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WSTĘP

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w 2018 r. wprowadziła wymagania aby, Wójt
gminy każdego roku do 31 maja przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy za poprzedni
rok.
Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy za ubiegły rok. Opisuje on działania Wójta,
Rady Gminy urzędu i poszczególnych jednostek. Realizacja kończącej się strategii,
poszczególnych programów oraz uchwał podjętych w ubiegłym roku rzutuje również na
rozwój naszej gminy przez kolejne lata.
Miniony rok był szczególny ponieważ był to pierwszy rok pandemii wirusa SARS-COV-2, czyli
koronawirusa COVID-19. Jako społeczeństwo i obywatele uczyliśmy się funkcjonować
w ogłaszanych reżimach sanitarnych, lockdownie oraz znacznym ograniczeniu naszego
codziennego życia i jako społeczność zdaliśmy egzamin celująco. Słowa uznania
i podziękowania należą się każdemu pracownikowi samorządu gminnego. Szkołom za szybkie
przystosowanie się do nauczania zdalnego, pracownikom służby zdrowia i ośrodka pomocy
społecznej za dbałość o mieszkańców, ośrodkowi kultury za podjęte działania aby w tym czasie
oderwać nas od codzienności, a szczególnie dziękuję pracownikom gminy za realizację zadań
budżetowych, inwestycji, opracowane i składane wnioski. Dziękuję Sołtysom za współpracę
z urzędem i realizację zadań z funduszu sołeckiego. Wykonaliśmy wspólnie kolejne ważne dla
mieszkańców zadania i inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości życia
i bezpieczeństwa mieszkańców.
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1.1.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Zawonia składa się z 28 miejscowości. Największa z nich to Zawonia, która liczy
1290 mieszkańców, najmniejsza Trzemsze licząca 7 mieszkańców.
Tabela 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (stan 31.12.2020)
Miejscowość

Liczba mieszkańców

Budczyce

137

Cielętniki

125

Czachowo

131

Czeszów

929

Głuchów Dolny

116

Grochowa

113

Kałowice

105

Kopiec

69

Ludgierzowice

82

Miłonowice

168

Niedary

246

Pęciszów

191

Pomianowice

38

Prawocice

65

Pstrzejowice

55

Radłów

51

Rzędziszowice

238

Sędzice

353

Skotniki

70

Stanięcice

25

Sucha Mała

18

Sucha Wielka

108

Tarnowiec

432

Trzemsze

9

Trzęsowice

126

Zawonia

1290

Złotów

448

Złotówek

42
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Tabela 2 Liczba ludności Gminy Zawonia w latach 2010-2020

Rok

Liczba ludności

2010

5629

2011

5673

2012

5655

2013

5694

2014

5707

2015

5698

2016

5718

2017

5752

2018

5802

2019

5869

2020

5780

Tabela 3 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Zawonia lata 2017-2020

Rok

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

2017

63

63

2018

68

63

2019

46

59

2020

60

64

1.2. INFORMACJE BUDŻETOWE
BUDŻET – DOCHODY I WYDATKI

W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/82/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2020 w kwotach:
Dochody ogółem: 35 157 487,00 zł
w tym:
• dochody bieżące: 34 939 692,00 zł,
• dochody majątkowe: 217 795,00 zł
6
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Wydatki ogółem: 34 117 187,00 zł
w tym:
• wydatki bieżące: 30 518 033,14 zł
• wydatki majątkowe: 3 599 153,86 zł
Rozchody w kwocie: 1 040 300,00 zł
Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 1.040.300,00 zł miała być nadwyżka budżetu.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziesięć uchwał w sprawie zmiany budżetu
Gminy na 2020 rok oraz zostało wydanych dwadzieścia osiem zarządzeń Wójta Gminy.
W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych
dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie
własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej
realizacji budżetu.
W wyniku przeprowadzonych zmian, plan budżetu Gminy na 2020 rok według stanu na 31
grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:
Dochody ogółem: 36 379 712,80 zł
w tym:
• dochody bieżące: 35 175 294,94 zł
• dochody majątkowe: 1 204 417,86 zł
Wydatki ogółem: 35 339 412,80 zł
w tym:
• wydatki bieżące: 31 779 770,66 zł
• wydatki majątkowe: 3 559 642,14 zł
Rozchody w kwocie: 1 040 300,00 zł
W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.222.225,80
zł. Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 1.040.300,00 zł miała być nadwyżka budżetu.

7

Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2020

W okresie sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 36.379.712,80 zł
zrealizowano w 109,81% tj. w kwocie 39.950.285,72 zł.
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 35.175.294,94 zł zrealizowano w 100,57% tj.
w kwocie 35.377.413,03 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości
1.204.417,86 zł zrealizowano w 379,67% tj. w kwocie 4.572.872,69 zł.
Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 rok
obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy. Na powyższe wskazuje dodatkowo fakt rosnącej
nadwyżki operacyjnej budżetu.
Wykres 1 Struktura dochodów Gminy w 2020 r
Dochody majątkowe
11,45%

Dochody bieżące
88,55%

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Tabela 4 Wykonanie dochodów Gminy w 2020
Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

Dochody

% wykonania

(plan

ogółem

dochodów

zmianach)

(wykonanie)

ogółem

po

010

Rolnictwo i łowiectwo

277 238,55

276 827,39

99,85

020

Leśnictwo

3 500,00

2 746,61

78,47

600

Transport i łączność

98 000,00

69 020,25

70,43

700

Gospodarka mieszkaniowa

711 159,05

847 832,40

119,22

720

Informatyka

8 944,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

83 219,00

101 803,50

122,33
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751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli

35 849,00

35 128,53

97,99

i

ochrony prawa oraz sądownictwa
752

Obrona narodowa

200,00

200,00

100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

15 972 651,00

16 245 857,71

101,71

758

Różne rozliczenia

6 581 499,08

8 165 663,41

124,07

801

Oświata i wychowanie

739 858,01

934 186,38

126,27

851

Ochrona zdrowia

1 378,05

1 378,05

100,00

852

Pomoc społeczna

720 887,00

694 169,43

96,29

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

36 240,00

30 085,48

83,02

855

Rodzina

9 021 980,00

8 925 652,79

98,93

900

Gospodarka
środowiska

komunalna

2 087 110,06

3 614 710,29

173,19

921

Kultura
i
narodowego

ochrona

0,00

5 000,00

926

Kultura fizyczna

0,00

23,50

OGÓŁEM:

36 379 712,80

39 950 285,72

i

ochrona

dziedzictwa

109,81
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14 422 100,02

Wykres 2 Wykonanie dochodów Gminy w 2020

94 822,13
Kultura fizyczna

980 298,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 281 834,70
43 262,05
Edukacyjna opieka wychowawcza

626 131,05
Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

1 972 630,37
Oświata i wychowanie

Różne rozliczenia

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i…

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona… 1 000,00

200,00
Obrona narodowa

1 105 113,50
Administracja publiczna

Transport i łączność

Leśnictwo

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,… 36 730,74

1 173 655,27

944 313,98

3 452,78

2 000 000,00

280 805,40

6 000 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

8 000 000,00

795,87

6 033 555,86

10 000 000,00

4 000 000,00

7 874 984,53

12 000 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 000 000,00

Rodzina

16 000 000,00

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 35.339.412,80 zł. Wykonanie
wynosiło 29.969.821,03 zł, co stanowi 84,81%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości
31.779.770,66 zł zrealizowano w 88,67% tj. w kwocie 28.180.049,90 zł, natomiast wydatki
majątkowe zaplanowane w wysokości 3.559.642,14 zł zrealizowano w 50,28% tj. w kwocie
1.789.771,13 zł.
Wykres 3 Struktura wydatków Gminy w 2020 r
Wykres 3 Struktura wydatków Gminy w 2020 r
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5,97%

94,03%

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Tabela 5 Wykonanie wydatków Gminy w 2020

Dział

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

Wydatki

(plan

(wykonanie)

po

ogółem

zmianach)

% wykonania
wydatków
ogółem

010

Rolnictwo i łowiectwo

292 438,55

292 001,64

99,85

020

Leśnictwo

6 000,00

0,00

0,00

600

Transport i łączność

1 507 814,37

995 560,17

66,03

700

Gospodarka mieszkaniowa

664 618,68

274 179,40

41,25

710

Działalność usługowa

140 000,00

53 019,70

37,87

720

Informatyka

8 944,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

3 005 855,00

2 659 367,89

88,47

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

35 849,00

35 128,53

97,99

752

Obrona narodowa

2 037,00

200,00

9,82

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

452 546,00

354 597,09

78,36

przeciwpożarowa
757

Obsługa długu publicznego

126 000,00

87 053,13

69,09

758

Różne rozliczenia

90 904,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

9 256 649,06

8 442 121,01

91,20

11

0,00

17,31

852
Pomoc społeczna
2 220 440,00
1 632 192,74
73,51

854
Edukacyjna opieka wychowawcza
233 591,00
174 066,08
74,52

855
Rodzina
9 214 650,00
9 052 903,40
98,24

900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
4 468 673,58
3 337 027,20
74,68

921
Kultura i ochrona
narodowego
2 581 635,31
2 203 418,96
85,35

926
Kultura fizyczna
377 815,20
263 952,98
69,86

OGÓŁEM:
35 339 412,80
29 969 821,03
84,81

263 952,98

113 031,11

Kultura fizyczna

3 337 027,20

9 052 903,40

652 952,05

2 203 418,96

174 066,08

1 632 192,74

Ochrona zdrowia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzina

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc społeczna

113 031,11

8 000 000,00

8 442 121,01

9 000 000,00

Ochrona zdrowia

0,00

87 053,13

354 597,09

10 000 000,00

Oświata i wychowanie

Różne rozliczenia

Obsługa długu publicznego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona…

200,00

851

dziedzictwa

Obrona narodowa

4 000 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy… 35 128,53

0,00

53 019,70

5 000 000,00

2 659 367,89

995 560,17
274 179,40

0,00

6 000 000,00

Administracja publiczna

Informatyka

Działalność usługowa

Gospodarka mieszkaniowa

Transport i łączność

1 000 000,00

Leśnictwo

2 000 000,00

292 001,64

3 000 000,00

Rolnictwo i łowiectwo
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Wykres 4 Wykonanie wydatków Gminy w 2020

7 000 000,00
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Wykres 5 Struktura wydatków w 2020 r. według poszczególnych grup wydatków

87 053,13

1 789 771,13
7 276 211,64

9 808 865,05
8 843 150,24

1 660 839,64
503 930,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obsługa długu
Wydatki majątkowe

WYNIK FINANSOWY

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2020 rok wynik jest następujący:
• Dochody budżetowe: 39.950.285,72 zł
• Wydatki budżetowe: 29.969.821,03 zł
Wynik budżetu – nadwyżka 9.980.464,69 zł przy planowanej nadwyżce 1.040.300,00 zł.

