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Wstęp

W wyniku nowelizacji prawa o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 
maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje w swoim 
zakresie podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, ze szczególnym 
akcentem na realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu.

Adresatami raportu są przede wszystkim mieszkańcy gminy, którzy otrzymują 
bardzo bogatą bazę informacji na temat swojej małej ojczyzny. Te informacje powinny 
pomóc i zachęcić wszystkich do jeszcze aktywniejszego i świadomego włączenia się 
w działalność społeczną i obywatelską oraz zrozumienia mechanizmów funkcjonowania 
samorządu gminnego.

Gmina Krośnice położona jest w powiecie milickim, w północno-wschodniej 
części woj. dolnośląskiego, w samym centrum Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, 
ok. 60 km od Wrocławia. Wyjątkowe walory przyrodnicze i wypoczynkowe sprawiają, 
że jest jednym z najatrakcyjniejszych ośrodków turystycznych na Dolnym Śląsku. 
Graniczy z gminami: Zawonia, Milicz, Twardogóra, Sośnia i Dobroszyce. Leży na 
obszarze dwóch mezoregionów: część południowo-zachodnia to fragment Wzgórz 
Twardogórskich, natomiast północno-wschodni skrawek gminy to część Kotliny 
Milickiej.

W skład gminy Krośnice wchodzą 22 sołectwa: Brzostowo, Bukowice 
(2 sołectwa), Czarnogoździce, Czeszyce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, 
Krośnice, Kuźnica Czeszycka, Lędzina, Luboradów, Łazy, Pierstnica, Police, Stara Huta, 
Suliradzice, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Żeleźniki oraz miejscowości: 
Brzostówko, Krośnice (osada), Luboradów (osada), Łazy-Poręba, Smolak, Stara Huta 
(osada), Wierzchowice (osada), Wolanka.

Gmina zajmuje powierzchnię 17873 ha. Na użytki rolne przypada 8800 ha 
(49,2%), lasy zajmują 6762 ha (37,8%), a pozostałe grunty i nieużytki 2311 ha (13,0%). 
Około 80% gruntów ornych zajmują gleby żyzne. Istotną rolę w gospodarce gminnej 
zajmują stawy rybne i lasy. Żeleźniki, Krośnice i Dziewiętlin to trzy kompleksy stawowe. 
Głównym kierunkiem produkcji stawów jest hodowla karpia. Poza nim w obsadach 
mieszanych występuje lin, amur, sum, sandacz i szczupak. Większość stawów 
hodowlanych należy Agencji Własności Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu 
Gospodarstwa Rybackiego Krośnice. Istnieją także liczne stawy prywatne. Ogółem 
powierzchnia zajmowana przez wody stojące wynosi 1368 ha. Wartość ta 
systematycznie rośnie.

Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa Oleśnica- Krotoszyn. Gminę 
przecinają tylko dwie drogi oznaczeniu krajowym: droga nr 440 Trzebnica-Wrocław 
i odchodząca od niej na południe (w kierunku Krośnic i Twardogóry do Sycowa) droga 
nr 446.

We wsi Wierzchowice, w dawnej kopalni gazu, zlokalizowany jest największy 
w Polsce podziemny magazyn gazu noszący nazwę miejscowości w której jest
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położony. Obszar gminy Krośnice, z wyjątkiem rejonów wsi Pierstnica i Bukowice, objęty 
jest ochroną jako Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy". Lasy występujące na terenie 
gminy zaliczane są do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych.

LUDNOŚĆ GMINY KROŚNICE

Na koniec 2018 roku w gminie Krośnice zameldowanych było 8190 mieszkańców, w tym 
8098 osób na pobyt stały i 92 osoby na pobyt czasowy.

Saldo migracji, czyli różnica między zameldowaniami na pobyt stały a wymeldowaniami 
z pobytu stałego w ciągu roku, było ujemne, ponieważ w trakcie roku zameldowało się 
na pobyt stały 39 osób, a wymeldowały 42 osoby.

W roku 2018 wystąpił dodatni przyrost naturalny tj.:

Liczba urodzeń -  85 osób

Liczba zgonów -  78 osób

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI -  stan na dzień 31.12.2018

Lp. W iek
Mężczyźni Kobiety W szyscy

Stali Czasowi
Razem

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem

1 0-2 138 1 139 110 1 111 248 2 250

2 3 34 0 34 45 0 45 79 0 79

3 4-5 73 0 73 90 0 90 163 0 163

4 6 42 0 42 49 1 50 91 1 92

5 7 37 0 37 43 1 44 80 1 81

6 8-12 275 4 279 247 5 252 522 9 531

7 13-15 155 3 158 113 1 114 268 4 272

8 16-17 79 2 81 95 2 97 174 4 178

9 18 46 1 47 49 0 49 95 1 96

10 19-65 2720 36 2756 0 0 0 2720 36 2756

11 19-60 0 0 0 2215 26 2241 2215 26 2241

12 > 478 4 482 0 0 0 478 4 482

13 > 0 0 0 965 4 969 965 4 969

Razem 4077 51 4128 4021 41 4062 8098 92 8190
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Identyfikacja Wizualna Gminy Krośnice

Herb Gminy Krośnice

Do niedawna jedynym znakiem rozpoznawalnym Gminy Krośnice był „protoplasta” 

logotypu, czyli herb. We wszelkiego rodzaju publikacjach, folderach, promocyjnych 

filmach, pismach urzędowych, czy też gadżetach to właśnie herb pełnił funkcje elementu 

graficznego, dzięki któremu możliwym było odróżnienie Gminy Krośnice od innych 

samorządów terytorialnych. Według Uchwały nr XXXIX/224/2017 Rady Gminy Krośnice 

z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie Statutu Gminy Krośnice herb Gminy Krośnice 

prezentuje sie następująco: Późnogotycka tarcza herbowa dzielona jest w słup. Od 

prawej pobocznicy tarczy w polu złotym pół orzeł czarny ze srebrną przepaską poprzez 

skrzydło i pierś ze srebrnym pół krzyżem zaćwieczonym na przepasce. Od lewej 

pobocznicy tarczy dwa pola błękitne dzielone w pas. W górnym polu błękitnym srebrne 

drzewo, a w dolnym polu dwie złote ryby, jedna nad drugą, w skos -  naprzemiennie 

jedna w prawo, druga w lewo. W środku tarczy, na osi dzielenia w słup, tarcza sercowa

0 polu barwy czerwonej w którym srebrna lilia obwiedziona jest czarnym konturem. 

Natomiast paragraf 1 Uchwały Nr XXX/212/202 Rady Gminy Krośnice z dnia 19 czerwca 

2002 roku tłumaczy niejako dlaczego zostały wykorzystane w nim takie a nie inne barwy 

oraz kolorystyką. One to swymi wartościami zawartymi w polu tarczy późnogotyckiej 

nawiązują do tradycji panowania piastowskiej linii książąt oleśnickich do tradycji 

własności i działania kapituły wrocławskiej oraz do piękna krajobrazu -  lasów i sadów

1 do najstarszych upraw -  hodowli ryb.
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Flaga Gminy Krośnice

W tym samym dokumencie, który zawiera najważniejsze dla Gminy Krośnice 

postanowienia takie jak ustrój, organizację wewnętrzną czy też tryb pracy 

poszczególnych organów znaleźć można opis obowiązującej flagi Gminy: samorządową 

flagę terytorialną dla powszechnego stosowania -  dla Gminy Krośnice, stanowi 

prostokątny poziomy płat tkaniny, o proporcji wysokości do jej długości, co ma się jak 

5:8. Płat tkaniny składa się z trzech pionowych słupów barwnych jednakowej szerokości 

-  pionowych barwnych pasów:

a) słup pierwszy -  czołowy (przy maszcie) -  barwa czarna,

b) słup drugi -  środkowy -  barwa złota,

c) słup trzeci -  skrajny (ostatni swobodny) -  barwa niebieska.

Ważnym jest, iż przy wykorzystywaniu flagi we wszelkiego rodzaju drukowanych 

publikacjach barwę złotą zastępuje się barwą żółtą, natomiast barwę srebrną -  barwą 

białą.

Flaga obecnie wykorzystywana jest znacznie rzadziej, aniżeli herb. Używa się jej 

głównie podczas najważniejszych uroczystości gminnych (apele, Sesje Rady Gminy, 

jubileusze, święta itp.). Wówczas jest ona wywieszana na masztach i głównych 

miejscach gminy, bądź w pobliżu odbywania się konkretnego wydarzenia.
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Podstawowa forma logo Gminy Krośnice

Logo Gminy Krośnice składa się z sygnetu oraz części literniczej, którą stanowi napis 

„GMINA KROŚNICE” . Dopełnieniem części literniczej jest hasło pozycjonujące gminę na 

mapie Polski, które stanowi napis „w Dolinie Baryczy” . Sygnet w swojej formie nawiązuje 

do symboli obecnych w herbie Gminy Krośnice tj. drzewa dębu = liść dębu, orła = ptaki, 

ryb = ryba, a także do głównych walorów przyrodniczych Doliny Baryczy jakimi 

niewątpliwie są lasy i stawy (woda).

KROŚNICE
w Dolinie Baryczy
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Pozioma forma logo Gminy Krośnice

Oprócz podstawowej formy logo Gminy Krośnice w konkretnych przypadkach istnieje 

również możliwość stosowania jego poziomej wersji.

Typografia Gminy Krośnice

W logo Gminy Krośnice użyto antykw linearnych bezszeryfowych, a konkretnie kroju CG 

Omega w odmianie Regular i Bold. Napisy „Gmina” oraz „w Dolinie Baryczy pisane są 

krojem CG Omega w odmianie Regular. Napis "Krośnice” pisany jest krojem CG Omega 

w odmianie Bold.

Do profesjonalnego składu tekstu w identyfikacji wizualnej Gminy Krośnice zaleca się 

stosowanie krój pisma Gotham Narrow. Krój pisma Gotham Narrow składa się z 12 

odmian. W identyfikacji wizualnej Gminy Krośnice zaleca się stosowanie 5 z 12 odmian 

kroju Gotham Narrow: Book, Thin, Light Italie, Bold, Black. Pozostałe odmiany 

dopuszczalne są tylko w szczególnych przypadkach.
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Informacje inwestycyjne i finansowe

2.1 Wykonanie budżetu gminy Krośnice

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2018 ROK 

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet na rok 2018 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr 
XLV/277/2017 Rady Gminy Krośnice na kwotą: dochody -  43.249.670 zł, wydatki -  
44.041.215 zł. Na 2018 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 791.545 zł, który 
będzie pokryty pożyczką zaciągniętą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przychody budżetu zaplanowano na 
kwotę 4.298.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji, rozchody natomiast 
zaplanowano na kwotę 3.506.455 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 540.000 
zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 616.455 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 
2.350.000 zł. Budżet w 2018 roku był zmieniany 11 uchwałami Rady Gminy. Oraz 17 
zarządzeniami Wójta Gminy.

Na dzień 31.12.2018 plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosił 44.666.197,72 
zł, plan wydatków 45.457.742,72 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku 
pozostawały na niezmienionym poziomie. W 2018 roku gmina zaciągnęła pożyczkę 
w wysokości 1.298.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, oraz wyemitowała obligacje na kwotę 3.000.000 zł. Na spłatę 
rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczono kwotę 3.506.455 zł. Planowany 
deficyt w wysokości 791.545 zł wykonany został faktycznie w wysokości 805.744,26 zł. 
Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Krośnice nie korzystała z deficytu przejściowego 
zaciągniętego w formie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym 
w Miliczu - kredyt został w całości spłacony.

Wykonanie dochodów w 2018 roku

Na dzień 31.12.2018 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,66%, w stosunku do 
uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 42.744.174,51 zł, co 
stanowi 97,88% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe osiągnięto 
w wysokości 875.641,72 zł co stanowi 87,93%.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 21.326.117 zł wykonanie -  20.874.425,91 
zł, co stanowi 97,88%, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości
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2.157.288 zł wykonano w kwocie 2.056.502,16 zł, co stanowi 95,33%. Środki z różnych 
źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na 
kwotę 720.858,15 zł, wykonanie wyniosło 621.674,12 zł, co stanowi 86,24%.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 12.018.267,57 zł, wykonanie 
-  11.623.547,04 z ł , co stanowi 96,71%.

Subwencje w wysokości 8.443.667 zł wykonane zostały w 100% .

W latach 2016-2018 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się 
następująco:

W yszczegó ln ien ie Rok 2016  

Plan

Rok 2016  
W ykonan ie

Rok 2017 Plan Rok 2017 
W ykonan ie

Rok 2018  

Plan

Rok 2018  

W ykonan ie

1. D ochody w łasne 2 0 .563 .5 00 20.421.299,81 20.092 .372 17.356.413,10 21.326.117 20.874.425,91

2. D ochody jednostek  
gm innych

1.877.921 1.835.381,60 2.117.855 2.001.644,23 2.157.288 2.056.502,16

3. Środki z różnych  
źró d e ł p rzeznaczone  

na inw estycje  
i rem onty

144.831,29 144.831,29 8 0 4 .0 6 0 ,4 0 8 0 4 .2 6 0 ,0 8 720.858,15 621.674,12

4. D otac je 10.317.618,95 10.130.897,36 12.002.926,84 11.621.745,93 12.018.267,57 11.623.547,04

5.Subw encje 8.693.148 8.581.480 8.357.246 8.357.246 8.443 .667 8.443.667

OGÓŁEM DO CH O D Y 41.597.019,24 41.113.890,06 43 .374 .460 ,24 42.141.309,34 44.666.197,72 43.619.816,23

Dochody własne

Na dzień 31.12.2018 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 21.326.117 zł, 
wykonanie wyniosło 20.874.425,91 zł, co stanowi 97,88%. Dochody majątkowe 
zaplanowane na 2018 rok w wysokości 995.858,15 zł wykonane zostały w wysokości 
875.641,72 zł, z czego sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana na kwotę 300.000 zł 
została osiągnięta w wysokości 278.967,60 zł. Dotacje inwestycyjne zaplanowane na 
kwotę 695.858,15 wykonane zostały jedynie w kwocie 596.674,12 zł, ponieważ do końca 
2018 roku nie wpłynęła kwota 95.796 zł z tytułu dotacji na zadanie w zakresie 
termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach.

Zestawienie szczegółowe do wykonanych kwot dochodów własnych w latach 2016-2018 
zawiera poniższa tabela:
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Lp. Wyszczególnienie 2018 %

Plan (w zł) Wykonanie (w zł)

1. Podatek rolny 525.350 472.421,62 89,92

2. Podatek od nieruchomości 11.085.688 10.743.068,16 96,91

3. Podatek leśny 218.550 225.493,11 103,2

4. Podatek od środków transportowych 317.500 322.409,95 101,5

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 242.000 218.912,55 90,46

6. Odsetki 41.300 33.301,37 80,63

7. Dochody z najmu i dzierżawy 189.000 180.163,90 95,32

8. Dochody ze sprzedaży mienia 300.000 278.667,60 92,89

8.
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebność 18.000 18.228,41 101,2

10. Dochody z różnych opłat 61.000 56.391,58 92,44

11. Karta podatkowa 8.000 5.782,41 72,28

12. Podatek od spadków i darowizn 20.000 12.784,00 63,92

13. Wpływy z opłaty skarbowej 22.000 16.203,00 73,65

14. Opłata eksploatacyjna 860.000 856.007,81 99,53

15.
Dochody z opłat za pozwolenia na 

alkohol 130.000 130.841,02
100,6

16. Wpływy z innych opłat lokalnych 830.500 823.890,78 99,2

17. Udziały w podatkach budżetu państwa 5.813.779 5.837.095,52 100,4

18.
Dochody są związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej 35.000 31.270,49 89,34

19.
Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat 

ubiegłych 531.700 535.776,00
100,7

20. Pozostałe dochody 76.750 75.716,63 98,65

RAZEM DOCHODY WŁASNE 21.326.117 20.874.425,91 97,88

Analizując wykonanie dochodów za 2018 rok, konieczne jest zwrócenie uwagi na 
wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek 
podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.
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Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty 
oraz odroczeń w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku

Skutki 

obniżenia  

górnych  

staw ek  

w 2016 r.

Pozostałe

ulgi

w 2016 r.

Skutki 

obniżenia  

górnych  

staw ek  

w 2017 r.

Pozostałe  

ulgi w  

2017 r.

Skutki 

obniżenia  

górnych  

staw ek  

w 2018 r.

Pozostałe

ulgi

w  2018 r.

Podatek rolny - 1.982,90 - 2.658,50 " 2.523,00

Podatek od 

nieruchomości

650.527,93 213.001,70 657.005,84 216.832,50 1.185.073,54 187.988,30

Podatek od

środków

transportow ych

158.987,58 23.220,10 193.845,91 7.865,32 213.023,18 5 .00 4 ,00

Podatek od 

spadków i darow izn

17.056,00

Pozostałe

dochody

6 9 .990 ,00 78.145,80 19.460,00

RAZEM 8 0 8 .7 6 0 ,5 2 308 .194 ,70 850.851,75 322.558,12 1.398.096,72 214.975,30

Wykonanie dotacji celowych

W 2018 roku po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 12.018.267,57 
zł. Wielkość tą stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone 
oraz pozostałe dotacje w planowanej kwocie 221.926,25 zł stanowiące pomoc ze 
środków unijnych na aktywność zawodową osób objętych pomocą społeczną, pomoc 
gminie przy usuwaniu azbestu oraz środki z innych źródeł które opisane zostaną poniżej.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 11.623.547,04 
zł, co stanowi 96,71% .

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się 
następująco:

1. Na zadania własne w budżecie roku 2018 zaplanowana została kwota 1.058.200,93 
zł, wykonanie wyniosło 1.024.375,61 zł, co stanowi 96,8%.

Na kwotę wykonania planu dotacji składają się następujące dotacje:
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• 87.524,28 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
• 265.955 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
• 130.447,71 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
• 21.565,56 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

korzystające z pomocy społecznej,
• 178.208 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
• 71.622,23 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
• 102.750 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych,
• 98.187,90 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
• 41.496,93 zł tytułem zwrotu 20% wydatków bieżących poniesionych na 

zadania realizowane z funduszu sołeckiego w 2017 roku,
• 13.984 zł na zakup 2 monitorów interaktywnych dla Szkoły w Kuźnicy 

Czeszyckiej,
• 12.634 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

2. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została 
kwota 10.738.140,39 zł, wykonanie wyniosło 10.377.246,82 zł, co stanowi 96,64%. Na 
wykonanie dotacji składają się kwoty:

• 358.191,82 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu gminy,
• 53.595 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na 

zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
• 1.610 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego 

rejestru wyborców w gminie,
• 58.333,94 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta gminy,
• 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
• 80.478,04 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych dla uczniów,
• 1.291,40 zł na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
• 5.744.123,50 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa 

w wychowaniu dzieci 500+,
• 20.413,91 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające 

z pomocy społecznej,
• 3.689.943,89 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
• 333.560 zł na wspieranie rodzinny -program „Dobry start” ,
• 33.419,80 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 

obsługę tego zadania,
• 960 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej 

pomocy prawnej dla mieszkańców gminy,
• 125,52 zł na wydatki związane z kartą dużej rodziny.
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3. Gmina otrzymała kwotę 16.918,66 zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie gminy.

4. Gmina otrzymała dotację w wysokości 183.418,25 zł na realizację projektu unijnego 
„W drodze do zatrudnienia” . Projekt ten realizowany był przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W ramach działań projektowych zorganizowane zostało 
szkolenie -konserwator terenów zielonych dla kobiet oraz nowoczesne technologie 
robót wykończeniowych w budownictwie dla panów. Wsparciem zostało objętych 18 
osób biernych zawodowo (10 kobiet, 8 mężczyzn). W ramach projektu była 
prowadzona praca socjalna z uczestnikami, warsztaty z psychologiem, szkolenia 
zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym. Uczestnicy otrzymali wsparcie 
w postaci świadczeń pieniężnych.

5. Gmina otrzymała środki w wysokości 6.656 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
na szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Gmina pozyskała środki w wysokości 9.962,70 zł z Gaz -  Systemu S.A. na projekt 
„Odkryj Dolinę Baryczy -  edukujemy od Przedszkola do Seniora” realizowany przez 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

7. Gmina pozyskała kwotę 4.969 zł ze środków Funduszu Pracy na zatrudnienie 
asystenta rodziny.

8. Na budowę drogi transportu rolnego w Kuźnicy Czeszyckiej ze środków 
Województwa Dolnośląskiego Gmina Krośnice otrzymała kwotę 107.100 zł.

9. Na budowę 2 dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Gmina otrzymała kwotę 146.174,87 zł.

10. Na termomodernizację budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach 
Gmina otrzymała dotację w wysokości 358,70 zł. Środki z częściowego rozliczenia 
dotacji złożonego w październiku 2018 r. przekazane zostały w 2019 r.

11. Kwotę 32.615,15 zł gmina otrzymała tytułem zwrotu 20% wydatków inwestycyjnych 
poniesionych z funduszu sołeckiego w 2017 roku.

12. Gmina otrzymała kwotę 850 zł zwrotu dotacji ze środków unijnych na zadanie 
w zakresie termomodernizacji budynku domu kultury w Bukowicach i świetlicy 
w Wierzchowicach. Całość zadania zostanie rozliczona w 2019 r.

13. Kwota 22.253,40 zł została przekazana gminie jako dotacja ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na doposażenie 
ścieżki przyrodniczej „Stawy Krośnickie” .

14. Kwota 287.322 zł została przekazana gminie tytułem dofinansowania ze środków 
unijnych zadania w zakresie wzbogacenia oferty rekreacyjno- turystycznej poprzez 
utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenia siłowni oraz dostosowanie 
i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu „Parku Wodnego 
Krośnicka Przystań” .

Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2018 zamknął się stanem należności budżetu gminy w wysokości 2.693.348,87 zł. 
Należności te dotyczą w szczególności:

• zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności 
w wysokości 2.267.390,93 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
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- w podatku od nieruchomości od osób prawnych -107.030,02 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -153.621,94 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych -187.153,43 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych -  23.796,68 zł,

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej -  4.966,70 zł,

- w podatku od środków transportowych -  2.734,16 zł,

- w podatku od spadków i darowizn -  8.811 zł

- z tytułu opłat za śmieci -  66.494,98 zł,

- z tytułu opłat czynszowych -  171.382,77 zł,

- z tytułu odsetek od opłat czynszowych -  137.011,89 zł,

- w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej -19.705,85 zł,

- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne -  22.320,75 zł,

- należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe -12.591,20 

zł,

- należności z tytułu usług świadczonych przez GOSiR -  38.426,24 zł,

- należności z tytułu usług GOPS - 5.762,40 zł,

- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki 

alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego -1.297.603,16 zł,

- pozostałe zaległości -  7.977,76 zł,

W 2018 roku w ramach windykacji należności gminy wystawiono 1.399 sztuk 
upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 1.033 sztuk upomnień na opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 384 sztuk tytułów 
wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie 
podatków lokalnych oraz 281 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci.
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WYDATKI

Na 2018 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany 
został na kwotę 45.457.742,72 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 44.425.560,49 zł, co 
stanowi 97,73% w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na 
kwotę 38.617.449,72 zł wykonane zostały w kwocie 37.803.157,27 zł, co stanowi 97,89%. 
Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 6.840.293 zł wykonane zostały w wysokości 
6.622.403,22 zł, co stanowi 96,81%.

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się 
następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łow iectwo -  wydatki za 2018 r. wyniosły 2.290.718,97 zł, 
Rozdział 01008 Melioracje wodne -  wykonania wyniosło 63.859,48 zł,

Rozdział 01009 Spółki wodne -  wykonanie wyniosło 20.000,00 zł,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -  wykonanie 
wyniosło 1.839.399,59 zł,

Rozdział 01030 Izby rolnicze -  wykonano kwotę 9.268,08 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność -  358.191,82 zł.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -
zrealizowane wydatki wyniosły 19.550 zł,
Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - wykonano 19.550 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność -  zrealizowane wydatki wyniosły 3.659.181,38 zł, 
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie -  wydano kwotę 2.474,82 zł,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe -  wykonano 1.611.650,94 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -  wykonanie wyniosło 2.021.956,22 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność -  wykonanie 23.099,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.606.946,85 zł związane są z płatnościami za:

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa- montaż 
znaków drogowych - 9.108,96 zł,

• Przebudowa drogi gminnej w Świebodowie -  montaż znaków drogowych -  
9.337,20 zł,
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• Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice -  1.033.847,78 
zł,

•
356.078,73 zł- wykonano 2288 m2 powierzchni asfaltowej,

• Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa -  wydano łącznie 198.574,18 zł- wykonano asfalt na ulicy Krótkiej 790 
m2, oraz na ulicy Parkowej 569 m2.

