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I. 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 do 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 o znaczeniu krajowym: droga nr 440 Trzebnica-Wrocław i odchodząca od 

niej na południe (w kierunku Krośnic i Twardogóry do Sycowa) droga nr 446. 
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We wsi Wierzchowice, w dawnej kopalni gazu, zlokalizowany jest największy 

w Polsce podziemny magazyn gazu noszący nazwę miejscowości w której jest 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 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. liczba ludności w gminie wynosiła 8128 osób, z czego 

kobiety stanowiły  49,63% ogólnej liczby mieszkańców (wg danych ewidencji ludności UG 

Krośnice). Na pobyt stały zameldowanych było 8001 osób a  127 osób na pobyt czasowy.  

Saldo migracji, czyli różnica między osobami zameldowanymi na pobyt stały                                    

a wymeldowanymi z pobytu stałego w ciągu roku było  dodatnie, ponieważ w trakcie roku        

w Urzędzie Gminy zameldowało się na pobyt stały i czasowy  271 osób , a wymeldowało 44 

osób. 

W roku 2021 wystąpił ujemny przyrost naturalny. Liczba urodzeń wynosiła -  68, natomiast 

liczba zgonów – 100. 

Na terenie Gminy obserwuje się spadek liczby mieszkańców, co obrazuje poniższa tabela.  

Wyszczególnienie J.m. 2017 2018 2019 2020 2021 

            ogółem      osoba 8 222 8 238 8 216 8 161 8 128 

Źródło: Dane z ewidencji ludności UG Krośnice 

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 46 osób/km2, w stosunku do średniej gęstości 

zaludnienia w województwie dolnośląskim, które wynosi 146 mieszkańców/km2, obszar 

Gminy Krośnice zalicza się do słabo zaludnionych terenów województwa dolnośląskiego. 

Według danych z Urzędu Gminy w Krośnicach najbardziej zaludnione miejscowości                    

w 2021 r. to: 

-  Krośnice: 1 805 mieszkańców; 

-  Bukowice: 1 616 mieszkańców; 

-  Wierzchowice: 816 mieszkańców; 

-  Pierstnica: 351 mieszkańców; 

-  Kuźnica Czeszycka: 284 mieszkańców; 

-  Łazy Wielkie: 303 mieszkańców. 

 

W dwóch sołectwach Krośnice i Bukowice zamieszkuje w sumie 3 421 osób co stanowi              

42,08% wszystkich mieszkańców gminy. 
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Stan i struktura ludności gminy według wieku i płci przedstawia się następująco (dane na dzień 

31.12.2021 r.): 

- osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 18-tego roku życia) stanowią 19,63% ogółu 

mieszkańców (w sumie 1 596 osoby, w tym 781 kobiety). 

- osoby w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej  65 roku życia oraz kobiety powyżej 

60 roku życia) stanowią 20,05% ogółu mieszkańców (w sumie 1 630  osoby, w tym 1 064 

kobiet ). 

Z powyższych danych wynika, iż największą grupę osób stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym. 

 

 

 

    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 funkcję 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 się 

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 o 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 kolorystykę. 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     

i 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). 

 

 

Pozioma forma logo Gminy Krośnice 

Oprócz podstawowej formy logo Gminy Krośnice w konkretnych przypadkach istnieje 

również możliwość stosowania jego poziomej wersji.   
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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 Italic, Bold, Black. Pozostałe odmiany dopuszczalne są tylko              w 

szczególnych przypadkach.   

 

 

II. Informacje inwestycyjne i finansowe 

 

2.1 Wykonanie budżetu gminy Krośnice 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA  2021 ROK 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1.1 Dochody 

        Budżet na rok 2021 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą nr 

XXXI/204/2020 Rady Gminy Krośnice na kwotę: dochody – 50.831.153,75 zł,  wydatki – 

53.377.975,75 zł.  Na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.546.822 zł, który był 

pokryty przychodami z wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę                     

w wysokości 640.822 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 906.000 zł oraz 

niewykorzystanymi środkami z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

1.000.000 zł. Przychody budżetu zaplanowano na łączną kwotę 6.406.000 zł, rozchody 

natomiast zaplanowano na kwotę 3.859.178 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 

760.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 449.178 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 

2.650.000 zł. Budżet w 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:  

 uchwałą nr XXXII/220/2021  z dnia 12.02.2021 r. 

 uchwałą nr XXXIII/223/2021 z dnia 08.03.2021 r. 

 uchwałą nr XXXIV/236/2021 z dnia 30.03.2021 r. 

 uchwałą nr XXXV/239/2021 z dnia 15.04.2021 r. 
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 uchwałą nr XXXVI/249/2021 z dnia 07.05.2021 r. 

 uchwałą nr XXXVII/255/2021 z dnia 15.06.2021 r. 

 uchwałą nr XXXVIII/269/2021 z dnia 02.07.2021 r. 

 uchwałą nr XXXIX/272/2021 z dnia 21.07.2021 r. 

 

 

 

 uchwałą nr XL/276/2021 z dnia 12.08.2021 r. 

 uchwałą nr XLI/287/2021 z dnia 15.09.2021 r. 

 uchwałą nr XLII/288/2021 z  dnia 28.09.2021 r. 

 uchwałą nr XLIII/290/2021 z dnia 04.11.2021 r. 

 uchwałą nr XLIV/292/2021 z dnia 15 .11.2021 r. 

 uchwałą nr XLV/302/2021 z dnia 29.11.2021 r. 

 uchwałą nr XLVI/306/2021 z 15.12.2021 r. 

 uchwałą nr XLVII/311/2021 z dnia 30.12.2021 r.  

 

Wójt Gminy Krośnice upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających                      

z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2021 

dokonał zmian budżetu  15 -ma  zarządzeniami. 

Na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 53.859.298,97 zł, 

plan wydatków  54.672.029,72 zł. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach planowany był na 

kwotę 812.730,75 zł. Planowane przychody budżetu wynosiły 6.571.908,75 zł, kwota 

planowanych rozchodów wyniosła 5.759.178 zł.  

W 2021 roku Gmina Krośnice przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

kwotę 3.859.178 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wyniosły 508.114,26 zł, z czego zaangażowano w finansowanie deficytu kwotę 350.000 zł. Na 

rachunku budżetu znalazły się także niewykorzystane  środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 1.000.000 zł, oraz z projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w wysokości 143.908,75 zł.  

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje na łączną kwotę 4.500.000 zł, 

oraz zaciągnęła dwie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 578.000 zł. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych 

długoterminowych wyniosły 3.859178 zł. Kwota 1.900.000 zł poprzez utworzenie lokaty zasiliła 

finansowanie inwestycji gminnych ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych                     w 

2022 roku. 

 

2.1.2 Wykonanie dochodów w 2021 roku 

Na dzień 31.12.2021  roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,3%, w stosunku do 

uchwalonego planu. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości  50.374.601,55 zł, co stanowi 

100,5% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 3.649.490,02 zł, co 

stanowi 97,67%. 
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W zakresie dochodów własnych  plan wyniósł 26.827.396 zł wykonanie –  27.195.868,82 zł, co 

stanowi  101,37%.  

Dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 1.293.402 zł wykonano w kwocie 

1.304.445,89 zł, co stanowi 100,85%.  

Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.326.799,42 zł 

wykonano w wysokości 2.241.750,08 zł, co stanowi 96,34%. 

 

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem  plan wyniósł 14.583.280,55 zł, wykonanie –  

14.453.605,78 zł, co stanowi  99,11 %.  

Subwencje w wysokości planu  8.828.421 zł wykonane zostały w 100%.  

W latach 2019-2021 wykonanie dochodów  w głównych grupach przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Rok 2019 

Plan 

Rok 2019 

Wykonanie   

Rok 2020 

Plan  

Rok 2020 

Wykonanie  

Rok 2021 

Plan  

Rok 2021 

Wykonanie  

1. Dochody własne 21.896.203 21.581.731,14 22.995.635 22.671.914,65 26.827.396 27.195.868,82 

2. Dochody jednostek 

gminnych 

2.088.062 1.837.738,48 1.063.145 1.045.387,70 1.293.402 1.304.445,89 

3.Środki z różnych 

źródeł przeznaczone na 

inwestycje i remonty 

1.848.077,36 1.844.270 1.543.717,87 1.543.717,87 2.326.799,42 2.241.750,08 

4. Dotacje 13.102.785,73 12.864.413,77 15.116.730,10 14.901.347,51 14.583.280,55 14.453.605,78 

5.Subwencje 8.670.088 8.670.088 8.633.576 8.633.576 8.828.421 8.828.421 

       

OGÓŁEM 

DOCHODY 

47.605.216,09 46.798.241,39 49.352.803,97 48.795.943,73 53.859.298,97 54.024.091,57 

 

Wykonanie dochodów za 2021 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji 

budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.    