POŻYCZKI, KREDYTY, ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiło 3.697.700,00 zł, z tego:
• obligacje komunalne: 3 245 000,00 zł,
13
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• pożyczka z WFOŚiGW: 452 700,00 zł.
W 2020 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 990 000,00 zł oraz spłacono pożyczkę
w wysokości 50.300 zł.
Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 2.657.400 zł, z tego:
• obligacje komunalne

2 255 000,00 zł;

• pożyczka z WFOŚiGW

402 400,00 zł.

Gmina racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób
zaspokoić zmieniające się i ewoluujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

1.3.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 270,0897 ha. W roku
bieżącym z zasobu mienia gminnego ubyło 0,000 ha gruntów.
W roku bieżącym na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,0530 ha, w tym:
Tabela 6 Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2020 - przyrosty
Miejscowość

Nr dz.

Pow. dz.

Przeznaczenie

CZESZÓW

670/3

0,0139 ha

przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej

CZESZÓW

670/4

0,0066 ha

przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej

ZAWONIA

378/1

0,0221 ha

przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej

ZŁOTÓW

472/27

0,0104 ha

przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej

Tabela 7 Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych

Lp.

Obręb ewidencyjny

Ilość [ha]

Ilość [ha]

(2018 rok)

(2019 rok)

1.

Budczyce

7,3413

7,3413

2.

Cielętniki

9,3718

9,3718

3.

Czachowo

5,5267

5,5267

4.

Czeszów

50,5208

50,5413

5.

Głuchów Dolny

4,8395

4,8395
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6.

Głuchów Górny

0,5000

0,5000

7.

Grochowa

0,4098

0,4098

8.

Kałowice

6,3208

6,3208

9.

Ludgierzowice

5,9678

5,9678

10.

Pomianowice

1,7500

1,7500

11.

Miłonowice

6,7394

6,7394

12.

Niedary

12,3015

12,3015

13.

Pęciszów

10,5346

10,5346

14.

Prawocice

4,1565

4,1565

15.

Pstrzejowice

3,3140

3,3140

16.

Radłów

4,6200

4,6200

17.

Rzędziszowice

10,0707

10,0707

18.

Sędzice

11,6047

11,6047

19.

Skotniki

6,1689

6,1689

20.

Sucha Wielka

14,9533

14,9533

21.

Tarnowiec

16,4359

16,4359

22.

Zawonia

34,7346

34,7567

23.

Złotów

41,9071

41,9071

270,0897

270,1427

RAZEM

Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 270,1427 ha, w tym:
• 17,1909 ha – w dzierżawie,
• 3,4 ha – w użyczeniu,
• 2,8 ha – w zarządzie jednostek,
• 246,7518 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.
W roku 2020 r. opracowano następującą ilość projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonywane przez projektanta.
Tabela 8 Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego
Lp

Rodzaj decyzji

Ilość opracowanych projektów
decyzji

1.

Decyzje o warunkach zabudowy

49

2.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8
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1.4 LOKALOWY ZASÓB GMINY

Stan budynków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 41 budynki oraz udziały w budynkach
w tym:
• 4 budynki mieszkalne: najem (Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów);
• 3 budynki szkolne: w zarządzie szkół (szkoła w Czeszowie, szkoła w Zawoni, przedszkole
w Zawoni);
• 11 budynków kulturalnych: w użytkowaniu GOK ( świetlice: Czeszów-CIL, Niedary,
Sędzice, Skotniki, Zawonia, Trzęsowice, Złotów, Rzędziszowice, Czachowo, Kałowice,
biblioteka w Czeszowie);
• 3 budynki służby zdrowia: 2 w zarządzie (ośrodek zdrowia w Czeszowie, ośrodek
zdrowia w Zawoni) i 1 w użytkowaniu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
(rehabilitacja w Zawoni);
• 4 budynki użyteczności publicznej: 3 w użytkowaniu GOK (muszla koncertowa
w Zawoni, budynek socjalny na terenie rekreacyjno-sportowym w Zawoni, budynek
GOK w Zawoni), 1 w zarządzie szkoły (sala sportowa w Tarnowcu);
• 17 budynków innych: 5 w dzierżawie (4 budynki gospodarcze: Pęciszów, Zawonia,
Złotów- 2, 1 budynek - sklep w Trzęsowicach), 5 w bezpośrednim zarządzie gminy (3
stacje uzdatniania wody w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym, 1 budynek
socjalno-wagowy na wysypisku śmieci w Tarnowcu, 1 budynek socjalny na oczyszczalni
ścieków

–Sucha

Wielka),

3

w

użytkowaniu

OSP

(remiza

strażacka

w Czeszowie, Zawoni i Złotowie), 1 w użytkowaniu GOK (szalet publiczny
w Zawoni), 1 w zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (budynek
gospodarczy w Czeszowie), 2 w zarządzie szkoły (budynek pracowni w Czeszowie, garaż
w Zawoni);
• udział w budynku w Cielętnikach: świetlica w użytkowaniu GOK;
• udział w budynku mieszkalno-gospodarczym w Kałowicach (do rozbiórki) –
w bezpośrednim zarządzie gminy;
• udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu – najem.
16
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Stan lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. - 16
• 7 lokali w Zawoni w tym 4 w Zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
• 4 lokale w Głuchowie Dolnym,
• 2 lokale w Złotowie,
• 1 lokal w Pęciszowie,
• 1 lokal w Kopcu,
• 1 w Kałowicach – w bezpośrednim zarządzie gminy – do rozbiórki.
Stan lokali użytkowych na dzień 31.12.2020 r. – 5
• 3 lokale w Zawoni (Komenda Policji, Bank Spółdzielczy, Usługi Geodezyjne),
• 1 lokal w Pęciszowie (sklep),
• 1 lokal w Trzęsowicach (sklep).

17

Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2020
Tabela 9 Informacja o stanie mienia komunalnego w 2020 r

Przewidywany stan

Lp.

Wyszczególnieni
e

Plan

Sposób zagospodarowania

zwięk.+
31-122020 r.

31-122021 r.

zmn. w
danym
roku.

W
bezp.
zarz.
gminy

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Grunty
ogółem /ha/
w tym:
Lasy
Drogi

2.1
2.2

pozostałe
Budynki
ogółem
w tym:
mieszkalne
obiekty szkolne

2.3

obiekty kulturalne

2.5

2.6

obiekty służby
zdrowia
pozostałe
obiekty
użyteczności
publicznej

jednos.
komu-

Dzierża
wa
najem

Wieczyste

Inne

użytko-

formy

wanie

nalnej

270,14

270,64

+ 0,5

248,92

2,8

15,52

-

3,4

8,0
188,30

8,0
188,70

+ 0,4

6,33
188,70

-

1,67
-

-

-

73,84

73,94

+ 0,1

52,22

2,8

15,52

-

3,4

42

42

-

9

-

19

4

4

-

3

3

11
2.4

W zarz.

5

9

4
3

-

-

-

-

11

3

11

3

2

1

4

inne

-

4
17

-

17

1
-

5

3

3
5

-

4

Dane dotyczące innych niż własność w prawach majątkowych i posiadaniu:
• ograniczone prawa rzeczowe – Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.
• użytkowanie wieczyste – Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
• udziały w spółkach – 500,00 zł.
• akcje – 10 000,00 zł.
Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:
• raty z tytułu wcześniejszej sprzedaży: 25.317,36 zł (netto),
• dzierżawa: 5.369,64 zł (netto),
• najem: 25.454,70 zł (netto).
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1.5. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZAWONIA NA
LATA 2018-2023.

Zasób mieszkaniowy gminy Zawonia stanowi 14 mieszkań o łącznej powierzchni 1103 m2,
znajdujących się w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Zawonia oraz 1 mieszkanie
o pow. 75,4 m2 znajdujące się w budynku stanowiących współwłasność. W zasobie
mieszkaniowym wyodrębniono 1 lokal mieszkalny o pow. 68 m2 z przeznaczeniem na lokal
socjalny. Z zasobu mieszalnego wyodrębniono 4 lokale o powierzchni 334,80 m2, które zostały
przekazane nieodpłatnie ZP ZOZ w Zawoni. W 2020 roku przeprowadzane były remonty
i naprawy wynikłe w trakcie użytkowania – kwota wydatkowana 149 067,71 zł. Stawki czynszu
w 2020 r. nie były zmienione, obowiązuje stawka bazowa wynosząca 1,32 zł/m2 powierzchni
użytkowej lokalu. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy. W 2020 roku zasady
zarządu zasobami mieszkaniowymi nie uległy zmianie. Dochody z tytułu najmu lokali będących
w zasobie Gminy Zawonia za rok 2020 wyniosły – 25 454,70 netto zł.
W roku 2020 nie zawierano umów najmu lokalu mieszkalnego, zawarto jedną umowę najmu
lokalu użytkowego.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano ogółem kwotę
42 369,79 zł, w tym:
•

prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od
narkotyków i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym udzielania
porad rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie 5.600,00 zł,

•

prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz udzielania porad
rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie 7.200,00 zł,
19
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• wynagrodzenie

dla

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych 8.910,00 zł,
• zakup laptopa dla pracownika świadczącego pracę zdalną – 5.079,00 zł,
• dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów – 3.750,00 zł
na zadanie pn. „Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży „Aktywne ferie 2020”
przekazana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
finansowana

w

zagospodarowanie

ramach

Gminnego

czasu

Programu

wolnego

dzieci

Profilaktyki.
i

Celem

młodzieży

projektu

było

ze

szkół

w Czeszowie i Zawoni. W trakcie półkolonii organizowano wycieczkę, zajęcia edukacyjne
i sportowe oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczne na temat szkodliwości wpływu na
organizm alkoholu oraz innych środków odurzających oraz niebezpieczeństwa uzależnienia się
od tego rodzaju używek,
• „Spotkania z muzyką” w szkole Podstawowej w Czeszowie 1.400,00 zł,
• „Spotkania z muzyką” w Szkole Podstawowej w Zawoni 1.120,00 zł,
• do punktu konsultacyjno-informacyjnego zakupiono maseczki ochronne w związku
z pandemią COVID-19 - 424,83 zł,
• zrealizowano projekt profilaktyczny pt. „Dobra opcja” dotyczący profilaktyki
uzależnień i przemocy. Warsztaty poprowadzili specjaliści z fundacji „Wypłyń na
głębię” 4.750,96 zł,
• zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „Nawet Ty potrafisz - własnoręczne mydełka
glicerynowe” – 900,00 zł. Projekt miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, pokazanie im alternatywnego spędzania czasu wolnego,
• zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „Słodkości-zrób je sam” – 1.100,00 zł. Projekt
miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pokazanie im
alternatywnego spędzania czasu wolnego,
• wykonano „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych” na terenie Gminy Zawonia –
2.785,00 zł,
• zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „Wakacje z drewnem” – 1.100,00 zł. Projekt
miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pokazanie im
alternatywnego spędzania czasu wolnego,
20
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• zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „Ulepieni z jednej gliny – powrót do korzeni” –
1.500,00 zł. Projekt miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
pokazanie im alternatywnego spędzania czasu wolnego.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013 -2020.