W ramach inwestycji remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych wykonano 
w 2018 roku następujące drogi w technologii asfaltowej:

• droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 347 -140 m2;

•
• droga w Bukowicach część dz. nr ewid. 809/16 -1079 m2;
• droga w Grabownicy część dz. nr ewid. 254 -  727 m2;
•

• droga w Łazach Wielkich część dz. nr ewid. 210 -  871 m2;

• droga w Kuźnicy Czeszyckiej dz. nr ewid. 27; 209/5 -  844 m2;

W rozdziale 60095 kwotę 9.999.90 zł przeznaczono na zakup 2 sztuk wiat 
przystankowych, a kwotę 13.099,50 zł przeznaczono na remonty przepustów 
drogowych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -  za 2018 rok wydatki wykonano w kwocie 
844.923,93 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -  844.923,93 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa -  wydana została kwota 69.630,49 zł,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -  wydano 

69.630,49 zł.

W ramach działu 710 kwotę 1.446,49 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów 
miejscowych. Pozostałe wydatki w wysokości 67.484 zł poniesione zostały na projekty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kwotę 700 zł wydatkowano 
na opinie ekspertów w zakresie zmian w planach.
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6. Dział 750 Administracja publiczna - wydano łącznie kwotę 4.113.364,20 zł, 
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -  wykorzystano kwotę 174.028,67 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin -  wykonanie wyniosło 147.781,65 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin -  wykonanie wyniosło 3.472.226,76 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -  71.149,80 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność -  kwota 248.177,32 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa -  wydano kwotę 59.943,94 zł,

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa -  zrealizowano wydatki w wysokości 1.610 zł na aktualizację 
rejestru wyborców,

Rozdział 75109 W ybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie -  na wybory do rady gminy i na wójta gminy wydano 
łącznie 58.333,94 zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa -  w dziale tym wydano 200 zł środków z dotacji na 
zadania zlecone gminie.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
zrealizowane wydatki wyniosły 236.489,37 zł,

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji -  wykonanie wyniosło 10.000 zł, 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne -wydano 225.489,37 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna -  wydano 1.000 zł.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki wyniosły 960,00zł, 

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 960,00zł.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego -  zrealizowane w 2018 r. wydatki wyniosły 
907.178,77 zł,

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego -  907.178,77 zł.
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12. Dział 758 Różne rozliczenia pozostały do wykorzystania kwoty rezerw 
w wysokości 2.000,OOzł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -  do wykorzystania pozostała kwota
2.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2018 roku poniesione wydatki wyniosły 
łącznie 10.744.765,43 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -  wydatki wyniosły 6.022.358,55 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne -  wydatki wyniosły 632.103,33 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola -  zrealizowano wydatki na kwotę 401.013,56 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja -  wydano kwotę 1.999.102,49 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół -  zrealizowane wydatki wyniosły 
łącznie 596.414,76 zł,

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -  wydano 

40.096,52 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne -  wydano 836.108,79 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych -121.520,98 zł,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach-
wykonanie wyniosło 962,01 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -
wykonano 80.478,04 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność -  wydatki wyniosły 14.606,40 zł.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia -wydano kwotę 183.318,03 zł,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii -  wykonanie wyniosło 3.000 zł, 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 

129.027,63 zł,
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Rozdział 85195 Pozostała działalność -  wydatki wyniosły 51.290,40 zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna -  wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 
2.101.870,13 zł,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej -  wydatki wyniosły 423.066,33 zł, 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia -  wydatki wyniosły 2.783,19 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
wydatki wyniosły 3.140,22 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki wyniosły 
41.999,16 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne - wykonane wydatki wyniosły 194.292,67 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe -  wydano kwotę 21.799,80 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe -  wykonanie wyniosło 267.398 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej -  wydatki wyniosły 879.959,26 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -
wykonanie wydatków wyniosło 70.668 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 192.548,50 zł, 

Rozdział 85295 Pozostała działalność -  wydatki wyniosły 4.215 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -  w ramach 
wydatków tego działu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w wysokości 2.000 zł.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -  w 2018 roku wydano łącznie 
1.581.303,89 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne -  wydano kwotę 558.019,89 zł,

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieży szkolnej -  wykonanie wniosło 1.184 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -
wydatki wyniosły 90.527,78 zł,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- wydano 27.840 zł,
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Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe -  zrealizowane wydatki 
wyniosły 903.732,22 zł,

18. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 
9.890.805,40 zł,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki wyniosły 5.750.081,97 zł,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 3.694.738,13 zł,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny -  wykonanie wyniosło 125,52 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 390.421,46 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 55.438,32 zł.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  wydatki poniesione 
w tym dziale wyniosły 1.948.794,80 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -  wykonanie wydatków 
wyniosło 82.978,02 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami -  wykonanie wyniosło 755.442,38 zł, 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wydano 

249.998,54 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt -  wykonanie wyniosło 24.012,55 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -  wydano kwotę 802.363,04 
zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność -  wykonanie wyniosło 34.000,27 zł.

Kwota 375.344,89 zł stanowi wydatki inwestycyjne na projekty i wykonanie oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy. W 2018 roku wybudowano następujące odcinki 
oświetlenia drogowego:

• Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Bukowice ul. Akacjowa -  6 lamp;
• Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Grabownica dz. nr 255 -14 lamp;
• Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Krośnice ul. Dębowa -19 lamp;
• Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Lędzina dz. nr 67/6; 169/1 -  3 lampy;
• Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Lędzina dz. nr 172/1 -  7 lamp;
•  Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Pierstnica dz. nr 480/3 -  4 lampy.
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20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2018 rok 
wyniosło 1.957.253,63 zł,
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zrealizowane 
wydatki wyniosły 1.580.908,73 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki -  dotacja wyniosła 235.000,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność -  wydano kwotę 141.344,90 zł.

W wydatkach inwestycyjnych poniesionych na kwotę 168.191,41 zł wykonano przede 
wszystkim modernizację świetlicy wiejskiej w Luboradowie za kwotę 144.654,99 zł oraz 
rozpoczęto prace przy budowie chaty wiejskiej w Dziewiętlinie i termomodernizacji 
domu kultury w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w rozdziale 92195 ‘ Pozostała 
działalność” zrealizowano zadanie w zakresie doposażenia ścieżki przyrodniczej „ Stawy 
Krośnickie” . Efektem zadania jest 9500 mb ścieżek wokół stawów, 9 tablic edukacyjnych 
z opracowaną treścią oraz 30 zdjęć do umieszczenia na tablicach.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport -wydatki wyniosły 3.813.308,13 zł, 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe -zrealizowano wydatki na kwotę

3.534.949,32 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 79.990 zł, 

Rozdział 92695 Pozostała działalność -  wydatki wyniosły 198.368,81 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 926 realizowany był projekt 
dofinansowany ze środków unijnych w zakresie wzbogacenia oferty rekreacyjno- 
turystycznej gminy poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenia siłowni oraz 
dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu „Parku 
Wodnego Krośnicka Przystań” . Na to zadanie wydano 425.986,23 zł. Dotacja ze środków 
unijnych wyniosła 287.322 zł. Efektem wykonanego zadania jest wykonanie 
i wyposażenie tarasu rekreacyjnego za kwotę 45.928,20 zł, wyposażenie siłowni w 34 
sztuki sprzętu sportowego za kwotę 240.894 zł oraz dostosowanie i wyposażenie lokalu 
gastronomicznego i holu w budynku basenu do wymogów sanitarnych, 
przeciwpożarowych i układu technologicznego oraz wyposażenie w sprzęt za łączną 
kwotę 138.333,63 zł. Zakup map ściennych wyniósł 830,40 zł.

Kwota 3.108.963,09 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Krośnicka Przystań”, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody 
i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.
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WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY

W budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 
791.545 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Deficyt 
i spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2018 rok zostały pokryte 
przychodami z emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł. oraz przychodami z pożyczki 
otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.298.000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Krośnice wyemitowała zaplanowaną kwotę obligacji oraz 
spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 
3.506.455 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty 
zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2018 r. zamknął się niedoborem w wysokości 
805.744,26 zł.

Zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 14.235.914,51 zł i dotyczą 
zobowiązań, których termin płatności wyznaczony był na 2019 rok.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 17,47 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 28.943.988 zł i uwidoczniony jest 
szczegółowo w załączniku nr 7 do sprawozdania opisowego.

Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych 
i indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy nie jest przekroczony. W budżecie na dzień
31.12.2018 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 
o finansach publicznych w wysokości 70.539,57 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego planu dochodów gminy na dzień
31.12.2018 r. wyniósł 65,35%. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji 
oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 10,12%.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 4.941.017,24 zł.

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018

1. Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewietlin
1) Roboty budowlane rozpoczęto w grudniu 2018 roku,
2) W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków,
3) Charakterystyczne parametry:

•
•
• Powierzchnia netto: 98,31 m1 2
• Wysokość: 7,45 m
•
• Długość: 19,16 m
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• Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
• Liczba kondygnacji podziemnych: 0
• Kąt nachylenia dachu dach skośny (40°)

2. Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wierzchowicach
1) Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu 2018 roku,
2) W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł.
3) Charakterystyczne parametry:

• Kubatura -  940 m3;
• Powierzchnia zabudowy przed rozbudową -138,40 m2;
• Powierzchnia zabudowy po rozbudowie -  303,36 m2;
• Powierzchnia użytkowa przed rozbudową -110,40 m2;
• Powierzchnia użytkowa po rozbudowie -  240,23 m2;
• Długość po rozbudowie -  27,80 m;
• Szerokość po rozbudowie -11,28 m;
• Wysokość budynku (części rozbudowy):

-  w kalenicy -  7,62 m;
-  w okapie -  3,66 m.

4) Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności rozbudowę budynku remizy 
o dodatkowe pomieszczenie dla wozu strażackiego oraz węzeł sanitarny.

3. Przebudowa świetlicy wieiskiei w Luboradowie
1) W okresie od październiku do grudnia 2017 roku zostały wykonane prace 

remontowo - budowlane dachu obiektu. W terminie od lipca do listopada 2018 
roku zostały realizowane w części prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Od 
grudnia 2018 roku nastąpiła kontynuacja pozostałych do wykonania prac 
wykończeniowych.

2) Według stan na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 
144.654,99 zł.

3) Zakres rzeczowy zadania:
a) Przebudowa schodów zewnętrznych i dostosowanie ich do aktualnych 

przepisów.
b) Przebudowa pomieszczenia Sali z wydzieleniem aneksu kuchennego oraz 

toalet.
c) Wymiana pokrycia dachu na dachówkę zakładkową oraz remont konstrukcji 

dachu polegający na wzmocnieniu i konserwacji ugiętych elementów 
drewnianych.

d) Przyłącze wodociągowe.
e) Przyłącze elektryczne.
f) Ocieplanie ścian zewnętrznych budynku od wewnątrz.
g) Oddzielenie przestrzenni konstrukcyjnej budynku mieszkalnego od 

przestrzenni konstrukcyjnej budynku świetlicy wiejskiej.
h) Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej świetlicy.
i) Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wodociągowej świetlicy.
j) Wykonanie nowej wewnętrznej części instalacji kanalizacji sanitarnej świetlicy 

z wpięciem w istniejącą instalację sanitarną wewnątrz budynku.

GMINA ,

KROŚNICE
w Dolinie Baryczy Strona | 24



4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych 
ul. Lipowa 5 Wierzchowice
1) Roboty budowlane zostały zrealizowane w całości i odebrane.
2) Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały poniesione koszty 

w wysokości 138.622,05 zł.
3) Zakres rzeczowy zadania:

•
FASADA gr. 15 cm lambda min. 0,040 W/mK wraz z otynkowaniem;

FASADA gr. 13 cm lambda min. 0,040 W/mK wraz z otynkowaniem;
•

garażowych z bloczków YTONG Energo 300 mm lambda min. 0,095 W/mK 
wraz z otynkowaniem;

• docieplenie ściany zewnętrznej SZ45 od strony wewnętrznej z płyty z wełny 
mineralnej 100 gr. 14 cm, lambda min. 0,042 W/mK wraz z obudowę stelażem 
i płytą GK;

• ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu polistyrenem ekstrudowanym 
XPS gr. 5 cm;

•
lambda min. 0,038 W/mK, z niezbędnymi pracami;

• wymiana zewnętrznej stolarki okiennej na nową stolarkę z PCV o U=1,100 
W/(m2*K), z nawiewnikami powietrza, otwierane dwuskrzydłowo przy czym 
jedno skrzydło również otwierane uchylnie;

• wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową stolarkę z PCV o U=1,700 
W/(m2*K);

• wymiana istniejących bram garażowych stalowych na nowe bramy ocieplone 
systemowe 11=1,100 W/(m2*K);

• wymianę kotła gazowego o mocy 27 kW na nowy kocioł gazowy 
dwufunkcyjny o mocy 48kW o sprawności min. 94% z zamkniętą komorą 
spalania, wyposażony w automatykę sterowania pogodowego, zestaw pomp 
obiegowych wraz z montażem wkładu kominowego SPS. Urządzenie 
grzewcze musi się charakteryzować obowiązującymi od 2020 roku 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
813/2013 z dn. 02.08.2013r. w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/1189 z dn. 28.04.2015r.
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo 
stałe;

• wymianę grzejników członowych na płytowe wyposażone w głowice 
termostatyczne;

• montaż instalacji c.o. wraz z zaizolowanymi przewodami w zabudowie GK;
• montaż instalacji c.w.u. wraz z zaizolowanymi przewodami w zabudowie GK;

5. Kompleksowa modernizacją energetyczna budynku użyteczności publicznej 
przeznaczonego na świetlice wiejska w Wierzchowicach i Domu Kultury 
w Bukowicach
1) Roboty budowlane zostały rozpoczęta w sierpniu 2018 roku.
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2) Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały poniesione koszty 
w wysokości 19.971,88 zł.

3) Zakres rzeczowy zadania:
a) Zadanie nr 1 -  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku

użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę środowiskową i wiejską
w Wierzchowicach:
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 28 (izolacja termiczna 14cm) płyta 

styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 38 (izolacja termiczna 14cm) płyta 

styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 42 (izolacja termiczna 14 cm) 

materiał: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany piwnic do gł. 80 cm (strefa przemarzania) (izolacja 

termiczna 5 cm) płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS;
-  modernizacja przegrody podłoga na gruncie (izolacja termiczna 6cm) 

płyta styropianowa EPS 100-038 FASADA;
-  modernizacja przegrody -  strop zewnętrzny (warstwa izolacji termicznej 

16cm) Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH; 
modernizacja instalacji odgromowej, przemurowanie ogniomurków, 
naprawa kominów, wymiana opierzeń, rur spustowych i rynien;

-  modernizacja zewnętrznej stolarki okiennej PCV o U=1,300 W/(m2*K);
-

o 11=1,700 W/(m2*K);
-  montaż kotła gazowego o mocy 27 kW z zamkniętą komorą spalania

o sprawności min 91%, wyposażony w automatykę sterowania 
pogodowego, zestaw pomp obiegowych wraz z montażem wkładu 
kominowego SPS. Urządzenie grzewcze musi się charakteryzować 
obowiązującymi od 2020 roku minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 813/2013 z dn. 02.08.2013r. 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy 
pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz Rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 2015/1189 z dn. 28.04.2015r. w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;

-  modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż instalacji 
c.w.u. wraz z izolacją;

-  wymiana grzejników członowych na płytowe wyposażone w głowice 
termostatyczne;

-  montaż instalacji c.o. wraz z zaizolowanymi przewodami w zabudowie 
9-k;

-  montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączeniem do 
istniejącego przyłącza sieci gazowej;

-  przebudowa schodów zewnętrznych na parter budynku -  dostosowanie 
do aktualnych przepisów;

-  przebudowa pomieszczeń WC z dostosowaniem do korzystania przez 
niepełnosprawnych;

-  wykonanie nowej instalacji elektrycznej w całym budynku;
-  roboty murowe i wykończeniowe;
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b) Zadanie nr 2 -  Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury
w Bukowicach:
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 31 (izolacja termiczna 14cm) płyta 

styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 41 (izolacja termiczna 14cm) płyta 

styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 42 (izolacja termiczna 14cm) płyta 

styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany zewnętrznej SZ 45 (izolacja termiczna 14cm) płyta 

styropianowa EPS 70-040 FASADA;
-  modernizacja ściany na gruncie (izolacja termiczna 5 cm) płyty 

z polistyrenu ekstrudowanego XPS;
-  modernizacja przegrody podłoga na gruncie (izolacja termiczna 6cm) 

płyta styropianowa EPS 100-038 FASADA;
-  modernizacja przegrody -  strop zewnętrzny (warstwa izolacji termicznej 

16cm) Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH wraz
-  z wyrównaniem niecki na środku dachu poprzez naklejenie styropianu 

zmiennej grubości; modernizacja instalacji odgromowej, przemurowanie 
ogniomurków, naprawa kominów, wymiana opierzeń, rur spustowych
i rynien;

-  modernizacja przegrody stolarki okiennej PCV o U=1,300 W/(m2*K);
-

o 11=1,700 W/(m2*K);
-  montaż kotła gazowego o mocy 60 kW z zamkniętą komorą spalania
-  o sprawności min 91%, wyposażony w automatykę sterowania 

pogodowego, zestaw pomp obiegowych wraz z montażem wkładu 
kominowego SPS. Urządzenie grzewcze musi się charakteryzować 
obowiązującymi od 2020 roku minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 813/2013 z dn. 02.08.2013r. 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy 
pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz Rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 2015/1189 z dn. 28.04.2015r. w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;

-  modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż instalacji 
c.w.u. wraz z izolacją;

-  wymiana grzejników członowych na płytowe wyposażone w głowice 
termostatyczne;

-  montaż instalacji c.o. wraz z zaizolowanymi przewodami w zabudowie 
g-k;

-  montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączeniem do 
istniejącego przyłącza sieci gazowej;

-  modernizacja instalacji elektrycznej;
-  instalacja wodociągowa -  hydranty;
-  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;

c) Zadanie nr 3 -  Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury
d) w Bukowicach o część sanitarną:

-  wykonanie fundamentów żelbetowych wraz ze ścianami gr 24 cm
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-  z bloczków betonowych docieplonych styropianem ekstrudowanym gr. 
8cm;

-  wykonanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków ytong 
gr. 24 cm docieplone styropianem gr. 15 cm;

-  wykonanie ściany działowe z bloczków ytong gr. 11,5 cm;
-  konstrukcja dachu drewniana; pokrycie dachu -  papa termozgrzewalna, 

rynny, kominy;
-  
-  
-
-  montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej -  z nawiewem wentylacyjnym
-  i samozamykaczem;
-  wykonanie instalacji wod-kan - rurociągi z PCV, wyposażenie
-  w urządzenia sanitarne;
-  wykonanie instalacji c.w.u. -  rurociągi Fe oraz PCV wraz z wpięciem
-  w istniejącą instalację;
-  instalacje c.o. wraz montażem grzejników stalowych -  dopuszcza się 

zmianę na grzejniki aluminiowe lub ogrzewanie podłogowe, przy 
zachowaniu właściwych mocy grzewczych (spełnienie kryteriów 
energooszczędności przyjętych w audycie) i niezmienności ceny

-  w stosunku do wersji podstawowej zgodnie z projektem budowlanym;
-  wykonanie instalacji elektrycznej z montażem skrzynek i rozdzielnic 

skrzynkowych;
6. Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu 

rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie 
pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka 
Przystań"
1) Zadanie zostało zrealizowane w okresie od maja do października 2018 roku. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały poniesione wydatki
w wysokości 425986,23 zł

2) Zakres rzeczowy zadania:
a) wyposażenie siłowni: zrealizowane dostawę wraz montażem 22 urządzeń.
b) dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu: 

zrealizowano dostawę wraz montażem: wyposażenia sali barowej -  17 
urządzeń oraz wyposażenia kuchni, magazynu i obieralni -19 urządzeń.

c) utworzenie tarasu rekreacyjnego: zrealizowane dostawę wraz montażem
- 7 urządzeń oraz wykonano towarzyszące dostawie roboty budowlano -  
montażowe.
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2.3 Realizacja Funduszu Sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo

Lp. Nazwa sołectw a

Liczba
mieszkańców  

danego sołectw a  
wg stanu na 
30.06 .2017  r.

W ysokość środków przypadających na 
dane sołectw o

1 Brzostowo 323 26 219,76 zł
2 Bukowice 1 1 057 50  133,39 zł

3 Bukowice II 609 4 0  557,91 zł

4 Czarnogoździce 172 18 6 4 9 ,6 2  zł

5 Czeszyce 133 16 6 9 4 ,4 2  zł

6 Dąbrowa 156 17 847 ,49  zł
7 Dziewiętlin 121 16 092 ,82  zł
8 Grabownica 213 2 0  7 0 5 ,0 9  zł

9 Kotlarka 115 15 792 ,02  zł

10 Krośnice 1817 50  133,39 zł
11 Kuźnica Czeszycka 296 24  866,16 zł
12 Lędzina 156 17 847 ,49  zł

13 Luboradów 71 13 586,15 zł
14 Łazy 598 4 0  0 0 6 ,4 5  zł
15 Pierstnica 549 37 549,91 zł

16 Police 115 15 792 ,02  zł

17 Stara Huta 201 2 0  103,49 zł

18 Suliradzice 187 19 401,62 zł

19 Świebodów 256 22 8 60 ,8 3  zł

20 Wąbnice 126 16 3 43 ,4 9  zł
21 Wierzchowice 781 4 9  180,86 zł
22 Żeleźniki 147 17 396 ,29  zł

Łącznie 8 1 9 9 567 7 60 ,6 7  zł
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III. Informacje o stanie mienia komunalnego

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia 
nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który 
w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własność 
gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele 
rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację 
budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń 
infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje wójt gminy, który ponosi odpowiedzialność za 
gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej 
(RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd 
zasobem wójt gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we 
właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na 
podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej 
obowiązuje uchwała nr XXV/184/09 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 22.07.2009 r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania gm innym  zasobem nieruchom ości Gminy 
Krośnice(Dz. Urz. Woj. Doi. Nr 158 poz. 2974 z dnia 22.09.2009 r.)
Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie

nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania 
zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, 
zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem 
i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach 
dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń 
i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie 
nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych 
i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub 
kwalifikujących się do włączenia do zasobu.
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3.1 Lokale mieszkalne

Mieszkaniowy zasób gminy w 2018 r. stanowiły 53 lokale z czego 13 to lokale socjalne, 
a 40 to mieszkania komunalne. Wszystkie lokale socjalne i mieszkania komunalne 
znajdują się na terenie Gminy Krośnice. W 2018 r. sprzedano 8 lokali mieszkalnych, 
z czego 5 zostało sprzedanych na rzecz najemcy z uwzględnieniem bonifikaty, a 3 
w przetargu ustnym nieograniczonym.

3.2 Grunty orne

W 2018 roku przedmiotem dzierżawy były grunty wykazane poniżej:

Numer działki Obręb Powierzchnia

712/5
712/6
713/8
813/1
813/2
813/3
813/4

Krośnice 10,6578 ha

199/8
199/9 Dąbrowa 0,2800 ha

część 25/1 Krośnice 10,8151 ha
174/2 Pierstnica 0,98
część działki 53/2

Brzostowo

0,037 ha
część działki 53/2 0,037 ha
część działki 53/2 0,12 ha
część działki 53/2 0,060 ha
23/4 Dąbrowa 1,8423 ha
716/8
716/11 Krośnice 1,04 ha

299/2 Wierzchowice 0,34 ha
część działki 54 Brzostowo 0,83 ha
108/2 Kotlarka 0,6347 ha
235/1 Wierzchowice 1,71 ha
197/6 Wierzchowice 0,0497 ha
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Krośnice

812/1
812/2
812/3
812/4
812/5
812/6
812/7
812/8
812/9
812/10
812/12

1,5068 ha

3.3 Lokale użytkowe

W swoim zasobie nieruchomości gmina posiada również lokale użytkowe, które w 2018 
roku stanowiły przedmiot dzierżawy na cel wskazany poniżej:

Adres Numer
działki

Powierzchni
a

Przeznaczenie

Krośnice ul. Kwiatowa 7 506/100 0,1532 ha
produkcja i 
przechowywanie 
ozdób szklanych

Suliradzice 16 68/3 0,0600 ha sklep
Luboradów 10A 86 0,025 ha sklep

Ponadto Gmina Krośnice wydzierżawiła :

1. Zakładowi Usług Komunalnych w Krośnicach nieruchomości oraz sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. oczyszczalnie ścieków, 
przepompownie wody, przepompownie ścieków, stacje uzdatnia wody) jak również 
nieruchomość stanowiącą siedzibą Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach 
Sp. z o.o.

2. Firmie Oxylion S.A powierzchnię dachową o wymiarach 1 m2 budynku hali sportowej 
znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 782/4 obręb Krośnice, 
w celu zamontowania na niej anten i urządzeń nadawczych służących do świadczenia 
usług w zakresie telekomunikacji.