W wyszczególnionych wyżej  grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco: 

 

 

Dochody własne 

Na dzień 31.12.2021 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 26.827.396 zł, 

wykonanie wyniosło 27.195.868,82 zł, co stanowi  101,37%. Dochody majątkowe (sprzedaż 

mienia gminnego i dotacje inwestycyjne) zaplanowane po zmianach  w wysokości 3.736.299,42 
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zł zostały osiągnięte w wysokości 3.649.490,02 zł, co stanowi 97,67%. Zestawienie 

szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela: 

                                                                                                                                w zł 

L.p. Wyszczególnienie 2021 % 

    Plan Wykonanie  

1. Podatek rolny 570.000 558.472,83 97,98 

2. Podatek od nieruchomości 10.780.000  10.743.765,83 99,66 

3. Podatek leśny 229.700  226.068,00 98,41 

4. Podatek od środków transportowych 380.000  376.643,40 99,12 

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 432.000  431.875,79 99,97 

6. Odsetki 48.251 62.608,37 129,75 

7. Dochody z najmu i dzierżawy 160.000  147.099,16 91,93 

8. Dochody ze sprzedaży mienia 1.409.500 1.407.739,94 99,87 

9. 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie i służebność 17.300  14.654,49 

84,71 

10. Dochody z różnych dochodów i opłat 48.586  46.135,64 94,95 

11. Karta podatkowa 8.000  6.124,02 76,55 

12. Podatek od spadków i darowizn 30.000  20.352,00 67,84 

13. Wpływy z opłaty skarbowej 15.000  19.855,00 132,37 

14. Opłata eksploatacyjna 896.000  895.760,90 99,97 

15. Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol 173.940  173.874,11 99,96 

16. Wpływy z innych opłat lokalnych 2.367.000  2.391.265,98 101,02 

17. Udziały w podatkach budżetu państwa 8.038.313  8.399.574,39 104,49 

18. 

Dochody jst związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej  20.000  44.559,66 

222,79 

19. Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych 240.000 241.642,86 100,68 

20. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 846.806 846.806,00 100 

21. Pozostałe dochody                    117.000       140.990,45 120,5 

  RAZEM DOCHODY WŁASNE 26.827.396  27.195.868,82 101,37 
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W 2021 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości po dokonanych w ciągu roku zmianach 

zaplanowane zostały  na kwotę 1.391.000 zł, 4.000 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 14.500 zł z tytułu sprzedaży składników 

majątkowych gminy. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia                        

o przetargach ukazywały się w lokalnej prasie „Głos Milicza”, na stronach internetowych 

Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym 

Infopublikator.pl oraz na portalach współpracujących, w serwisie internetowym Gratka.pl,                   

a także ogłoszenia o przetargach zamieszczane były przez sołtysów na tablicach informacyjnych 

w poszczególnych sołectwach, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy                    z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020.1990) oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 

2014.1490 ze zm.).  
 

W terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia  2021 r. ogłoszono 34 przetargi, z czego  

11 zakończyło się wynikiem pozytywnym i w efekcie sprzedażą nieruchomości. 

W trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, 

oraz w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży dwóch działek na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które nabyły te 

nieruchomości, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

  

W ciągu  2021 roku  łączne wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 1.407.739,94 zł, z czego 

sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 1.391.349,47 zł, pozostała sprzedaż 16.390,47 zł. 

 

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w  2021 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 

niezabudowana 

 

Działka nr 112  AM-1, o pow. 

0,1874 ha, obręb Świebodów 

 

27.01.2021 

 

4.969,20 zł w tym cena 

netto działki 4.040,00 zł 

+ 23% podatek VAT   

 

2.700,00 zł +23 

% VAT 

 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

2  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Lokal mieszkalny nr 20 przy 

ul. Sanatoryjnej 26 w 

Krośnicach 

działka nr 506/22 AM-1, 

obręb Krośnice 

 

28.01.2021 

 

15.300 zł (sprzedaż 

zwolniona z VAT)   

 

102.000,00 zł 

 

Sprzedaż na rzecz 

najemcy z 

zastosowaniem 85% 

bonifikaty 

3  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 45/13 AM-1, o 

pow. 0,3994 ha, obręb 

Dziewiętlin 

 

08.02.2021 

 

54.796,50 zł w tym cena 

netto działki 44.550,00 zł 

+ 23% podatek VAT   

 

44.100,00 zł 

+23 % VAT 

 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

4    

19.02.2021 

  

27.100,00 zł 

+23 % VAT 

 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
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Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 106/7 AM-2, o 

pow. 0,1142 ha, obręb Łazy 

Wielkie 

37.269,00 zł w tym cena 

netto działki 30.300,00 zł 

+ 23% podatek VAT   

5  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

 

Działka nr 112/5 AM-2, o 

pow. 0,1654 ha, obręb Łazy 

Wielkie 

 

06.04.2021  

 

52.890,00 zł w tym cena 

netto działki 43.000 zł + 

23% podatek VAT 

42.500,00 zł + 

23% VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

6 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 260/12 AM-1, o 

pow. 0,0063 ha, obręb 

Bukowice 

25.06.2021 6.273,00 zł w tym cena 

netto działki 5.100,00 zł 

+ 23% podatek VAT 

3.100,00 zł + 

23% VAT 

W drodze 

bezprzetargowej, na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 

przyległej 

7 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 92/2 AM-1, o pow. 

0,4400 ha, obręb Suliradzice 

12.07.2021  83.640,00 zł w tym cena 

netto działki 68.000 zł + 

23% podatek VAT 

56.700,00 zł + 

23% VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

8 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 108/2 AM-1, o 

pow. 0,6347 ha, obręb 

Kotlarka 

15.07.2021  36.320,49 zł w tym cena 

netto działki 29.526,12 zł 

+ 23% VAT 

34.700,00 + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

9 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 260/11 AM-1, o 

pow. 0,0050 ha, obręb 

Bukowice 

06.08.2021 4.602,66 zł w tym cena 

netto działki 3.742,00 zł 

+ 23% podatek VAT 

1.742,00 zł + 

23% VAT 

W drodze 

bezprzetargowej, na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 

przyległej 

10 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 506/19 AM-1, o 

pow. 0,6035 ha, obręb 

Krośnice 

24.09.2021  368.348,10 zł w tym 

cena netto działki 

299.470,00 zł + 23% VAT 

296.500,00 zł + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

11 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 812/6 AM-1, o 

pow. 0,1136 ha, obręb 

Krośnice 

24.09.2021  80.791,32 zł w tym cena 

netto działki 65.684,00 zł 

+ 23% VAT 

37.564,00 zł + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

12 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 131 AM-1, o pow. 

0,2421 ha, obręb Lędzina 

29.09.2021 18.634,50 zł w tym cena 

netto działki 15.150,00 zł 

+ 23% VAT 

4.638,00 zł + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

13 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 812/7 AM-1, o 

pow. 0,0990 ha, obręb 

Krośnice 

01.10.2021  81.118,50 zł w tym cena 

netto działki 65.950,00 zł 

+ 23% VAT 

34.346,00 zł + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

14 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 712/11 AM-1, o 

pow. 0,7000 ha, obręb 

Krośnice 

01.10.2021  178.891,20 zł w tym 

cena netto działki 

145.440,00 zł + 23% VAT 

144.000,00 zł + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
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15 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

 

Działka nr 712/12 AM-1, o 

pow. 0,6975 ha, obręb 

Krośnice 

01.10.2021  198.768,00 zł w tym 

cena netto działki 

161.600,00 zł + 23% VAT 

160.000,00 zł + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

16 Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana 

 

Działka nr 35/1 AM-1, o pow. 

0,0202 ha, obręb Dąbrowa 

24.11.2021  69.000,00 zł  

Sprzedaż zwolniona z 

VAT 

49.500,00 + 

VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

W ciągu roku budżetowego dokonano sprzedaży składników majątkowych w postaci 

samochodu używanego przez OSP w Wierzchowicach za kwotę 6.500 zł, zbędnego wagonu 

kolejki wąskotorowej za kwotę 8.000 zł, oraz sprzedaży złomu za kwotę 725,70 zł. 