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz
zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje.
Zespół

Interdyscyplinarny realizował działania

określone w

Gminnym Programie

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20132020. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy realizował zadania poprzez
integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zawonia, w szczególności przez:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
Zrealizowany został projekt socjalny pn. „Razem do przodu”, który polegał na utworzeniu
i prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie. Punkt
utworzony został w siedzibie ZP ZOZ w Zawoni. Dyżury w punkcie pełnili: pracownik socjalny
GOPS, dzielnicowy- funkcjonariusz Policji KPP w Trzebnicy oraz psycholog Zespołu Szkół
w Zawoni, którzy udzielali informacji i porad specjalistycznych mających na celu wzrost
poziomu świadomości w zakresie procedury „Niebieska Karta”, a także możliwości uzyskania
wsparcia przez osoby z problemem przemocy w rodzinie.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZAWONIA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem
jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym
elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną
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wizję gminy. Cele są konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Cele główne
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zawonia (dalej zwanego również „PGN”) to:
• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 0,75% w 2020 r. w stosunku do przyjętego roku
bazowego, z poziomu 30 437,7Mg rocznie do poziomu 30209,5 Mg rocznie;
• zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,82 pp.
w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 11,75% do poziomu 12,57%
zużycia energii;
• redukcja zużycia energii finalnej do 2020 r. o 0,53%, ze 85 917,8 MWh w 2014 r.
do 85 460,5 MWh w 2020 r.
Cele Panu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być przez gminę Zawonia wdrażane następująco:
• bezpośrednio – gmina Zawonia jest podmiotem realizującym dane zadanie i ma na nie
bezpośredni wpływ;
• pośrednio – gmina Zawonia nie jest podmiotem realizującym zadanie. Nie ma wpływu
na to czy zostanie ono zrealizowane i na jakich zasadach. Dla tych zadań działania
gminy ograniczają się do promocji i informacji.
W ramach powyższych kierunków strategicznych w 2020 roku przystąpiono do realizacji
projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Cieszków, Milicz, Prusice,
Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”. Przedmiotem projektu jest wymiana pieców przez
mieszkańców gminy na niskoemisyjne źródła ciepła i pompy ciepła. Kolejnym działaniem
realizującym zapisy PGN jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły w Zawoni, na który
przygotowana została dokumentacja projektowa i złożony został wniosek o dofinasowanie
inwestycji do w ramach Funduszy Norweskich.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ZAWONIA NA LATA 2016 -2026.

Rewitalizacja

to

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie
prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Zawonia pełni rolę narzędzia planowania, koordynowania
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i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne
powinny wpłynąć na:
• poprawę warunków i jakości życia w Zawoni,
• rozwój oferty turystyki rekreacyjnej i kulturalnej,
• tworzenie pozytywnego wizerunku Zawoni
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016 – 2026 zamieszczono opis
planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na początku zaprezentowane zostały projekty
podstawowe (Lista A), to jest przedsięwzięcia bez których osiągnięcie celów programu nie
będzie możliwe, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać się z sytuacji kryzysowej.
Następnie zamieszczono projekty uzupełniające (Lista B). Uwzględnienie przedsięwzięć
uzupełniających służyć ma zapewnieniu komplementarności przestrzennej programu
rewitalizacji. W ramach realizacji projektów podstawowych zapisanych w LPR przystąpiono do
wykonania dokumentacji przebudowy Sali widowiskowej z zapleczem gospodarczym
w Zawoni.

PROGRAM OPIEKI NA ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZAWONIA W 20 20 ROKU.

W 2020 roku zawarto umowy na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz na
opiekę nad zwierzętami w schronisku w Przyborówku.
Koszt realizacji Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2020 na terenie Gminy
Zawonia:
• wyłapywanie -12 620,00 zł;
• Opieka nad zwierzętami w schronisku -12 258,00 zł;
• Usługi weterynaryjne (kastracja, sterylizacja, szczepienie p/wściekliźnie, leczenie
zwierząt poszkodowanych w wypadkach) 17 663,00 zł.
W mediach społecznościowych zamieszczano informację o możliwości adopcji porzuconych
zwierząt oraz o prawach i obowiązkach właścicieli zwierząt domowych.

23

Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2020
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZAWONIA NA LATA 2017 -2020 Z PERSPEKTYWĄ
2021-2024.

Zawarto w nim ocenę stanu środowiska, wykonaną na podstawie analizy dostępnych
materiałów źródłowych, danych statystycznych i wyników badań dot. poszczególnych
komponentów środowiska oraz sektorów działalności społeczno-gospodarczej gminy
zidentyfikowano i przedstawiono za pomocą analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach
polityki ochrony środowiska na najbliższe 5 lat. Przedstawiono cele, kierunki interwencji oraz
zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania oraz monitoringu realizacji
Programu. Cele, kierunki interwencji i zadania Programu ochrony środowiska dla Gminy
Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024:
• Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza Cel: Zapewnienie dobrej jakości
powietrza oraz ochrona klimatu, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych. Kierunki Interwencji: obniżanie niskiej emisji w sektorze komunalnobytowym, termomodernizacja i zwiększanie efektywności energetycznej budynków,
modernizacja i rozbudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (działania
zrealizowane w 2020 roku budowa drogi dojazdowej do pól w Zawoni.
• Gospodarowanie wodami. Cel I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych

na

terenie

gminy.

Kierunki

interwencji:

ochrona

wód

powierzchniowych przed zanieczyszczeniem (działania realizowane w 2020 roku
wzmocnienie kontroli prawidłowego wypełniania przez mieszkańców obowiązku
regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Cel II: Ochrona jakości oraz
racjonalne użytkowanie zasobów wód podziemnych. Kierunki interwencji: ochrona
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem - monitoring wód podziemnych
przeznaczonych do spożycia, budowa nowej studni dla Stacji Uzdatniania Wody
w Zawoni.
• Gospodarowanie powierzchnią ziemi. Cel I: Ochrona i zapewnienie właściwego
sposobu użytkowania gleb i powierzchni ziemi. Kierunki interwencji: rekultywacja
terenów zdegradowanych (działania zrealizowane w 2020 roku wydawanie i kontrola
realizacji decyzji w zakresie rekultywacji gleb i terenów zdegradowanych w granicach
gminy Zawonia).
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• Obszar interwencji: Gospodarka odpadami. Cel I: Udoskonalenie gminnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Kierunki interwencji: osiąganie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia odpadów komunalnych (działania zrealizowane w 2020 roku
bieżąca gospodarka odpadami komunalnymi).
• Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna. Cel I: Podniesienie świadomości ekologicznej
i wrażliwości mieszkańców gminy na lokalny i globalny stan środowiska naturalnego.
Kierunki interwencji: edukacja i kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy (działania zrealizowane w 2020 roku
kampania informacyjna na temat spalania paliw niskiej jakości oraz zakazu spalania
śmieci w piecach wielofunkcyjnych).
• Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami. Cel I: Minimalizacja skutków dla
społeczeństwa i środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Kierunki
interwencji: zapewnianie sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia poważnej
awarii (działania zrealizowane w 2020 roku zakup doposażenia w sprzęt strażacki
jednostek OSP Zawonia, Czeszów i Złotów),
• Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu. Cel I: Przystosowanie gminy do
zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Kierunki interwencji: utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych będących w zarządzie gminy (działania zrealizowane w 2020 roku
czyszczenie rowów i przepustów, remont przepustu w Skotnikach i remont rowu
w Sędzicach.
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBE ST Z TERENU GMINY ZAWONIA – 2020.

Na terenie gminy Zawonia w okresie od 17.07.2020 do 20.08.2020 r. realizowane były
prace związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Gmina otrzymała na ten
cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Całkowita wartość zadania wyniosła 49 370,04 zł, w tym koszty kwalifikowalne 34
475,00 zł . Otrzymana dotacja wynosiła 70 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowiło kwotę
23 990,40 zł. W wyniku realizacji zadania usunięto 49,25 Mg wyrobów zawierających azbest
z 13 posesji na terenie gminy.
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PROGRAM PROFILAKTYKI SCHORZEŃ NARZĄDÓW RUCHU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
W GMINIE ZAWONIA.

Dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację
na dofinansowanie zadania: „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży
i

dorosłych

w

Gminie

Zawonia”

w

wysokości

70.000,00

zł.

W

związku

z niewykorzystaniem dotacji w całości z powodu pandemii COVID-19, Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni zwrócił do budżetu Gminy Zawonia kwotę
10.500,00 zł.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU
GMINY ZAWONIA.