Całkowity dochód z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz lokali użytkowych w 2018 r.
wyniósł 171.684,72 zł.
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Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)
według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu 
rocznym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Położen ie /
teren

Rok
sprawozdawczy

Ogółem
grun ty
gm inne

Gminny zasób 
nieruchom ości 
z w ył. trw a łego  

zarządu 
i użytkowania 
w ieczystego

G runty 
przekazane 

w  trw a ły  
zarząd

Pozostałe
g run ty

G runty 
w  dyspozycji 

Gminy

Użytkowanie
w ieczyste

Udział gm iny b 
w  Użytkowaniu 

w ieczystym

Powierzchnia
ew idencyjna

Grupa
ewidencji

Pow.
(ha)

4.1 4.2 4.3 4.1-4.3 5 Pow.
jednostki

Gm ina

K ro śn ice

2018 r. 384 384 3 384 4 17836

1. Grupę 4 stanowią grunty gminy, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste, oraz grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym 
posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
2. Podgrupę 1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 
nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd.
3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty gminy:
a) przekazane w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym 
osobowości prawnej, lub znajdujące się w posiadaniu tych jednostek organizacyjnych,
b) przekazane sołectwom na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 
1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych. Do podgrupy tej zalicza się również grunty nie 
ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu komunalnych jednostek 
organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty gminy:
a) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów 
prawem przewidzianych, innych niż umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste 
lub decyzja administracyjna potwierdzająca nabycie tego prawa,
b) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, nie legitymujących się 
dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie przewidzianej prawem.
5. Grupę 5 stanowią grunty gminy, będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób 
prawnych i osób fizycznych.

Gmina w 2018 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:
- wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie 
działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018. poz. 2204 j.t. ze 
zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja 
zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna:
- na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego.
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3.4 Wykaz nieruchomości nabytych w 2018 r.

Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg 
gminnych lub ich utworzenie, na podstawie decyzji następujące 
nieruchomości:

Numer
działki Obręb Powierzchni

a Wartość

15/10 Pierstnica 0,0019 ha 570 zł
15/11 Pierstnica 0,0684 ha 20 400 zł
124/3 Łazy Wielkie 0,0052 ha 1 225,12 zł
201/7 Stara Huta 0,0482 ha 11 300 zł
276/5 Krośnice 0,0288 ha 8 446,60 zł
270/1 Krośnice 0,1169 ha 34 285 zł
51/6 Bukowice 0,0597 ha 11 940 zł
185/1 Wierzchowice 0,0050 ha 1 500 zł
115/1 Łazy Wielkie 0,1543 ha 36 353,08 zł

Razem: 126 019,80 zł

Gmina nieodpłatnie nabyła, na podstawie Decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego działkę gruntu nr 204 o powierzchni 1,6145 ha obręb 
Ledzinie która na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ- 
OR.7510.42.2016.BC, NRŚ-OR.7510.G.57.42.2016.BC z dnia 27 czerwca 
2018 roku, stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy 
Krośnice. Decyzja stała się ostateczna z dniem 16.07.2018 r.

Gmina nieodpłatnie przejęła na w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, niżej wymienione nieruchomości akt 
notarialny repertorium A nr 3737/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Numer działki Obręb Powierzchnia

87/29 Wierzchowice 0,0607 ha

84/42 Wierzchowice 0,0393 ha

88/6 Wierzchowice 0,0741 ha

88/16 Wierzchowice 0,0209 ha
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Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2018 roku

Lp Rodzaj mienia Numer
identyfikacyjny 
nieruchomości 
(numer działki, 
numer lokalu)

Data
sprzedaży

Cena
sprzedaży

Wartość 
mienia wg 

operatu 
szacunkowego

Tryb sprzedaży

1 2 3 4 5 6 7
1 Nieruchomość gruntowa 

zabudowana 
jednorodzinny 

budynkiem mieszkalnym  
oraz budynkami 
gospodarczymi,

Działka nr 144 
o pow. 0,3337  
ha, obręb Stara 

Huta

28.03.2018 r. 69  3 7 0 .0 0  zł
(sprzedaż 
zwolniona 

z VAT)

65 8 0 0 ,0 0  zł Przetarg ustny 
nieograniczony

2 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana

Działka nr 196/4  
o pow. 0 ,04 50  

ha, obręb 
Krośnice

24.04.2018 r. 21 3 77 .40  zł
w tym: cena 
netto działki: 

17380 ,00  zł + 
23 % podatku 
VAT 3997,40  

zł

17 2 0 0 ,0 0  zł Przetarg ustny 
nieograniczony

3 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana

Działka nr 197/4  
o pow. 0 ,0268  

ha, obręb 
Dąbrowa

29.03.2018 4 3 0 5 .0 0  zł w
tym: cena 

netto działki:
3 5 0 0 .0 0  zł + 
23 % podatku 
VAT 8 05 ,00

zł

3 .500 ,00  zł Tryb
bezprzetargowy  
na poszerzenie 
nieruchomości 

sąsiedniej

4 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 
mieszkalny nr 1 

znajdujący się przy ul. 
Lipowej 3B w Krośnicach 
i udział w nieruchomości

Lokal mieszkalny 
nr 1 ul. Lipowa 

3B w Krośnicach 
działka nr 829 /5  
o pow. 0.113ha, 
obręb Krośnice

20.04.2018 r. 3 2 8 0 ,0 0  zł
(przy  

sprzedaży 
zastosowana 

została 
bonifikata 

95%, 
sprzedaż 

zwolniona 
z VAT)

65 6 0 0  zł Tryb
bezprzetargowy  

na rzecz 
najemcy

5 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 
mieszkalny nr 2 

znajdujący się przy ul.
Lipowej 3B 

w Krośnicach i udział 
w nieruchomości

Lokal mieszkalny 
nr 2 ul. Lipowa 

3B w Krośnicach 
działka nr 829 /5  
o pow. 0.113ha, 
obręb Krośnice

20.04.2018 r. 3 9 8 5 ,0 0  zł
(przy  

sprzedaży 
zastosowana 

została 
bonifikata 

95%, 
sprzedaż 

zwolniona 
z VAT)

79 7 0 0 ,0 0  zł Tryb
bezprzetargowy  

na rzecz 
najemcy
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6 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 
mieszkalny nr 3 

znajdujący się przy ul. 
Lipowej 3B w Krośnicach 
i udział w nieruchomości

Lokal mieszkalny 
nr 3 ul. Lipowa 

3B w Krośnicach 
działka nr 829 /5  
o pow. 0.113ha, 
obręb Krośnice

20.04.2018 r. 5 0 2 5 ,0 0  zł
(przy  

sprzedaży 
zastosowana 

została 
bonifikata 

95%, 
sprzedaż 

zwolniona 
z VAT)

100 5 0 0 ,0 0  zł Tryb
bezprzetargowy  

na rzecz 
najemcy

7 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 
mieszkalny nr 4  

znajdujący się przy ul. 
Lipowej 3B w Krośnicach 

i udział
w nieruchomości

Lokal mieszkalny 
nr 4 ul. Lipowa 

3B w Krośnicach 
działka nr 829 /5  
o pow. 0.113ha, 
obręb Krośnice

21.05.2018 r. 4 8  180 ,00  zł
(sprzedaż 
zwolniona 

z VAT)

4 7 .700 ,00  zł Przetarg ustny 
nieograniczony

8 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana

Działka nr 3 24 /5  
o pow. 0,1032 
ha, obręb Stara 

Huta

19.07.2018 r. 16 285 ,20  zł
w tym cena 
netto działki 

13 2 4 0 ,0 0  
+23%

podatku VAT  
3045,20  zł

16,367 zł Przetarg ustny 
nieograniczony

9 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 

mieszkalny nr 1 przy ul. 
Kolejowej 40  

w Krośnicach wraz 
z pomieszczeniami 

przynależnymi 
i udziale w prawie 

użytkowania 
wieczystego działki 

gruntu.

Lokal mieszkalny 
nr 1 przy ul. 

Kolejowej 40  
w Krośnicach, 

działka nr 415/2  
o pow. 0,1485 

ha, obręb 
Krośnice

10.07.2018 r. 4 0  510 ,00  zł

(sprzedaż 
zwolniona 

z VAT)

40,100 zł Przetarg ustny 
nieograniczony

10 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 

mieszkalny nr 3 przy ul.
Parkowej 26 

w Krośnicach wraz 
z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz 
udziałem w działce 

i częściach wspólnych

Lokal mieszkalny 
nr 3 ul. Parkowa 
26 w Krośnicach, 

działka nr 
5 0 8 /9 9  o pow. 

0,3776 ha, obręb 
Krośnice

19.10.2018 r 54  8 5 0 ,0 0  zł
(sprzedaż 
zwolniona 

z VA T))

54 ,300  zł Przetarg ustny 
nieograniczony

11 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 

mieszkalny nr 7 przy ul.
Parkowej 26 w  

Krośnicach wraz 
z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz 
udziałem w działce 

i częściach wspólnych

Lokal mieszkalny 
nr 7 ul. Parkowa 

26 w Krośnicach, 
działka nr 

5 0 8 /9 9  o pow. 
0,3776 ha, obręb 

Krośnice

28.11.2018 r. 7 6 5 0 ,0 0  zł
(przy

sprzedaży
zastosowana

została
bonifikata

95%,
sprzedaż

153,000 zł Tryb
bezprzetargowy  

na rzecz 
najemcy

GMINA ,

KROŚNICE
w Dolinie Baryczy Strona | 36



zwolniona z 
VAT)

12 Nieruchomość lokalowa 
obejmująca lokal 

mieszkalny nr 8 przy ul. 
Parkowej 26 w  

Krośnicach wraz 
z udziałem w działce i 
częściach wspólnych

Lokal mieszkalny 
nr 8 ul. Parkowa 
26 w Krośnicach, 

działka nr 
5 0 8 /9 9  o pow. 

0,3776 ha, obręb 
Krośnice

5.10.2018 r. 3 8 5 0 ,0 0  zł
(przy  

sprzedaży 
zastosowana 

została 
bonifikata 

95%, 
sprzedaż 

zwolniona z 
VAT)

77 ,000  zł Tryb
bezprzetargowy  

na rzecz 
najemcy

3.5 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami

Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Krośnice jest 
problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Krośnice. Celem tego 
opracowania jest określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony 
i opieki nad zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez 
Wójta, a następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje 
przyjęty przez Radę Gminy w Krośnicach. Program ogłaszany jest w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Sporządza się go na okres 4 lat, natomiast 
co 2 lata Wójt przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania programu.

Gminny program opieki nad zabytkami nie jest aktem prawa miejscowego, 
natomiast stanowi dokument uzupełniający dotychczas przyjętych aktów prawa 
miejscowego, uwzględniając zadania z zakresu opieki nad zabytkami. Określa sposób ich 
realizacji, poprzez stosowne działania organizacyjne i finansowe oraz upowszechniające 
wiedzę o zabytkach.

Gminny program opieki nad zabytkami ma również pomóc w aktywnym 
zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane 
w programie działania ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację 
oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Gminny program opieki 
nad zabytkami, między innymi poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej 
społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości 
i wspólnych korzeni. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia 
poczucie tożsamości, wspiera identyfikację jednostki z tzw. małą ojczyzną.

Na terenie gminy Krośnice, znajduje się 8 zabytków nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, w tym dwa stanowiska archeologiczne oraz 17 zabytków ruchomych, 
którymi są głównie elementy wyposażenia kościołów i nagrobki cmentarne. Są to jedne 
z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie gminy. Obiekty te 
objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów 
prawnych, w tym przede wszystkim -  rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi 
z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego 
pozwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawą 
do sporządzania gminnych programów opieki jest gminna ewidencja zabytków. Stanowi 
ona zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy obejmując zabytki 
nieruchome wpisane do rejestru i pozostałe zabytki nieruchome znajdujące się 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Gminna ewidencja zabytków jest płaszczyzną, na 
podstawie której powstaje obowiązek uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Na koniec 2018 roku w gminnej ewidencji zabytków ujętych było 285 
obiektów.

3.6 Melioracje wodne

Gmina Krośnice od kilkunastu lat jest członkiem Gminnej Spółki Wodnej opłacając 
coroczną składkę na jej funkcjonowanie. W roku 2018 składka wyniosła 20.000,00 zł. Za 
tą kwotę wykonano konserwację rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy 
Krośnice w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice finansując je całościowo oraz 
wspierając wykonanie prac melioracyjnych w sekcjach wiejskich w Czeszycach, 
Grabownicy, Starej Hucie, Świebodowie. Dodatkowo pozyskując dofinansowanie 
z budżetu Marszałka Województwa w wysokości 20.000,00 zł wykonano konserwacje 
rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Krośnice w miejscowościach 
Bukowice, Czeszyce, Dąbrowa i Świebodów na łączną kwotę 50.000,00 zł. Ponadto 
z funduszu sołeckiego miejscowości Dziewiętlin ze względu na to, że sekcja wiejska 
Dziewiętlin jest sekcją niepłatną w Gminnej Spółce Wodnej, za kwotę 13.860,00 zł 
sfinansowano wykonanie odtworzenia rowu melioracyjnego przebiegającego przez 
miejscowość.

3.7 Utrzymanie zieleni i porządku na terenie gminy Krośnice

W roku 2018 zadanie to realizował ZUK Krośnice Sp. z o. o. za łączną kwotę 250.000,00 
zł Na zadanie to składają się 7 -  9 krotne koszenie ręczne i sprzętem mechanicznym 
terenów zielonych będących własnością gminy Krośnice znajdujących się w różnych 
miejscowościach, stanowiących zespół pałacowo parkowy Krośnice -  Wierzchowice, 
parki, skwery, boiska, place zabaw, parkingi, o łącznej powierzchni 45 ha. Ponadto na 
wymienionych terenach oraz przystankach autobusowych na terenie gminy w ramach 
działania prowadzone jest regularne dbanie o czystość polegające na systematycznym 
opróżnianiu koszy na śmieci, zamiataniu, zgrabianiu liści. Również w ramach tego 
zadania prowadzone były zabiegi pielęgnacji, usuwania drzew i krzewów wynikających 
z potrzeb i decyzji organów.
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IV Informacje o realizacji polityk, programów, strategii

4.1 Sprawozdanie z działalności Referatu Funduszy Europejskich 

Środki zewnętrze w 2018 r.

Gmina Krośnice na realizacje różnorodnych zadań pozyskuje środki finansowe 
zewnętrzne: unijne lub krajowe. Przy współudziale środków zewnętrznych realizowane 
są inwestycje komunalne, projekty grantowe oraz projekty edukacyjne.
W 2018r. z pozyskanych środków zewnętrznych realizowano projekty infrastrukturalne 
tj.: termo modernizacyjne, drogowe, ochrony środowiska, infrastruktury kulturalnej, 
rekreacyjno-turystycznej i sportowej oraz projekty miękkie. W sumie realizowano 9 
projektów.

Realizowane projekty:
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej Domu Kultury w Bukowicach oraz świetlicy wiejskiej 
i środowiskowej w Wierzchowicach. Projekt otrzymał 
współfinansowanie w kwocie 964 073,42 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Wartość inwestycji: 1 513 212,77 zł. Umowę z wykonawcą na realizację 
robót budowlanych podpisano w sierpniu 2018 r, a prace budowlane 
rozpoczęto we wrześniu. Planowane zakończeniu inwestycji w maju 2019 
r.

Świetlica wiejska w Wierzchowicach
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Dom Kultury w Bukowicach

• Kompleksowa modernizacja energetyczna Zakładu Usług 
Komunalnych. Projekt otrzymał współfinansowanie w kwocie 415 973,75 
zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 602 287,15 zł. 
W grudniu 2018 r. zakończono roboty budowlane i podpisano protokół 
odbioru końcowego.

• Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiątlin. Projekt otrzymał 
współfinansowanie w kwocie 258 696 zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 667 356,08 zł. Umową 
o dofinansowanie projektu podpisano w kwietniu 2018 r., a umową na 
roboty budowlane w listopadzie 2018 r. Zakończenie inwestycji w czerwcu 
2019 r.
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• Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie 
tarasu rekreacyjnego, wyposażenia siłowni oraz dostosowania 
i wyposażenia pomieszczeń części gastronomicznej „Parku Wodnego 
Krośnicka Przystań” . Projekt otrzymał współfinansowanie z Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze w kwocie: 287 322,00 zł. Wartość 
inwestycji: 425 764,83 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została 
w marcu 2018r, natomiast w październiku 2018 r. zakończono realizację 
projektu.

Taras rekreacyjny w Parku Wodnym „Krośnicka Przystań”
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Wyposażenie ścieżki „Stawy Krośnickie” w tablice edukacyjne. Projekt 
otrzymał współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie: 22 253,40 zł. 
Wartość inwestycji: 26 226,00 zł. W sierpniu 2018 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie, a prace montażowe tablic zakończono w listopadzie 
2018 r.

• Budowa drogi w kuźnicy Czeszyckiej etap I. Projekt otrzymał 
współfinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie:
107100,00 zł. Wartość inwestycji: 349 436,73 zł. W czerwcu 2018 r. 
podpisano umowę o dofinansowanie, a prace budowlane zakończono 
w sierpniu 2018 r.
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• Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. Projekt otrzymał 
współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie: 16 918,66 zł. Wartość 
całkowita projektu: 19 904,31 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie, a prace związane z usuwaniem azbestu zakończono we 
wrześniu 2018 r.

• „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej -  mikro instalacje 
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych 
gmin Dolnego Śląska. Projekt partnerski, w którym liderem jest 
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami 14 
gminy z Dolnego Śląska. W ramach projektu mieszkańcy gmin partnerskich 
mogli złożyć wniosek i uzyskać grant na zakup i montaż paneli i instalacji 
fotowoltaicznych. Projekt otrzymał współfinansowanie w kwocie 
20 717 900,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w tym Gmina Krośnice 
uzyskała 540 549,00 zł. Na terenie gminy Krośnice złożono 15 wniosków 
o grant. Wszystkie złożone przez mieszkańców wnioski otrzymały
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dofinansowanie. Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie projektu 
zaplanowano na 2019 r.

• Razem odkrywamy świat. Projekt edukacyjny, partnerski w którym 
liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, a partnerami: Gmina 
Krośnice, Gmina Mietków i Gmina Jordanów Śląski. Projekt otrzymał 
współfinansowanie w kwocie 1 928 905,20 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w tym 
Gmina Krośnice uzyskała 552 465,00 zł.
W ramach projektu dla Zespołu Szkół W Bukowicach oraz dla Zespołu 
Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej zakupione zostanie wyposażenie, 
prowadzone będą zajęcia edukacyjne, zorganizowane zostaną wycieczki 
i wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli. Realizacja projektu 
rozpoczęła się od września 2018 r. Zakończenie zaplanowano w czerwcu 
2020 r.
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4.2 Realizacja programów i strategii 

Gminny Program Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 został przyjęty uchwałą 
nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 roku.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy w Gminnym Programie Rewitalizacji wykazano 
obszary najbardziej zdegradowane, wyznaczając w ten sposób obszar rewitalizacji 
podzielony na cztery podobszary:

1. Kuźnica Czeszycka -  obejmujący obszar sołectwa Kuźnica Czeszycka;
2. Stara Huta -  obejmujący obszar sołectwa Stara Huta;
3. Brzostowo -  obejmujący obszar sołectwa Brzostowo wraz z miejscowością 

Brzostówko;
4. Grabownica -  obejmujący obszar sołectwa Grabownica.

Poniżej zaprezentowano obszar zdegradowany w ujęciu graficznym:

W Gminnym Programie Rewitalizacji ujętych zostało 41 przedsięwzięć, których realizacja 
ma się przyczynić do osiągnięcia założonych w Programie celów, tj.:
1. Rozwój aktywności i integracji społecznej przyczyniające się do włączenia 

społecznego;
2. Podniesienie poziomu edukacji na obszarze rewitalizowanym;
3. Rozwój aktywności zawodowej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji;
4. Integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji.

Od momentu uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016
2023 odbyły się następujące posiedzenia Komitetu Rewitalizacji:
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- w dniu 20.12.2017 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, po którym 
sporządzono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Krośnice na lata 2016-2023 za 2017 rok;
- w dniu 17.12.2018 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, po którym 
sporządzono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Krośnice na lata 2016-2023 za 2018 rok.

Poniżej przedstawiono tabelę, w której ujęto projekty rewitalizacyjne, które od 
momentu obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji zostały zrealizowane lub są 
w trakcie realizacji, w tym realizowane w 2018 r:

Lp. Numer
projektu

Tytuł projektu Okres
realizacji

Uwagi

Projekty dotyczące komponentu przestrzenno-środowiskowego oraz 
infrastrukturalnego
OBSZAR KUŹNICA CZESZYCKA
1. 1/1/1NF Przebudowa drogi 

gminnej wraz z budową 
oświetlenia ulicznego na 
działkach nr 199, 201, 203

2017
2020

Projekt w trakcie 
realizacji -  do realizacji 
przebudowa drogi na 
działkach 199, 201 oraz 
budowa oświetlenia

2. 1/3/1NF Przebudowa drogi na 
terenie ARIMR oraz 
odcinka drogi gminnej 
położonych na działkach 
nr 27, 209/5, 33/1

2018 Projekt zrealizowany

3. 1/6/1 NF Budowa oświetlenia 
ulicznego wzdłuż dróg 
gminnych na działkach nr 
129/8 i 202

2017
2020

Projekt w trakcie 
realizacji - do realizacji 
budowa oświetlenia

4. 1/7/1 NF Zmiana technologii 
uzdatniania wody w stacji 
w Kuźnicy Czeszyckiej 
wraz z modernizacją SUW 
oraz modernizacją 
przepompowni sieciowej 
i budowa sieci tranzytowej 
o długości 4,082 km

2017
2018

Projekt zrealizowany

OBSZAR GRABÓW NICA
5. 2/1/1 NF Przebudowa drogi 

gminnej na działce 
ewidencyjnej nr 254 od 
skrzyżowania do boiska 
gminnego

2018 Projekt zrealizowany

6. 2/2/1 NF Przebudowa drogi 
gminnej na działce nr 255 
wraz z budową 
oświetlenia ulicznego

2018
2023

Projekt w trakcie 
realizacji -  do realizacji 
przebudowa drogi i 
budowa chodnika
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i chodnikiem na odcinku 
na wysokości od działki nr 
25/1 do działki 30/3

7. 2/4/1NF Rozbudowa budynku OSP 
o pomieszczenia 
techniczno-socjalne wraz 
z węzłem sanitarnym

2017
2022

Projekt w trakcie 
realizacji -  do realizacji 
rozbudowa budynku 
remizyo pomieszczenia 
sanitarne wraz 
z budową szamba oraz 
salą spotkań

8. 2/5/1NF Doposażenie placu zabaw 
przy remizie OSP

2017
2022

Projekt w trakcie 
realizacji -  do realizacji 
budowa nawierzchni 
bezpiecznej pod 
zabawkami

OBSZAR BRZOSTOWO
9. 3/1/1 NF Przebudowa drogi 

gminnej na działce nr 222
2017
2018

Projekt zrealizowany

10. 3/5/1 NF Modernizacja boiska wraz 
z zakupem wyposażenia 
(bramki, ławki)

2017
2023

Projekt w trakcie 
realizacji -  do realizacji 
wykonanie płyty boiska, 
wałowanie, zakup 
ławek

11. 3/6/1 NF Termomodernizacja 
budynku remizy OSP

2017 Projekt zrealizowany

12. 3/8/1 NF Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
przy remizie OSP oraz 
placu zabaw na cele 
integracji społeczności 
wiejskiej

2017
2023

Projekt w trakcie 
realizacji -  do realizacji 
montaż sceny 
i utwardzenie placu 
przy OSP

OBSZAR STARA HUTA
13. 4/2/1 NF Przebudowa drogi 

gminnej na działce 
ewidencyjnej nr 375/3

2018 Projekt zrealizowany

14. 4/3/1 NF Budowa oświetlenia 
ulicznego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1435

2017 Projekt zrealizowany

Projekty dotyczące komponentu społeczno-gospodarczego
15. 1/SP Aktywni na rynku pracy 2018

2023
Projekt w trakcie 
realizacji

16. 2/SP Promocja aktywnego stylu 
życia

2017
2023

Projekt w trakcie 
realizacji

17. 3/SP Edukacja, aktywizacja, 
zabawa

2017
2023

Projekt w trakcie 
realizacji

18. 4/SP Głowa do góry. Nie jesteś 
sam.

2017
2023

Projekt w trakcie 
realizacji
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19. 5/SP Bezpieczny uczeń 2017
2023

Projekt
realizacji

W trakcie

20. 6/SP Aktywizacja seniorów 2018
2023

Projekt
realizacji

w trakcie

21. 7/SP Coroczny festyn rodzinny 
w Kuźnicy Czeszyckiej

2017
2023

Projekt
realizacji

w trakcie

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 
przebiega prawidłowo. Jednakże z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, 
realizacja większości przedsięwzięć rewitalizacyjnych zależna jest od pozyskania 
środków unijnych bądź krajowych.