Analizując  wykonanie dochodów za 2021 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.   

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości  wyniosły 

łącznie od osób fizycznych i prawnych 336.628,24 zł. W podatku od środków transportowych 

skutki obniżeń stawek wyniosły 247.664,80 zł.  

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wniosły 27.963,87 zł, natomiast ulgi                   

z  tytułu rozłożeń na raty podatków,  odroczeń terminu płatności wyniosły 8.758 zł. 

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za  2021 rok wyniosły 244.172 

zł w podatku od nieruchomości i 12.336 zł w opłatach za śmieci.  

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz 

odroczeń  w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela:  

 

 

Rodzaj podatku 

Skutki 

obniżenia 

górnych 

stawek w  

 2019 r.  

Pozostałe  

ulgi 

w 2019 r 

Skutki  

Obniżenia 

 Górnych 

 stawek w 

2020 r.  

Pozostałe 

ulgi w 

2020 r.  

Skutki 

 obniżenia 

 górnych 

 stawek w  

2021 

Pozostałe  

ulgi w 

2021 r.  

Podatek rolny - 4.205,30 - 9.146,64 - 327,00 

Podatek od  

nieruchomości 

949.682,44 172.675,50 191.994,82 313.165,01 336.628,24 277.645,87 

Podatek od  

środków 

transportowych 

241.766,61 - 210.843,52 1.295,00 247.664,80 777,00 

Podatek od 

spadków i darowizn 

- 15.583,00 - - - - 

Pozostałe  

dochody 

- 21.615,60  24.600,00 - 14.480,00 
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  RAZEM 1.191.449,05 214.079,40 402.838,34 348.206,65 584.293,04 293.229,87 

 

 

 

2.1.3 Wykonanie dotacji celowych. 

W  2021 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 14.583.280,55 zł. 

Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i pozostałe dotacje 

celowe.  

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 14.453.605,78 zł,  

co stanowi 99,11% .   

Wyszczególnienie otrzymanych  kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco: 

 

1. Na zadania własne w budżecie roku 2021 zaplanowana została kwota 861.511,22 zł, 

wykonanie  wyniosło 813.219,11 zł, co stanowi 94,39%.   

Na kwotę   813.219,11 zł wykonania w 2021 roku składają się następujące dotacje: 

 

 41.121,22 zł na zwrot części wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanych                       

w 2020 roku, 

 28.000 zł na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa w szkołach, 

 33.038,10 zł na program dożywiania dzieci w szkołach, 

 159.757,03 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, 

 89.638,46 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,  

 13.239,69 zł na zapłatę  składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające 

z pomocy społecznej, 

 185.372 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 15.400 zł na dodatki płacowe dla pracowników socjalnych, 

 26.473,61 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, 

 114.220 zł na zadania szkolne  realizowane  w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych, 

 104.959 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu. 

 

2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 

13.465.387,73 zł, wykonanie wyniosło 13.397.947,64 zł, co stanowi 99,49%. Na wykonanie 

dotacji składają się kwoty: 

 438.561,87 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy, 

 53.978,96 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na 

zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej, 

 1.620 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego 

rejestru wyborców w gminie,  

 200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, 

 1.200 zł na realizacje bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców, 
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 23.150 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności                          

i Mieszkań, 

 2.056,22 zł na wyrównanie kwot przeznaczonych na zadania zlecone w 2020 roku, 

 89.593,88 zł na zakup podręczników szkolnych do użytkowania przez uczniów 

Szkół gminnych, 

 8.738.284,61 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa                          

w wychowaniu dzieci 500+, 

 34.368,03 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające                           

z pomocy społecznej, 

 3.984.386,93 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 

 29.655,03 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, 

 156 zł na obsługę zadania w zakresie karty dużej rodziny, 

 736,11 zł na rozliczenie za rok ubiegły programu „Dobry start”, który został 

przekazany do realizacji przez ZUS. 

 

W roku 2021 Gmina Krośnice otrzymała dotacje z różnych źródeł przeznaczone na zadania 

bieżące: 

- kwota 218.400 zł otrzymana w grudniu 2021 roku  przeznaczona zostanie w bieżącym  roku 

na zakupy sprzętu do szkół gminnych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, 

- kwota 12.050 zł przeznaczona została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundacje środków na obsługę zadania „Czyste 

powietrze”, 

- kwota 11.989,03 zł również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

przeznaczona została na refundację wydatków przeznaczonych na utylizację azbestu z terenu 

Gminy. 

 

W budżecie na 2021 rok zaplanowane były dotacje ze środków unijnych na zadania 

inwestycyjne  w łącznej wysokości 562.206 zł z przeznaczeniem na: 

- kwota 471.643 zł przeznaczona została na refundację części środków przeznaczonych na 

budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice przy ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej, 

II transza w wysokości 192.628 zł przekazana zostanie w 2022 roku, 

- kwota 90.555 zł planowana była  na refundację części wydatków zaplanowanych na naprawę 

rewizyjną wagonów kolejowych nr 002 i 004 użytkowanych na Krośnickiej Kolejce 

Wąskotorowej. Środki przekazane zostaną w 2022 roku.  

 

Zaplanowano i otrzymano również kwoty na zadania  inwestycyjne w zakresie: 

- 210.900 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na 

budowę jezdni i poboczy drogi gminnej w Pierstnicy, 

- 6.927,66 zł ze środków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczono na zakup                       

i montaż monitoringu dla OSP w Wierzchowicach, 
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- 500.000 zł ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone zostanie na budowę 

świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej, 

- 100.000 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej przeznaczono  na budowę jezdni                i 

poboczy drogi gminnej w Pierstnicy, 

- 900.000 zł ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono na budowę kanalizacji, 

- 5.516 zł ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup i montaż monitoringu na obszarze 

Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej.     

 

2.1.4 Informacja o stanie należności Gminy. 

Według sprawozdania RB- 27 o dochodach 2021 rok  zamknął  się stanem należności budżetu 

Gminy w wysokości 3.804.164,60 zł. Należności te dotyczą w szczególności: 

 zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności  w wysokości 

2.969.043,59  zł. Na kwotę tę składają się zaległości: 

 

- w  podatku od nieruchomości od osób prawnych – 327.544,53 zł, 

- w podatku od nieruchomości  od osób fizycznych   – 127.902,52 zł,  

- w podatku rolnym od osób prawnych   – 186.884,33 zł, 

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 14.191,84 zł,  

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 6.885,87 zł,  

- w podatku od środków transportowych  – 4.215,76 zł, 

-  z tytułu opłat za śmieci  – 146.029,08 zł, 

-     z tytułu opłat czynszowych – 53.101,63 zł, 

-     z tytułu odsetek od opłat czynszowych – 13.558,24 zł 

-     w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej – 31.902,20 zł  

-     należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne, w tym kary umowne    

      związane z budową szkoły w Bukowicach  – 485.696,54 zł, 

-     należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 28.239,70 zł, 

-     należności z tytułu usług GOPS – 11.251,08 zł, 

-    z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki  

      alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego  - 1.519.950,67 zł, 

-     pozostałe zaległości – 11.689,60 zł. 



 Strona | 18  

 

 

W 2021 roku w ramach windykacji należności  Gminy wystawiono 1113  upomnień z tytułu 

podatków lokalnych, oraz 1276 upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Wystawiono 222 tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo Urzędów 

Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 212 tytułów w zakresie opłat za śmieci.  

Według stanu na koniec 2021 roku nie została zwrócona na przychody budżetu pożyczka                      

w wysokości 30.000 zł udzielona na projekt w zakresie fotowoltaiki. W związku ze 

skomplikowanymi nieukończonymi rozliczeniami na prośbę Stowarzyszenia „Wolna 

przedsiębiorczość” Gmina podpisała następny aneks terminowy do połowy 2022 roku. 

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy  na dzień 

31.12.2021 r. wyniósł  łącznie 5.235.639,58 zł, z czego środki na lokatach wyniosły 201.463,10 

zł. 