Skierowany do szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia,
którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie lub
realizują się artystycznie, ponadto chcą się rozwijać i posiadają wizję celów jakie chcą osiągnąć.
Celem programu jest:
• promowanie uzdolnionych uczniów,
• motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowanie działań
mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem
swoich talentów,
• zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim,
• doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej co
będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników,
• zwiększenie aspiracji edukacyjnych, sportowych i artystycznych uczniów,
• promocja gminy Zawonia jako gminy przyjaznej uczniom szczególnie uzdolnionym.
W 2020 roku w ramach realizacji w/w programu wspartych zostało 26 uczniów z terenu
gminy (stypendia dla 21 uczniów nagrody dla 5 uczniów).
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ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWONIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W ROKU 2020.

W ramach realizacji zadań określonych w Rocznym programie współpracy gminy Zawonia
z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 udzielono w wyniku otwartego konkursu ofert
oraz na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji
w łącznej kwocie 70 349,90 zł z tego, dla:
• Stowarzyszenie Klubu Sportowego Victoria Zawonia, 55-106 Zawonia, Sędzice 40 na
zadanie „Łączy nas Victoria” - kwota 27.000,00 zł. Zadanie miało na celu krzewienie
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród młodzieży
poprzez udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach na szczeblu gminnym,
powiatowym i okręgu DZPN,
• Akademia Piłkarska Free Kids, 55-100 Trzebnica. ul. Milicka 18/8 na zadanie
"Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz udział w rozgrywkach
sportowych dzieci i młodzieży w Gminie Zawonia" - kwota 21.000, Celem zadania była
popularyzacja piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach, szkolenie dzieci i młodzieży,
organizacja i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były
przez wykwalifikowanych trenerów,
• Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", 55-106 Zawonia ul. Konopnickiej 18
na zadanie „Prowadzenie i organizacja ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci
o profilu piłka siatkowa z terenu Gminy Zawonia” – kwota 7.999,99 zł. Celem zadania
była popularyzacja piłki siatkowej oraz organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów,
• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Okręgowy Wrocław,
oddział Rejonowy Trzebnica – Koło nr 10 – 500,00 zł na zadania pn. „Aktywizacja osób
w wieku 40+”. Zadania miały na celu promocję form spędzania czasu wolnego.
W ramach dotacji zorganizowano zajęcia pilates.
• Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” - 4 999,91 zł na zadania pn. „Razem
raźniej:

warsztaty

terapeutyczno-artystyczne

dla

co

najmniej

5

osób

z niepełnosprawnościami z gminy Zawonia”. W ramach projektu przeprowadzono
spotkania

terapeutyczno-artystycznych.

Zajęcia

prowadzone

były

przez
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doświadczonego pedagoga oraz terapeutę zajęciowego i obejmowały m.in. aktywność
plastyczną, manualną, elementy terapii ręki, zajęcia z elementami muzykoterapii.
• Stowarzyszenia Sołtysów na rzecz Rozwoju Gminy Zawonia – 5 100,00 zł na zadanie pn.
„Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. Celem zdania było stworzenie miejsca
rekreacji poprzez budowę oświetlenia na polanie grochowskiej przy ścieżce
edukacyjnej i altance wiejskiej. Zadanie miało na celu promocję Gminy Zawonia
i sołectwa Grochowa, poprawę wizerunku wsi, stworzenie atrakcyjnego miejsca do
integracji mieszkańców.
Należy stwierdzić, iż współpraca Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi odbyła
się na wielu płaszczyznach, dotyczyła różnorodnych form i sfer pożytku publicznego. Wsparcie
finansowe miało istotny wpływ na zakres i jakość pracy podmiotów realizujących zadania
publiczne. Należy mieć jednak na uwadze, że w roku 2020 nie wszystkie przedsięwzięcia mogły
doczekać się realizacji, w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19.
Cześć organizacji, mimo zawarcia umowy, zmuszona było zrezygnować z ich kontynuowania,
ponieważ przepisy prawa, wynikające z nałożonych obostrzeń, uniemożliwiły w niektórych
miesiącach, realizacje wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

1.6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ZAWONIA

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt
Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie
uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt
Gminy przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek samorządowych realizował uchwały
podjęte przez Radę Gminy Zawonia w 2020 r. w sposób określony uchwałami. W 2020 roku
Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy Rady
przyjętym Uchwałą Nr z dnia XIV/85/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2020 r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy
w 2020 roku Rada Gminy obradowała na 8 sesjach zwyczajnych i 2 nadzwyczajnych, podczas
których podjęła łącznie 66 uchwał. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji
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publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś
uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy
sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
Tabela 10 Wykaz uchwał i sposób wykonania uchwał.
L. p.

Data
uchwalenia

Numer
Uchwały

W sprawie

Sposób
wykonania

1.

17.01.2020 r.

XV/89/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

2.

17.01.2020 r.

XV/90/2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

3.

17.01.2020 r.

XV/91/2020

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

i
oraz

Wdrożono do
realizacji

4.

17.01.2020 r.

XV/92/2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie
Gminy Zawonia na cele niezwiązane
z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną
dróg

Wdrożono do
realizacji

5.

17.01.2020 r.

XV/93/2020

w sprawie udzielenia pomocy
Województwa Dolnośląskiego

dla

Wdrożono do
realizacji

6.

17.01.2020 r.

XV/94/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia

Wdrożono do
realizacji

7.

27.02.2020 r.

XVI/95/202
0

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

8.

27.02.2020 r.

XVI/96/202
0

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

9.

27.02.2020 r.

XVI/97/202
0

w sprawie uznania w Gminie Zawonia roku 2020 "Rokiem
Samorządu Terytorialnego"

Wdrożono do
realizacji

10.

27.02.2020 r.

XVI/98/202
0

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/2020 Rady Gminy
Zawonia z dnia 17.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
będących w zarządzie Gminy Zawonia na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg

Wdrożono do
realizacji

11.

27.02.2020 r.

XVI/99/202
0

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

Wdrożono do
realizacji

12.

27.02.2020 r.

XVI/100/20
20

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy
Zawonia w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wdrożono do
realizacji

rzeczowej
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13.

27.02.2020 r.

XVI/101/20
20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy
Zawonia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Zawonia

Wdrożono do
realizacji

14.

27.02.2020 r.

XVI/102/20
20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

15.

27.02.2020 r.

XVI/103/20
20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

16.

27.02.2020 r.

XVI/104/20
20

w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Wdrożono do
realizacji

17.

26.03.2020 r.

XVII/105/20
20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

18.

26.03.2020 r.

XVII/106/20
20

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych

Wdrożono do
realizacji

19.

26.03.2020 r.

XVII/107/20
20

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
porządku na terenie Gminy Zawonia

i

Wdrożono do
realizacji

20.

26.03.2020 r.

XVII/108/20
20

w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Wdrożono do
realizacji

21.

26.03.2020 r.

XVII/109/20
20

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zawonia
w 2020 r.

Wdrożono do
realizacji

22.

28.04.2020 r.

XVIII/110/2
020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

23.

28.04.2020 r.

XVIII/111/2
020

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców
będących podatnikami podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Zawonia, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku
z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19

Wdrożono do
realizacji

24.

28.04.2020 r.

XVIII/112/2
020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: „Zakup
sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej
(PCR) służącej m.in. do diagnostyki COVID-19"

Wdrożono do
realizacji

25.

28.04.2020 r.

XVIII/113/2
020

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy
Zawonia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia.

Wdrożono do
realizacji

26.

28.04.2020 r.

XVIII/114/2
020

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/108/2020 Rady Gminy
Zawonia z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Wdrożono do
realizacji

27.

28.04.2020 r.

XVIII/115/2
020

w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy
Zawonia z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad

Wdrożono do
realizacji
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udzielania stypendiów Wójta Gminy Zawonia oraz nagród
Wójta Gminy Zawonia dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Zawonia
28.

16.06.2020 r.

XIX/116/20
20

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum
zaufania

Wdrożono do
realizacji

29.

16.06.2020 r.

XIX/117/20
20

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za
2019 rok

Wdrożono do
realizacji

30.

16.06.2020 r.

XIX/118/20
20

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia
za rok 2019

Wdrożono do
realizacji

31.

16.06.2020 r.

XIX/119/20
20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

32.

16.06.2020 r.

XIX/120/20
20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia.

Wdrożono do
realizacji

33.

16.06.2020 r.

XIX/121/20
20

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Zawoni za 2019 rok

Wdrożono do
realizacji

34.

16.06.2020 r.

XIX/122/20
20

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

Wdrożono do
realizacji

35.

16.06.2020 r.

XIX/123/20
20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

36.

15.07.2020 r.

XX/124/202
0

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

37.

15.07.2020 r.

XX/125/202
0

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

38.

15.07.2020 r.

XX/126/202
0

w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie
Gminy Zawonia

Wdrożono do
realizacji

39.

15.07.2020 r.

XX/127/202
0

w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie
Gminy Zawonia

Wdrożono do
realizacji

40.

24.09.2020 r.

XXI/127/20
20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

41.

24.09.2020 r.

XXI/128/20
20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

42.

24.09.2020 r.

XXI/129/20
20

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita
Samorządna”

Wdrożono do
realizacji

43.

24.09.2020 r.

XXI/130/20
20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Zawonia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad
współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej
Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wrocławia

Wdrożono do
realizacji

44.

24.09.2020 r.

XXI/131/20
20

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Zawonia na rok szkolny 2020/2021

Wdrożono do
realizacji

45.

29.10.2020 r.

XXII/132/20
20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

46.

29.10.2020 r.

XXII/133/20
20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy
Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków:

Wdrożono do
realizacji
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motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę
lat oraz niektórych innych składników wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia
47.

29.10.2020 r.

XXII/134/20
20

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli wydatków na
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zawonia w 2018 r.

Wdrożono do
realizacji

48.

29.10.2020 r.

XXII/135/20
20

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie
zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoni oraz
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czeszowie

Wdrożono do
realizacji

49.

29.10.2020 r.

XXII/136/20
20

w sprawie wystąpienia Gminy Zawonia ze Stowarzyszenia
pod nazwą „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich”

Wdrożono do
realizacji

50.

26.11.2020 r.

XXIII/137/2
020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

51.

26.11.2020 r.

XXIII/138/2
020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

52.

26.11.2020 r.

XXIII/139/2
020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
oraz
wprowadzenia
zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Wdrożono do
realizacji

53.

26.11.2020 r.

XXIII/140/2
020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2021
roku

Wdrożono do
realizacji

54.

26.11.2020 r.