4.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krośnice opracowany został w latach 2015-2016 
i przyjęty uchwałą nr XX/121/2016 Rady Gminy z dnia 18 maja 2016 r. Przed uchwaleniem, 
dokument, poddany został konsultacjom społecznym i uzyskał pozytywne opinie oraz 
odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz 
Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. 
W 2016 r. dokonano aktualizacji PGN. Zaktualizowany PGN, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, uchwalony został Uchwałą nr XXXI/173/2016 Rady Gminy 
Krośnice z dnia 7 grudnia 2016 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Gminy Krośnice to dokument strategiczny, 
opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów. Przyjęto 
następującą strukturę celów
Cel strategiczny: Poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krośnice,
Cele szczegółowe

• redukcja emisji CO2,
• redukcję zużycia energii finalnej oraz pierwotnej, co ma zostać zrealizowane 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• aktywizacja lokalnej społeczności do działań ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych.

Na terenie gminy zidentyfikowano następujące obszary problemowe:
- Budynki użyteczności publicznej w Gminie zlokalizowane są często w obiektach 
o dużym stopniu dekapitalizacji z czym wiąże się wysokie roczne zużycie energii 
cieplnej oraz duża emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Podobny 
problem dotyczy braku prac termomodernizacyjnych oraz niskiej sprawności 
instalacji grzewczych gospodarstw domowych;
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- niewielkie wykorzystanie OZE na terenie gminy;
- niewielka świadomość społeczeństwa w zakresie oszczędności energii, 
alternatywnych źródeł energii itp.
Zaplanowano działania mające na celu redukcje obszarów problemowych

W 2018 r. realizowano zaplanowane w PGN przedsięwzięcia:
- Realizowano termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej t j . : Domu 
Kultury w Bukowicach, świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach oraz budynków, 
w których mieści się Zakład Usług Komunalnych. Na realizację przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych Gmina pozyskała dotację z UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
- realizowano Projekt grantowy, w ramach którego mieszkańcy mogli złożyć wniosek 
i uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (w sumie 
przyznano 15 grantów na instalację fotowoltaiczne o łącznej mocy 92,4kW.) Na 
realizację projektu grantowego, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolna 
Przedsiębiorczość oraz 13 innymi gminami Dolnego Śląska, Gmina Krośnice 
pozyskała dotację z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
- w związku z uruchomieniem rządowego programu „Czyste powietrze” w Urzędzie 
Gminy uruchomiono punkt informacyjny dla mieszkańców gminy, w którym mogą 
uzyskać wszelkie informacje oraz wsparcie przy przygotowywaniu wniosku 
i uzyskaniu dotacji finansowej na wymianę starych kotłów CO oraz 
termomodernizację domów jednorodzinnych.

4.4 Funkcjonowanie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r.

Krośnicka Kolei Wąskotorowa (KKW) wybudowana została w 2012 r. na terenie 
Zespołu Pałacowo-Parkowego Krośnice Wierzchowice. Funkcjonuje od 2013 r. 
w okresie sezonu wiosenno- letniego. Od 2015 r. operatorem Krośnickiej Kolei 
Wąskotorowej jest Biuro Utrzymania i Eksploatacji GKW z Gniezna.

W 2018 r. przewozy kolejką w sezonie wykonywane były od 28 kwietnia do 30 
września. Kolejka w 2018 r. w sumie przewiozła około 27 tyś turystów.

Przychody netto (bez podatku VAT) z biletów wyniosły 256 800,18 zł. Koszty 
utrzymania infrastruktury kolejowej oraz koszty związane z prowadzeniem ruchu 
kolejowego wyniosły: 327 625,75zł. W 2018r. wykonano również nowy dach wagonu 
68W, który został zerwany przez wiatr. Koszt wykonania nowego dachu wyniósł: 
12 800,00 zł.

W 2018 r. tabor Krośnickiej Kolei Wąskotorowej składał się z lokomotywy parowej 
PX48 1907, lokomotywy spalinowej WLS 180 oraz 3 wagonów osobowych (dwa 
wagony 4KW i jeden 68W). Krośnicka Kolej Wąskotorowa posiada również tabor
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ekspozycyjny w skład którego wchodzą: lokomotywa spalinowa WLS 75, dwie 
lokomotywy parowe LAS oraz dwa wagony.

4.5 Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach 
Sp. z o.o.

Opis i omówienie działalności spółki za rok 2018

Podstawowe informacje dotyczące spółki:

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000658687, 
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o., adres: Wierzchowice 
ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice.

Spółka funkcjonuje w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, a jej kapitał 
podstawowy wynosi 1.282.200,00 zł.

Stuprocentowym udziałowcem spółki jest Gmina Krośnice.

Skład organów spółki przedstawia się następująco:

• Rada Nadzorcza:

- Przewodniczący Wojciech Błasiak

- Członek Małgorzata Hałakuć

- Członek Bartłomiej Czarny

• Jednoosobowy Zarząd spółki:

- Prezes Marcin Ciesielski 

Charakterystyka działalności:

Podstawowymi przedmiotami działalności spółki jest pobór, uzdatnienie i dostarczanie 
wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. W roku obrotowym 2018, przychody 
z powyższych działalności stanowiły niespełna 54% łącznych przychodów spółki.

Oprócz podstawowych form działalności, spółka realizuje zlecania z zakresu:

• Prac związanych z budową dróg i autostrad, realizując zadania związane z letnim 
i zimowym utrzymaniem dróg gminnych

• Wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, realizując zadanie polegające 
na administrowaniu i zarządzaniu kotłownią OZE w Krośnicach.
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• Prac związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, realizując 
zadania polegające na budowie nowych odcinków sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

• Prac związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

• Utrzymania gminnych terenów zielonych.

• Zarządzania cmentarzami komunalnymi.

• Odbioru ścieków bytowych z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.

• Innych prac związanych ze zleceniami samorządu Gminy Krośnice.

Obszarem prowadzenia działalności przez spółką jest teren Gminy Krośnice, natomiast 
spółka jest jedynym podmiotem branży wodociągowo- kanalizacyjnym działającym 
w granicach powyższego samorządu.

Cała infrastruktura wodociągowo- kanalizacyjna wraz z budowlami inżynierii technicznej 
oraz budynkami i terenem, na którym znajduje się baza spółki jest przedmiotem umowy 
dzierżawy zawartej pomiędzy spółką a gminą. Cała infrastruktura służąca do poboru, 
uzdatniania oraz dostarczania wody, a także budowle niezbędne do odbioru 
i oczyszczania ścieków, pozostają w zasobie mienia gminnego, przez co spółka nie wlicza 
kosztów jej amortyzacji. Fakt ten pozostaje w pozytywnej korelacji do wysokości 
taryfowych opłat za dostawę wody i odbiór ścieków, ponieważ nie jest dodatkowym 
kosztem ponoszonym przez spółkę, a więc nie skutkuje zwiększeniu poziomu 
wskazanych opłat.

W skład infrastruktury technicznej, którą użytkuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 
zaliczamy m. in. cztery stacje uzdatniania wody, które przy pomocy sześciu 
przepompowni wraz z 114 kilometrami sieci wodociągowych dostarczają wodę do ponad 
99,5% mieszkańców Gminy Krośnice. Do gminnej sieci wodociągowej nie podłączone są 
jedynie dwie leśniczówki, a to z uwagi na znaczną odległość od najbliższych 
miejscowości. Do odbioru ścieków służy sieć kanalizacyjna o długości 81 kilometrów, 
która przy współpracy trzydziestu dwóch przepompowni tłoczno- przesyłowych, 
dostarcza ścieki do trzech oczyszczalni ścieków. Łącznie z sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej korzysta ok. 4500 mieszkańców, tylko z sieci wodociągowej ok. 3600 
mieszkańców, natomiast tylko z sieci kanalizacyjnej ok. 80 mieszkańców (posiadających 
własne ujęcia wody).

Dzięki rozsądnej polityce inwestycyjnej samorządu Gminy Krośnice, infrastruktura 
wodno- kanalizacyjna podlega systematycznemu rozwojowi. Tylko dzięki inwestycji 
związanej z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Czeszyckiej, zwiększone 
zostały możliwości wydobycia, uzdatnienia i przesyłu wody o 600 m3 na dobę, co daje 
bardzo duży zapas w stosunku do aktualnie maksymalnego zapotrzebowania na wodę
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przeznaczoną do spożycia dla ludzi. Decyzja dotycząca wskazanej inwestycji, została 
podjęta po niezwykle uciążliwym letnim okresie roku 2017, w którym to wielokrotnie 
zakład borykał się z problemami związanymi z niedoborem wody w studniach 
głębinowych. Dodatkową determinantą inwestycyjną był także stały wzrost 
budownictwa jednorodzinnego w gminie i co się z tym wiąże, zwiększony popyt na nowe 
przyłącza wodociągowo- kanalizacyjne. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 
średniorocznie spółka wydaje 50-80 warunków technicznych na wykonanie nowych 
przyłączy wod.- kan., z czego zakład wykonuje od 20 do 40 przyłączy rocznie. Według 
ewidencji, na koniec roku 2018 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie, wpiętych 
jest 1360 gospodarstw domowych, przyłącza wodociągowe posiada 1091 odbiorców, 
natomiast samo przyłącze kanalizacyjne funkcjonuje w 19 gospodarstwach. Rozwój sieci 
wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy, to nie tylko duże inwestycje, ale także 
pomniejsze rozbudowy poszczególnych sieci, które to są związane ze wskazaną powyżej 
ekspansją budowlaną. Tylko w roku 2018 spółka zrealizowała pięć zleceń budowy, 
krótkich (do 300 metrów) odcinków sieci wod.- kan. Należy w tym miejscu podkreślić, 
ze realizacja przez spółkę zadań własnych gminy, wpływa na zwiększenie przychodów 
z działalności dodatkowych.

Kolejną gminną inwestycją, która bezpośrednio i niewątpliwie pozytywnie wpłynęła na 
funkcjonowanie spółki, była termomodernizacja siedziby zakładu tzn. części biurowej 
wraz z pomieszczeniami socjalno- garażowymi. Budynek główny otrzymał nowy 
ocieplony dach oraz ściany zewnętrzne wraz z nową stolarką okienną i drzwiową. 
Inwestycja miała za zadanie ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem oraz wpłynąć 
na poprawę warunków i jakość pracy. Bardzo ważną kwestią związaną z ociepleniem 
pomieszczeń garażowych jest fakt, że aktualnie nie występują problemy związane 
z zamarzaniem sprzętu (pojazdów specjalistycznych) wykorzystywanych do obsługi 
sieci wodociągowo- kanalizacyjnych. W okresie realizacji inwestycji termomodernizacji, 
zarząd spółki podjął decyzję w temacie remontu pomieszczeń biurowo- socjalnych, 
dzięki czemu odnowiono ściany i sufity, natomiast podłogi otrzymały nowe wykładziny. 
W pomieszczeniach wymienione zostały źródła oświetlenia na nowoczesne lampy 
ledowe, które także poprawią jakość pracy, natomiast większość pomieszczeń otrzymało 
nowe szafy i meble biurowo- socjalne. Koszty prac dodatkowych pochodziły ze środków 
własnych spółki.

W roku obrotowym 2018, przeciętne zatrudnienie w spółce to 29,25 etatu. Pracownicy 
zakładu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju 
kursach i szkoleniach. W dalszym ciągu inwestujemy w bazę sprzętową, która 
w zasadniczy sposób jest pomocna przy realizacji powierzonych zadań.

Spółka jest samodzielna i bez powiązań, a gwarancją niezależności jest 100 % udział 
własnościowy samorządu Gminy Krośnice.
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Cele i ryzyko prowadzonej działalności spółki

Podstawowym celem w prowadzeniu działalności spółki jest podobnie jak w latach 
poprzednich, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie podstawowych 
usług świadczonych mieszkańcom Gminy Krośnice, którymi są zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Podnoszenie jakości usług związanych z dostarczaniem mieszkańcom wody jest 
realizowane w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, w dalszym ciągu realizujemy 
systematyczną wymianę zasuw sieciowych, które z jednej strony ograniczą 
występowanie awarii spowodowanych przez ich zużycie, z drugiej strony ograniczamy 
straty wody związane z usuwaniem wszelkiego rodzaju awarii oraz przeprowadzaniem 
prac modernizacyjnych na sieci i urządzeniach sieciowych. Po drugie, w dalszym ciągu 
kontynuujemy wymianę wodomierzy na nowoczesne urządzenia radiowe, które 
w sposób precyzyjny określają zużycie wody przez poszczególnych odbiorców usług 
oraz pozwalają na dokładniejszą kontrolę prawidłowości użytkowania przyłączy 
wodociągowych. Po trzecie, stale podnosimy jakość wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, poprzez ponadnormatywne badania próbek wody podawanej do sieci, które 
dokonują akredytowane laboratoria badawcze. Po czwarte, współpracujemy 
z technologami uzdatniania wody, a efektem wskazanej współpracy jest stała kontrola 
procesu uzdatniania wody surowej. W roku 2018 na zlecenie spółki, przeprowadzono 
łącznie 34 badania jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi oraz 16 badań 
popłuczyn z filtrów Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie wytycznymi pozwoleń wodno- 
prawnych.

Podnoszenie jakości świadczonych usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem 
ścieków, także realizujemy w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, w 2018 roku po raz 
pierwszy podjęliśmy działania związane z wymianą pomp tłocznych 
w przepompowniach ścieków. Do wymiany zakwalifikowanych zostało 7 pomp 
znajdujących się w studniach, w których najczęściej dochodziło do awarii. Po drugie, 
dwukrotnie w przeciągu roku, zlecamy kompleksowe czyszczenie przewodów 
kanalizacyjnych w miejscach, w których dochodzi do zatorów sieciowych. 
Wykorzystujemy do tego specjalistyczne WUKO, które parametrami pracy wielokrotnie 
przewyższa WUKO spółki. Po trzecie prowadzimy akcje informacyjne dotyczące 
prawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej, a które pozytywnie wpływają na 
jakość ścieków oraz na występowanie awarii kanalizacyjnych. W 2018 roku na zlecenie 
spółki przeprowadzono 20 badań ścieku oczyszczonego pochodzącego 
z poszczególnych oczyszczalni na terenie Gminy Krośnice.

Spółka podnosi także jakość dodatkowych usług świadczonych mieszkańcom Gminy 
Krośnice, z których najważniejsze to utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie 
gminy, budowa nowych odcinków sieci wodociągowo- kanalizacyjnych, letnie i zimowe 
utrzymanie dróg gminnych, wywóz nieczystości płynnych z bezodpływowych
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zbiorników, zarząd nad kotłownią OZE dostarczającą ciepło do obiektów użyteczności 
publicznej, zarząd nad cmentarzami komunalnymi oraz wiele pomniejszych. 
Najważniejszą przesłanką przy realizacji tych zadań jest prawidłowa kalkulacja stawek, 
które po pierwsze ustalą wykonanie powyższych zadań na maksymalnym poziomie, a po 
drugie będą znacząco konkurencyjne w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

Główny cel na lata przyszłe to poszerzenie zakresu realizacji zadań związanych z obsługą 
istniejących i budową nowych odcinków oświetlenia drogowego oraz gospodarka 
odpadami komunalnymi. W związku z potrzebami inwestycyjnymi w postaci zakupu 
specjalistycznego sprzętu, możliwości poszerzenia usług w tych zakresach będą 
uzależnione od sytuacji finansowej spółki oraz możliwościach współfinansowania przez 
gminnego właściciela.

Najważniejszymi grupami ryzyka w prowadzeniu działalności spółki są:

• Niestabilność cenowa w gospodarce energetycznej.

• Niepewność finansowa w gospodarce paliwowej.

• Brak wykwalifikowanych pracowników.

• Niepewność związana z funkcjonowaniem organu regulacyjnego.

• Nieprzewidywalne koszty związane z modernizacją wyeksploatowanych urządzeń 
wodociągowo- kanalizacyjnych.

• Niepewność związana z długim okresem obowiązywania taryf.

Wszystko powyżej może w przyszłości warunkować prawidłowe funkcjonowanie spółki 
oraz wpłynąć na jej sytuację finansową.

Sytuacja majątkowa i finansowa spółki

Sytuacja finansowa Spółki w 2018 r., była stabilna. Na koniec roku 2018, Spółka nie 
posiada zobowiązań finansowych wobec banków lub innych podmiotów kredytowych, 
nie posiada także przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów, a płynność 
finansowa Spółki jest zachowana.

Analiza efektów

Ze względu na mały obszar prowadzonej działalności, spółka nie przeprowadziła analizy 
efektów działania spółki. Jedynym, choć pośrednim weryfikatorem efektywności był 
plebiscyt związany z wyborami samorządowymi, które zostały przeprowadzone w roku 
2018, a które w pierwszej turze potwierdziły pozytywny efekt działań Wójta Gminy 
i powierzyły mu kierowanie pracami samorządu w kolejnej kadencji.
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Przewidywana sytuacja spółki

Sytuacja spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku jest stabilna, natomiast podstawowa 
działalność nie jest niczym zagrożona. Z uwagi na fakt, że funkcjonowanie spółki oparte 
jest na realizacji zadań własnych samorządu Gminy Krośnice, sytuacja zakładu jest 
powiązana z możliwościami finansowymi krośnickiego samorządu. Oczywiście większość 
przychodów Spółki stanowią opłaty związane z dostawą wody i odbiorem ścieków, 
jednakże koszty, które w związku z tymi ponosi spółka zostały dokładnie skalkulowane 
w pozytywnie zaopiniowanym wniosku taryfowym, a która została ustanowiona na okres 
trzech lat.

Plan przychodów na kolejne okresy sprawozdawcze, zostaje określony na realnym do 
przyjęcia poziomie ich zwiększenia, ponieważ spółka nie posiada precyzyjnych narzędzi 
do określenia poziomu np. zużycia wody przez mieszkańców gminy, a sam wzrost może 
być spowodowany chociażby warunkami atmosferycznymi (np. susza).

Przyjęte powyżej ryzyko związane z prowadzeniem działalności jest ściśle powiązane 
z przyszłościową sytuacją spółki. Przykładem może być choćby prognozowany wzrost 
cen energii elektrycznej, która oprócz kosztów osobowych jest jednym z największych 
kosztów prowadzenia działalności w branży wodno- kanalizacyjnej. W roku 2019 według 
zapewnień rządu, stawki za energię elektryczną zostaną zamrożone, nie mniej w latach 
następnych rynek energetyczny podniesie stawki za swoje usługi i ten fakt zdaje się być 
nieuchronny. Analogiczna sytuacja przedstawia się w kwestii cen paliw, na których 
stabilność cenową mają wpływ przede wszystkim rynki światowe.

Prowadzenie działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem ścieków, 
wiąże się z postępującą degradacją urządzeń wod.- kan. Koszty związane z ich wymianą 
są cykliczne uwzględniane przy projektowaniu opłat taryfowych, jednakże skalę tychże 
weryfikuje rzeczywistość. Dodatkowym zagrożeniem na funkcjonowanie gminnej sieci 
kanalizacyjnej, ma mała świadomość społeczna związana z korzystaniem ze zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej. Niestety oprócz akcji informacyjnych, spółka nie posiada żadnych 
instrumentów w temacie prawidłowego korzystania z tej infrastruktury, a pomimo tego, 
że istnieje ustawowy nakaz prawidłowego użytkowania, weryfikacja i udowodnienie 
sprawstwa w w /w  kwestii jest praktycznie niemożliwe.

Stabilność finansowa spółki w latach przyszłych jest analizowana na bieżąco 
i w kwestiach utrzymania tej jakże pożądanej tendencji są już obecnie podejmowane 
strategiczne decyzje dotyczące przyszłości. Bardzo dużym zabezpieczeniem działalności 
w latach kolejnych jest przeznaczenie przez Zgromadzenie Wspólników spółki, 
wypracowanych w latach kolejnych zysków, które moją swoje odzwierciedlenie 
z systematycznie podwyższanym kapitale zapasowym spółki. Jest to najważniejsze 
działanie, które zabezpieczy spółkę przed ewentualnymi stratami wynikającymi
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z czynników ryzyka, natomiast kapitał zapasowy, który w roku sprawozdawczym jest na 
poziomie ponad 315 tysięcy złotych, stanowi zabezpieczenie w kontynuacji działalności 
Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o.

4.6 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Krośnice usługę odbioru, transportu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2018 roku świadczyło 
Konsorcjum Firm: FbSerwis S.A. ul. Stawki 40,01-040 Warszawa oraz Fbserwis Wrocław 
sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa 10, 55-040 Wrocław. Firma została 
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach umowy przedsiębiorca 
świadczył usługę odbioru, transportu i zagospodarowania następujących frakcji 
odpadów: zmieszane odpady komunalne/ pozostałości z segregacji, odpady ulegające 
biodegradacji w tym odpady zielone, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
metale, opakowania ze szkła, papier i tektura.

10%

10%

Odpady odebrane w 2018 roku

18%

57%

l zm ieszane 2 0 03 01  

m akulatura 2 0 01 01  

b iodegradow alne 2 0 02 01  

szkło 15 0107

l tw orzyw a sztuczne 15 01 06  

w ie lkog abaryto w e 20 0 3 0 7

Mieszkańcy Gminy Krośnice mogą bezpłatnie przekazywać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pomiędzy 
miejscowościami Wierzchowice i Wąbnice odpady komunalne w podziale na frakcje:

a) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) meble i odpady wielkogabarytowe,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte opony,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe,
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h) tworzywa sztuczne.

Zestawienie odpadów zebranych w latach 2014-2018 z podziałem na zmieszane, 
segregowane odebrane od mieszkańców oraz segregowane zebrane na PSZOK:
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40%

30%
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10%

0%

20 14  2015  2016  2017  2018

■  PSZOK

■  segregow ane

■  zm ieszane

Na wykresie widać że mieszkańcy Gminy Krośnice od początku wprowadzenia nowej 
ustawy śmieciowej stosują skuteczną segregację odpadów a także z roku na rok 
zmniejszają udział odpadów zmieszanych w całości oddawanych odpadów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców segregujących odpady 
komunalne wynosi 6 462, natomiast 278 mieszkańców oddaje odpady w sposób 
nieselektywny, co stanowi około 4% wszystkich mieszkańców.

Nieruchomości niezamieszkałe np. restauracje, firmy, placówki oświatowe są 
zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą 
wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

4.7 Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W 2018 roku Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznano Gminie Krośnice dotację w kwocie 21 
776,36 zł na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Krośnice".

Dzięki uzyskanej dotacji odebrano azbest od 18 mieszkańców w ilości 40,24 ton z czego:
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-  21,93 ton w postaci luźno zdemontowanych płyt,
-  18,31 ton azbestu zlokalizowanego na budynkach i obiektach.

W kolejnych latach zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania 
z WFOŚiGW.

■  w yroby zlokalizow ane na budynku

■  luźne zd em o n tow an e  płyty

Przedmiotowe zadanie Gmina Krośnice realizuje od 2014 roku, co skutkowało usunięciem 
235,15 ton. Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z trenu 
Gminy Krośnice łączna ilość zinwentaryzowanego azbestu do usunięcia wg stanu na 
dzień 31.12.2018 wynosi 930,681.

4.8 Dotacje do budowy przyłączy kanalizacyjnych

Od 2015 roku Gmina Krośnice prowadzi zadanie polegające na dofinansowaniu budowy 
przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem ww. dofinansowania 
składają stosowne wnioski do 31 marca. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów zakupu 
materiałów, usług wykonania przyłącza oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
jednak nie więcej niż 1500 zł.

W 2018 roku wpłynęło 7 wniosków, z czego 6 zostało zrealizowanych. Łączna kwota 
przyznanych dotacji wyniosła 8 977,04 zł.
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4.9 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Krośnice realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o. z/s 
ul. Lipowa 5, Wierzchowice, 56-320 Krośnice. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków realizowane jest przez ww. zakład przy 
użyciu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu 
zakładu na podstawie zawartych z Gminą Krośnice umów dzierżawy.

4.10 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na terenie Gminy Krośnice eksploatowane są 4 ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania 
wody zlokalizowane w miejscowościach:
- Grabownica ( działka nr 127/1 o pow. 0,15 ha),
- Kuźnica Czeszycka (działka 30/1 o pow. 0,41 ha),
- Bukowice (działka 30/1 o pow. 0,47 ha),
- Łazy Poręba ( Łazy Wielkie, działka 140/5, o pow. 0,32 ha), 
cztery przepompownie i hydrofornię.
Na wszystkich SUW-ach i przepompowniach wody zainstalowane są agregaty 
prądotwórcze, które zapewniają ciągłość dostawy wody w przypadku wyłączeń energii 
elektrycznej przez Zakład Energetyczny.
Zaopatrywana w wodę realizowane jest z sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej 
o długości 114 km. W sieć wyposażone są wszystkie miejscowość na terenie gminy 
Krośnice, korzysta z niej 2451 gospodarstw domowych oraz 51 odbiorców pozostałych tj. 
instytucji, przedsiębiorców (dane ustalone wg. liczby przyłączy). W roku 2018 do 
zbiorczej sieci wodociągowej przyłączonych zostało się 29 nieruchomości. Pojedyncze 
nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych.