Rok 2021 pomimo problemów, zwłaszcza w I półroczu,  był dla Gminy Krośnice bardzo dobry 

i pod względem zrealizowanych dochodów i wykonanych zadań, przede wszystkim 

inwestycyjnych. Trzeba zaznaczyć jednak, że  wykonanie  dochodów  w zakresie wpływów 

GOSiR i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosło znacząco mniej niż w latach 

poprzednich. W roku 2018 te jednostki osiągnęły kwoty dochodów  powyżej 2 mln zł, w 2019 

roku – była to kwota ponad 1,8 mln zł, natomiast w 2020 roku ze względu na lockdown 

gospodarki osiągnięto jedynie 1,04 mln zł, a w 2021 nieznacznie więcej w wysokości 1,3 mln 

zł. Ze względu na zamknięcie gospodarki ograniczona była również działalność gminnej 

instytucji kultury CETS.     

W zakresie podatków lokalnych - rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych                       

i leśnego - wykonanie kształtuje się prawidłowo, w granicach prawie 100 %  zaplanowanych 

wielkości.     

W 2021 r. wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest wyższe 

niż w ostatnich latach. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych podniesiony 

został o 250.000 zł do łącznej kwoty 6.988.313 zł, a jednak został przekroczony              o ponad 

305 tys. zł. Na przestrzeni roku dwa razy był podnoszony plan udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych do łącznej kwoty 1.050.000 zł i również został przekroczony o 

ponad 55 tys. zł.  

Poprawnie są wykonane  dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, zwłaszcza w zakresie 

podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanego w wysokości  prawie 100 % planu,  

dochody z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn są wykonane                                      

w wielkościach niższych niż zaplanowane, ale  nie są to kwoty znaczące dla całości budżetu. 

 

2.2 Wydatki 

 Na 2021 rok, po dokonanych zmianach,   budżet po stronie wydatków zaplanowany 

został na kwotę 54.672.029,72 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 52.156.352,34 zł, co stanowi 

95,4% w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 

46.816.465,72 zł wykonane zostały w kwocie 44.881.670,83 zł, co stanowi 95,87%. Wydatki 
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majątkowe zaplanowane na kwotę 7.855.564 zł wykonane zostały w wysokości 7.274.681,51 zł, 

co stanowi 92,6%.   

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2021 rok zawiera załącznik nr 2 do 

niniejszej informacji.  

Załącznik nr 3 do niniejszej informacji zawiera szczegółową realizację planu finansowego 

Urzędu Gminy wraz z analitycznym rozbiciem  poniesionych wydatków.   

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki za 2021 rok  wyniosły  1.521.536,76 zł 

 

Rozdział 01008 Melioracje wodne –  brak wykonania wydatków w ciągu roku 

Rozdział 01009 Spółki wodne – wykonanie wyniosło 55.000,00 zł  

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonano 

1.016.824,36 zł 

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano kwotę 11.150,53  zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 438.561,87 zł 

 

W roku 2021 łączna kwota przeznaczona  na konserwację rowów melioracji szczegółowych 

będących własnością Gminy Krośnice oraz na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów 

sekcji wiejskich  wykonane przez Spółki Wodne wyniosła 55.000 zł. W 2021  roku Gmina nie 

otrzymała dotacji na konserwację rowów  ze środków Urzędu Marszałkowskiego.  

Zakres wykonanych prac zawiera poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

Numer 

protokoł

u 

odbioru 

robót 

Lokalizacja 

wykonanych 

prac 

Rodzaj 

robót 

Zakres rzeczowy 

wykonanych prac 

Wartość 

wykonanych robót 

(w złotych) 

ogółem 

 

1 6/K/2021 

Żeleźniki 

działka nr 

219/2, 259 

konserwacja 

rowu 

szczegółowe

go 

odmulenie dna 

oczyszczenie przepustów, 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 300 m.b. 

5.531,46 

2 7/K/2021 Suliradzice konserwacja 

rowu 

odmulenie dna 

oczyszczenie przepustów, 
3.092,51 
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działka nr 

177/2 

szczegółowe

go 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 220 m.b. 

3 
13/K/202

1 

Grabownica 

działka nr 255 

konserwacja 

rowu 

przydrożnego 

odmulenie dna 

oczyszczenie przepustów, 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 70 m.b. 

1.188,49 

4 
15/K/202

1 

Żeleźniki 

działka nr 

220/1, 258 

konserwacja 

rowu 

szczegółowe

go 

odmulenie dna 

oczyszczenie przepustów, 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 170 m.b. 

2.598,19 

5 
25/K/202

1 

Bukowice 

działka nr 466, 

340 

konserwacja 

rowu 

szczegółowe

go 

odmulenie dna 

oczyszczenie przepustów, 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 490 m.b. 

9.689,65 

6 
28/K/202

1 

Wąbnice 

działka nr 138 

konserwacja 

rowu 

przydrożnego 

odmulenie dna częściowo 

ręczne, oczyszczenie 

przepustów, czyszczenie 

wylotów drenarskich, 

wykonanie przyczółków 

– 130 m.b. 

3.518,83 

7 
31/K/202

1 

Krośnice 

działka nr 833 

czyszczenie 

drenarki 

oczyszczenie rurociągów 

drenarskich oraz 

wykonanie nowego 

odejścia drenarskiego 

wraz ze studnia rewizyjną 

- -130 m.b. 

8.604,55 

8 
36/K/202

1 

Krośnice 

działka nr 

508/140 

konserwacja 

rowu 

szczegółowe

go 

Uszczelnienie przerwanej 

skarpy rowu przy stawie 

– 4 m.b. 

1.162,00 

9 
38/K/202

1 

Krośnice 

działka nr 

508/130, 

508/63, 

508/113, 

508/114 

konserwacja 

rowu 

szczegółowe

go 

odmulenie dna 

oczyszczenie przepustów, 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 306 m.b. 

5.817,72 

10 
39/K/202

1 

Krośnice 

działka nr 830, 

508/63 

wykonanie 

rurociągu 

drenarskiego 

Odwodnienie hali 

sportowej nowym 

rurociągiem drenarskim z 

odtworzeniem 

nawierzchni z kostki 

betonowej – 57 m.b. 

10.565,06 

11. 10/K/19 
Grabownica 

działka nr 256 
Konserwacja 

rowu 

Odmulenie dna, 

oczyszczenie przepustów, 
3.231,54 
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szczegółowe

go 

czyszczenie wylotów 

drenarskich – 210 m 

RAZEM  55.000 

 

W rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne poniesione zostały w wysokości 1.016.824,36 zł                    

z czego: 

- na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej poniesione wydatki wyniosły 

838.135,04 zł. W ramach tych środków w ciągu roku wykonano: 

 wodociąg w ul. Pastelowej w Krośnicach Ø110 PEHD o długości 742,95 m.b., Ø 80 PEHD 

o długości 4,37 m.b., 

 wodociąg w ul. Wesołej, od Sanatoryjnej do kotłowni w Krośnicach Ø160 PEHD o długości 

501,7m.b., Ø125 PEHD o długości 10,3 m.b., 

 odcinek  sieci wodociągowej Ø110 na działkach nr ewidencyjny. 258/1, 258/3, 439, 410/17, 

409/7 AM1,  obręb Krośnice o długości 177 m, 

 wodociąg w ul. Wiśniowej i Malinowej w Krośnicach Ø110 o długości 447m, 

 sieć wodociągowa przy ul. Kasztanowej, parametry sieci Ø 110 o długości  406,64 m, Ø80 

o długości  6,53m, Ø32 o długości 38,32 m. 

-  na rozbudowę systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników                                           

w Wierzchowicach i Bukowicach wydano kwotę 44.403 zł, 

- na modernizację przepompowni sieci wodociągowej w Żeleźnikach wydano kwotę 134.286,32 

zł, dokonano wymiany pomp, wodomierza, kolektora ssawnego oraz tłocznego, przepustnic, 

zamontowano sondę konduktometryczną, wymieniono układ sterowania oraz doposażono 

rozdzielnię. 

 

W wysokości 11.150,53 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku 

rolnego  na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 438.561,87 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla 

rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez 

służby gminne w pierwszym okresie płatniczym skorzystało 181 rolników z terenu Gminy, oraz 

w II okresie płatniczym 164 rolników. 

 

 

 

 

2. Dział 600 Transport i łączność – zrealizowane wydatki wyniosły  3.436.525,96 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 2.474,82 zł 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 97.647,90 zł 
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Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie za 2021 rok wyniosło 

3.297.701,13 zł 

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonano 38.702,11 zł   

 

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.474,82 

zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 32.647,90 zł opłaty za umieszczenie w pasie 

dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg. 

