem stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.
12. analizowanie i zatwierdzanie arkuszy
organizacji pracy jednostek oświatowych
prowadzonych przez Gminę,
13. prowadzenie ewidencji publicznych i
niepublicznych jednostek oświatowych,
14. prowadzenie rejestru żłobków,
15. prowadzenie baz danych w ramach
systemu informacji oświatowej,
16.
prowadzenie
sprawozdawczości
statystycznej (w tym GUS), sprawozdanie z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
17. wykonywanie zadań związanych ze
spełnianiem
obowiązku
szkolnego
i
prowadzenie
spraw
związanych
ze
spełnianiem obowiązku nauki,
18. naliczanie i rozliczanie dotacji dla
niepublicznych placówek oświatowych,
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19. naliczanie i rozliczanie dotacji dla
niepublicznych żłobków,
20.
wykonywanie
zadań
z
zakresu
otrzymanych dotacji oświatowych,
21. organizacja i koordynacja dowozu
uprawnionych uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych
i gimnazjalnych w tym
uczniów niepełnosprawnych,
22.
prowadzenie
spraw
kadrowych
dyrektorów
oświatowych
jednostek
obsługiwanych oraz pracowników ZOJO,

23. przygotowanie, prowadzenie i rozlicznie
projektów finansowanych ze źródeł UE oraz
innych źródeł zewnętrznych.
24.
obsługa
zadania
w
zakresie
dofinansowania przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników,
25. obsługa finansowo-księgowa oraz
prowadzenie i koordynowanie działań w
zakresie
funduszu
zdrowotnego
dla
nauczycieli,

Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych jest bez wydziałowa, szczegółowy
podział zadań między zatrudnionych w nim pracowników określa regulamin organizacyjny nadany
przez Dyrektora. W 2018 r. ZOJO zatrudniało 10 pracowników ekonomiczno-administracyjnych i 5
pracowników obsługi.
Działalność ZOJO finansowana jest ze środków budżetowych Gminy Kąty Wrocławskie. Prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

Współpraca ZOJO z placówkami w zakresie realizacji zadań oświatowych:
- koordynacja i organizacja przedsięwzięć edukacyjnych związanych z projektami Aglomeracji
Wrocławskiej,
- współpraca z Dolnośląską Federacją Sportu – udział w programach ,,Umiem Pływać’’ i ,, Sprawny
Dolnoślązaczek’’
- dowóz uczniów do szkół,
- wdrożenie zmian w Prawie Oświatowym, Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy,
- awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- określenie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- aplikacja o środki z programów rządowych: Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich powołany został Uchwałą Nr
XI/39/90 Rady Miasta i Gminy z dnia
27.04.1990 roku. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kątach Wrocławskich działa na
podstawie:
- Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miasta i Gminy
- Regulaminu Organizacyjnego,
- Aktów prawnych wydanych przez:
 Radę Miasta i Gminy,
 Burmistrza Miasta,
 Kierownika Ośrodka.

Znajduje się on przy ul. Nowowiejskiej 4 w
Kątach Wrocławskich i obejmuje swoim
działaniem teren całej gminy. Zatrudnionych
jest 27 pracowników na etat: kierownik,
zastępca kierownika, 10 pracowników
socjalnych, 3 opiekunki domowe, 1 pracownik
administracyjny, 1 pracownik obsługi, 5
pracowników ze świadczeń rodzinnych, 1
pracownik ze świadczeń alimentacyjnych, 3
osoby w księgowości, 1 asystent rodziny oraz 4
osoby świadczące usługi tj.: adwokat,
informatyk, psycholog, osoba z BHP.
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członków zespołu interdyscyplinarnego oraz w
sprawie szczegółowych warunków jego
funkcjonowania oraz Uchwała zmieniająca nr
XIII/125/11 z dnia 15.09.2011.