4.11 Zbiorowe odprowadzanie ścieków

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ZUK w Krośnicach Sp. z 
o.o. eksploatuje następujące obiekty:
- mechaniczno- biologiczną oczyszczalnie ścieków (Qśrd = 620 m3/d) zlokalizowana 
w miejscowościach Krośnice na działkach nr ewid. 122/1,123/3,429/2, do której obecnie 
trafiają zbiorczym systemem kanalizacji ścieki z miejscowości Krośnice, Wierzchowice, 
Dąbrowa, Wąbnice, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police. Najstarszy obiekt 
z zakresu gospodarki ściekami, dwukrotnie rozbudowywany/modernizowany. 
Technologia oczyszczania bazuje na niskoobciążonym osadzie czynnym z jednoczesną 
symultaniczną stabilizacją osadu nadmiernego realizowaną w dwóch ciągach reaktorów 
biologicznych.
- mechaniczno- biologiczną oczyszczalnie ścieków zlokalizowaną w miejscowościach 
Bukowice ( działka nr ewid. 443 obręb Bukowice) wy do której odprowadzane są ścieki 
wyłącznie z miejscowości Bukowice. Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd= 312 
m3/d, Qmaxd= 350 m3/d. Rodzaj zastosowanej technologii: ścieki w części mechanicznej 
oczyszczane są na sicie spiralnym oraz piaskowniku poziomym, następnie pozbawione 
skratek i piasku trafiają do zamkniętego zbiornika uśredniającego napowietrzanego skąd 
równomiernie są dozowane do części biologicznej którą stanowią dwa reaktory
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BIOSELEKT (reaktory pracuje z niskoobciążonym osadem czynnym z jednoczesną 
stabilizacją tlenową), o przepustowości 200 m3 każdy. Obiekt wybudowano w latach 
2006-2008.
- kontenerową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 60 
m3/d i Qmaxd= 72 m3/d zlokalizowaną w miejscowości Łazy Poręba ( działka nr ewid. 
140/4 obręb Łazy Wielkie) obsługująca miejscowości Łazy Małe i Łazy Wielkie. Obiekt 
wybudowany w roku 2011 w następującej technologii: ścieki surowe trafiają do sita 
bębnowego celem wydzielenia zanieczyszczeń mechanicznych, następnie przepływają 
do piaskownika pionowego i pozbawione piasku grawitacyjnie trafiają do zbiornika 
uśredniającego a w dalszym etapie do reaktora biologicznego i osadnika wtórnego.

OCZYSZCZALNIA
KROŚNICE
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dllllUTtUrt

YSZCZALNIA BUKOWICE

iU-Stam. . “  wwrrm
OCZYSZCZALNIA
PORĘBA

Ścieki na ww. oczyszczalnie trafiają zbiorczym systemem kanalizacji którego łączna 
długość wynosi 85,3 km w tym: 66,7 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) 
oraz 18,6 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90).

Długość sieci w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:
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■  Sieć Kanalizacja graw itacyjna  

D N 160 D N 200

■  Sieć Kanalizacja ciśnieniow a DN  

63, 75 , 90

■  Sieć Razem kanalizacja  

ciśnieniow a i graw itacyjna

Miejscowości

Sieć

Kanalizacja 
grawitacyjna 

DN160 DN200

Kanalizacja 
ciśnieniowa DN 

63, 75, 90

Razem kanalizacja 
ciśnieniowa 

i grawitacyjna
Krośnice 16,089 2,575 18,664

Wierzchowice 9,932 3,046 12,978
Bukowice 20,433 3,59 24,023
Wąbnice 1,769 1,607 3,376

Świebodów 3,21 1,283 4,493
Police 1,588 1,687 3,275

Dąbrowa 3,301 1,822 5,123
Czarnogoździce 2,143 1,913 4,056

Dziewiętlin 2,001 0,686 2,687
Łazy Małe i Łazy Wielkie 6,232 0,385 6,617

RAZEM 66,698 18,594 85,292

Na terenie pozostałych miejscowości, nieruchomości wyposażone są w zbiorniki 
bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 131szt). 
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne realizowane w roku 2018 r.

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków nadrzędnym celem ZUK Krośnice jest zapewnienie niezawodności dostawy 
wody oraz odprowadzania ścieków raz podwyższenie jakości świadczonych usług. ZUK 
Krośnice Sp. z o.o. w swej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, dąży do 
optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody
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przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych 
uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków. Celowi temu służy 
prowadzona gospodarka wodomierzowa -  montaż wodomierzy głównych u wszystkich 
odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także 
prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Z uwagi na brak wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na terenie Gminy Krośnice inwestycje w zakresie rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej realizowana są wyłącznie przez Gminę Krośnice.

Inwestycje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odcinki sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej zrealizowane w roku 2018:

Nazw a zadania Zakres rzeczow y
Koszty

realizacji

(z ł)

Realizacja w latach

Przebudowa Stacji 
Uzdatniania W ody (SU W ) 
w miejscowości Kuźnicy 

Czeszycka.

zwiększenie maksymalnej 
dobowej produkcji wody  

do 8 0 0  m 3/d  wraz z 

umożliwieniem tłoczenia 

w ody z SUW  Kuźnica 

Czeszycka do sieci 
wodociągowej 
Grabownica z 

wydajnością 25 m 3/h

665 020 , 6 0  zł 2017-2018

Budowa sieci 
wodociągowej relacji 
Grabownica- Kuźnica 

Czeszycka.

0  160 PEHD o długości 
4 0 6 2  mb, 0  8 0  PEHD o 

długości 7,3 m

856 286 ,84  zł 2017-2018

Budowa sieci 
wodociągowej w ul. 

Wiśniowej w  

W ierzchowicach

0110 - 243,46m b, 
0 8 0  -1 ,32 mb,

51 9 4 0 ,0 0 2018

W ydłużenie sieci 
wodociągowej w  

miejscowości Dąbrowa na 

działkach nr 1 8 /4 ,1 9 8 /5 , 

13/5

0  110- 20 4 ,86  mb, 

0  8 0  - 3,5 mb.

12 180 ,35 zł 2018

Budowa sieci 
kanalizacyjnej w  ul. 

Wiśniowej w  

W ierzchowicach

0160  - 55,26 mb , 0 2 0 0 
196,40 mb,

59 9 6 0 ,0 0  zł 2018

W ydłużenie kanalizacji 
sanitarnej przy ul.

Kościelnej w  

W ierzchowicach

0 1 6 0 -  87 mb 26 0 0 0  ,0 0  zł 2018
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W zakresie odprowadzania ścieków gmina Krośnice posiada dokumentacje projektową 
systemu kanalizacji dla wszystkich miejscowości gminy oraz w roku 2014 wykonano 
projekty dla wybranych brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w już 
skanalizowanych miejscowościach Gminy Krośnice.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia dokumentacja projektowa realizowana jest na 
bieżąco na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez ZUK Krośnice SP. z o.o., 
mieszkańców gminy do wysokości środków finansowych określonych w uchwale 
budżetowej.

4.12 Wykaz oświetlenia w zarządzie Gminy Krośnice

WYKAZ OŚWIETLENIA W ZARZĄDZIE GMINY KROŚNICE

Lp. lokalizacja Liczba lamp Wybudowane w 2018
1. Bukowice ul. Topolowa 10
2. Bukowice ul. Milicka 4
3. Bukowice ul. Wrocławska (do 

przepompowni wody -  parkowe)
4

4. Bukowice ul. Akacjowa 6 6
5. Czarnogoździce (parkowe) 4
6. Dziewiętlin 25
7. Grabownica (do lasu) 14 14
8. Krośnice ul. Dębowa 19 19
9. Krośnice ul. Sanatoryjna, ul. Kwiatowa i ul. 

Sportowa (uliczne)
33

10. Krośnice ul. Śliczna 5
11. Krośnice ul. Wiśniowa (w kierunku 

cmentarza)
6

12. Krośnice CETS (parkowe 111 i uliczne 42) 153
13. Krośnice KKW (25) i stawy (34) -  

(parkowe)
59

14. Krośnice aleja parkowa (parkowe) 57
15. Krośnice przy urzędzie gminy i ul. 

Kwiatowa (parkowe)
18

16. Lędzina PGR (parkowe) 3 3
17. Lędzina droga powiatowa 7 7
18. Pierstnica w kierunku Bukowie 4 4
19. Stara Huta w kierunku Możdżanowa 3
20. Wierzchowice ul. Parkowa (PGR) 2 2

suma 437 56
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Łączny koszt wykonania nowych linii oświetlenia ulicznego w technologii LED w 2018 r. 
wraz z punktami sterującymi wyniósł łącznie: 302.632,61 zł brutto słownie: trzysta dwa 
tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 61/100 brutto

4.13 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Pokrycie gminy Krośnice obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 
jest prawie optymalne gdyż wynosi 99%. Jest to wynik wyższy niż średnia 
w województwie dolnośląskim 56,9%, jak i niż średnia krajowa (27,9%) - dane z 2012, na 
podstawie „Analizy stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku”, 
sporządzonej przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geografii I Przestrzennego 
Zagospodarowania w styczniu 2014 r. Jedyne teren baz planu miejscowego znajduje się 
w obrębie Police i stanowi istniejące grunty rolne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowane na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, w większości spełniają 
wymogi, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Dokładność ustaleń planów jest zróżnicowana. Plany miejscowe 
uchwalone w latach 2010 -  2019 zawierają pełny zakres ustaleń, określony w ustawie
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Generalnie, im dawniej zostały uchwalone plany, tym mniejsza jest aktualność ich ustaleń
1 przystawanie tych ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb 
inwestycyjnych.

Aktualnie wykonywane miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie uchwał Rady Gminy Krośnice:

- Nr 111/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 
w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 21/2.

-
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 
w obrębach Wierzchowice dla części działki nr ewid. 409, Dziewiętlin dla części 
działki nr ewid. 152/119 i Grabownica dla części działek nr ewid. 442, 431,

-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Czeszyce, w granicach 
działki o numerze ewidencyjnym 34/1;

-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Brzostowo, w granicach 
działki o numerze ewidencyjnym 241/10;

-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy Wielkie AM1, 
w granicach działek o numerach ewidencyjnych 88/7 i 91.

- Nr IV/26/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 
w obrębie Bukowice,

- Nr IV/27/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 
w obrębie Czarnogoździce.

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

Obowiązujące ujednolicona „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice” jest w większości aktualna.
„Zmiana studium...” uwzględnia zasady określone w Koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego oraz 
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
Obowiązująca "Zmiana studium..." spełnia w większości wymogi określone w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). W całości spełnia wymogi zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118 poz. 1233).
Niezgodność obowiązującej "Zmiany studium..." z wymogami określonymi w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika przede 
wszystkim z licznych zmian w tej ustawie, które miały miejsce w 2015 roku.

Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowane na podstawie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w większości spełniają 
wymogi, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Dokładność ustaleń planów jest zróżnicowana. Plany miejscowe 
uchwalone w latach 2013 -  2016 zawierają pełny zakres ustaleń, określony w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Generalnie, im dawniej zostały uchwalone plany, tym mniejsza jest aktualność ich 
ustaleń i przystawanie tych ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz 
potrzeb inwestycyjnych.

Harmonogram sporządzania dokumentów planistycznych

Analiza wszystkich wyżej przedstawionych faktów stanowi prawidłową podstawę dla 
określenia harmonogramu sporządzenia dokumentów planistycznych.
Gmina Krośnice w oparciu o powyższe dane rozważy zasadność przystąpienia do 
aktualizacji Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krośnice. Gmina na bieżąco monitoruje ilość i merytoryczną
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zawartość składanych wniosków i śledzi potrzebę przystąpienia do opracowania planów 
miejscowych.
Z uwagi na pokrycie gminy planami miejscowymi w 99%, nie ma dużej presji na 
określenie bezwzględnego i ścisłego harmonogramu sporządzania planów miejscowych. 
W tym zakresie na terenie gminy Krośnice nie stwierdza się potrzeby pilnego 
przystąpienia do realizacji konkretnych planów miejscowych. Gmina będzie 
podejmowała stosowne decyzje na bieżąco.
Jako podstawy do przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego każdorazowo należy przyjąć następujące przesłanki:
-  Duże zainteresowanie inwestycyjne;
-  Duża ilość wniosków w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp;
-  Występowanie gruntów stanowiących własność gminy Krośnice, mogących 

potencjalnie stanowić ofertę inwestycyjną;
-  Dostępność istniejących mediów infrastruktury technicznej.

Uznaje się za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ze względu na ich bardzo niewielkie braki wynikające ze zmiany 
przepisów prawa oraz fakt, że zaspokajają obecne potrzeby gminy w zakresie 
planowania przestrzennego.

Uznaje się za częściowo aktualne miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. wymagające w miarę 
możliwości finansowych Gminy Krośnice podjęcia działań w zakresie sporządzenia zmian 
tych planów.

4.14 Realizacja Programów oraz Strategii

Pomoc Społeczna

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krośnice na lata 2016

2020 określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków 

dominujących problemów społecznych. W dokumencie zostały opisane dwa cele 

strategiczne:

Cel strategiczny 1 - „Zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańców ze 

szczególnym uwzględnieniem rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych”

1. Organizowanie grup wsparcia, prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, 

mediacji.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- konsultacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą 

w rodzinie.
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3. Prowadzenie w świetlicach środowiskowych programów socjoterapeutycznych 

i profilaktycznych.

4. Wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, zdrowy styl życia i inne.

5. Zaspokajanie socjalnych potrzeb dzieci dysfunkcyjnych poprzez zagwarantowanie 

bezpłatnego wyżywienia w szkole, wyposażenie w niezbędne artykuły szkolne, odzież, 

organizację wypoczynku w okresie letnim i zimowym.

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie.

7. Wspieranie materialne rodziny poprzez zasiłki i stypendia. Pomoc rzeczowa.

8. Pomoc w likwidacji dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnienie systemu wsparcia dla 

rodziny. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, itp.

9. Organizacja imprez sportowych, okolicznościowych (festyny), wspólnych wyjazdów 

i spotkań integracyjnych dla mieszkańców (z udziałem osób niepełnosprawnych).

10. Remonty świetlic wiejskich i budowa lub modernizacja boisk na terenie gminy.

11. Dostosowanie pomieszczeń i budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

12. Podnoszenie jakości usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

13. Wspieranie powstawania grup samopomocowych.

14. Zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

15. Wspieranie funkcjonowania Organizacji pozarządowych.

16. Współpraca ze środowiskowymi domami samopomocy.

Cel strategiczny 2 -  Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej poprzez 

aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości lokalnej, ograniczenie 

bezrobocia

1. Wspieranie rozwoju usług i firm poprzez odpowiednią politykę podatkową gminy.
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2. Praca socjalna, rozumiana jako aktywna działalność pracowników socjalnych na rzecz 

osób i rodzin zagrożonych bezrobociem. Udzielanie poradnictwa wspomagającego 

nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

3. Wspieranie przeprowadzanych przez Powiatowy Urząd Pracy kursów, szkoleń 

umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji bezrobotnych.

4. Działania aktywizujące zgodnie z ustawą o promocji i instytucjach rynku pracy (różne 

formy zatrudnienia osób bezrobotnych). Współudział w programach EFS.

5. Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia finansowego, 

rzeczowego i usługowego.

I. UDZIELANA POMOC

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej:

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2013 429 1255

2014 431 1244

2015 373 1067

2016 317 854

2017 283 728

2018 266 699

W 2018roku udzielono pomocy:

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota zł

Zasiłki stałe 57 572 265 955,00

Zasiłki okresowe 81 430 130 447,71
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Zasiłki celowe 182 107 721,00

w tym zasiłki celowe 50 62 14 257,00

specjalne

Składka zdrowotna 46 21 565,56

od zasiłku stałego

Pobyt w Domu 19 203 423 066,33

Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze 16 4 378 70 668,00

Powody udzielania pomocy rodzinom:

Powody udzielania pomocy i wsparcia Liczba rodzin 

2017r

Liczba rodzin 

2018r

Długotrwała lub ciężka choroba 133 125

Ubóstwo 134 121

Niepełnosprawność 113 109

Bezrobocie 82 75

Potrzeba ochrony macierzyństwa 50 75

Potrzeba ochrona macierzyństwa w tym: 

wielodzietność

33 40

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gosp. 

domowego

16 13

Bezdomność 5 6

Alkoholizm 6 2

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego

1 2

Zdarzenie losowe 4 1
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Ponadto pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 652 osobami z tego pracę 

socjalną opartą o kontrakt socjalny z 22 osobami. W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krośnicach realizował min. następujące zadania:

1. Akcja „Zima”

Każdego roku w okresie zimowym tut. Ośrodek prowadzi akcję mającą na celu zwrócenie 

uwagi na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, oraz uwrażliwienie mieszkańców 

gminy na osoby ze swojego sąsiedztwa, miejscowości, które są narażone na 

niebezpieczeństwo zamarznięcia czy innych skutków związanych z okresem zimowym, 

zwłaszcza na osoby starsze, samotnie zamieszkujące, chore i niepełnosprawne. Ponadto 

pracownicy socjalni współpracują z sołtysami oraz dzielnicowymi w zakresie 

pozyskiwania informacji na temat osób z terenu gminy Krośnice wymagających 

wsparcia, a także w sezonie zimowym intensyfikują wizyty oraz rozeznają w środowisku, 

czy jest potrzebna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i innym osobom 

wymagającym szeroko rozumianego wsparcia w okresie zimowym (m.in. zakup opału)

2. Magazyn odzieżowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi(udostępnia pomieszczenie), który na 

bieżąco zaopatrywany jest przez pozyskane od darczyńców artykuły w postaci odzieży. 

Z powyższej pomocy mogą korzystać mieszkańcy Gminy Krośnice znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej.

3. Wydawanie żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Bankiem Żywności we Wrocławiu 

wydając skierowania na odbiór i przywóz artykułów spożywczych w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach uzgodnienia GOPS
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w Krośnicach przywozi żywność dla osób potrzebujących i znajdujących się w trudnej 

sytuacji, które otrzymały skierowania. W roku 2018 pracownicy GOPS wydali żywność 

w ilości 4 876,76 kg dla 502 osób. W skład paczek żywnościowych wchodziły 

następujące artykuły spożywcze: mleko, makaron, marchewka z groszkiem, cukier biały, 

mielonka wieprzowa, szynka drobiowa, olej rzepakowy, ser żółty, herbatniki, przecier 

pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli, gulasz wieprzowy, pasztet, fasola, 

makrela, gołąbki, kabanosy. Pracownicy socjalni w całości zajmowali się obsługą 

wydawania żywności tj. rozładowywali pozyskaną żywność, wydawali żywność osobom 

potrzebującym na bieżąco, prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali żywność, 

a także byli odpowiedzialni za sprawozdawczość.

4. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2018 r. tut. Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Cele programu to:

• wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym,

• poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,

• poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Program realizowany był przy współudziale szkół i przedszkoli z terenu gminy Krośnice, 

a także jednostek oświatowych z terenu innych gmin, do których uczęszczają dzieci 

mieszkające na terenie gminy Krośnice. Programem zostało objętych 305 osób na 

kwotę 192 548,50 zł w tym: 87 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności na kwotę 44 850,00 zł.

5. Pomoc w formie usług opiekuńczych, DPS
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Rada Gminy Krośnice w dniu T l kwietnia 2016r. podjęła uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Wysokość odpłatności za 

usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej i samotnie 

gospodarującej oraz od dochodu na członka rodziny w rodzinie.

Do zadań gminy należy również zapewnienie całodobowej opieki osobom, które tego 

potrzebują, poprzez zapewnienie im opieki w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2018 

z usług opiekuńczych finansowanych przez GOPS skorzystało 16 osób, natomiast 

w Domach Pomocy Społecznej przebywa 19 osób. Usługi opiekuńcze wykonywane były 

przez Polski Czerwony Krzyż w Miliczu. Potrzeby w tym zakresie uzgadniane były 

z rodzinami osób wymagających wsparcia.

6. Prace społecznie-użyteczne

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Krośnice w sprawie organizacji prac społecznie 

użytecznych od dnia 14 maja 2018 roku do 13 września 2018 roku 3 osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywało prace społecznie 

użyteczne na terenie gminy. Prace refundowane były częściowo przez Powiatowy Urząd 

Pracy -4,98 zł/h pozostałą kwotę w wysokości 3,32zł/h wydatkowano ze środków 

Gminy Krośnice. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Milickim 

a Wójtem Krośnic tygodniowa norma czasu pracy dla wykonujących prace społecznie 

użyteczne wynosi 10 godzin, miesięczna zaś 40 godzin. Do podstawowych obowiązków 

wykonujących prace należy utrzymanie czystości na terenie gminy Krośnice 

w szczególności: kolejki wąskotorowej, placów zabaw, boisk, terenu przy schronisku 

szkolnym.

7.Projekt „W  drodze do zatrudnienia”

Ośrodek realizował projekt współfinansowany ze środków EFS realizowanym w ramach 

RPO WD 2014-2020 pn. „W  drodze do zatrudnienia” . W projekcie wzięło udział 20 

osób (12-kobiet, 8- mężczyzn). W ramach projektu przeprowadzono warsztaty 

kompetencji i umiejętności społecznych oraz terapii psychologicznej
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krótkoterminowe. W miesiącu maju przeprowadzono kurs „Konserwator terenów 

zielonych” w którym wzięło udział 10 pań, w formie zajęć praktycznych obsadzono 

roślinami teren Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach. Drugi kurs który został 

przeprowadzony pn. „Malarz-nowoczesne technologie robót wykończeniowych w 

budownictwie” kurs ukończyło 8 panów. Panowie w ramach zajęć praktycznych 

pomalowali budynek urzędu gminy. Ostatnim punktem projektu było przeprowadzenie 

szkolenia z doradztwa zawodowego z elementami przedsiębiorczości w ilości 60 godzin. 

Projekt trwał od 01-03-2018 r. do 30-11-2018 r. Całkowity koszt projektu to kwota 

215 791,25 zł w tym kwota dofinansowania
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8. Staże zawodowe

W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnicach zorganizowano staż 

dla jednej osoby. W dniu 19 lipca 2018 r. pomiędzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krośnicach a Powiatem Milickim zawarto urnowe o odbywanie stażu zawodowego dla 

jednej osoby bezrobotnej w okresie od 20.07.2018 r. do 19.01.2019 r. Staż zorganizowany 

był na stanowisku technik administracji. Miejscem odbywania stażu był Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krośnicach.
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REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW USTAWY O 

PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2018 

podejmowano następujące działania:

1. Realizacja zadań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krośnice na lata 2018-2022, tj.:

• współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Krośnicach oraz udział w Grupach 

Roboczych przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),

• rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących informacji gdzie można uzyskać 

pomoc,

• publikowanie na stronie GOPS informacji o lokalnym systemie pomocy oraz 

o instytucjach pomocowych na terenie powiatu,

• uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie,

• zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy,

• zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

• kierowanie do programów korekcyjno- edukacyjnych osób, co, do których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,

• współpraca z GKRPA w zakresie kierowania osoby, co, do której istnieje podejrzenie, 

że stosuje przemoc w rodzinie oraz istnieje prawdopodobieństw nadużywania przez nią 

alkoholu lub substancji psychoaktywnych na leczenie odwykowe,

• rozpoznanie sytuacji osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie w zakresie jej bezpieczeństwa,

• ocenianie ryzyka występowania przemocy wobec dzieci,
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• umożliwienie korzystania z Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla osób, wobec których 

istniej podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie,

• profilaktyczne wizyty pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji w miejscu 

zamieszkania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

• interwencyjne wizyty pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji w miejscu 

zamieszkania osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy rodzinie,

• edukacja asystenta rodziny,

• system wsparcia w instytucjach Oświaty dla dzieci wzglądem, których zachodzi 

podejrzenie stosowania przemocy, prowadzenie przez pedagogów i psychologów 

szkolnych diagnoz oraz elementów terapii,

• konsultacje indywidualne i rodzinne z psychologiem szkolnym, kierowanie przez 

psychologów i pedagogów do Poradni Zdrowia Psychicznego, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Miliczu oraz podejmowanie współpracy przez przedstawicieli 

Oświaty z Komendą Powiatową Policji w Miliczu i Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Krośnicach

2. Udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie 

niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Krośnice

Zespół Interdyscyplinarny w Krośnicach realizuje zadania wynikające z Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018

2022 i innych przepisów prawa. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest 

integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz innych specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 

r.(t. j., Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół 

Interdyscyplinarny w Krośnicach został powołany przez Wójta Gminy Krośnice.
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Zespół łączy swoją wiedzą, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą 

reprezentują, podejmuje współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie 

pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałają zjawisku przemocy na terenie gminy 

Krośnice.

Najczęściej mamy do czynienia z przemocą fizyczną, której towarzyszy również przemoc 

psychiczna i materialna. Sprawcami przemocy są głównie mężczyźni, ale też i kobiety. 