Kwota 65.000 zł przekazana została jako dotacja na przebudowę dróg powiatowych na rzecz 

Powiatu Milickiego. Gmina Krośnice ze swojego budżetu dołożyła do modernizacji ulicy 

Krośnickiej w Bukowicach. 

Na bieżące utrzymanie dróg  gminnych przeznaczono łącznie  kwotę 614.787,85 zł, z tego na 

zakupy materiałów wydano 10.604,94 zł, na usługi remontowe wydano 246.701,87 zł. Na letnie 

utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałe usługi gmina wydatkowała 357.481,04 zł.  W ramach 

bieżącego utrzymania dróg wbudowano 1522 tony kamienia tłuczonego, oraz 1070 ton kamienia 

kolejowego. Zużyto 85 worków masy asfaltowej na zimno oraz 35 ton mieszanki grysowej do 

łatania ubytków asfaltowych. Wyprofilowano 27.515 m2 poboczy, oraz wykonano karczowanie 

poboczy dróg, drobne prace odwodnieniowe, remonty przepustów i wykaszanie wzdłuż poboczy 

dróg gminnych. 

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły  119.497 zł. 

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z płatnościami za remonty kapitalne                                

i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice.  

W 2021 roku została wykonana droga gminna Pierstnica – Pierstnica Mała wraz z poboczami za 

łączną kwotę 798.442,50 zł. Wykonano modernizacje drogi o długości                                                 

2.130 m i powierzchni jezdni asfaltowej 8.345 m2. 

Kwota 607.318,40 zł poniesionych fizycznie wydatków oraz 1.157.655,38 zł wydatków 

niewygasających według uchwały rady Gminy Krośnice  nr XLVII/313/2021 z dnia 30.122021 

r. przeznaczona została na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. 

Zakres rzeczowy zadań zostanie dokończony do 30.06.2022 r., i obejmuje on następujące drogi 

i odcinki dróg według przeprowadzanych przetargów: 
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Przetarg I 

1. modernizacja  ul. Kasztanowej w Krośnicach: 

a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1800 m2; 

b) Regulacja studni ściekowych 2 szt.; 

c) Regulacja kratek ściekowych 2 szt.; 

d) Regulacja zaworów wodociągowych 5 szt.; 

e) Ułożenie krawężnika 120 m.b.; 
 

2. modernizacja ul. Polnej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 1250 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1000 m2; 

c) Regulacja studni kanalizacyjnych 4 szt.; 

d) Regulacja zaworów wodociągowych 5 szt.; 
 

3. modernizacja ul. Słonecznej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 1500 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1350 m2; 

c) Regulacja studni kanalizacyjnych 5 szt.; 

d) Regulacja zaworów wodociągowych 3 szt.; 
 

4. modernizacja ul. Stawowej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 560 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 420 m2; 

c) Regulacja studni kanalizacyjnych 5 szt.; 
 

5. modernizacja ul. Łąkowej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony na pobocze 110 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 330 m2; 

c) Regulacja zaworu gazowego 1 szt.;  
 

6. modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach za torem: 

a) Kamień tłuczony na pobocze 400 m2 ; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 2300 m2; 
 

Przetarg II 

7. modernizacja ul. Tęczowa w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 1100 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 900 m2; 

c) Regulacja studni ściekowych: 6 szt.; 

d) Regulacja zaworów gazowych: 3szt.; 

e) Regulacja zaworów wodociągowych: 6 szt.; 
 

8. modernizacja ul. Stawowej w Krośnicach: 

a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 400 m2; 

b) Kamień tłuczony na pobocze: (1 m2 grubości 5 cm) 65 m2; 
 

9. modernizacja drogi w Dziewiętlinie dz. nr ewid. 60/11 i dz. nr ewid. 56/1: 
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a) Kamień tłuczony jako podbudowa: (1 m2 grubości 15 cm) 80 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1700 m2; 
 

10. modernizacja drogi w Brzostowie (PGR) dz. nr ewid. 104/39: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 650 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 550 m2; 
 

11. modernizacja drogi w Łazach Małych dz. nr ewid. 224: 

a) Kamień tłuczony jako podbudowa: (1 m2 grubości 15 cm) 1300 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1200 m2; 

c) Regulacja studni ściekowych: 3 szt.; 
 

12. modernizacja drogi w Kotlarce dz. nr ewid. 169: 

c) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 500 m2; 

d) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 400 m2; 
 

13. modernizacja ul. Sosnowej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony na pobocze: (1 m2 grubości 5 cm) 180 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1200 m2; 

c) Regulacja studni ściekowych: 8 szt.; 

d) Regulacja zaworów wodociągowych: 1 szt.; 

e) Regulacja kratek ściekowych: 1 szt.; 

14. modernizacja drogi w Czeszycach dz. nr ewid. 100 (do byłej świetlicy): 

a) Kamień tłuczony pobocza: (1 m2 grubości 5 cm) 260 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1100 m2; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.; 
 

Przetarg III 

15. modernizacja ul. Sportowej w Bukowicach: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 750 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 600 m2; 

c) Regulacja studni ściekowych: 2 szt.; 

d) Regulacja studni deszczowych: 1 szt.; 

e) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.; 
 

16. modernizacja ul. Pszczelej w Bukowicach: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 950 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 760 m2; 

c) Regulacja studni ściekowych: 6 szt.; 
 

17. modernizacja ul. Ogrodowej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony na pobocze i warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 600 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 540 m2; 

c) Regulacja studni ściekowych: 4 szt.; 

d) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.; 
 

18. modernizacja ul. Spacerowej w Krośnicach: 

a) Kamień tłuczony pobocza i warstwa profilująca: (1 m2 grubości 5 cm) 800 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 720 m2; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 3 szt.; 

d) Regulacja studni ściekowych: 2 szt.; 
 

19. modernizacja ul. Kwiatowa w Krośnicach: 
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a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1600 m2; 
 

20. modernizacja drogi w Żeleźnikach przy remizie: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 600 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 480 m2; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.; 

 

Przetarg IV 

 

21. modernizacja drogi w Grabownicy i Luboradowie (dz. nr ewid. 61/2 obręb Grabownica                  

i 21/2 obręb Luboradów)  

a) Kamień tłuczony pobocze: (1 m2 grubości 5 cm) 250 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej wiążącej: 60 t; 

c) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej: (1 m2 grubości 4 cm) 930 m2; 

 

22. modernizacja drogi na Wolankę (dz. nr ewid. 207 i 197 obręb Świebodów): 

a) Kamień tłuczony pobocze: (1 m2 grubości 5 cm) 300 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1200 m2; 

 

23. modernizacja ul. Ogrodowej w Krośnicach (od ul. Kasztanowej): 

a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 1200 m2; 

b) Regulacja zaworów gazowych: 4 szt.; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 11 szt.; 

 

24. modernizacja drogi w Lędzinie (dz. nr ewid. 67/6 PGR): 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 600 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 480 m2; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.; 

 

25. modernizacja drogi w Lędzinie (dz. nr ewid. 163/1 tłuczniówka): 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 180 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 157,50 m2; 

 

26. modernizacja drogi w Lędzinie (dz. nr ewid. 163/1 asfalt): 

a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 200 m2; 

b) Regulacja zaworów wodociągowych: 1 szt.; 
 

27. modernizacja drogi w Krośnicach ul. Jasna: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 375 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 300 m2; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 3 szt.; 

 

28. modernizacja drogi w Bukowicach ul. Jabłoniowa: 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 800 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 700 m2; 
 

29. modernizacja drogi w Łazach Małych (dz. nr ewid. 288 przy świetlicy): 

a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 1125 m2; 

b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m2 grubości 5 cm) 875 m2; 

c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.; 
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d) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 4 szt. 

 

Na działalność bieżącą w zakresie remontów przepustów drogowych w rozdziale 60095 wydano 

kwotę 18.674,02 zł. Na zakup i montaż wiaty przystankowej w Grabownicy wydano 7.272,99 

zł. Zamontowano również wiatę na działce gminnej nr ewid. 15 w obrębie Bukowic na 

skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej, Milickiej i Złotowskiej za kwotę 12.755,10 zł. 