XXIII/141/2
020

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Gminy
Zawonia
z
dnia
22
listopada
2019
r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty

Wdrożono do
realizacji

55.

26.11.2020 r.

XXIII/142/2
020

w sprawie określenia szczegółowego trybu
i
harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Zawonia na lata 2021-2027

Wdrożono do
realizacji

56.

26.11.2020 r.

XXIII/143/2
020

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy
Zawonia z organizacjami pozarządowymi
w roku
2021

Wdrożono do
realizacji

57.

26.11.2020 r.

XXIII/144/2
020

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

Wdrożono do
realizacji

58.

17.12.2020 r.

XXIV/145/2
020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Wdrożono do
realizacji

59.

17.12.2020 r.

XXIV/146/2
020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zawonia

Wdrożono do
realizacji

60.

17.12.2020 r.

XXIV/147/2
020

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Zawonia

Wdrożono do
realizacji

61.

17.12.2020 r.

XXIV/148/2
020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021

Wdrożono do
realizacji

62.

17.12.2020 r.

XXIV/149/2
020

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji
Rady Gminy Zawonia na 2021 rok

Wdrożono do
realizacji

63.

17.12.2020 r.

XXIV/150/2
020

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na
2021 r.

Wdrożono do
realizacji

64.

17.12.2020 r.

XXIV/151/2
020

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2019 Rady Gminy
Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Zawonia

Wdrożono do
realizacji
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65.

17.12.2020 r.

XXIV/152/2
020

sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki
zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki schorzeń
narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie
Zawonia”

Wdrożono
realizacji

do

66.

17.12.2020 r.

XXIV/153/2
020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Zawonia

Wdrożono
realizacji

do

67.

17.12.2020 r.

XXIV/154/2
020

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Zawonia za udział
w działaniach ratowniczych i
szkoleniu pożarniczym

Wdrożono
realizacji

do

68.

17.12.2020 r.

XXIV/155/2
020

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Wdrożono
realizacji

do

i
oraz

1.7. INWESTYCJE I ZADANIA (REALIZACJA CELÓW STRATEGII GMINY ZAWONIA NA LATA 2015 2020)

W ramach zadań inwestycyjnych w 2020 r. realizowano zadania jednoroczne
i wieloletnie.

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE ZAWONIA .

• Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna – Wiosenna
koszt inwestycji 113 860 zł.
• Rozbudowa oświetlenia Zawonia ul. Oleśnicka, Pęciszów, Sucha Wielka, Czeszów ul.
Złotowska, Niedary – koszt 155 822 zł. Łączny koszt budowy nowych linii oświetlenia
LED w 2020 roku wyniósł 269 682 zł.
• W 2020 roku opracowane zostały kolejne projekty na rozbudowę oświetlenia
drogowego w gminie Zawonia.
Realizacja tych zadań przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 10: Uzupełnianie
i modernizacja oświetlenia publicznego, poprzez modernizację i uzupełnianie oświetlenia
publicznego na terenie Gminy na efektywne energetycznie, dzięki czemu zmniejszy się zużycie
energii elektrycznej.
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MODERNIZACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ŻYCIA KULTURALNEGO GMINY ZAWONIA.

•

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na nową siedzibę Filii Gminnej
Biblioteki Publicznej zakończył się w październiku ub. roku. Koszt realizacji wyniósł 213
971 zł. Wykonawcą zadania została firma ZHU „BUD-WES” Józef Wesołowski ze
Sławoszowic.

•

Kompleksowy remont został wykonany też w budynku świetlicy wiejskiej
w Rzędziszowicach. W wyniku zapytania ofertowego najtańszą ofertę złożył Zakład
Usług Budowlanych Mariusz Grochowski z Bukowic, wartość inwestycji to 113 511 zł.

•

Budowa świetlicy wiejskiej w Cielętnikach jest to zadanie wieloletnie. Jej zakończenie
zaplanowano w 2021 roku. W 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony i najlepszą
ofertę złożyła firma ZHU „BUD-WES” Józef Wesołowski ze Sławoszowic. Koszt 439 717
zł.

•

W budynku mieszkalno-usługowym w Pęciszowie jest też świetlica wiejska. W 2020
roku został wykonany nowy dach przez formę DzwoN Krzysztof Dzwonek z Trzebnicy,
który złożył najlepszą ofertę w wysokości 124 766 zł.

•

Na zadanie adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na siedzibę Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i jednocześnie remont Biblioteki Publicznej w Zawoni
został ogłoszony przetarg nieograniczony. Jedyna ofertę złożyła firma „Litwiniak”
Usługi Drogowe i Budowlane z Sycowa w wysokości 654 103 zł. Zadanie zostało
zakończone w 2021 roku.

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 2: Budowa
i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz Zadanie 7: Realizacja działań
w zakresie odnowy wsi.

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNE J

• Budowa oświetlenia boiska sportowego w Sędzicach, koszt zadania wyniósł 97 826 zł.
• Montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czeszowie,
ul. M. Konopnickiej 18, Cena brutto: 47 097,29 zł,
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• Doposażenie placów zabaw w miejscowości Czachowo, Grochowa.
Realizacja tych zadań przyczyni się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI,

Zadanie 2: Budowa

i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprzez budowę nowych placów
zabaw, siłowni zewnętrznych i modernizację istniejących wiejskich placów zabaw .
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ,

• W 2020 roku szkoły z terenu Gminy Zawonia zostały wzbogacone o 39 laptopów,
6 tabletów i 2 routery, które zostały zakupione z środków rządowego programu
„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi
114 397,04 zł. Zakupiony sprzęt służy nauce zdalnej dla uczniów i nauczycieli naszych
szkół.
• W szkole w Czeszowie w roku 2020 wykonano pomieszczenie gospodarcze i jadalnie
dla najmłodszych uczniów, doposażono plac zabaw i zakupiono wyposażenie sal
przedszkolnych (pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, sprzęt sportowy). Inwestycję
zrealizowano w ramach udziału w projekcie „Smyki z gminy Zawonia’’
współfinansowanego z środków RPO WD 2014-2020.
• W szkole w Zawoni zakupiono wyposażenie przeznaczona głównie dla dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w celu wyrównywania szans.
Zakupy zrealizowano w ramach udziału w projekcie „Smyki z gminy Zawonia’’
współfinansowanego z środków RPO WD 2014-2020.
• Dla szkoły w Zawoni wykonano dokumentację projektową, której celem jest
przeprowadzenia termomodernizacji budynków C i B.
Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 3: Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury oświatowej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury
oświatowej niezbędnej dla zapewnienia właściwych warunków nauczania na każdym szczeblu
edukacji.
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PRZEBUDOWA, REMONT I BUDOWA DRÓG ORAZ CHODNIKÓW .

• Budowa chodnika w Tarnowcu wzdłuż drogi gminnej prowadzącego na plac zabaw
wraz z przejściami dla pieszych na drodze powiatowej. Koszt 110 465 zł, wykonała
forma Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala Miejska Górka.
• Remont drogi gminnej w miejscowości Zawonia – dojazd do gruntów rolnych.
Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Podpisano
umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś. Inwestycję zrealizowano
w ramach dofinansowania otrzymanego z wydz. Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Koszt całkowity realizacji zadania
wyniósł 202 880 zł.
• W 2020 wykonywano remonty cząstkowe mieszanką mineralno – bitumiczną oraz
emulsją asfaltową i grysami na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku
2019. Wykonawca prac Firm Gart, sp. z o.o., Golędzinów.
• W 2020 roku wykonano remont przepustu w miejscowości Skotniki. Najlepszą ofertę
złożyła forma Zakład Usług Budowalnych Wojciech Rapp z Czeszowa w kwocie 13 266
zł.
• Firma Zakład Usług Budowalnych Wojciech Rapp z Czeszowa wykonała też remont
rowu wzdłuż drogi gminnej w Sędzicach w wyniku zapytania ofertowego gdzie złożyła
najlepszą ofertę w wysokości 144 440 zł.
Realizacja tych zadań przyczyni się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 11: Przebudowa,
remont i budowa dróg oraz chodników.
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWEJ .

W 2020 roku została wybudowana i uruchomiona nowa studnia dla stacji uzdatniania
wody w Zawoni. Dzięki otrzymaniu dobrej jakości i dużej wydajności nowego źródła wody
możemy zwiększyć wydajność samej stacji i w ubiegłym roku przygotowano w tym celu
stosowną dokumentację.

36

Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2020

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 9: Modernizacja
stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.
PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ZAKRESIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I
CIEPLNEJ.

W 2020 roku uzyskano dofinansowanie i rozpoczęły się prace związane z realizacją
projektu w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie 3.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs
horyzontalny OSI Typ 3.3.e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii –
projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy pn. „Poprawa stanu
powietrza w OSI Dolina Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów,
Zawonia, Żmigród)”. W ramach tego zadania mieszkańcy będą mogli wymienić stare piece na
ekologicznie źródła ogrzewania (pompy ciepła, gaz i pelet). Zakończenie projektu planowane
jest w 2021 roku.
Realizacja tych zadań przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata
2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 13: Propagowanie
odnawialnych źródeł energii w zakresie energii elektrycznej i cieplnej oraz Zadania 12:
Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W 2020 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawonia oraz realizuje podjętą przez
Radę Gminy uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zawonia.
DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Złotów, Czeszów, Zawonia dokonano zakupu
potrzebnego sprzętu i umundurowania oraz wykonano konieczny remontów remiz strażackich
związanych z zakupem nowych wozów bojowych. Z zadań inwestycyjnych: Wykonano
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dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy budynku remizy strażackiej
w Złotowie, a następnie przystąpiono do remontu remizy w Złotowie. Po wykonanym
remoncie samochód pożarniczy Ford- Transit garażuje w remizie.
Zakupiono węże dla OSP Złotów. Dokonano przeglądu aparatów hydraulicznych Lukas oraz
aparatów tlenowych oraz butli z tlenem medycznym w trzech jednostkach.
Jednostki OSP Złotów, Czeszów, Zawonia otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu w kwocie około
18 000,-zł na każdą jednostkę na zakup sprzętu p. poż. i umundurowania druhów. Gmina
dofinansowała każdą jednostkę w wysokości około 7 800,00 zł w ramach projektu
„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

STRATEGIA GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027

W 2020 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowywania
Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027. Wykonawcą opracowania została
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania. Strategia Rozwoju Gminy Zawonia
stanowi jeden z najważniejszych dokumentów planowania długofalowego. Jest narzędziem
skutecznego rozwiązywania

problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych

i przestrzennych w gminie. Ponadto jest pomocna w bieżących pracach samorządów, takich
jak promocja, opracowanie planów rozwoju społeczno–gospodarczego oraz ofert
inwestycyjnych. Posiadanie Strategii jest warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy
zewnętrznych, szczególnie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Strategie rozwoju gmin
wprost realizują politykę rozwoju regionu, kraju, a także tę na poziomie europejskim. Dzięki
strategicznemu, długofalowemu podejściu do rozwoju obszaru, Gmina Zawonia będzie
podmiotem posiadającym jasno sprecyzowany plan rozwoju na co najmniej 10 kolejnych lat,
a także stanie się silnym partnerem na arenie nie tylko krajowej.
Prace nad Strategią rozpoczną się w 2021 roku ze względu na konieczność uwzględnienia
nowej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 13 listopada i w
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istotny sposób zmieniła sposób opracowywania lokalnych strategii rozwoju. Uwzględniono
również bieżącą sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, uniemożlwiającą
dotychczas prowadzenie efektywnego procesu diagnostycznego.
1.8. FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 r. przyjęto do budżetu Gminy Zawonia
przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę 486 261,24 zł. Poniesione
nakłady z funduszy sołeckich w całym 2020 roku wynoszą 432 224,89 zł.
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Tabela 11 Fundusz sołecki w 2020 r
Lp.