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu pomocy w rodzinie, następnie 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych 

bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. W rodzinie, 

w której wystąpił problem przemocy prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty” , 

która nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez 

grupy robocze i Zespół Interdyscyplinarny, czyli zespół osób będących przedstawicielami 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

W ramach pracy socjalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 roku:

• przeprowadzono 14 Procedury „Niebieskiej Karty” (2 Niebieskie Karty zostały 

założone w rodzinie objętych wsparciem asystenta rodziny)

• odbyły się 24 posiedzenia grup roboczych;

• wystosowano 2 pisma do Policji;

• do Sądu Rejonowego złożono 4 wnioski o wgląd w sytuację dziecka w rodzinie;

• zakończono 8 procedur „Niebieskiej Karty” z powodu ustania przemocy lub brak 

przesłanek do wszczęcia procedury;

Procedura „Niebieskiej Karty”  w latach 2017-2018 w Gminie Krośnice

Lp. Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieskiej Karty” 2017r 2018r
1. Liczba NK przekazanych do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w bieżącym roku
30 14

w tym:- przekazanych przez Policję 27 12
- przekazanych przez pomoc społeczną 3 2
- przekazanych przez oświatę 0 0
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- przekazanych przez ochronę zdrowia 0 0
- przekazanych przez GKRPA 0 0

2. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” 43 28
3. Liczba osób w rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty” 139 95
4. Liczba osób doświadczających przemocy 46 40

w tym: - kobiet 38 26
- mężczyzn 4 3
- małoletnich 4 11

5. Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy 45 28
6. Liczba spraw skierowanych do Prokuratury, Policji 5 2
7. Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez 

pracownika socjalnego wykonującego obowiązki 
służbowe(zgodnie z art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie)

0 0

WSPIERANIE RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje zadania wymienione 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

która została uchwalona dla dobra dzieci. Na Gminy nałożono szereg zadań 

mających na celu rozwój działań na rzecz rodziny poprzez wzmocnienie jej roli i funkcji 

oraz zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, a także przeciwdziałanie 

marginalizacji i degradacji społecznej. Ta wieloaspektowa praca z rodziną naturalną ma 

służyć ochronie odpowiedniego poziomu życia oraz ograniczyć umieszczenie dzieci 

w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na podstawie art.179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą Nr XXXIV/193/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 3 

marca 2017 r. przyjęto Program Wspierania Rodziny w Gminie Krośnice na lata 2017

2019. Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krośnicach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t. j. Dz. U. z 2018r.poz.998 ze zmianami), kładzie główny nacisk na utrzymanie dzieci 

w ich naturalnym środowisku, czyli w rodzinie. Zakłada ona w szczególności:
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1. wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz 

pozostawienia w niej dziecka lub powrotu do niej dziecka,

2. dalszy rozwój placówek wsparcia dziennego, gdzie współpracujący z rodzicami 

specjaliści pomagają dziecku,

3. wprowadzenie i wzmacnianie działań asystentów rodziny, których zadaniem jest 

systematyczna, bezpośrednia praca z rodziną przeżywającą trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu.

II. Zadania Gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej

Zgodnie z art.176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

własnych gminy należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

Asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnicach 

uczestniczył w czterech szkoleniach w 2018 r.

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez;

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach w ramach tego zadania w 2018 r. 

zatrudniał jednego asystenta rodziny, który objął wsparciem łącznie 14 rodzin (w  tym 

43 dzieci w tym 8 dzieci w rodzinach zastępczych) przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny pełni ważną rolę 

w systemie wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny 

zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie 

przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci 

od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.
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Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta służyć ma realnym potrzebom 

i rytmowi życia rodzinnego. Asystent rodziny nie powiela pracy pracownika socjalnego, 

uczy rodziców jak prawidłowo wychowywać i sprawować opiekę nad dziećmi, między 

innymi przekazuje informację na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów 

komunikowania się, pokazuje korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców. W czasie 

kontaktów z rodziną pokazuje, jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać 

polecenia i je egzekwować, jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji. Praca asystenta 

rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję 

dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin -  mieszkaniowych, 

materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Pomaga również w rozwiązaniu problemów 

podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie 

potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Do zadań asystenta należy też 

motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub 

kontynuowanie nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, 

przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności 

i niepowodzeń w nauce. Towarzyszą w kontaktach z nauczycielami, pedagogiem. W razie 

niepokojących objawów w zachowaniu dziecka motywują rodziców do zdiagnozowania 

poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych dzieci w poradniach psychologiczno- pedagogicznych lub innych 

poradniach specjalistycznych. Praca asystenta jest procesem długofalowym, 

a prowadzone działania, aby odniosły zamierzony skutek muszą być cały czas utrwalane.

W 2018 roku asystent:

- opracował 18 planów pracy z rodziną (opracowanie i realizacja we współpracy z jej 

członkami oraz w konsultacji z pracownikami socjalnymi):

- uczestniczył w opracowaniu planów pracy z rodziną, której dziecko jest umieszczone 

w pieczy zastępczej (opracowanie we współpracy z powiatowym koordynatorem pieczy 

zastępczej):

- udzielał pomocy oraz uczył członków rodziny konstruktywnego i właściwego 

prowadzenia gospodarstwa domowego;

- prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci;
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- współpracował z zespołem interdyscyplinarnym lub grupami roboczymi, o których 

mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- współpracował z kuratorem rodzinnym;

- pomagał w przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach;

- motywował do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego 

przyjmowania zalecanych leków;

- organizował wsparcie materialne;

- pomagał w poprawie relacji wewnątrzrodzinnych;

- uczył higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania;

- towarzyszył w trakcie wizyt w poradniach;

- pomagał w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz budowaniu 

autorytetu rodziców;

Asystent rodziny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z Sądem Rejonowym 

w Miliczu, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy 

w Miliczu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, instytucjami oświatowymi 

i podmiotami leczniczymi. Współpracuje z innymi pracownikami służb społecznych, czyli 

doraźnych kontaktach służących wymianie informacji w sprawach dotyczących rodziny 

lub wsparciu.

Wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny przedstawiają się następująco:

Wydatkowana kwota ogółem na 

wynagrodzenia asystentów rodziny wraz 

z pochodnymi

52 372,87 zł

Finansowanie z budżetu GOPS 34 769,87 zł

Finansowanie w ramach programu 

resortowego wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny 

i koordynator pieczy zastępczej” (dotacje 

zlecone)

12 634,00 zł (dotacja celowa) 

4 969,00 zł (środki z FP)
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W 2018 roku z pomocy specjalistów skorzystało:

- terapii pedagogicznej 18 dzieci (w szkole),

- terapii psychologicznej 3 osoby dorosłe oraz 17 dzieci (GOPS, szkoła oraz w 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej),

- przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, w zajęciach udział wzięło 6 uczniów 

klas l-IV. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu, na świetlicy w Wierzchowicach,

- treningu kompetencji opiekuńczo wychowawczych wniosek złożyło 2 rodziców dla 

pierwszego dziecka -  kurs od września 2018 r. nie rozpoczął się,

- do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnicach zostało 

skierowanych 9 osób objętych wsparciem asystenta rodziny (przez różne instytucje),

- w Gminie Krośnice bezpłatnie udzielane są porady prawne nie mamy danych ile osób 

skorzystało z tych porad,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców 

biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować 

zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy 

opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, 

z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie 

wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak 

organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania 

czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci 

ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, 

sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu 

domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny.

Nie przydzielenie rodzinie asystenta nie stanowi jednak przeszkody w przydzieleniu 

rodzinie rodziny wspierającej. W takim jednak przypadku wydaje się, że rodzina 

wspierająca powinna mieć kontakt przynajmniej z pracownikiem socjalnym opiekującym
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się daną rodziną. Pełnienie roli rodziny wspierającej jest nieodpłatne. Niemniej gmina ma 

obowiązek zawrzeć umowę z rodziną, w której zostaną określone koszty, które podlegają 

zwrotowi. W 2018 roku w ramach tego zadania na terenie Gminy Krośnice nie szkolono 

rodzin wspierających i nie podpisano ani jednej umowy.

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci;

Zadanie nie zostało zrealizowane -  na terenie Gminy Krośnice nie funkcjonuje placówka 

wsparcia dziennego.

4) Finansowanie;

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

W 2018 roku nie szkolono rodzin wspierających brak chętnych,

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,

Asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnicach 

uczestniczył w czterech szkoleniach w 2018r. tematy szkoleń:

„Asystent rodziny o wspieraniu rodziny, kobiet w ciąży w ustawie „Za życiem ”;

„Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie”;

„Ocena wiarygodności podopiecznego w szczególnych zadaniach realizowanych 

przez pracownika socjalnego”;

„Praca socjalna z osobami zaburzonymi psychicznie”;

c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art.29 pomoc 

rodziny wspierającej ust.2, ponoszonych przez rodziny wspierające,

W 2018 roku nie było rodzin wspierających,

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
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pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej 

albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej,

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej,

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej,

Tutejszy ośrodek w 2018 roku ponosił częściową odpłatność za 13 dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie od stycznia do grudnia na łączną kwotę 55 438,32 zł. 

W porównaniu do roku poprzedniego (2017r -  72 859,71 zł) nastąpiło zmniejszenie 

kosztów związanych z odpłatnością za pobyt dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, 5-ro dzieci przebywających w pieczy zastępczej zostały adoptowane. Na rok 

2019 zaplanował kwotę 64 000,00 zł odpłatności za pobyt w rodzinach

zastępczych zawodowych lub spokrewnionych.

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 zadania 

ministra właściwego do spraw rodziny ust.3;

Za 2018 rok Ośrodek sporządził i przekazał dwa sprawozdania rzeczowo-finansowe do 

Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za pomocą 

Centralnej Aplikacji Statystycznej. Przekazywane jest również szczegółowe 

sprawozdanie dotyczące Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2018 -  asystent rodziny (tabela w Excel wysłana pocztą).

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy.

Pracownicy socjalni w Krośnicach we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco 

monitorują sytuacje dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności
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w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. W tym zakresie współpracują 

z pedagogami szkolnymi, pracownikami służb zdrowia, policją, kuratorami sądowymi 

i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.

8) Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa 

w art.193 ust.8 ustawy, tj. w przypadku powstania zaległości z tytu łu  nieponoszenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców, za okres dłuższy niż 

12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej 

informację gospodarczą o powstaniu zaległości

2018 roku nie było przekazywanych informacji o zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpieczał podstawowe potrzeby rodzin na 

terenie gminy Krośnice. W 2018 roku rodziny skorzystały z różnych form pomocy:

Formy pomocy 2017 r. 2018 r.

- z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa w 

tym wielodzietności

50 rodzin (250 
osób
w rodzinach) 
-na kwotę 
40 750,24 zł

74 rodziny
(371osób 
w rodzinach)
- na kwotę 
39 425,79 zł

- z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego

3 rodziny (17
osób
w rodzinie)
- na kwotę 
5 285,86 zł

3 rodziny (16
osób
w rodzinie)
- na kwotę 
5 211,52 zł

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego- rodziny niepełne

14 rodzin (46
osób
w rodzinach)
- na kwotę
15 424,83 zł

11 rodzin (37
osób
w rodzinie)
- na kwotę 
32 731,91 zł 
(projekt)

Realizacja programu dożywiania

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zgodnie z umową zawartą
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z Wojewodą Dolnośląskim pomocą objęto 318 osób. Koszt programu w 2018 roku 

wyniósł ogółem 192 548,00 zł (w tym środki z dotacji 87 524,00 zł);

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach -  216 osób

- zakup posiłków dla dorosłych -  2 osoby

- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności -  87osób

- świadczenia pieniężne w naturze -  0 osób

Zasiłek celowy na żywność otrzymało 87 rodzin (204 osoby w rodzinie) na kwotę 44

850,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach udzielił pomocy rzeczowej w formie 

produktów spożywczych uzyskanych z Banku Żywności, żywność odbierana jest 

w Interwencyjnym Punkcie Wydawania Żywności -  Fundacja im. ks. W. Latosa we 

Wrocławiu. Z tej formy pomocy skorzystało 65 rodzin tj. 116 osoby.

W 2018 roku w Gminie Krośnice 9 rodzin otrzymało Kartę Dużej Rodziny, łącznie dla 46 

osób w rodzinie. Łącznie w gminie Krośnice wydano 556 kart dla 104 rodzin.

W ramach aktywnego spędzania czasu wolnego GOPS w Krośnicach wysłał 10 

dzieci z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych na kolonie 

letnie do Jastrzębiej Góry zorganizowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

w terminie od 20.08 - 02.09.2018 r. Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, 

a zwłaszcza rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych w stosunku do swoich dzieci potrzebują pomocy w zakresie 

organizowania dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń 

zachowania. W związku z tym konieczny jest rozwój różnorodnych środowiskowych 

form dziennej opieki instytucjonalnej nad dziećmi. Rolę tę mogą pełnić placówki wsparcia 

dziennego oraz rodziny wspierającej. Na terenie gminy Krośnice brak jest placówek 

wsparcia dziennego, natomiast na wsiach działają świetlice wiejskie które prowadzą 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że praca 

asystentów rodziny przynosi oczekiwane efekty, przede wszystkim z uwagi na 

elastyczny, zadaniowy czas pracy, dostosowany do rytmu życia rodziny i jej potrzeb.
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Mobilność i dyspozycyjność asystentów oraz zasada indywidualnej odpowiedzialności za 

wyniki pracy z rodziną przyczyniają się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawią się 

problemy poprzez poprawę sytuacji dziecka i rodziny, systematyczną pracę na rzecz 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania patologii społecznych, 

minimalizowania negatywnych zachowań, podnoszenie oraz stworzenia skutecznego 

systemu wsparcia dla rodziny i dziecka w ramach swoich kompetencji. Takie 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie rodziny mają niewątpliwy i 

pozytywny wpływ na kształt każdej z rodzin, które składają się na całość 

zróżnicowanego społeczeństwa gminy Krośnice.

Od dnia 1 stycznia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje 

zapisy Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” .

W roku 2018 r. żadna rodzina z terenu Gminy Krośnice nie złożyła wniosku o wsparcie 

Asystenta Rodziny z tytułu Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od 1 maja 2004 r. funkcjonuje system świadczeń rodzinnych uregulowany ustawą z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nazwa świadczenia Liczba Kwota

świadczeń świadczeń w zł.

Świadczenia rodzinne 8104 955 410,00

w tym: w ramach koordynacji 3 383 ,00

dodatki z tytułu urodzenia dziecka 27 27 000,00

opieka nad dzieckiem w okresie korzystania 178 69 463,00

z urlopu wychowawczego

samotne wychowywanie dziecka 123 23 739,00

Dodatek z tytułu kształcenie i rehabilitacja 659 70 630,00

dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 499 49 659,00
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Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

w szkole poza miejscem zamieszkania

938 68 110,00

Dodatków z tytułu wychowania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej

1 369 130 055,00

w tym: w ramach koordynacji 1 95,00

Zasiłki pielęgnacyjne 3 385 534 778,00

w tym: w ramach koordynacji 24 3 798,00

Świadczenia pielęgnacyjne 425 627 299,00

w tym: w ramach koordynacji 24 35 448,00

Jednorazowe zapomogi 66 66 000,00

Świadczenia rodzicielskie 194 179 490,00

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 698 194 947,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 201 20 413,00

Zasiłki dla opiekuna 110 58 080,00

Specjalny zasiłek dla opiekuna 215 114 600,00

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Od 1 kwietnia 2016 r. funkcjonuje nowa forma wsparcia dla rodzin - świadczenia 

wychowawcze uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1851 ze zm.). Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem 

dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia 

wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze 

przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 

świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. W okresie od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 598 wniosków o ustalenie prawa
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do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 11 333 świadczeń wychowawczych na 

kwotę 5 656 723.50 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa 

zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane 

wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 cytowanej wyżej 

ustawy wypłacono 848 świadczeń na kwotę 323 190 zł. Wydano 45 decyzji 

o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W powyższym okresie komornik sądowy, dłużnicy alimentacyjni oraz komornik 

skarbowy przekazali GOPS wyegzekwowane świadczenia w kwocie 150 536,58 zł wraz 

z odsetkami. W celu poprawienia skuteczności egzekucji kontynuowano współpracą 

z Biurem Informacji Gospodarczej „Infomonitor” , BIG ERIF, Krajowym Rejestrem Długów 

z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej oraz Krajową Informacją Długów 

Telekomunikacyjnych BIG SA -  wpisano do Centralnej Ewidencji Dłużników 5 nowych 

dłużników alimentacyjnych (wszystkich wpisanych jest 111 dłużników). Powyższy rejestr 

aktualizowany jest na bieżąco, po każdej wypłacie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Umieszczenie informacji powoduje, iż wiedza o nierzetelnych 

płatnikach jest powszechnie dostępna, co przekłada się na problemy z uzyskaniem 

kredytu, leasingu czy kupnem telefonu komórkowego. Łącznie w roku 2018 wszczęto 58 

spraw, dotyczących wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 45 spraw 

dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez GOPS, 

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych 

w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach 

określonych przepisami. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyjęto 24 wnioski 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 24 decyzje administracyjne oraz 

wypłacono 151 dodatków na kwotę 21 799.80 zł.
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DODATEK ENERGETYCZNY

W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2014 r. przepisów o zryczałtowanym 

dodatku energetycznym (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nie wpłynął ani 

jeden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

„ZA ŻYCIEM”

Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje nowa forma wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin- „Za 

życiem" uregulowana ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem". Celem ustawy jest odpowiednie wsparcie kobiet w trakcie ciąży i porodu, 

opieka psychologiczna, poradnictwo dotyczące realizacji indywidualnych potrzeb rodzin 

(koordynowane przez asystenta rodziny), opieka paliatywna i hospicyjna poza 

kolejnością czy hospicyjna 10-dniowa „opieka wyręczająca” . Świadczenie przysługuje 

matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie 

faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem 

o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego 

wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych 

dokumentów. Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które 

potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu dziecka. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęły 

2 wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu. Wydano 2 decyzje przyznające w /w  świadczenie. 

W 2018 r. wypłacono 2 jednorazowe świadczenia na kwotę 8000 zł.

GMINA ,

KROŚNICE
w Dolinie Baryczy Strona | 90



DOBRY START

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” . Świadczenie dobry start 

w wysokości 300 zł raz w roku(jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem 

przez dziecko roku szkolnego. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do tutejszego 

Ośrodka wpłynęło 711 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia 

„Dobry start” , liczba świadczeń 1076 wypłaconych na kwotę 322 800 zł.

Podsumowanie:

Dane statystyczne za poprzedni rok pokazują, że od 2016 roku od kiedy funkcjonuje 

rządowy program 500+ spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej. 

Natomiast główne powody przyznania świadczeń to długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność oraz ubóstwo.

4.15 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 roku

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 roku zostały przeznaczone 

środki w kwocie 132.027,63 zł.

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej 

w Wierzchowicach, dofinansowanie są wycieczek i warsztaty profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży ze szkół gminnych.

Zajęcia w świetlicy środowiskowej odbywały się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, 

środa, czwartek). Odbyły się 103 spotkania po 5 godzin, z których łącznie skorzystało 37 

dzieci i młodzieży.

W w /w  okresie odbyły się zajęcia m.in. takie jak:

- pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, rozpoznawanie znaków 

drogowych, miejsc przez które bezpiecznie przechodzić przez drogę

- robótki ręczne, szycie pacynek, maskotek i kosmetyczek

- recykling czyli nauka segregowania odpadów takich jak plastik, papier, szkło
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- zajęcia związane z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości (konkursy, prace 

plastyczne- wykonanie mapy, symbole narodowe)

- prace związane z prowadzeniem własnego ogródka (rozpoznawanie typów ziemi, 

sadzenie i pielęgnacja kwiatów)

- zajęcia techniczno- plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie itp., które pozwalają 

dzieciom na ćwiczenie zdolności manualnych, rozwijają koordynację wzrokowo- 

ruchową, która pozwala na świadome i kontrolowane zarządzanie ruchami ciała. Dzieci 

i młodzież poprzez takie zajęcia uczą się posługiwać narzędziami, różnego rodzaju 

przedmiotami, poznają nowe pojęcia i rzeczy. Uczą się wykorzystywać je w celu 

twórczym. Rozwijają także zmysł dotyku, trenują koordynację dłoni

- zajęcia sportowe gdzie dzieci uczą się rywalizacji, rozwijają swoją sprawność ruchową

- spacery, spędzanie czasu na świeżym powietrzu

- zabawa andrzejkowa z wróżbami

- wyjazdy do kina

Dzięki zajęciom na świetlicy Środowiskowej dzieci i młodzież mogły spędzić czas wolny 

w sposób bezpieczny i atrakcyjny.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku 

obradowała 18 razy.

Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 13 wniosków o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów, a także wniosku ze szkoły w Krośnicach 

w sprawie dofinansowania biletów wstępu podczas wycieczki do Warszawy 

z programem profilaktycznym. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego 5 wniosków 

o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
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Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 62 osoby uzależnione, z tego zgłosiło się 

28 osób.

Od 2016 roku działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, udzielono 33osobom porad.

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt 

zajęć wyniósł 26.815,77 zł .Z zajęć korzystały dzieci z ZS w Krośnicach oraz dzieci z ZS 

w Bukowicach (150 uczniów).

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych brał udział w 3 

szkoleniach dotyczących uzależnień koszt wyniósł 646,00 zł

Podział środków na działalność z zakresu profilaktyki w 2018 r.

W yd atk i zw iązane z działa lnością  
św ietlicy środow iskow ej 

w  W ierzchow icach

W yd atk i dla szkół 
gm innych

W yd atk i zw iązane  
z działa lnością Gm innej Komisji 

ds. Profilaktyki
i R ozw iązyw ania Prob lem ów  

A lkoholow ych

Profilaktyka  
zdrow otna dla 
mieszkańców  

gm iny

W ynagrodzenie
pracownika 25.726,29 zł

Zorganizo  
wano  

warsztaty  
profilaktycz 

ne dla 
uczniów

6 6 0 0  zł W ynagrodzenie  
komisji wyniosło

12.369 zł
B adan ie  

o s te o p o  

ro zy  

i s łuchu

1 6 0 0  z ł

Zakup 
m ateriałów  

i wyposażenia 
(art. spożywcze, 
środki czystości, 

art..
gospodarcze, 

gier, art. 
papiernicze, 

biurowe)

23.558,22 zł

Dofinansow
ano

wycieczki 
dla dzieci 

z
program em
profilaktycz

nym

596 zł
Szkolenie dla 

członków komisji
2 .5 00  zł

Zakup energii, 
gazu, wody, 

śmieci
11.687,98 zł

Koszt utrzymania 
punktu

konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych 

wyniósł

7 .860  zł

Internet
358 ,80  zł

Opłata sądowa za 
zgłoszenie do sądu 
osób uzależnionych 1.644,73 zł
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do podjęcia leczenia 
odwykowego

Zakup środków  
opatrunkowych

37,40  zł

W yjazd dzieci do 
kina do 

W rocław ia

599 zł

Usługi
drobne(dorabian  

ie kluczy, 
przegląd  

budowlany, 
wykonanie prac 
gospodarczych) 

814,00 zł

814zł

Zajęcia
socjoterapeutycz 

ne dla dzieci
43 20 z ł

Składki na 
ubezpieczenie 

społeczne 
i fundusz pracy 
dla pracownicy 
świetlicy i osób 
prowadzących  
pozalekcyjne 

zajęcia sportowe  
oraz członków  
GKds. PiRPA

42 94 ,4 4

RADA GMINY PODJĘŁA W 2018 ROKU NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

- Uchwałę nr XLVI1/284/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice na 2018 rok

- Uchwała nr L/l 1/319/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Krośnice.
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4.16 Ochrona zdrowia w 2018 roku

Na terenie Gminy Krośnice działają następujące przychodnie:

- NZOZ Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul. Parkowa 37 oraz 
w Kuźnicy Czeszyckiej 47,

- Milickie Centrum Zdrowia sp. z o. o sp. komandytowa w Krośnicach ul. Kwiatowa 5 oraz 
w Bukowicach ul. Krośnicka 1,

- NZOZ Komp-Med. Bukowicach ul. Wrocławska 41,

- Zakład Opieki Zdrowotnej Gaja w Krośnicach ul. Parkowa 5.

Do NZOZ Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz należy 4400 pacjentów. Realizowany 
był jeden program profilaktyczny -  Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

W NZOZ Komp-Med. w Bukowicach liczba osób korzystająca ze świadczeń zdrowotnych 
w ciągu roku jest zmienna oscyluje w okolicy 2100. Przychodnia wykonuje świadczenia 
zgodnie z umową NFZ w tym np. profilaktykę chorób układu krążenia.

W NZOZ GAJA w Krośnicach w poradniach specjalistycznych (poradnia ginekologiczna, 
poradnia urologiczna, poradnia medycyny paliatywnej) ze świadczeń zdrowotnych 
korzystało 3733 osoby, natomiast z hospicjum domowego 599 osób.