 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2021 roku wydatki  wykonano w kwocie 

816.093,93 zł 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 816.093,93 zł 

 

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia 

komunalnego oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. W ramach wydatków tego 

działu realizowane są również zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 

poszczególnych miejscowości.  

Za kwotę 55.907,61 zł w 2021 r. zakupiono materiały do remontów mienia komunalnego                           

i zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, z czego kwota 29.999,99 zł 

wydatkowana została na zakup drewna do wymiany pomostów na powierzchni stawu przy 

kolejce gminnej. Kwota 99.688,33 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, cieplną i 

zakup wody do lokali gminnych.  

Pozostałe usługi i remonty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami są bardzo 

szczegółowo  opisane w załączniku nr 3 do opracowania i wyniosły łącznie 401.270,29 zł.                    

W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” ponoszone były wydatki związane z płatnościami 

opłat notarialnych, sądowych i geodezyjnych oraz opłat dotyczących gruntów pod wodami. 

Największe koszty zostały poniesione na ubezpieczenie mienia gminnego. Wydatki wyniosły 

łącznie 60.467,70 zł.  

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 198.760 zł przeznaczona została na przebudowę 

budynku dyrekcji byłego szpitala na lokalizację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                              

w zakresie wymiany okien, oraz dalszych prac modernizacyjnych. 

 

4. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 149.344,50 zł 

 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano  149.344,50 zł 

 

W ramach działu 710 kwotę 2.583 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów 

miejscowych. Kwotę 1.400 zł wydano na opłacenie osób opiniujących plany miejscowe dla 

gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 145.361,50 zł poniesione zostały na projekty 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
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5. Dział 750 Administracja publiczna  - w 2021 roku wydano  kwotę 4.903.672,14 zł 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 193.499,72 zł 

Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 169.078,97 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 4.297.153,04 zł 

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wykonanie wyniosło 23.150 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –  54.725,59 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 166.064,82 zł 

 

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, wydatków 

związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy, działań  promocyjnych  oraz wydatków 

dotyczących funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości Gminy.  

Kwota 193.499,72 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet 

państwa. Dotacja na te zadania ze środków  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 

53.978,96 zł.  

Na wydatki związane z realizacją zadań  rady gminy wydano ogółem 169.078,97 zł. Na wypłaty 

diet dla radnych wydano kwotę 154.492,30 zł, na drobne zakupy i prenumeratę wydano 5.048,23 

zł, oraz na usługi wydano 9.538,44 zł .  

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 4.297.153,04 zł, z czego na wynagrodzenia 

pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.164.889,39 zł. Kwota 

143.192,15 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków oraz zwrot 

kosztów podróży dla członków rad sołeckich. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 

107.729,06 zł. Szczegółowe wydatki na zakup wyposażenia zawarte są w załączniku nr 3 do 

niniejszego opracowania. Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie do budynku 

Urzędu przeznaczono 78.543,42 zł. 

Remonty pomieszczeń dla pracowników, dachu i piwnicy budynku Urzędu wyniosły 49.031,28 

zł. Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 870 zł. Na zakup usług 

pozostałych przeznaczono 595.913,01 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu 

usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.  

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 38.626,07 zł. Podróże służbowe 

pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 21.614,07 zł. Koszty egzekucji komorniczych 

należnych Gminie podatków i opłat oraz inne opłaty wyniosły 9.715,52 zł. Kwota 56.713,72 zł 

została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla 
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pracowników wydano kwotę 24.858,37 zł.  Pozostałe wydatki związane z administracją 

wyniosły 5.456,98 zł . 

Wydatki związane z powszechnym spisem ludności i mieszkań wyniosły 23.150 zł. 

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 54.725,59 zł, z czego na zakupy 

materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy 25.399,36 zł. Na usługi wydano kwotę 

29.326,23 zł z czego: kwota 2.059,10 zł zapłacona została za wynajem powierzchni 

promocyjnej, banerów oraz usług transportowych, natomiast 27.267,13 zł wyniosły wydatki na  

usługi w zakresie promocji Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów i wykonywanie materiałów 

promocyjnych.  

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w wysokości 166.064,82 zł. 

Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, 

zakupiono rowery w ramach upominków na dzień dziecka dla dzieci z domu dziecka                              

w Krośnicach. Gmina uczestniczyła także w ponoszeniu częściowych wydatków związanych                         

z wyżywieniem i noclegami żołnierzy uczestniczących w akcji przeciwcovidowej. Poniesiono 

wydatki związane z prowizjami bankowymi, za usługi pocztowe, za dostęp do systemu 

geodezyjnego obsługiwanego przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, oraz inne drobne usługi. 

Kwota 52.796,37 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji,  których 

Gmina Krośnice jest członkiem. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do 

opracowania.  

   

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę  1.620 zł 

 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                              

i ochrony prawa –  zrealizowano wydatki w wysokości  1.620 zł na aktualizację rejestru 

wyborców. 

 

7. Dział 752 Obrona narodowa 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonano wydatki w kwocie 200 zł 

 

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 

zrealizowane wydatki wyniosły 400.185,64 zł 

 

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – przekazano kwotę 10.000 zł  

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 390.185,64 zł 

 

Kwotę 10.000 zł przekazano na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej 

w Miliczu. Na funkcjonowanie gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych  w 2021 roku zostały 

przeznaczone środki w kwocie 390.185,64 zł. 



 Strona | 29  

 

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -                                      

w  Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostowie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. 

OSP Wierzchowice oraz OSP w Bukowicach są wpisane  do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.  

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP przedstawiają się następująco: 

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowania strażaków i inne drobne 

zakupy  wydano 106.657,01 zł. Kwota 51.972,32 zł wydana została na opłaty umów zlecenia 

oraz  za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 30.257,64 zł wydatkowano na przeglądy 

techniczne samochodów, regenerację resorów w wozie strażackim                                      w 

Wierzchowicach oraz szkolenia strażaków w zakresie pierwszej pomocy.  

Za energię elektryczną w remizach wydano 27.104,52 zł. Ubezpieczenie samochodów                             

i budynków oraz członków OSP wyniosło 19.239 zł. Na badania zdrowotne dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 1.580 zł. W ramach wydatków remontowych za łączną 

kwotę 39.721,60 wykonano  naprawę samochodu strażackiego w OSP Wierzchowice za kwotę 

36.715,50 zł, naprawę samochodu OSP Łazy za 676,50, oraz drobne naprawy w OSP Brzostowo 

i OSP w Kuźnicy Czeszyckiej za kwotę 2.329,60 zł.  

Wydatki inwestycyjne zostały  poniesione na: 

- zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach – kwota 6.927,66 zł 

- rozbudowę remizy OSP w Łazach – 106.446,95 zł 

 

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości -  wydatki wyniosły 1.200,00zł 

 

   Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna -  1.200,00zł 

W ramach świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej Gmina ponosi koszty energii                              

w zajmowanym lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

wydatek pokrywany jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Powiatu Milickiego.  

 

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane w 2021 roku wydatki wyniosły  

531.085,10 zł 

 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego – 531.085,10  zł 

 

Wysokość zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy Krośnice wyniosła  502.005,10 zł,                         

z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu 

Maklerskiego Banku BPS S.A. wyniosły 362.137  zł . Odsetki opłacane od zaciągniętych 

pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 59.738,76 zł. Odsetki od kredytów 

zaciągniętych w Banku  Spółdzielczym wyniosły 80.129,34 zł. Prowizja od wyemitowanych                    

w 2021 roku obligacji wyniosła 29.080 zł. 
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11. Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowane wydatki wyniosły 84.047,22 zł oraz 

pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości  140.000 zł 

 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wydatki wyniosły łącznie 84.047,22 

zł, z czego kwota 17.574 zł związana jest z opłatą sądową za dochodzenie kar 

umownych od wykonawcy szkoły w Bukowicach, kwota 2.056,22 zł stanowi 

wykorzystanie dotacji na zadnia zlecone z 2019 roku, oraz kwota 64.417 zł stanowi 

odsetki od zwrotu podatku od nieruchomości na rzecz PGNiG za rok 2011 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 

140.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. 