Nazwa sołectwa

Środki funduszu
przypadające na
dane sołectwo

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku
sołectwa

Plan wydatków
w ramach
funduszu
sołeckiego
(zł)

Wykonanie (zł)

% wykonania
wydatków
ogółem

1

2

3

4

5

6

7

1

Budczyce

16 216,94

2 800,00

2 800,00

100,00

800,00

799,25

99,91

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej

4 300,00

4 299,99

100,00

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej

8 000,00

8 000,00

100,00

316,94

312,03

98,45

Zakup solarnych lamp oświetleniowych

6 000,00

5 813,30

96,89

Zakup elementów wyposażenia nowej świetlicy

2 400,00

9 898,43

99,98

Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej

7 500,00

Koszenie boiska

2 500,00

2 500,00

100,00

Utrzymanie zieleni i pielęgnacja roślin na terenie sołectwa
Budczyce
Zakup upominków na Mikołajki dla dzieci

Zakup koszulek z napisem "SOŁECTWO BUDCZYCE" w ramach
promocji wsi
2

3

Cielętniki

Czachowo

15 920,29

16 760,80
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4

5

6

7

Czeszów

Głuchów Dolny

Grochowa

Kałowice

49 441,90

15 524,76

15 326,99

15 178,66

Zakup paliwa i części do kosiarki

500,00

398,59

79,72

Zakup warnika zaparzaczka

300,00

280,00

93,33

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej

3 000,00

2 940,01

98,00

Zakup urządzenia na plac zabaw

10 460,80

10 350,45

98,95

Zakup wyposażenia do Czeszowskiego Ośrodka Kultury i
Inicjatyw Lokalnych

47 000,00

46 874,79

99,73

Organizacja zabawy Mikołajkowej - zakup paczek

2 441,90

2 423,59

99,25

Zakup projektów oświetlenia wsi

10 000,00

9 225,00

92,25

Zakup kamienia ozdobnego

1 000,00

999,94

99,99

Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego

3 081,76

3 063,88

99,42

Zakup ławek na plac zabaw

1 443,00

1 290,00

89,40

Zakup lamp solarnych na plac zabaw

9 100,00

9 100,00

100,00

Zakup kosza do koszykówki

3 500,00

3 209,00

91,69

Zakup urządzenia na plac

2 000,00

1 637,44

81,87

Zakup strojów ludowych

726,99

Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka

1 032,60

0,00
1 032,60

100,00
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Naprawa traktorka

467,40

467,40

100,00

Zakup paliwa do traktorka i kosy żyłkowej

300,00

298,43

99,48

Organizacja Dnia Dziecka - wynajem dmuchańca

1 000,00

Budowa oświetlenia drogowego wraz z dokumentacją

11 578,66

11 578,66

100,00

800,00

799,92

99,99

Zakup garażu blaszanego

3 950,00

3 770,00

95,44

Zakup materiałów do wykonania nawierzchni pod garaż blaszany

1 115,00

Zakup sadzonek, krzewów i drzew oraz narzędzi
i
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do pielęgnacji
terenów zielonych w sołectwie

1 665,95

1 665,95

100,00

Zakup stołów i ławek piknikowych

2 000,00

2 000,00

100,00

500,00

500,00

100,00

Organizacja Mikołajek dla dzieci - zakup paczek
8

Ludgierzowice
/Pomianowice

15 969,73

Poprawa nawierzchni drogi w Pomianowicach

0,00

0,00

Wykonanie nawierzchni betonowej na placu zabaw

1 500,00

0,00

Zakup oświetlenia solarnego na placu zabaw

1 548,78

1 469,96

94,91

Zakup kruszywa do utwardzenia drogi

3 690,00

3 690,00

100,00
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9

Miłonowice

18 194,62

Wykonanie utwardzenia działki gminnej 140/6
Miłonowicach

w

Zakup 2 koszy do koszykówki
Zakup siatki do siatkówki
10

Niedary

21 408,34

Wykonanie oświetlenia drogowego
Materiały eksploatacyjne do kosiarki i jej serwis

Imprezy kulturalne aktywiazujące mieszkańców

Utwardzenie dróg gminnych
11

Pęciszów

19 134,02

Zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki
obiektów publicznych
Wykaszanie traw przy obiektach publicznych
Organizacja zabawy Mikołajkowej - zakup paczek
Remont stołu bilardowego na świetlicy - wymiana płótna na
stole, remont band stołu

1 260,00

0,00

950,00

850,00

89,47

3 500,00

2 932,42

83,78

9 180,00

9 172,00

99,91

2 520,00

2 520,00

100,00

784,62

748,00

95,33

14 000,00

14 000,00

100,00

500,00

234,11

46,82

500,00

500,00

100,00

2 000,00

1 999,43

99,97

1 000,00

500,00

50,00

3 408,34

3 408,34

100,00

700,00

699,19

99,88

2 000,00

1 980,00

99,00

800,00

799,76

99,97

1 200,00

1 200,00

100,00
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12

13

14

15

Prawocice

Pstrzejowice

Radłów

13 003,22

12 409,92

12 360,48

25 413,14

Rozbudowa oświetlenia drogowego

14 434,02

14 434,02

100,00

Koszenie placu zabaw

1 500,00

1 499,04

99,94

Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup paliwa, drzewek

500,00

482,31

96,46

Zakup wyposażenia celem zabezpieczenia dostawy energii
elektrycznej do działki gminnej

700,00

699,96

99,99

Zakup ławek i stołów

1 400,00

992,61

70,90

Zakup namiotu i akcesoriów do naprawy

1 600,00

1 600,00

100,00

Zakup kosiarki

2 000,00

1 761,00

88,05

Odwodnienie odcinka drogi gminnej w obrębie skrzyżowania
wraz ze wmocnieniem skarp oraz odtworzeniem odcinka rowu

5 300,00

5 300,00

100,00

Utrzymanie terenów zieleni na działce gminnej - usługa koszenia

2 400,00

2 400,00

100,00

Zakup lampy solarnej do oświetlenia altanki

6 500,00

6 499,32

99,99

Zagospodarowanie terenu działki gminnej - usługa wykonania
nasadzeń

3 509,92

3 500,00

99,72

Wykonanie projektów oświetlenia wsi

4 500,00

2 460,00

54,67

Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych

7 860,48

7 724,40

98,27

Zakup lamp solarnych na plac zabaw

5 000,00

4 550,00

91,00
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Rzędziszowice/
Kopiec

Remont świetlicy wiejskiej

7 000,00

7 000,00

100,00

Koszenie terenu działki gminnej

3 000,00

3 000,00

100,00

Zakup lamp solarnych

10 100,00

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki
16

17

Sędzice

Skotniki

28 231,33

13 497,64

0,00

313,14

95,87

30,62

Udrożnienie rowu gminnego w pasie drogi gminnej

24 000,00

24 000,00

100,00

Zakup piachu na boisko do siatkówki plażowej

2 000,00

1 999,98

100,00

Koszenie terenu działki gminnej

2 000,00

2 000,00

100,00

Zakup paliwa do urządzeń spalinowych

231,33

149,41

64,59

Remont przepustu przy drodze gminnej

7 000,00

7 000,00

100,00

Czyszczenie, koszenie rowów oraz poboczy przy drodze gminnej

2 000,00

2 000,00

100,00

Rodzinny Rajd Rowerowy "SRRu" - zakup koszulek

1 200,00

Zakup krat stalowych ocynkowanych na betonowe korytka
ściekowe

3 000,00

3 000,00

100,00

297,64

287,00

96,43

Zakup materiałów do konserwacji altanki

0,00
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18

Stanięcice/ Złotówek

13 151,55

Utwardzenie drogi gminnej działka nr 14

13 151,55

13 151,55

100,00

19

Sucha Wielka

15 178,66

Wykonanie oświetlenia drogowego

13 528,66

13 528,66

100,00

Koszenie i sprzątanie placu zabaw

1 375,00

1 374,84

99,99

237,00

236,33

99,72

38,00
20

Tarnowiec/ Sucha
Mała

31 890,03

0,00

Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 103

4 920,00

4 920,00

100,00

Zakup kruszywa, tłucznia do utwardzenia drogi gminnej - działka
nr 82/19

6 000,00

5 983,34

99,72

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej wraz z
dokumentacją - działka nr 147

5 000,00

5 000,00

100,00

Imprezy kulturalne aktywujące mieszkańców sołectwa

2 000,00

2 000,00

100,00

3 000,00

21

Trzęsowice

16 167,50

0,00

Zakup energii elektrycznej do działki gminnej

900,00

830,48

92,28

Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do podkaszarki

500,00

498,28

99,66

Zakup lampy solarnej na plac zabaw

4 880,00

4 880,00

100,00

Zakup tłucznia, kruszywa, opasek do utwardzenia terenu na
działce gminnej nr 23/14