W Milickim Centrum Zdrowia sp. z o. o sp. komandytowa w placówce w Krośnicach 
korzystało 8742 osoby, natomiast w Bukowicach 5545 osób. Przychodnia realizuje 
świadczenia zdrowotne zgodnie z zakresem umowy z NFZ.
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V. Część analityczna

5.1 Oświata i edukacja

1. STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
ORAZ 2018/2019

Przedszkole publiczne w Krośnicach

2017/2018 2018/2019

Lp. W yszczególnienie
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1. grupa 3 łatki 1 20

2. grupa 4  łatki 1 26

3. grupa 5 łatki 1 28

4. grupa „0” 2 36

Ogółem : 5 110

Lp. W yszczególnienie
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1. grupa 3 łatki 1 19

2. grupa 4  łatki 1 20

3. grupa 5 łatki 1 29

4. grupa „0” 2 25

Ogółem : 5 93
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Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

2017/2018

W yszczególnienie Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów* Grupa 3 

łatki
Grupa 4  
łatki

Grupa 
5 łatki

Grupa
0 ”

1 SP Bukowice 3 75 14 17 20 24

2 SP Kuźnica Czeszycka 2 32 4 9 11 8

O gółem 5 107 18 26 31 32

2018/2019

W yszczególnienie Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów* Grupa 3 

łatki
Grupa 4  
łatki

Grupa 
5 łatki

Grupa
0 ”

1 SP Bukowice 3 75 0 19 29 27

2 SP Kuźnica Czeszycka 2 39 5 10 11 13

Razem 5 114 5 29 4 0 4 0

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 
2018/2019

2017/2018

W yszczególnienie Liczba Liczba
oddziałów uczniów* 1 II III IV V VI VII VIII

1 SP Krośnice 17 332 33 12 76 52 39 49 35 0

2 SP Bukowice 13 227 28 17 46 30 32 30 31 0
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3
SP
Kuźnica Czeszycka

9 141 13 10 22 17 15 13 18 0

Razem 39 7 0 0 74 39 144 99 86 92 84 0

1 Gimnazjum Krośnice 3 62 0 29 33

2 Gimnazjum Bukowice 3 58 0 36 22

3 Gimnazjum  
Kuźnica Czeszycka

2 26 0 12 14

Razem 8 146 0 77 69

2018/2019

W yszczególnienie Liczba Liczba
oddziałów uczniów* 1 II III IV V VI VII VIII

1 SP Krośnice 17 327 35 34 12 76 50 38 46 36

2 SP Bukowice 14 249 25 27 17 47 4 0 32 30 31

3
SP
Kuźnica Czeszycka

8 116 8 14 10 21 17 15 13 18

Razem 39 692 68 75 39 144 107 85 89 85

1 Gimnazjum Krośnice 1 29 0 0 29

2 Gimnazjum
Bukowice

2 35 0 0 35
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3 Gimnazjum  
Kuźnica Czeszycka

1 12 0 0 12

Razem 4 76 0 0 76

2. KADRA PEDAGOGICZNA 2017/2018 ORAZ 2018/2019

KROŚNICE 2017/2018 
2018/2019

KROŚNICE

Lp.
Stopień
awansu

zawodowego

Liczba
nauczycie li

Procent 
w stosunku 

do ogółu 
zatrudnionyc 

h
1. Dyplomowany 21 4 4 , 6 8

2 . Mianowany 13 2 7 ,6 6

3 . Kontraktowy 8 1 7 ,0 2

4 . Stażysta 5 1 0 ,6 4

Ogółem 47 1 0 0

Lp.
Stopień
awansu
zawodowego

Liczba
nauczyciel
i

Procent w 
stosunku do 
ogółu
zatrudnionyc
h

1. Dyplomowany 2 0 4 5 , 4 5

2 . Mianowany 11 2 5 , 0 0

3 . Kontraktowy 6 1 3 ,6 4

4 . Stażysta 7 15,91

Ogółem 44 100

BUKOWICE 2017/2018 BUKOWICE 2018/2019

Lp.
S to p ień  aw ansu  
za w o d o w e g o

Liczba
n auczycie li

P rocent 
w  stosunku do  

o g ó łu
za tru d n io n yc h

1. D y p lo m o w a n y 2 4 6 4 ,8 6

2. M ia n o w a n y 10 2 7 ,0 3

3. K o n tra k to w y 2 5,41

4 . S ta ż y s ta 1 2 ,7 0

O g ó łe m 3 7 1 0 0

Lp.
S to p ień  aw ansu  
za w o d o w e g o

Liczba
nauczyc ie

li

P rocent 
w  stosunku do  

o g ó łu
za tru d n io n yc h

1. Dyplomowany 2 4 6 1 ,5 4

2 . Mianowany 11 2 8 ,2 0

3 . Kontraktowy 2 5 ,13

4 . Stażysta 2 5 ,13

Ogółem 39 100
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KUŹNICA CZESZYCKA 2017/2018 KUŹNICA CZESZYCKA 2018/2019

Lp.
S to p ień  aw ansu  
za w o d o w e g o

Liczba
n auczycie li

P rocent 
w  stosunku do  

o g ó łu
za tru d n io n yc h

1. D y p lo m o w a n y 13 5 9 ,0 9

2. M ia n o w a n y 5 2 2 ,7 3

3. K o n tra k to w y 4 18,18
4 . S ta ż y s ta 0 0 ,0 0

O g ó łe m 2 2 1 0 0

Lp.
S to p ień  aw ansu  

za w o d o w e g o
Liczba

n auczycie li

P rocent 
w  stosunku do  

o g ó łu
za tru d n io n yc h

1. D y p lo m o w a n y 15 6 5 ,2 2

2. M ia n o w a n y 5 21,74

3. K o n tra k to w y 3 1 3 ,0 4

4 . S ta ż y s ta 0 0 ,0 0

O g ó łe m 2 3 1 0 0

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach funkcjonuje w jednym 
kompleksie. Budynek szkolny posiada 19 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych i 3 
nowoczesne sale dla oddziałów przedszkolnych, aulą, salę gimnastyczną i salę 
gimnastyki korekcyjnej. Wyposażony jest w nowoczesną pracownię komputerową 
i językową. W szkole funkcjonuje biblioteka z Internetowym Centrum Multimedialnym, 
gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, świetlica szkolna oraz blok żywieniowy. Na 
terenie przyszkolnym znajduje się boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, zielone 
boisko do mini piłki nożnej i ogrodzony plac zabaw.

3. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY W 2018 R. 
Zespół Szkół w Krośnicach

• Projekt antynikotynowy „BIEG PO ZDROWIE”
*

• Projekt ekologiczny „AKCJA ŻABA”

•
• Bank Spółdzielczy „SKO”
• Edukacja dla Doliny Baryczy
• „Kubusiowi przyjaciele natury” -  przedszkole

Projekty kontynuowane:

• Trzymaj formę
• Sprawny Dolnoślązaczek
• Mogiła Pradziada - paczka na kresy
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Akcja „Góra grosza” 
Owoce w szkole 
Szklanka mleka

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach

1. "RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT" projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Realizacja będzie_trwać do 30.06.2020 r. (wyposażenie 
gabinetów przedmiotowych, utworzenie gabinetu BIOFEEDBACK, sali integracji 
sensorycznej, sali językowej, wycieczki i zajęcia edukacyjne dla uczniów).

2. "AKTYWNA TABLICA" - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 
komunikacyjnych (wyposażenie w dwie tablice interaktywne, projektory 
i nagłośnienie).

3. "POMOCNA DŁOŃ"- projekt z zakresu pomocy -  psychologiczno- pedagogicznej 
finansowany przez Fundację KGHM Polska Miedź S.A. (wyposażenie 
przyszkolnego placu zabaw, gabinetu pedagoga, psychologa i logopedy).

4. "EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY" - współfinansowany przez Partnerstwo 
dla Doliny Baryczy ( wyposażenie gabinetu przyrodniczego w tablicę 
interaktywną i pomoce naukowe oraz bezpłatne zajęcia edukacyjne dla 
uczniów w ośrodkach edukacyjnych).

5. "TALENTOWISKO" i "BAKCYL" we współpracy z Bankiem Spółdzielczym 
w Miliczu - edukacja finansowa w różnych formach, w tym organizacja 
świątecznego kiermaszu, z którego dochód przeznaczono na doposażenie szkoły.

6. Program "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" - finansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu (zajęcia 
sportowe dla uczniów).

7. Program "SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK" - specjalistyczne zajęcia sportowe 
dla uczniów klas 1-3.

8. Program dla szkół "MLEKO, PRZETWORY MLECZNE I OWOCE I WARZYWA 
W SZKOLE" finansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa.

9. Projekt "EKOMISJA - zajęcia i wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
Aglomeracji Wrocławskiej".

10. Program „Trzymaj formę" i "Czyste powietrze wokół nas" we współpracy 
z Państwową Inspekcją Sanitarną w Miliczu

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Boianowskiego w Kuźnicy Czeszyckiei

• Program "Aktywna tablica" - zakup dwóch monitorów interaktywnych, szkolenia 
w zakresie nowoczesnych metod nauczania,

• Program " Razem odkrywamy świat" - akceptacja programu, dodatkowe zajęcia 
dla uczniów, wycieczki edukacyjne pomoce dydaktyczny i sprzęt multimedialny

• Program sportowo - rekreacyjny "Mały mistrz" i "Sprawny Dolnoślązaczek" dla 
uczniów klas I - III SP,
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• Program sportowo - rekreacyjny Szkolny Klub Sportowy dla uczniów klas I - III 
SP i IV - VI SP,

• Program "Owoce w szkole” i "Szklanka mleka".

5. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ W 2018 r.

Zespół Szkół w Krośnicach

• „CZYTAM BO LUBIĘ”

Konkurs na plakat 
Głośne czytanie 
Konkurs kulinarny
Quiz z okazji Światowego Dnia Pizzy

• „JĄKNIE CZYTAM JAK CZYTAM”

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wieloletni program ustanowiony Uchwałą 
Rady Ministrów w ramach, którego realizowano szkolne projekty:

• "Opowiem Ci bajkę"
• "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka"

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Boianowskiego w Kuźnicy Czeszyckiei

• Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szereg działań 
promujących czytelnictwo wśród uczniów , zakup 400 pozycji książkowych za 
kwotę 5000 zł,

• Współrealizacja projektu "Wspomnienia naszych przodków" - opracowanie 
wywiadów z mieszkańcami i wydanie broszury z tymi wywiadami.
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5.2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach

Raport z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w roku 2018. 

Arkusz organizacyjny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Arkusz organizacyjny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

1. Stan zatrudnienia (osób) 

W tym:

22

la. Dyrektor placówki 1

1b. Liczba etatów/osób pracowników:

- Pedagogicznych 0

- nie będących nauczycielami (nie świadczących 

pracy z przyczyn

wynikających z Kraty Nauczyciela)

21

- nie będących nauczycielami (nie świadczących 

pracy z przyczyn wynikających z Kodeksu Pracy)

0

Kadra pedagogiczna: Funkcje wychowawczo-opiekuńcze i pedagogiczne 

sprawują nauczyciele i wychowawcy (opiekunowie) grup korzystających z usług 

noclegowych schroniska. Ponadto, dyrektor posiada kwalifikacje pedagogiczne. 

Wykonane prace remontowe oraz większe wydatki związane 

z funkcjonowaniem jednostki:

• zakupiono laptopa wraz z programem do intendentury spełniającego 

wymagania HACCP -  2544,00 zł,

• zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem dla głównego księgowego -

3264,00 zł,

• zakupiono projektor do sali audiowizualnej -  1499,00 zł,

• z powodu zmiany przepisów związanych z centralizacją podatku od towarów 

i usług nabyto dwie kasy fiskalne - 3195,54 zł,

• rozpoczęto wywóz odpadów gastronomicznych oraz odpadów z separatorów 

tłuszczu w bloku żywieniowym, zgodnie z przepisami,
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• naprawiono windę do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku B przy 

ul. Parkowej 14 -  2706,00 zł oraz zakupiono do tego niezbędne części 1697,40 

zł,

• zatrudniono Inspektora Ochrony Danych Osobowych -  350,00 zł miesięcznie 

oraz zapłacono za przygotowanie dokumentacji o ochronie danych 

osobowych w związku ze zmianą przepisów -  500 zł,

• zamontowano dwa klimatyzatory w kuchni w bloku żywieniowym -  6000,00 

zł,

• wypłacono cztery nagrody jubileuszowe -19518,93 zł

• wyposażono w nowe meble biura w budynku przy ul. Parkowej 14 oraz 

Kwiatowej 4 -  10500,00 zł,

• zakupiono nowe prześcieradła - 2857,51 zł,

• nabyto dwie specjalistyczne pralki do prania pościeli -10000,00 zł,

• pomalowano pokoje mieszkalne w schronisku -  4668,98 zł.

Działalność stołówki

Codziennie świadczymy usługi stołówkowe dla dzieci ze szkół i przedszkola 

w Krośnicach, ze szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z dowozem. 

W sezonie tj. od kwietnia do października przygotowujemy posiłki dla grup 

przebywających w placówce na zielonych szkołach, w pozostałych miesiącach dla 

obozów sportowych i osób indywidualnych. Zajmujemy się przygotowaniem 

cateringu na imprezy okolicznościowe m.in. komunii, spotkań noworocznych 

i wigilijnych oraz dowozem posiłków do Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej. Do 

końca roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 16 210 

śniadań i 17 219 obiadów, dla dzieci szkolnych 62 537 obiadów, natomiast dla grup 

zorganizowanych oraz osób prywatnych, 9 399 śniadań, 12 791 obiadów i 10 070 

kolacji. Schronisko osiągnęło dochody z tytułu sprzedaży usług żywieniowych 

w wartości 718 280,00 zł oraz dochodów pobocznych 2 034,86 zł, co pozwala 

na sfinansowanie kosztów zatrudniania pracowników. Nie byłoby to możliwe 

w przypadku prowadzenia stołówki szkolnej przez szkołę i braku możliwości 

zarobkowania.
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Działalność schroniska.

Noclegi udzielane są całorocznie. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym gościmy 

głównie grupy przebywające na zielonych szkołach, w pozostałych miesiącach 

obozy sportowe i osoby indywidualne. W danym okresie z bazy noclegowej 

skorzystały 4 900 osoby, łącznie udzielono 15 008 noclegów. Z działań 

statutowych, w których skład wchodzą głównie noclegi, wynajem sali 

konferencyjnej, organizacja ogniska oraz pranie osiągnięto dochody w wysokości 

483 412,72 zł oraz z dochody poboczne w wysokości 8 610,45 zł. Gmina 

otrzymuje również subwencję na działania oświatowe w 173 829,25 zł.

• obozy sportowe

Sierpień obfitował w pobyty obozów sportowych tj. koszykówka, 

pływanie, siatkówka, rugby, piłka nożna. Kompleksowa oferta 

infrastruktury sportowej umożliwia jednoczesny pobyt różnych dyscyplin.

• praktyki studenckie

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy nie od dziś przyciąga naukowców 

z całej Polski. SSM Krośnice od 7 lat gości w swoich progach studentów 

Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

w Katowicach. Studenci podczas ćwiczeń terenowych z entomologii 

(nauka o owadach) wykonują gabloty z okazami, które mogą odłowić 

w najbliżej okolicy oraz kompleksie Stawów Krośnickich. Duża sala 

wyposażona w sprzęt audio-wizualny doskonale nadaje się do 

prowadzenia zarówno wykładów jak i prac manualnych związanych 

z preparowaniem zdobytych okazów.
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• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów z Aglomeracji Wrocławskiej

Pierwszy miesiąc wakacji i pierwszy tydzień ferii upłynął pod znakiem 

Aglomeracji Wrocławskiej. Blisko 500 uczestników skorzystało z noclegów 

oraz wyżywienia oferowanego przez SSM Krośnice. Zajęcia sportowe oraz 

artystyczne wypełnią czas młodzieży przebywającej na letnim 

wypoczynku.

Udział w projektach

„Odkryj Dolinę Baryczy -  edukujemy od Przedszkola do Seniora" Gaz System

Od marca ruszył projekt pt. „Odkryj Dolinę Baryczy -  edukujemy od Przedszkola 

do Seniora” finansowany z programu Fundusz Naturalnej Energii, którego 

organizatorem jest Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A 

w Warszawie, a partnerem Fundacja Nasza Ziemia. W projekcie uczestniczyły 

dzieci, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach oraz ze 

Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. W zajęciach edukacyjnych 

uczestniczyli również Seniorzy z Gminy Krośnice. Zostały zakupione pomoce 

dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych.
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W drodze do zatrudnienia”

We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośnicach trwała 

realizacja programu „W  drodze do zatrudnienia” . Na terenie wokół Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego powstały piekne różane rabaty wykonane przez 

uczestników projektu nawiązujące do historii kompleksu sanatoryjnego. W trakcie 

trwania prac uczestnicy korzystali z wynajętej sali oraz z usług cateringowych 

świadczonych przez blok żywieniowy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 

w Krośnicach.

„Poznajemy Park Krajobrazowy Doliny Baryczy”

W okresie od kwietnia do października trwała realizacja projektu „Poznajemy Park 

Krajobrazowy Doliny Baryczy” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z 3-dniowego pobytu 

w SSM Krośnice skorzystało ok. 800 dzieci z województwa dolnośląskiego, które 

realizowały program edukacji ekologicznej przygotowany we współpracy 

z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. Jest to jedenasta edycja 

programu, który cieszy się dużym powodzeniem wśród dolnośląskich szkół.
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Podsumowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach 6 kwietnia 2019 otrzymało 

wyróżnienie w stopniu złotym w 58 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa 

Schronisk Młodzieżowych. Konkurs odbył się w Prudniku. Najwyższa ocena 

została przyznana za: wysoki standard i komfort zakwaterowania, bardzo dobrą 

jakość świadczonej usługi żywieniowej, uprzejmą i wykwalifikowaną obsługę, 

ofertę edukacyjno-krajoznawczą i otaczająca infrastrukturę, a także za ilość 

udzielonych noclegów turystom krajowym i zagranicznym w roku 2018.

5.3 Kultura i Biblioteki

Działalność kulturalna w gminie Krośnice w 2018 roku

Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe w Krośnicach organizuje zajęcia 
animacyjne nie tylko w Krośnicach i Bukowicach, lecz w praktycznie wszystkich 
sołectwach naszej gminy. W tym czasie CETS przejął dodatkowe zadania i obowiązki. 
Prowadzone są zajęcia animacyjne w Świetlicy Środowiskowej w Wierzchowicach, 
w sezonie od końca kwietnia do końca września CETS w Krośnicach obsługuje Centrum 
Informacji Turystycznej jednocześnie administrując terenem Kraśnickiej Kolei 
Wąskotorowej oraz organizuje zajęcia w Kuźnicy Czeszyckiej od poniedziałku do piątku 
w pełnym wymiarze godzin. Ponadto, godziny otwarcia naszych placówek są 
dostosowane do potrzeb mieszkańców; w wakacje i ferie zajęcia prowadzone są od 8:00 
do 16:00, natomiast w trakcie roku szkolnego zajęcia kończą się wieczorem. W 2018 roku 
zorganizowano wiele imprez plenerowych takich jak: Dożynki Gminno- Parafialne, Święta 
Sadów, czy też Otwarcia Sezonu Kraśnickiej Kolei Wąskotorowej, na których wystąpili 
m.in.: Czadoman, Rafał Brzozowski, Top One, i wielu innych przyciągając pod scenę 
tłumy fanów. W tym czasie udało się również zorganizować występ znanego w całej 
Polsce kabaretu Nowaki.

Kluby Seniora

Kluby Seniora w gminie Krośnice cieszą się dużą popularnością. Od momentu powstania 
klubów udało się doprowadzić do cyklicznych spotkań. Rok 2018 był przede wszystkim 
kontynuacją rozpoczętych działań związanych z działalnością Klubów Seniora, co nie 
oznacza, że nie przewidzieliśmy kilku innowacji. Nie zabrakło różnorodnych warsztatów, 
jak również wspólnych wycieczek na terenie Polski i nie tylko. Kluby Seniora działają 
Krośnicach, Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej.

Cykliczne zajęcia dla najmłodszych i warsztaty dla dorosłych

W 2018 roku na terenie gminy Krośnice odbywają się systematycznie zajęcia zarówno 
dla najmłodszych mieszkańców gminy , jak również dla osób dorosłych. W trakcie tych
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zajęć ich uczestnicy przecie wszystkim biorą udział w różnorakich warsztatach, których 
uczestnicy wykonują wspaniałe dekoracje za pomocą różnorakich technik.

Działalność Bibliotek Publicznych w gminie Krośnie w 2018 roku.

Gmina Krośnice posiada 3 oddziały bibliotek. Główna siedziba znajduje się w Krośnicach. 
Filie biblioteczne to Biblioteka publiczna w Bukowicach oraz Biblioteka publiczna 
w Kuźnicy Czeszyckiej. W roku 2018 z budżetu gminy na zakup nowości czytelniczych 
przeznaczone zostało 9.000 zł. (4.000 Krośnie, 2.500 Bukowice, 2.500 Kuźnica 
czeszycka). Biblioteki otrzymały również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i dziedzictwa Narodowego z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na 
łączną kwotę 6.000 zł. Z obu tych budżetów biblioteki zakupiły łącznie 645 szt. Książek.

Jednym z ostatnich sukcesów naszych bibliotek jest dostanie się do programu „Małą 
książka wielki człowiek” . Projekt ten skierowany jest do trzylatków i ich rodziców. Każdy 
trzylatek, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie wyprawkę 
czytelniczka a w niej m.in. „Pierwsze wiersze dla...” Dla rodziców również są 
przyszykowane upominki. Każde dziecko otrzyma kartę małego czytelnika do zbierania 
naklejek. Po zebraniu kompletu naklejek czytelnik zostanie uhonorowany dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie.

W roku 2018 w Bibliotece Publicznej w Krośnicach odbyły się 2 spotkania dla czytelników 
na które przybyło łącznie 120 osób. W Bibliotece Publicznej w Bukowicach odbyło się 5 
spotkań na które przybyło 470 osób. Natomiast w Bibliotece Publicznej odbyło się 7 
spotkań na które przybyło 500 osób.

Spotkania biblioteczne w naszych bibliotekach to głównie spotkania dla dzieci. Spotkania 
prowadzili autorzy książek dla dzieci, zaproszeni goście min. Radni Gminy Krośnie, 
policjant, leśniczy.

Spotkania były organizowane min. Z okazji Dnia Głośnego Czytania, Dnia Pluszowego 
Misia, Ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta dzieciom.

Biblioteka w Krośnicach liczy 651 czytelników z czego 148 to czytelnicy aktywnie 
wypożyczający książki. Księgozbiór w bibliotece w Krośnicach liczy 11. 695 książek. 
Godziny otwarcia biblioteki w Krośnicach:

Poniedziałek 9:00-17:00

Wtorek 8:00-16:00

Środa 8:00-16:00

Czwartek 11:00-19:00

Piątek 8:00-16:00
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Biblioteka Publiczna w Bukowicach liczy 314 czytelników, z czego 85 to czytelnicy 
aktywnie wypożyczający książki. Księgozbiór liczy 7.991 książek. Godziny otwarcia 
biblioteki w Bukowicach:

Poniedziałek 9:00-17:00

Wtorek 8:00 -16:00

Środa 9:00-17:00

Czwartek 11:00-19:00

Piątek 8:00 -16:00

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy Czeszyckiej liczy 258 czytelników, z czego 72 to 
czytelnicy aktywnie wypożyczający książki. Księgozbiór liczy 6892 książki.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 8:00-16:00

Wtorek 11:00-19:00

Środa 8:00-16:00

Czwartek 10:00-18:00

Piątek 8:00 -16:00

W tym roku kalendarzowym od stycznia do dnia 08.05 w Bibliotece w Krośnicach 
aktualnie wypożyczonych zostało 1325 książek.

W Bukowicach zostało wypożyczonych 235 książek

W Kuźnicy Czeszyckiej wypożyczonych zostało 70 książek.

W ostatnim czasie wyremontowana została Biblioteka w Kuźnicy Czeszyckiej. Została 
tam wymieniona podłoga oraz odświeżone półki biblioteczne.

Wyremontowana została także Biblioteka w Bukowicach.

Książki po które najchętniej sięgają czytelnicy w naszych bibliotekach to pozycje 
autorstwa: Katarzyny Michalak, REMIGIUSZA Mroza, Moniki A. Oleksy, Katarzyny Bondy, 
Izabelii Fraczyk, Guiliame Musso, Stephen’a King’a, Jojo Moyes’a, Harlana Cobena, 
Danielle Steel.
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5.4 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnicach

W celu realizacji zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji Gmina Krośnice powołała 
w formie jednostki budżetowej z dniem 1 sierpnia 2015 roku na podstawie uchwały nr 
VI/38/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 czerwca 2015r. Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Krośnicka Przystań” ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice.
Siedziba GOSiR znajduje się w obiekcie parku wodnego „Krośnicka Przystań”, którego 
dominującą c z ę ś ć  stanowi basen sportowy z ruchomym dnem, basen rekreacyjny 
z atrakcjami wodnymi typu zjeżdżalnie, jacuzzi oraz brodzikiem dla dzieci.
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Basen wyposażony jest również w saunarium z tarasem zewnętrznym (otwarty 
w październiku 2018 r.).
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Na pozostałej części obiektu znajduje się zaplecze szatniowo-sanitarne basenu oraz sale 
ćwiczeń: fitness i do zajęć sportowych oraz siłownia wyposażona w nowy sprzęt siłowy 
i do ćwiczeń kardio w sierpniu 2018 r.
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku basen odwiedziło ok. 130 tys. klientów, 
w tym wejście na basen i saunę w ilości 110 tys., uczniowie ze szkół gminy 9 335 wejść, 
nauka pływania ponad 3 tys. wejść, zajęcia rehabilitacyjne ponad 1 tys. wejść, fitness 
i crossfit 1,3 tys. wejść, siłownia ok. 5 tys. wejść.
Ponadto na basenie prowadzone były projekty „Umiem pływać” dla Dolnośląskiej 
Federacji Sportu, do której należą gminy Twardogóra, Zawonia i Cieszków (w projekcie 
wzięło udział 12 grup). Z projektu „Umiem pływać skorzystało również Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe, do którego należą gminy Sośnia i Zduny (w projekcie wzięło udział 
19 grup) oraz Fundacja KOM z Milicza (w projekcie wzięło udział ponad 200 dzieci). 
W okresie od maja do czerwca z wynajmu rowerów szosowych skorzystało ponad 900 
klientów.