 

 

12. Dział 801 Oświata i wychowanie  - w 2021 roku wydano kwotę 12.281.087,23 zł 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 9.270.095,02 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 726.789,58 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę  679.975,26 zł 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane łączne wydatki 

wyniosły 541.309,26 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano  28.967,19 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 646.684,37 zł 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   – 289.842,90 

zł 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – wydatki wyniosły 

89.593,88 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 7.829,77 zł 

 

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych: Urzędu Gminy, Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych: Zespołu Szkół                      

i Przedszkola w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej                   

w Kuźnicy Czeszyckiej. 
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Wydatki Urzędu Gminy związane są przede wszystkim z dotacjami dla przedszkoli 

niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół i na basen w ramach zajęć.   

Ogółem wydatki Urzędu Gminy wyniosły w 2021 roku 594.112 zł, z czego na dotacje dla 

przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano 

kwotę 270.708,40 zł oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Szkół poprzez zakup 

usług przewozowych wydano 272.476,64 zł. Pozostałe zakupy bieżące wyniosły 1.926,96 zł.  

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/313/2021 Gminy Krośnice w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 kwota 29.889 zł przekazana została na 

konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zapłatę projektu adaptacji budynku 

basenu w Krośnicach na pomieszczenia przedszkolne. 

W 2021 roku rozpoczęta została poważna inwestycja w zakresie modernizacji                                                

i termomodernizacji szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej. Na płatności za prace projektowe 

poniesiona została kwota 49.000 zł.  

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2021 roku  planów finansowych 

poszczególnych jednostek szkolnych. 

 

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli                                

z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku 

oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.  

 

Treść 

Zespół Szkół Krośnice   

Plan 

początkowy 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 

          

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 174 745,00 196 642,00 193 018,87 98,2 

  dodatki wiejskie     187 054,14   

  środki BHP     5 964,73   

stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,0 

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na 

ubezpieczenie społeczne i FP 

3 897 102,00 3 740 760,00 3 720 920,75 99,5 

wpłaty na PFRON 5 000,00 0,00 0,00 0,0 

wydatki bieżące         

wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 18 000,00 17 984,00 99,9 

zakup materiałów i wyposażenia 67 230,00 131 624,78 118 839,78 90,3 
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  materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw, 

tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki 

    8 918,03 
  

  czasopisma, publikacje, uzupełnienia     1 888,42   

  drobne zakupy (kłódki, czajniki, tabliczki BHP,     2 113,29   

  paliwo do kosiarki,          

  uchwyty, głośniki, listwy zasilające,          

  kłódki, pleksa, lustro weneckie, wentylatory         

   inne drobne)         

  zakup sprzętu dla konserwatora, drabina, wiertarka     5 705,55   

  zakup wyposażenia do monitoringu     8 803,00   

  zakupy elektroniczne, części do komputera, pendrive     4 650,85   

  ławki i krzesła uczniowskie     30 140,11   

  regał biblioteczny, gablota i fotele biurowe     4 531,31   

  programy komputerowe     861,00   

  ekspres do kawy     2 349,00   

  świetlówki     3 325,38   

  naklejki podłogowe     4 869,00   

  komputer, laptopy, drukarka, projektory     21 679,80   

  roletki okienne i moskitiery     1 515,01   

  sprzęt sportowy     2 671,85   

  środki czystości     14 818,18   

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 138 578,94 51 905,88 37,5 

 zakup lektur     597,44   

 zakup bezpłatnych podręczników     40 027,44   

 zakup książek z NPRC     9 000,00   

  pomoce dydaktyczne i fachowe książki 

wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla 

nauczycieli 

    2 281,00 

  

zakup energii 66 800,00 69 800,00 66 745,57 95,6 

  energia elektryczna     60 926,51   

  woda     5 819,06   

zakup usług remontowych 3 500,00 2 000,00 1 705,03 85,3 
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  drobne naprawy - naprawa grzejnika, ksera, gaśnic       

i centrali telefonicznej 

    1 705,03 
  

zakup usług zdrowotnych 6 400,00 4 900,00 3 535,00 72,1 

zakup usług pozostałych 378 350,00 352 746,00 347 758,57 98,6 

  usługi kominiarskie     1 845,00   

  wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)     22 968,04   

  opłata radiowo-telewizyjna     264,60   

  przesyłki pocztowe     371,30   

  dowozy dzieci do szkoły - bilety miesięczne dla 

uczniów 

    84 168,00 
  

  monitorowanie obiektu     1 746,60   

  opłaty abonamentowe za dostęp do stron     6 952,49   

  internetowych oraz abonamenty za programy         

  komputerowe(LEX,OPTIVUM, antywirusowy)         

  wynajem ksera i za wydruki     4 005,16   

  inspektor RODO     5 864,90   

  montaż szlabanu i barierek ogrodzeniowych     13 087,32   

  za usługę prowadzenia dokumentacji BHP     3 300,00   

  zajęcia z rytmiki     3 300,00   

  usługi elektryczne     3 300,00   

  przeglądy budynków, klap oddymiających, gaśnic, 

kser 

    4 218,90 
  

  drobne usługi transportowe, dorobienie kluczy, usługa 

informatyczna, badanie wody 

    1 257,83 
  

  zarządzanie węzłem ciepłowniczym     188 608,43   

  dofinansowanie do czesnego dla  nauczycieli     2 500,00   

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  6 000,00 6 000,00 5 274,07 87,9 

podróże służbowe krajowe 6 500,00 2 500,00 1 825,75 73,0 

różne opłaty i składki 10 200,00 11 085,00 11 084,57 100,0 

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 189 099,00 177 544,00 177 542,56 100,0 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

10 000,00 6 747,00 6 473,03 95,9 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

42 897,00 6 800,00 6 480,10 95,3 
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  Ogółem 4 900 823,00 4 875 727,72 4 740 093,53 97,2 

 

 

 

 

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego: 

 

Treść 

Szkoła Podstawowa Bukowice   

Plan 

początkowy 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 

          

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 183 900,00 183 980,00 169 724,59 92,25 

  dodatki wiejskie     158 578,20   

  świadczenie na start     1 000,00   

  środki BHP     9 046,39   

  zapomogi zdrowotne     1 100,00   

stypendia dla uczniów 8 000,00 7 880,00 7 880,00 100,00 

  stypendia dla uczniów     7 880,00   

inne formy pomocy dla uczniów         

  dofinansowanie do zakupu podręczników         

  nauka pływania na basenie         

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na 

ubezpieczenie społeczne i FP 

4 031 800,00 3 941 240,00 3 816 759,20 96,84 

wydatki bieżące         

wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 500,00 0,00   

zakup materiałów i wyposażenia 41 600,00 60 041,43 58 784,44 97,91 

  opał         

  materiały biurowe i administracyjne     4 672,78   

  legitymacje, dyplomy, świadectwa     916,30   

  wyposażenie apteczki     47,30   

  środki czystości     13 462,36   
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  paliwo do kosiarki     683,91   

  prenumerata i aktualizacje     0,00   

  pozostałe zakupy     2 490,00   

  zakup papieru do drukarek i ksero     1 485,74   

  zakup tuszy do drukarek     1 958,17   

  materiały do napraw bieżących     12 343,47   

  zakup wyposażenia      16 819,18   

  zakupy z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 

    3 905,23 

  

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 800,00 142 044,11 65 936,63 46,42 

  Pomoce (mapy, plansze itp.)     13 053,45   

  książki i czasopisma     2 033,08   

  zakup pomocy sprzęt komputerowy     6 751,00   

  zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów 

ćwiczeniowych z dotacji   

    32 630,85 

  

  zakupy z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 

    11 468,25 

  

zakup energii 134 700,00 155 900,00 154 351,56 99,01 

zakup usług remontowych 15 000,00 12 000,00 10 129,05 84,41 

  naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)     5 455,05   

  konserwacje instalacji     4 674,00   

zakup usług zdrowotnych 8 520,00 5 520,00 3 703,00 67,08 

zakup usług pozostałych 174 600,00 140 533,00 138 918,56 98,85 

  kursy, usługi BHP     6 380,00   

  prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, 

itp.) 