4 690,03

3 837,60

81,82

Zakup parasoli ogrodowych

6 200,00

6 200,00

100,00
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Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe

1 000,00

995,00

99,50

Zakup lamp halogenowych na statywie

2 000,00

1 842,54

92,13

500,00

498,89

99,78

Zakup frytownicy elektrycznej
Zakup materiałów do wykonania zadaszenia placu tanecznego

22

Zawonia

49 441,90

Zakup paliwa do sprzętu sołeckiego

6 467,50

0,00

441,90

393,50

89,05

Naprawa sprzętu sołeckiego

1 000,00

1 000,00

100,00

Imprezy aktywizujące mieszkańców

2 500,00

2 499,74

99,99

1 000,00
Wykonanie progu zwalniającego ruch wraz
dokumentacją, ul. Tęczowa

23

Złotów/ Trzemsze

32 631,66

z

0,00

4 000,00

4 000,00

100,00

Rozbudowa oświetlenia drogowego

38 500,00

38 500,00

100,00

Zagospodarowanie i odnowienie terenów zielonych

2 000,00

Ogrodzenie boiska sportowego - zakup materiałów

10 293,00

10 217,44

99,27

Zakup deski ortopedyczno-ratowniczej oraz uniwersalnego
urządzenia ratowniczego NUPLA HALLIGAN dla OSP

2 154,00

2 088,90

96,98

Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble - zakup

3 000,00

2 712,00

90,40

0,00
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Pielęgnacja terenów zielonych na działkach gminnych

2 000,00

2 000,00

100,00

Zakup stołu zewnętrznego do ping ponga

3 600,00

3 400,00

94,44

Lampa fotowoltaiczna na placu zabaw - zakup

5 000,00

5 000,00

100,00

Zakup i montaż monitoringu świetlicy wiejskiej w Złotowie

5 984,66

5 984,66

100,00

600,00

600,00

100,00

482 430,57

443 640,53

91,96

Zakup materiałów do utwardzenia nawierzchni pod stół do ping
ponga
RAZEM:

482 454,08
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1.9. PRZETARGI W 2020 ROKU.

W 2020 roku Gmina Zawonia zrealizowała 12 postępowań przetargowych, na łączną
kwotę 5 176 771,50 zł brutto.
Tabela 12 Przetargi w 2020 roku
Tryb udzielenia
zamówienia

ROBOTY BUDOWLANE

DOSTAWY

USŁUGI

Liczba
postepo
wań

Wartość zawartych
umów

Liczba
postepo
wań

Wartość
zawartych
umów

Liczba
postepo
wań

Wartość
zawartych
umów

Przetarg
nieograniczony

7

1 988 657,01

2

149 884,70

3

3 038 229,79

Licytacja
elektroniczna

0

0

0

0

0

0

ŁĄCZNIE

7

1 988 657,01

2

1 677 720,00

3

1 212 762,07

1.10. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZAWONIA W 2020 ROKU.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZAWONI

Planowane wpływy roczne w kwocie 1 506 759,03 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy
w wysokości 1 506 759,03 zł – 100 %.
Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 392 743,53 zł otrzymana 1 392 743,53
zł -100,00 %.
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury -30 000,00 zł, otrzymane 30 000,00 zł.
Dotacja Urząd Pracy – 23 950,00zł, otrzymana 23 950,00 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 875,00 zł, otrzymane 3 875,00 zł.
Przychody własne planowane w wysokości 56 190,50zł zrealizowane w kwocie 56 190,50 zł
- 100 % (stanowią je: działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów,
realizacja imprez zleconych, przychody z usług biurowych oraz pozostałe przychody).
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Wydatki planowane w wysokości 1 477 707,24 zł poniesione w okresie sprawozdawczym
ogółem 1 477 707,27 zł – 100 % planowanych:
• zużycie materiałów i energii: 170 746,29 zł – 100,00 %,
• usługi obce: 387 952,25 zł – 100 % ,
• podatki i opłaty m.in. Zaiks: 8 703,51 zł – 100,00 %,
• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 581 816,38 zł- 100 % planu w tym:
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 113 109,79 zł – 100 %
• pozostałe wydatki: 3 566,54 zł – 100 %
• książki (biblioteka): 19 381,45 zł – 100 %
• pozostałe środki trwałe: 192 431,03 zł– 100%.
Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Zawoni nie ma wymagalnych zobowiązań
Posiada należności wymagalnych zł z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 15 483,92 zł
oraz pozostałe należności w wysokości 234,11 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE

Stan uczniów na koniec 2020 w Szkole Podstawowej 103 i w oddziałach przedszkolnych
było 39 dzieci.
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 24,57
w tym 3 etaty administracji i 5 etatów obsługi.
Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31.12.2020 r.:
• stażysta - 1
• kontraktowi - 4
• mianowani - 4
• dyplomowani -12
Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie został uchwalony przez Radę Gminy w wysokości
2 263 475 zł i stanowił podstawę do prowadzenia działalności finansowo gospodarczej
w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. W trakcie realizacji budżetu plan
ulegał zwiększeniom z tytułu :
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• otrzymanych środków na realizację zadania pn. „Czas wolny czasem ciekawym”
w ramach programów profilaktycznych finansowanych ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 4 265,80 zł
• otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe – 10 439,55 zł
• uczestnictwa w Projekcie „SMYKI Z GMINY ZAWONIA”- 385 123,29 zł
• otrzymanych środków finansowych na nagrody i stypendia wójta gminy 5 300 zł
• otrzymania rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną w wys. 500 zł na osobę
– 7 000 zł.
W wyniku powyższych zmian budżet jednostki w 2020 rok wynosił 2 675 603,64 zł.
Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych była subwencja oświatowa
przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czynnikiem określającym jej wysokość
była ilość uczniów w szkole oraz wykształcenie kadry pedagogicznej. Znaczne kwoty na
edukację i remonty pochodziły ze środków własnych Gminy.
Realizacja planu przebiegała w miarę prawidłowo pomimo występującej pandemii COVID19. W jednostce :
• dokonano odpisów na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• wypłacono w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego stypendia dla
uczniów w wysokości 3960 zł. Za dobre wyniki w nauce otrzymało 20 uczniów, za
osiągnięcia w sporcie 13 uczniów.
• przyznano i wypłacono stypendia i nagrody wójta Gminy dla 10 uczniów w wysokości
5600 zł
• przeprowadzono remont rozdzielni posiłków i wyposażono ją w niezbędny sprzęt
• w 5-ciu salach lekcyjnych położono nowe wykładziny podłogowe
• wyremontowano piec centralnego ogrzewania
• założono monitoring
• zakupiono leżaki z materacami dla przedszkolaków.
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• wykonano prace na placu zabaw w celu przygotowania go do montażu nowych
urządzeń pozyskanych z projektu „Smyki z gminy Zawonia”.
Dzięki udziałowi w projekcie „Smyki z gminy Zawonia’’ dzieci z przedszkola otrzymały
dodatkowe bezpłatne zajęcia edukacyjne a nauczyciele specjalistyczne szkolenia. Placówka
wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy,

multimedialny, magiczny dywan wraz

z oprogramowaniem, nowe meble, wykładziny podłogowe i szereg pomocy dydaktycznych.
Nowo powstała rozdzielnia posiłków została wyposażona w niezbędny sprzęt AGD. Wartość
przedsięwzięcia to 279 845,97 zł
Na koniec roku 2020 jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania
jakie powstały to: z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie
133 845,32 zł i otrzymanych faktur za energię elektryczną 514,63 zł oraz usługi telef. 238,49
zł.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWONI

Stan uczniów na koniec 2020 w Szkole Podstawowej wyniósł 352. W przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych było 134 dzieci (6 oddziałów).
Na funkcjonowanie działalności oświatowej wydatkowano po zmianach w ciągu roku budżet
w wysokości 6 048 464,21 zł.
Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31.12.2020 r. przedstawiało się
następująco:
• stażyści - 3 osób,
• kontraktowi - 13 osób,
• mianowani – 14 osób,
• dyplomowani – 19 osób.
Zatrudnienie w Zespole Szkół na pełne etaty wyniosło 65,19 w tym 4 etaty administracji i 15,5
etatu obsługi.
W 2020 roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali 16 stypendiów i nagród Wójta Gminy
Zawonia na kwotę 14 700 zł.
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W szkole realizowano projekt „Smyki z Gminy Zawonia”, który skierowany jest przede
wszystkim dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w celu wyrównania
szans.
Od września dowożeniem dzieci do szkoły zajmuje się firma zewnętrzna (2 autobusy). Został
sprzedany autobus, stary bus służący do przewożenia dzieci do szkół specjalnych został
przekazany do Gok-u, a gmina zakupiła i przekazała nowego busa szkole.
W ramach pomocy w nauce zdalnej przekazano uczniom 25 laptopów i 4 tablety o wartości 69
949 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Oświaty. Nauczyciele
otrzymali pomoc w wysokości 19 500 zł.
Wykonano projekt termomodernizacji szkoły mający na celu remont części szkoły leżącej przy
drodze powiatowej. Główny cel to odnowienie sal lekcyjnych, zamontowanie instalacji
klimatyzacji i oszczędności związane z ociepleniem budynku i montażem instalacji
fotowoltaicznej.
Pozyskiwanie dochodów w 2020 roku nie przebiegło zgodnie z planem. Nie został wykonany
plan z wynajmu sali gimnastycznej, autokaru, zaprzestano dowożenia uczniów do szkoły i nie
odbywały się wszystkie zajęcia dodatkowe. Realizacja planu wydatków przebiegła również
niezgodnie z planem w związku z pandemią Covid-19. Poniesiono dodatkowe koszty związane
z zakupem środków dezynfekujących i ochronnych.
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 523 863 zł zostały przekazane na konto Gminy
Zawonia. Należności były ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie dochody
zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT.
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAWONI

Dane identyfikujące jednostkę:
a) lokalizacje:
• Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z siedzibą w Zawoni –
Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Spacerowa 6,
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie, z siedzibą w Czeszowie, ul. Topolowa 1,
• Centrum Rehabilitacji w Zawoni, z siedzibą w Zawoni, ul. Szkolna 1.
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• cel działania:
• udzielanie świadczeń zdrowotnych,
• zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,
• promocja zdrowia,
•

współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

Tabela 13 Przychody ZP ZOZ

LP

Wyszczególnienie

1

Przychody z NFZ

2

Kwota

Udział %
1 790 251,43

85,33

Przychody z rehabilitacji

31 021,00

1,47

3

Pozostałe przychody

98 502,79

4,70

4

Przychody z wynajmów

37 298,28

1,77

5

Dotacje

59 500,00

2,83

6

Przychody z tytułu amortyzacji

81 694,07

3,90

1 949 424,46

2 098 267,57

Razem

Tabela 14 Koszty ZP ZOZ

LP

Wyszczególnienie

1

Amortyzacja

103 837,94

5,57

2

Zużycie materiałów i energii

166 585,44

8,94

3

Usługi obce

343 286,32

18,43

4

Wynagrodzenia

983 384,24

52,79

5

Narzuty na wynagrodzenia

186 996,15

10,04

6

Pozostałe

78 870,03

4,23

1 663 286,54

1 862 960,12

Razem

Kwota

Udział %

W 2020 roku ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał środków trwałych w leasingu, jak również żadnych
środków nie dzierżawił lub podnajmował.
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Na dzień bilansowy ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem
spłaty powyżej 1 roku), nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Wszystkie zobowiązania
regulowane były terminowo.
ZP ZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań warunkowych.
Fundusz podstawowy ZP ZOZ w Zawoni po nowelizacji Ustawy o rachunkowości w roku 2011
wyniósł 705 040,57 PLN i w trakcie roku nie uległ zmianie.
Zatrudnienie w ZP ZOZ w Zawoni na dzień 31.12.2020 r. w związku z pandemią
i zapotrzebowaniem na pracowników (szczepienia) zwiększył się o 1 osobę w porównaniu do
roku 2019, na umowę o pracę zatrudnionych było 13 osób.
W grudniu gmina otrzymała informacje o otrzymaniu ze środków RFIL kwotę 1 600 000 zł na
remont budynku ośrodka zdrowia w Zawoni. Od czasu jego budowy budynek nie przechodził
kompleksowego remontu tylko remonty cząstkowe.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI

Dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywane są w dziale 852 i
855 budżetu Gminy Zawonia i przedstawiają się następująco w poszczególnych rozdziałach.
•

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Ze skierowania GPOS w roku 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.
Wydatki gminy na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły

-

144.794,78 zł.
•
W

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

trakcie roku 2019 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 41

„Niebieskich Kart - A” (w roku 2019 – 11). W ramach rozdziału w okresie I – XII 2020 r. nie
wystąpiły żadne wydatki.
•

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem
własnym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 34 osób pobierających zasiłki stałe
z pomocy społecznej. Opłacono 363 składki na kwotę 18 739,79 zł.
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•

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe

Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności otrzymało
80 rodzin. Wypłacono 485 świadczeń na kwotę 186 991,10 zł (w tym: środki własne – 2 322,75
zł, dotacja – 184 668,35 zł).
Zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności,
odzieży, obuwia, opału oraz pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono na kwotę – 25 443,46 zł.
Świadczeniami z pomocy społecznej objętych było 164 rodzin składających się z 367 osób,
w tym świadczenia pieniężne przyznano dla 145 rodzin, świadczenia niepieniężne przyznano
dla 34 rodzin.
•

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego zadania przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób niepełnosprawnych na
kwotę - 208.222,00 zł (w tym: wydatki z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych – 208.222,00 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła – 368.
•

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników, składki na
fundusz ubezpieczeń społecznych, składki na fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty związane z obsługą i aktualizowaniem systemu
informatycznego, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na
terenie gminy dla pracowników socjalnych, koszty podróży służbowych, koszty badań
lekarskich pracowników (kontrolne, okresowe z zakresu medycyny pracy), koszty sprzątania
pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych –
druki, papier, toner do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup komputera, usługi
telekomunikacyjne. Koszt realizacji zadań w tym rozdziale wyniósł 447 575,44 zł.
•

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze wykonywały dwie osoby na podstawie umowy zlecenia. Pomoc w formie
usług opiekuńczych otrzymywały 2 osoby samotne, które z powodu wieku, choroby wymagały
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pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Koszt realizacji zadania własnego gminy wyniósł
23.242,34 zł.
W roku 2020 świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, tj. logopeda i fizjoterapeuta dla 1 dziecka - 21.840,00 zł.
•

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc udzielana była w formie posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży w okresie nauki do
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności.
Pomoc w formie posiłku otrzymało 71 osób.
W ramach programu wypłacano także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.
Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w roku 2020 wypłacono dla 81 rodzin, liczba
osób w rodzinach – 165.
Ogółem koszt realizacji programu w roku 2020 wyniósł 192 296,95 zł, w tym:
- wydatki z dotacji Wojewody na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania programu
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” wynoszą – 115 320,00 zł.
- ze środków własnych gminy – 76 976,95 zł.
•

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów w roku 2020 wypłacono ogółem na kwotę 37.606,85 zł, w tym:
z dotacji – 30 085,48 zł, ze środków gminy (wkład własny 20%) – 7.521,37 zł.
Ogółem w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2020 r. pomoc materialną dla uczniów
w formie stypendiów szkolnych otrzymało 32 świadczeniobiorców.
•

Rozdział 85501 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+)

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę
6 273 910,60 zł . Świadczenia otrzymało 708 rodzin. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 12 601.
•

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Ogółem w roku 2020 wpłynęło 108 wniosków o przyznanie Kart Dużej Rodziny. Liczba osób,
którym wydano Kartę Dużej rodziny wynosi 214, w tym: liczba rodziców – 189, liczba dzieci 57
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25. Koszt realizacji zadania wyniósł za okres I-XII 2020 r. – 651,83 zł (w całości finansowane
z budżetu państwa).
•

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „DOBRY
START” (300 zł dla ucznia) w wysokości 232 500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
w tym:
- na wypłaty 225 000,00 zł – liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń 750 (liczba
wniosków 555),
- koszty obsługi zadania - 7 500,00 zł ( przysługuje 10 zł na jedno dziecko).
•

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W okresie I – XII 2020 roku opłacono pobyt trojga dzieci z Gminy Zawonia umieszczonych
w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem 26 luty 2018r. - 50% kosztów pobytu ( jedno
dziecko w m-cu VII 2020 opuściło placówkę), oraz dwojga dzieci umieszczonych w placówce
opiekuńczo-wychowawczej z dniem 21 wrzesień 2018 r. – 50 % kosztów pobytu.
Koszt realizacji zadania w okresie I-VI2020 r. wyniósł ogółem – 94 329,76 zł.
•

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

Razem opłacono 150 składek na kwotę – 14 327,10 zł (w całości finansowane z budżetu
państwa).
Ogółem plan finansowy na 2020 rok wyniósł – 10 947 949,05 zł, natomiast wydatki wykonane
za okres styczeń do grudzień 2020 r. wyniosły 10 401 699,94 zł tj. 95,01 % planu rocznego.
w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa –
plan - 9 041 918,05 zł, wykonanie – 8 935 120,46 zł
- dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –
plan –

694 967,00 zł, wykonanie – 667 311,49 zł

- środki gminy na realizację zadań własnych -
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plan – 1 211 064,00 zł, wykonanie - 799 267,99 zł .

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:
1. Należności
Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 807 551 zł – są to należności od dłużników
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Należności te są należnościami wymagalnymi.
2. Nadpłaty
Stan nadpłat na dzień 31.12.2020r. – 0,00 zł.
3. Zobowiązania wymagalne:
Gmina Zawonia jak co roku zgłosiła się do przystąpienia do realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019 we współpracy z Bankiem Żywności we
Wrocławiu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w celu podniesienia skuteczności swoich działań

współpracuje z: sołtysami, jednostkami oświatowymi, policją, prokuraturą, sądem,
Powiatowym Urzędem Pracy, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Służbą Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS, KRUS oraz
innymi instytucjami bezpośrednio lub pośrednio działającymi na rzecz gminy
Prognozuje się, że w kolejnych latach Ośrodek będzie kontynuował realizowane zadania
i prowadzone działania wynikające z ustaw. Podejmowane będą też działania wynikające
z nowych potrzeb, takich jak wydawanie zaświadczeń dla osób chcących skorzystać
z dofinansowania programu „Czyste Powietrze”. Przewiduje się dalszy wzrost potrzeb osób
w wieku starszym i niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie usług opiekuńczych
i kierowania do Domów Pomocy Społecznej.
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PODSUMOWANIE

Rok 2020 był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych, z jakim przyszło zmierzyć się
naszemu samorządowi, czyli wszystkim jednostkom go tworzącym i osobom tam pracującym.
Był on również bardzo trudny dla naszej wspólnoty i tworzących ją mieszkańców. W każdym
wymiarze: społecznym, ekonomicznym, zawodowym i rodzinnym rok 2020 – rok 30-lecia
samorządów – okazał się wielkim wyzwaniem dla wszystkich.
Zapewne w marcu ubiegłego roku nikt nie myślał, że rok później pandemia będzie wciąż
trwała i że zmieni życie nie tylko mieszkańców praktycznie całej Ziemi. Nasze działania zostały
podporządkowane nakładanym przez rząd obostrzeniom i wymaganiom. Ale mimo trudności
wiele inwestycji potrzebnych naszym mieszkańcom zostało zrealizowanych, nie zatrzymaliśmy
się w realizacji wyznaczonych celów i na bieżąco reagowaliśmy oferując pomoc i wspierając
lokalną społeczność.
Kolejny rok trwa pandemia, ale nie ustajemy w pracy na rzecz mieszkańców. Dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym w realizację naszego budżetu i zadań w nich
wyznaczonych. Dziękuję Dyrektorom i Kierownikom, księgowym i każdemu pracownikowi
zawońskiego samorządu, a mieszkańcom życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do
normalności. Już w zeszłym roku pokazaliśmy, że jesteśmy wszyscy zdyscyplinowani
i potrafimy radzić sobie w trudnych sytuacjach, ale prze wszystkim, że możemy liczyć na siebie,
swoich sąsiadów i znajomych jak choćby podczas akcji szycia maseczek. Zawsze wspólnie
możemy więcej i pozostańmy wspaniałą gminą wspaniałych ludzi.

Z WYRAZAMI SZACUNKU
AGNIESZKA WERSTA
WÓJT GMINY ZAWONIA
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