Przy GOSiR działa prężnie młodzieżowa sekcja pływacka Black Aqua, która w 2018 roku 
liczyła 23 zawodników (13 dziewcząt i 10 chłopców). Barwy klubu reprezentują nie tylko 
w powiecie milickim, ale również podczas zawodów wyjazdowych.
Ogółem z zawodów pływackich zawodnicy przywieźli 94 złote, 88 srebrnych i 91 
brązowych medali.

W Parku Wodnym organizowane były również imprezy cykliczne tj.:
- Międzygminne Szkolne Zawody w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Krośnice,
- Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego edycja wiosenna i jesienna,
- Turniej Kraśnickiej Halowej Piłki Nożnej,
- Turniej Szachowy edycja wiosenna i jesienna,
- Cała Polska Biega,
- Podwórkowa Liga Mistrzów Gminy Krośnice,
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- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego,
- Turniej Piłki Nożnej Kobiet „Szpilki na boisku” ,
- VII Mini Mistrzostwa Sołectw,
- Cykl Turniejów siatkówki plażowej „Plaża Tour” ,
- VII edycja Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej,
- Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym,
- Rajd Charytatywny „Jedziemy dla Ryszarda Szurkowskiego”,
- Triathlon.
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Ponadto, w sezonie letnim, weekendowo, GOSiR prowadził letnie kąpielisko nad stawem 
na terenie Kraśnickiej Kolejki Wąskotorowej oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego w celu 
uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Krośnice.

Dodatkowo w ciągu roku prowadzone były zajęcia na hali sportowej dla dzieci i młodzieży 
takie jak: wyjazd do parku trampolin gojump, cykliczne turnieje szachowe, powitanie lata 
na sportowo, badminton, treningi piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców, gry zespołowe 
i inne.
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VI. Realizacja uchwał rady gminy

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Realizując obowiązki nałożone przepisami w /w  ustawy Wójt Gminy przy pomocy Urzędu 

Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 roku w sposób określony 

uchwałami.

W 2018 roku Rada Gminy VII kadencji obradowała na 5 sesjach zwyczajnych, 5 sesjach 

nadzwyczajnych i podjęła 68 uchwał.

Wśród podjętych uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 

nadzoru jakimi są: w zakresie zgodności z prawem -  Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie 

spraw finansowych -  Regionalna Izba Obrachunkowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania 

finansami publicznymi. Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru 

jakim jest Wojewoda Dolnośląski zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym. 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.
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0 Nr uchwały Data

podjęcia

Tytu ł uchwały Sposób realizacji uchwały

1 XLV I/279/2018 17.01.2018 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej 

Powiatowi Milickiemu

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana zgodnie 

z podpisaną umową na modernizację 

dróg powiatowych w Krośnicach 

(odcinek na ul. Kolejowej i ul. 

Sanatoryjnej) oraz w Pierstnicy.

2 X LV I/280/2018 17.01.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

3 XLVI/281/2018 17.01.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

4 XLV II/282/2018 07.02.2018 w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

w Krośnicach

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i została wykonana.

5 XLV II/283/2018 07.02.2018 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Krośnice na 

lata 2018-2022

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia. Program jest w trakcie 

realizacji (poprzedni obowiązywał 

w latach 2012-2017).

6 XLV II/284/2018 07.02.2018 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana (Program  

jest uchwalany corocznie).
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Problemów

Alkoholowych w Gminie 

Krośnice w roku 2018

7 XLVI1/285/2018 07.02.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne 

zniesienie 

współwłasności 

nieruchomości 

niezabudowanych 

oznaczonych 

geodezyjnie numerami: 

88/28 , 88 /2 9 , 8 8 /3 0 , 

88/31, 88 /32 , 88 /33 , 

88 /3 4 , 88 /35 , 88 /36 , 

88/37 , 88 /38 , 88 /39 , 

8 8 /4 0 , 88/41, 88 /42 , 

8 8 /4 3  obręb 

Wierzchowice poprzez 

ustanowienie odrębnej 

własności działek

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia. W  związku ze śmiercią 

jednego ze współwłaścicieli oraz 

prowadzonym postępowaniem  

spadkowym współwłasność nie 

została jeszcze zniesiona.

8 XLVI1/286/2018 07.02.2018 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

Zespołu Szkół Szkoły 

Podstawowej 

i Gimnazjum im. 

Piastów Śląskich 

w Bukowicach, w skład 

którego wchodziły 

jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa im. 

Piastów Śląskich 

w Bukowicach 

i Gimnazjum im. 

Piastów Śląskich 

w Bukowicach 

w ośmioletnią Szkołę

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została zrealizowana 

w związku z reformą oświatową.
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Podstawową im. 

Piastów Śląskich 

w Bukowicach

9 XLVI1/287/2018 07.02.2018 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. 

Ignacego Łukasiewicza 

w Krośnicach, 

wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół 

i Przedszkola 

w Krośnicach 

w ośmioletnią Szkołą 

Podstawową im. 

Ignacego Łukasiewicza 

w Krośnicach, 

wchodzącą w skład 

Zespołu Szkół 

w Krośnicach

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została zrealizowana w  

związku z reformą oświatową.

10 XLVI1/288/2018 07.02.2018 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

Zespołu Szkół im. 

Edmunda

Bojanowskiego Szkoły 

Podstawowej i 

Gimnazjum w Kuźnicy 

Czeszyckiej, w skład 

którego wchodziły 

jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa im. 

Edmunda

Bojanowskiego w

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została zrealizowana w  

związku z reformą oświatową.
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Kuźnicy Czeszyckiej i 

Gimnazjum im. 

Edmunda

Bojanowskiego w  

Kuźnicy Czeszyckiej w  

ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. 

Edmunda

Bojanowskiego w  

Kuźnicy Czeszyckiej

11 XLVI1/289/2018 07.02.2018 w sprawie ustalenia 

czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości 

opłaty za korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego dzieci 

w wieku do lat 6 w  

Gminie Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. 

Uchwała jest realizowana w związku ze 

zmianą ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych.

12 XLVI1/290/2018 07.02.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie 

Czeszyce, w  granicach 

działek o numerach 

ewidencyjnych 52/1 i 

52/2

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana - plan 

miejscowy został uchwalony przez 

Radę w  dn. 26.02.2019 r.

13 XLVI1/291/2018 07.02.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębach

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana - plan 

miejscowy został sporządzony, a 

projekt uchwały złożono w Biurze 

Rady do uchwalenia.
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Wierzchowice część 

działki o nr ewid. 409 , 

Dziewiętlin część działki 

o nr ewid. 152/119 i 

Grabownica dla części 

działek o nr ewid. 442, 

431

14 XLV II/292/2018 07.02.2018 w sprawie 

zatwierdzenia planu 

pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krośnice.

15 XLVI1/293/2018 07.02.2018 w sprawie 

zatwierdzenia planów  

pracy Komisji stałych 

Rady Gminy Krośnice 

na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana przez 

Przewodniczących Komisji stałych 

Rady Gminy Krośnice.

16 XLV II/294/2018 07.02.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

17 XLVI11/295/2018 21.03.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu 

po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 5 lat 

w trybie 

bezprzetargowym

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została zrealizowana 

poprzez podpisanie umowy najmu 

lokalu użytkowego w Luboradowie na 

kolejny okres.

18 XLVI11/296/2018 21.03.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie 

do Partnerstwa 

powołanego do 

realizacji projektu pn. 

"Razem odkrywamy 

świat"

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została zrealizowana 

poprzez przystąpienie do Partnerstwa 

i zawarcie Umowy partnerskiej dot. 

realizacji Projektu pn. "Razem 

odkrywamy świat", który 

współfinansowany będzie ze środków  

Regionalnego Programu
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Operacyjnego W ojewództwa  

Dolnośląskiego 2014-2020, Osi 

priorytetowej 10 „Edukacja”, Działania 

10.2 „Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji 

podstawowe, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej”, Poddziałanie 

10.2.1 „Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej -  konkurs 

horyzontalny”.

19 XLIX /297/2018 28.03.2018 w sprawie podziału 

Gminy Krośnice na 

okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów, 

granic oraz liczby 

radnych wybieranych w  

każdym okręgu

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Doln. Gminę Krośnice podzielono 

na 15 jednomandatowych okręgów  

wyborczych.

20 XLIX /298/2018 28.03.2018 w sprawie podziału 

Gminy Krośnice na stałe 

obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib 

obwodowych komisji 

wyborczych

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Doln. Gminę Krośnice podzielono 

na 4 stałe obwody głosowania.

21 XLIX /299/2018 28.03.2018 w sprawie Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy 

Krośnice w 2018 roku

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana (Program  

jest uchwalany corocznie).
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22 X LIX /300 /2018 28.03.2018 w sprawie przyjęcia 

Programu usuwania 

wyrobów

zawierających azbest z 

terenu Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest realizowana. W  

programie zostały zawarte aktualne 

dane z przeprowadzonej 

inwentaryzacji, dostosowano zapisy 

do aktualnego stanu prawnego, 

określono harmonogram realizacji 

programu oraz uwzględniono 

finansowe aspekty usunięcia i 

unieszkodliwienia wyrobów  

zawierających azbest z terenu Gminy 

do 2032 roku.

23 XLIX/301/2018 28.03.2018 w sprawie ustalenia 

zasad korzystania z 

parkingu na terenie 

zespołu pałacowo- 

parkowego Krośnice- 

Wierzchowice oraz 

ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z 

tego parkingu

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i jest realizowana przez CETS - 

administratora terenu Kraśnickiej Kolei 

Wąskotorowej.

24 XLIX /302/2018 28.03.2018 zmieniająca uchwałę w

sprawie regulaminu

przyznawania

dodatków i innych

składników

wynagrodzenia

nauczycieli

zatrudnionych w  

szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez 

Gminę Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. i 

jest realizowana przez dyrektorów  

szkół.

25 X L IX /303/2018 28.03.2018 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej 

Powiatowi Milickiemu

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana zgodnie z 

podpisaną umową o wspólnej realizacji 

zadania pn: 

„Budowa chodnika przy drodze
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powiatowej nr 1450D w Bukowicach na 

odcinku od ul. Brzozowej do budynku 

nr 150 przy ul. Wrocławskiej”.

26 X L IX /304 /2018 28.03.2018 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla 

W ojewództwa  

Dolnośląskiego - 

budowa chodnika w  

ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 448  w  

miejscowości Police - 

etap II

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

udzielenie z budżetu Gminy Krośnice 

pomocy rzeczowej dla W ojewództwa  

Dolnośląskiego, polegającej na 

wykonaniu dokumentacji projektowej 

zamiennej dla zadania pn: „Budowa 

chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 448  w  miejscowości Police, gmina 

Krośnice -  etap II”.

27 X L IX /305/2018 28.03.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie 

Brzostowo, w granicach 

działki o numerze 

ewidencyjnym 241/10

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest w trakcie realizacji.

28 X L IX /306/2018 28.03.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie 

Czeszyce, w granicach 

działki o numerze 

ewidencyjnym 34/1

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest w trakcie realizacji.

29 XLIX /307/2018 28.03.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest w trakcie realizacji.
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zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie 

Łazy Wielkie AM 1, w 

granicach działek o 

numerach

ewidencyjnych 8 8 /7  i 91

30 X L IX /308/2018 28.03.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

31 XLIX /309 /2018 28.03.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

32 L/310/2018 24.04.2018 zmieniająca uchwałę w  

sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne 

zniesienie 

współwłasności 

nieruchomości 

niezabudowanych 

oznaczonych 

geodezyjnie numerami: 

88/28 , 88 /2 9 , 8 8 /3 0 , 

88/31, 88 /32 , 88 /33 , 

88 /3 4 , 88 /35 , 88 /36 , 

88/37 , 88 /38 , 88 /39 , 

8 8 /4 0 , 88/41, 88 /42 , 

8 8 /4 3  obręb 

Wierzchowice poprzez 

ustanowienie odrębnej 

własności działek

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia. W  związku ze śmiercią 

jednego ze współwłaścicieli oraz 

prowadzonym postępowaniem  

spadkowym współwłasność nie 

została jeszcze zniesiona.

33 L/311/2018 24.04.2018 w sprawie emisji 

obligacji komunalnych

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana -
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w roku budżetowym  

2018 oraz określenia 

zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu

wyemitowano wszystkie zaplanowane 

serie obligacji komunalnych.

34 L/312/2018 24.04.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

35 L/313/2018 24.04.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

36 L/314/2018 24.04.2018 w sprawie zasad 

finansowania 

przedsięwzięć 

związanych z 

usuwaniem azbestu i 

wyrobów

zawierających azbest z 

terenu Gminy Krośnice 

w roku 2018

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i została wykonana (Program jest 

uchwalany corocznie).

37 LI/315/2018 24.05.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

38 LI/316/2018 24.05.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

39 LI/317/2018 24.05.2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

przez Gminę Krośnice 

dla Powiatu Milickiego 

na realizację zadania z

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

udzielenie pomocy finansowej w  

formie dotacji celowej w wysokości 

2 .0 0 0 ,0 0  zł na realizację zadania z 

zakresu polityki społecznej,
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zakresu polityki 

społecznej

polegającego na „prowadzeniu 

warsztatów terapii zajęciowej 

zmierzających do usamodzielnienia 

uczestników, poprzez wyposażenie ich 

w umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego oraz 

zaradności osobistej”.

4 0 LII/318/2018 27.06.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu 

po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie kolejnej umowy z 

dotychczasowym najemcą lokalu 

użytkowego w budynku świetlicy 

wiejskiej w Suliradzicach.

41 LII/319/2018 27.06.2018 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i 

podawania napojów  

alkoholowych na 

terenie Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

- zezwolenia wydawane są zgodnie z 

jej zapisami.

42 L II/320/2018 27.06.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie Gminy 

Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

Zgodnie z jej zapisami miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli pn. „Letnia 

Przystań”, zlokalizowane na 

fragmencie dz. ewid. nr 5 0 8 /3 7  obr. 

Krośnice funkcjonowało przez 19 dni w  

okresie 14.07.2018-02.09.2018.

43 LII/321/2018 27.06.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej

umowy dzierżawy po

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie z dotychczasowym
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umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

działki nr 54 obr. Brzostowo.

44 LI 1/322/2018 27.06.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej

umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie z dotychczasowym  

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

działki nr 2 3 /4  obr. Dąbrowa.

45 LI 1/323/2018 27.06.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej

umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie z dotychczasowym  

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

działek nr 712/5, 712/6, 712/8, 813/1, 

813/2, 813/3 i 813/4 obr. Krośnice.

46 L II/324/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

47 L II/325/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

48 L II/326/2018 27.06.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie 

Łazy Wielkie AM2, w  

granicach działek o 

numerach

ewidencyjnych 80/1 i 

196

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana. Plan 

został sporządzony i uchwalony przez 

Radę w  dn. 28.03.2019 r.
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49 LII/327/2018 27.06.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrąbie 

Wierzchowice, w 

granicach działki o 

numerze ewidencyjnym  

8 7 /38

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana. Plan 

został sporządzony i uchwalony przez 

Radą w dn. 28.03.2019 r.

50 LII/328/2018 27.06.2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta 

Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia - jej zapisy są stosowane.

51 L II/329/2018 27.06.2018 w sprawie 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego Gminy 

Krośnice za 2017 rok 

wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu 

Gminy Krośnice za 2017 

rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia - Rada zatwierdziła 

sprawozdanie.

52 LI 1/330/2018 27.06.2018 w sprawie udzielenia 

W ójtowi Gminy 

Krośnice absolutorium z 

tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia - Rada udzieliła W ójtowi 

absolutorium.

53 LI 11/331/2018 22.08.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

54 LI 11/332/2018 22.08.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.
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Krośnice na lata 2018

2028

55 LII 1/333/2018 22.08.2018 zmieniająca uchwałę w  

sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej 

Powiatowi Milickiemu

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zwiększenie kwoty pomocy rzeczowej 

na zadanie pn. „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1450D w  

Bukowicach na odcinku od ul. 

Brzozowej do budynku nr 150 przy ul. 

Wrocławskiej” z kwoty 200  0 0 0 ,0 0  zł 

do kwoty 220 0 0 0 ,0 0  zł, co umożliwiło 

rozstrzygnięcie (kolejnego) przetargu 

na jego realizację, oczekiwaną przez 

mieszkańców.

56 LIV /334/2018 17.09.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie 

zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie z dotychczasowym  

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

działki nr 194/28 obr. Wierzchowice.

57 LIV/335/2018 17.09.2018 w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu 

głosowania w 

wyborach 

samorządowych, 

zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r.

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Doln. Odrębny obwód 

głosowania został utworzony w Domu 

Pomocy Spłecznej w Krośnicach.

58 LIV /336/2018 17.09.2018 w sprawie 

dopuszczenia zapłaty 

podatków, opłat oraz 

niepodatkowych 

należności 

budżetowych 

stanowiących dochód 

budżetu Gminy 

Krośnice za pomocą

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i jest realizowana podczas regulowania 

za pomocą karty płatniczej lub 

telefonu komórkowego zobowiązań 

wobec Gminy Krośnice, m. in. podatku 

od nieruchomości, rolnego, leśnego, od 

środków transportowych, opłaty za 

gospodarowanie odpadami

GMINA ,

KROŚNICE
w Dolinie Baryczy Strona | 131



innego instrumentu 

płatniczego, w tym  

instrumentu

płatniczego, na którym  

przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny

komunalnymi, opłaty skarbowej i 

innych wymaganych przepisami 

prawa, stanowiących dochody Gminy.

59 LIV/337/2018 17.09.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

60 L IV /338/2018 17.09.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

61 LIV /339/2018 17.09.2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

przez Gminą Krośnice 

dla Powiatu Milickiego 

na realizacją zadania z 

zakresu ochrony 

zdrowia

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Milickiego w formie dotacji 

celowej w wysokości 5 0 .0 0 0 ,0 0  zł na 

realizację zadania z zakresu ochrony 

zdrowia mieszkańców Gminy Krośnice, 

polegającego na zakupie wraz z 

dostawą i montażem tomografu 

komputerowego z oprogramowaniem  

PACS i RIS oraz adaptacja 

pomieszczeń i ucyfrowienie aparatu 

RTG.

62 LV /340/2018 18.10.2018 w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Doln., a jej uchwalenie 

zagwarantowało od początku nowej 

kadencji wystąpienie podstaw  

prawnych dla funkcjonowania komisji 

skarg, wniosków i petycji oraz 

zapewnienie zasad 

związanych z transmitowaniem i
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utrwalaniem obrad organu 

stanowiąco-kontrolnego.

63 LV/341/2018 18.10.2018 w sprawie 

szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw  

obywatelskich, 

tworzenia komitetów  

tych inicjatyw, 

wym ogów formalnych, 

jakim muszą 

odpowiadać składane 

projekty oraz zasad ich 

promocji

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln.

64 LV/342/2018 18.10.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie 

zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie z dotychczasowym  

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 25/1 obr. Krośnice.

65 LV /343/2018 18.10.2018 w sprawie programu 

współpracy Gminy 

Krośnice z 

organizacjami 

pozarządowymi w roku 

2019

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest w trakcie realizacji 

(Program jest uchwalany corocznie).

66 LV /344/2018 18.10.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

67 LV /345/2018 18.10.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.
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68 LV/346/2018 18.10.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zniesienie 

współwłasności 

nieruchomości 

zabudowanej położonej 

w Pierstnicy nr 22 

poprzez ustanowienie 

odrębnej własności 

lokali mieszkalnych i 

pomieszczeń 

przynależnych do tych 

lokali

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana - w  

kwietniu 2019 r. podpisano umowę 

notrialną.

69 1/1/2018 20.11.2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Rady Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

70 1/2/2018 20.11.2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

71 II/3 /2018 29.11.2018 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu

dostarczania wody 

i odprowadzania 

ścieków na terenie 

Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i jest realizowana przez Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Krośncach.

72 11/4/2018 29.11.2018 zmieniająca uchwałę w  

sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i została wykonana.

73 11/5/2018 29.11.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

74 II/6 /2018 29.11.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

GMINA ,

KROŚNICE
w Dolinie Baryczy Strona | 134



Krośnice na lata 2018

2028

75 11/7/2018 29.11.2018 w sprawie ustalenia 

składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

76 11/8/2018 29.11.2018 w sprawie ustalenia 

składu osobowego 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

77 II/9 /2018 29.11.2018 w sprawie ustalenia 

składu osobowego 

Komisji Budżetu, 

Finansów i Planowania

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

78 11/10/2018 29.11.2018 w sprawie ustalenia 

składu osobowego 

Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury, 

Sportu i Turystyki

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

79 11/11/2018 29.11.2018 w sprawie ustalenia 

składu osobowego 

Komisji Rolnictwa, 

Infrastruktury 

Technicznej, Ochrony 

Środowiska i Porządku 

Publicznego

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

80 111/12/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów

Alkoholowych w  Gminie 

Krośnice na 2019 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia. Program jest w trakcie 

realizacji.
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81 111/13/2018 27.12.2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na 

obszarze Gminy 

Krośnice, w obrębie 

Wierzchowice, w 

granicach działki o 

numerze ewidencyjnym  

21/2

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest w trakcie realizacji.

82 111/14/2018 27.12.2018 w sprawie wyboru 

metody ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami

komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej 

opłaty dla 

nieruchomości, na 

których zamieszkują 

mieszkańcy na terenie 

Gminy Krośnice

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

z mocą obowiązującą od 01.02.2019 r. i 

została wykonana. Zgodnie z zapisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach mieszkańcy 

otrzymali zawiadomienia o stanie 

stawki opłat.

83 111/15/2018 27.12.2018 zmieniająca Uchwałę Nr 

XIV /78/2015  Rady 

Gminy Krośnice z dnia 

10 grudnia 2015 r. 

w sprawie

obowiązujących na 

terenie Gminy Krośnice 

wzorów formularzy 

składanych przez 

podatników podatku 

rolnego, leśnego oraz 

od nieruchomości, do 

celów podatkowych

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

i została wykonana. Druk ZN/1B DANE 

0  ZWOLNIENIACH W  PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI został podany do 

wiadomości podatników w Biuletynie 

Informacji Publicznej.
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84 111/16/2018 27.12.2018 w sprawie wyznaczenia 

stałego przedstawiciela 

do reprezentowania 

Gminy Krośnice w 

Stowarzyszeniu Gmin i 

Powiatów „Dolnośląska 

Kraina Rowerowa”

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

85 111/17/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2019 rok

Uchwała weszła w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r.

86 111/18/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2019

2029

Uchwała weszła w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r.

87 III/19/2018 27.12.2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy 

użyczenia po umowie 

zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana poprzez 

zawarcie kolejnej umowy użyczenia na 

okres do 1 roku z dotychczasowym  

użytkownikiem działki nr 87 /55  obr. 

Wierzchowice (PSZOK)

88 111/20/2018 27.12.2018 w sprawie emisji 

obligacji komunalnych 

w roku budżetowym  

2019 oraz określenia 

zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i jest w trakcie realizacji.

89 111/21/2018 27.12.2018 w sprawie przyjęcia 

programu osłonowego 

w zakresie dożywiania 

na lata 2019-2023

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia z mocą obowiązującą od 1 

stycznia 2019 r. i jest realizowana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krośnicach.
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90 III/22 /2018 27.12.2018 w sprawie 

podwyższenia 

kryterium  

dochodowego 

uprawniającego do 

uzyskania nieodpłatnej 

pomocy w zakresie 

dożywiania oraz w 

sprawie określenia 

zasad zwrotu 

wydatków w zakresie 

dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim  

programem wspierania 

finansowego gmin 

"Posiłek w szkole i w  

domu" na lata 2019

2023

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Doln. 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2019 r. i jest realizowana przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  

Krośnicach.

91 111/23/2018 27.12.2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy 

Krośnice na 2018 rok

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.

92 III/24 /2018 27.12.2018 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Krośnice na lata 2018

2028

Uchwała weszła w życie z dniem  

podjęcia i została wykonana.
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