Zadania własne gminy o charakterze
obowiązkowym:
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków:
okresowych, celowych, specjalnych celowych,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym,
- kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności,
- przyznawanie pomocy w naturze,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej, w
tym realizacja programów osłonowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest
jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie. Celem jego działania jest
realizacja zadań wynikających ze statutu
nadanego w drodze Uchwały Rady Miejskiej nr
LIII/381/06 z dnia 11.07.2006 roku.
Utrzymanie w należytym stanie technicznym
budynków mieszkalnych oraz budynków remiz
OSP (Małkowice, Gniechowice, Zachowice,
Smolec,) terenów przynależnych będących w
zasobach ZGM, lokali i urządzeń komunalnych
będących
własnością
Gminy
poprzez
prowadzenie ich właściwej eksploatacji w tym
wykonywanie
napraw,
remontów
i
modernizacji oraz bieżącą obsługę najemców
w zakresie wynikającym z przepisów prawa i
potrzeb eksploatacyjnych, gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie
zawierania umów o najem lokali socjalnych,
komunalnych, użytkowych oraz umów na
dzierżawę terenów będących w zasobach
ZGM.
Obsługa wywozu odpadów komunalnych z
gospodarstw domowych w zakresie wyboru
wykonawcy, zawarcia stosownych umów na
realizację zadania oraz nadzór nad realizacją
zamówienia.
Obsługa
Cmentarzy
Komunalnych
zlokalizowanych w
Smolcu przy
ul.
Starowiejskiej, Kątach Wrocławskich przy ul.
Mireckiego, Sośnicy, Pełcznicy, Kilianowie w
zakresie obejmującym :
- prowadzenie ewidencji zmarłych,
- dokonywanie uzgodnień miejsc grzebalnych,
powadzenie ich rejestru oraz rezerwacji w tym
pobierania opłat w tym zakresie,
prowadzenie spraw związanych z ekshumacją
zwłok.
Obsługa strefy płatnego parkowania w tym
nadzór nad eksploatacją parkomatów,
pobierania opłat za parkowanie w strefie,
windykacja należności z tytułu wystawionych
mandatów.

Zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej:
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,opłacanie
składek
na
ubezpieczenia
zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.,
organizowanie
i
świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i
grup społecznych ( min.: zadania wynikające z
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, świadczeń rodzinnych, program
„Za
życiem”,
program
„świadczenie
wychowawcze” tzw. 500+, program „dobry
start”)
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29.07.2005 (Dz.U z 2005 nr
180 poz.1493 ze zmianami) do zadań gminy
należy w szczególności tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w tym tworzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego. W związku z powyższym
Rada Miejska określa w drodze uchwały tryb i
sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego. Na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie kwestię tą reguluje
Uchwała nr X/97/11 z dnia 30.06.2011 w
sprawie sposobu powoływania i odwoływania
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Podsumowanie
Gmina Kąty Wrocławskie realizowała w 2018 r.
politykę
wyznaczoną
w
dokumentach
strategicznych:
1. Strategia rozwoju lokalnego miasta i
gminy Kąty Wrocławskie do roku 2020.
2. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Kąty Wrocławskie.
3. Programie ochrony środowiska gminy
Kąty Wrocławskie
oraz szereg innych programów.
Dwanaście miesięcy ubiegłego roku wskazuje na
intensywny rozwój społeczny i gospodarczy
naszej Gminy. Systematycznie wzrasta liczba
ludności. Aktywizuje się społeczność lokalna.
Powstają nowe inicjatywy.
Rozwija się budownictwo mieszkaniowe.
Lokalizowane są na terenie gminy nowe
przedsiębiorstwa
oraz firmy.
Przybywa
działalności z zakresu usług i to już nie tylko tych
podstawowych.
Budżet na rok 2018 był jednym z większych.
Wykonano wydatki w kwocie 153 212 243,59 zł
oraz dochody w kwocie 140 050 129,06 zł.
Zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych na
łączną kwotę 51 710 289,90 zł. Budżet na rok
2018 po stronie dochodów został zrealizowany w
100,06%.
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
przeszedł proces modernizacji systemów
informatycznych
i
wymiany
sprzętu
komputerowego. Obsługa nowych programów
wymagała dużego zaangażowania ze strony
pracowników
i
firmy
wdrażającej
oprogramowanie.
Gminne
jednostki
kulturalno-oświatowe
zrealizowały wyznaczone na rok 2018 zadania.
W 2018 przeprowadzono wiele analiz i
podsumowań wyrażonych w uchwałach Rady
Miejskiej i innych dokumentach. Wskazano w
nich problemy dynamicznej suburbanizacji

gminy. Określono zadania pozwalające na
polepszenie stanu istniejącego.
Wyznaczone w roku 2018 cele i zadania zostały
przez Gminę Kąty Wrocławskie w znacznym
stopniu wypełnione.
Gmina Kąty Wrocławskie jest w przede dniu
rozpoczęcia prac nad aktualizacją dwóch
najistotniejszych dokumentów strategicznych:
strategii rozwoju lokalnego miasta i gminy oraz
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Do najważniejszych polityk istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania Gminy w nowej
kadencji, zaliczyć można m.in.: politykę
przestrzenną, ochronę środowiska, nowe
inwestycje, komunikację gminną.
W
zakresie
ukierunkowania
polityki
przestrzennej wskazujemy, że dążyć należy do
minimalizowania
konfliktów
nadmiernego
rozwoju z uwzględnieniem ładu przestrzennego i
zrównoważonego rozwoju gminy. Rozwój naszej
gminy na terenach wiejskich i podmiejskich
powinien
być
oparty
na
zabudowie
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
której
intensywność nie będzie rodzić problemów
infrastrukturalnych. Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna powinna być możliwa wyłącznie w
sytuacji zgodności jej lokalizacji z dokumentami
planistycznymi gminy, w miejscowościach bez
problemów komunikacyjno- infrastrukturalnych.
W zakresie ochrony środowiska nacisk położony
zostanie na ochronę powietrza przed
zanieczyszczeniami, ochronę wód i powierzchni
ziemi, wzmożonej kontroli odbioru śmieci,
sposobu
sortowania
umożliwiającego
efektywniejszą gospodarkę odpadami, ochronę
ludzi i środowiska przed hałasem oraz ochronę
przyrody i edukację ekologiczną. Lokalizacja
terenów przemysłowych powinna uwzględniać
strefy izolacyjne, które będą niwelowały
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oddziaływanie strefy przemysłowej na obszary
zabudowy mieszkaniowej.
Analiza
realizacji
zadań
z
zakresu
gospodarowania odpadami wskazuje, że
działania w ramach systemu winny być
prowadzone w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych
poziomów
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niż składowanie oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania.
W ramach ograniczenia niskiej emisji
kontynuowane będą programy skierowane do
mieszkańców, obejmujące udzielanie dotacji do
wymiany pieców opalanych paliwem stałe na
nowe, ekologiczne kotły oraz do instalacji
odnawialnych źródeł energii w postaci pomp
ciepła i kolektorów słonecznych. Na terenach
nieobjętych
systemem
kanalizacji
kontynuowany będzie program dofinansowania
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Osiągnięcie zamierzonych efektów w ramach
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
będzie wspierane poprzez prowadzenie edukacji
ekologicznej, mającej na celu podniesienie
świadomości mieszkańców w odniesieniu do
szkodliwości stosowania paliw złej jakości i
spalania
odpadów
komunalnych
w
gospodarstwach
domowych,
konieczności
selektywnej
zbiórki
odpadów
w
celu
ograniczenia ich składowania, możliwości
pozyskania środków dla realizacji inwestycji z
zakresu ochrony środowiska.
Nowe inwestycje w Gminie Kąty Wrocławskie
będą przebiegały wielotorowo. Z jednej strony
będą to inwestycje oświatowe, jak budowa
nowej szkoły z przedszkolem w Krzeptowie wraz
ze stołówką, z małą i dużą salą gimnastyczną, a
także
z
zagospodarowaniem
terenu
obejmującym place zabaw, boiska sportowe oraz
część lekkoatletyczną; budowa przedszkola w
Kątach Wrocławskich oraz rozbudowa szkół: w
Małkowicach i Zachowicach. Z drugiej –

rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy.
Przed nami dokończenie kanalizacji w
Mokronosie Dolnym. W następnej kolejności
planowana jest budowa kanalizacji w
Mokronosie Górnym, Cesarzowicach, Gądowie
oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej. Będzie również
opracowany projekt kanalizacji w południowej
części
gminy,
obejmujący
miejscowości
Gniechowice,
Krobielowice,
Wojtkowice,
Strzeganowice,
Czerńczyce,
Zachowice,
Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka,
Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.
Planowana jest kontynuacja rozbudowy i
budowy nowych placów zabaw, a także terenów
rekreacyjnych i aktywnego spędzania czasu
(skatepark, siłownie zewnętrzne). W celu
poprawy
infrastruktury
turystycznej
przewidziana
jest
rozbudowa
ścieżek
rowerowych, na które Gmina będzie starała się
pozyskać fundusze zewnętrzne. W dalszym ciągu
będziemy dążyć do poprawy stanu dróg
gminnych poprzez budowę nowych odcinków
dróg oraz przebudowę i remonty dróg
istniejących. Na realizację tych zadań również
będziemy starać się pozyskać środki zewnętrzne.
Komunikacja gminna – zadanie, na które z
niecierpliwością czeka wielu mieszkańców naszej
gminy. Temat bardzo zaniedbany w poprzednich
latach. Już wkrótce przyjęta zostanie nowa
koncepcja komunikacji, uruchomione zostaną
nowe połączenia autobusowe.

74

Raport o stanie gminy

75