    1 834,83 

  

  usługi kominiarskie     500,00   

  usługa serwisowa ksera     7 396,15   

  abonamenty programów     5 174,18   

  wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)     14 314,24   

  Dzierżawa kontenera na śmieci     1 992,60   

  deratyzacja      738,00   

  dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli     5 800,00   



 Strona | 36  

 

  monitorowanie systemu alarmowego     2 214,00   

  przeglądy techniczne     3 488,80   

  pomiary instalacji elektrycznej     325,95   

  dowozy i odwozy uczniów     83 632,20   

  odnowienie certyfikatu     710,94   

  opłata za usługę z zakresu ochrony danych 

osobowych 

    2 450,00 

  

  pozostałe usługi     1 966,67   

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 

4 400,00 3 100,00 2 173,16 70,10 

podróże służbowe krajowe 6 200,00 4 567,00 2 722,20 59,61 

różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 9 278,72 92,79 

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 170 210,00 170 210,00 164 274,71 96,51 

opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za emisję 

zanieczyszczeń do środowiska) 

1 500,00 0,00 0,00   

Szkolenia dla pracowników 11 600,00 11 200,00 10 960,61 97,86 

Wpłaty na PPK 39 900,00 7 600,00 3 924,33 51,64 

Zakupy inwestycyjne         

  Ogółem 4 858 230,00 4 856 315,54 4 619 520,76 95,12 
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Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2021 roku                          

w  następującej formie:  

 

Treść 

Szkoła Podstawowa Kuźnica Czeszycka   

Plan 

początkowy 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 

          

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 81 204,00 87 220,00 87 210,93 100,0 

  dodatki wiejskie     87 210,93   

stypendia dla uczniów 3 800,00 3 770,00 3 770,00 100,0 

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na 

ubezpieczenie społeczne i FP 

1 919 565,00 1 942 274,00 1 942 118,67 100,0 

wydatki bieżące         

zakup materiałów i wyposażenia 77 817,00 95 590,11 95 422,61 99,8 

  materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw, 

tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki 

    950,79 
  

  czasopisma, publikacje, uzupełnienia     0,00   

  drobne zakupy (dyktafon, paliwo, leki, dyplomy, 

materiały promocyjne) 

    1 176,76 
  

  zakup materiałów dla konserwatora     1 443,56   

  środki czystości     4 381,10   

  wyposażenie - wykładzina dywanowa     1 395,00   

  zakup oleju opałowego     86 075,40   

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500,00 83 091,27 23 085,48 27,8 

  pomoce dydaktyczne i fachowe książki 

wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla 

nauczycieli 

    2 321,21 

  

  testy ósmoklasisty     153,00   
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  książki do biblioteki w ramach programu 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 

CZYTELNICTWA 

    4 600,00 

  

  bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów     16 011,27   

zakup energii 23 800,00 10 772,00 10 769,54 100,0 

  energia elektryczna     9 932,58   

  woda     836,96   

zakup usług remontowych 35 000,00 2 180,00 2 173,85 99,7 

  naprawa ławek i remont dachu     2 173,85   

zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne 900,00 3 870,00 3 870,00 100,0 

zakup usług pozostałych 113 040,00 123 676,00 123 667,37 100,0 

  usługi kominiarskie     0,00   

  wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)     4 010,08   

  opłata radiowo-telewizyjna     264,60   

  przesyłki pocztowe i usługi transportowe     105,07   

  dowozy dzieci do szkoły - bilety miesięczne dla 

uczniów 

    101 032,42 
  

  koszenie trawy i pranie firan     1 440,00   

  usługi informatyczne     5 743,00   

  opłaty abonamentowe za dostęp do stron     5 712,68   

  internetowych oraz abonamenty za programy         

  komputerowe         

  dofinasowanie do czesnego dla nauczyciela     1 000,00   

  dowóz posiłków     2 304,00   

  przeglądy techniczne pieca i gaśnic     2 055,52   

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2 060,00 1 620,00 1 616,16 99,8 

podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 498,00 2 497,22 100,0 

różne opłaty i składki 2 500,00 2 511,00 2 510,96 100,0 

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 316,00 90 100,00 90 098,89 100,0 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

0,00 1 789,00 1 789,00 100,0 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

17 632,00 844,00 842,64 99,8 
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  Ogółem 2 371 634,00 2 451 805,38 2 391 603,33 97,5 

 

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych 

za 2021 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. 

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków poniesionych w dziale 801 przez Urząd Gminy 

przedstawia załącznik nr 3 do opracowania. 

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w zakresie wydatków rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zamieszczone zostanie 

w dziale 854. 

 

 

13. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę  199.998,75 zł 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 1.440 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  - wydatki wyniosły 176.601,50 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 21.957,25 zł  

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy.  

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI                      

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W GMINIE KROŚNICE 

ZA  2021 ROK. 

Na działalność w zakresie profilaktyki przeciwko narkomanii i alkoholowi zaplanowano                        

w budżecie na 2021 rok po stronie dochodów kwotę 173.940 zł. Wykonanie dochodów za rok 

budżetowy wyniosło 173.874,11 zł.   

Wydatki na realizację programu wyniosły 178.041,50 zł, co stanowi 95,29% w stosunku do 

rocznego planu. Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy 

środowiskowej w Wierzchowicach, zajęcia sportowe oraz  dofinansowywane są wycieczki                     

i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych. 

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzysta na ogół  około 15 dzieci. 

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące 

środki: 

- zakup art. chemicznych, papiernicze, zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wycieczek, 

drobne wyposażenie  świetlicy (farelka, wentylator, środki owadobójcze) 14.473,73 zł 

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 5.749,85 zł 

- abonament radiowo-telewizyjny, Internet 328,90 zł 

- remont świetlicy 2.400,00 zł 

- wynagrodzenie pracownika świetlicy 10.375,22 zł 
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ZUS  pracownika świetlicy oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne wyniósł 5.104,63 zł. 

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

wyniósł 31.489,86 zł.  Z zajęć skorzystało 200 uczniów szkół gminnych.  

W trakcie roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla  trzech gminnych szkół, których 

koszt wyniósł 52.140,00 zł. 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku 

obradowała 20 razy. Wynagrodzenie komisji wyniosło 18.362,17 zł. 

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 46 osób, z tego zgłosiło się 19 osób. Złożono 7 

wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

oraz przeprowadzono badania przez biegłych  sądowych koszt wyniósł 8.149,55 zł.  

Do  punktu  informacyjno – konsultacyjnego zgłosiło się 41 osób. 

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych  wyniósł 11.760,00 zł. 

Przeprowadzono szkolenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

dotyczące uzależnień - koszt 984,00 zł. 

Zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci uczestniczących na zajęcia sportowe z programem 

profilaktycznym na kwotę 11.354,64zł. 

Zakupiono program profilaktyczny na podstawie diagnozy problemów społecznych na terenie 

gminy Krośnice oraz przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

których  koszt wyniósł 5.368,95 zł. 

Wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 1.440 zł. 

W rozdziale 85195 dokonano wydatków związanych z ogłoszonym stanem epidemii.                      

W formie refundacji ze środków budżetu państwa poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla 

osoby zaangażowanej w akcję promocji szczepień, zakupiono namiot do dokonywania takich 

akcji oraz  poniesiono koszty dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19. Wydatkowano na ten 

cel łącznie 21.957,25 zł. 

 

 

14. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły 1.942.945,85 

zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 465.055,42 zł 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano 7.024,92 zł 

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

wydatki wyniosły 13.471,48 zł  

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 13.292,83 

zł 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

wykonane wydatki wyniosły 141.884,10 zł 
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Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę  22.794,89 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 160.457,77 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –  wydatki wyniosły 825.362,64 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 

wydatków wyniosło 93.163,60 zł 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 76.925,70 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 123.512,50 zł 

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach 

budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W 2021 roku realizacja 

planu finansowego GOPS wyniosła 98 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa i ze środków 

unijnych na realizację wydatków wyniosły na dzień 31.12.2021 r. 13.407.408,49 zł. Gmina 

Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 

1.449.223,90 zł.  

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wydatki z działu 852 oraz      z 

działu 855, więc sprawozdanie opisowe obejmuje wydatki obu tych działów.  

Kwota 8.000 zł dotacji z budżetu Gminy została przekazana na rzecz Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie na ewentualnego zapewnienia mieszkańcom Gminy Krośnice bezpiecznego 

mieszkania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Kwota 156 zł wykorzystana została na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się kartą dużej 

rodziny. 

W planie finansowym Urzędu Gminy znajdują się środki zaplanowane z tytułu zwrotów 

nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń. Po stwierdzeniu, 

że przyznane świadczenie powinno być zwrócone, GOPS w Krośnicach wydaje decyzję                         

i zwrócone kwoty poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane na rzecz budżetu państwa.                   

W 2021 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota 

nienależnie pobranych  świadczeń do zwrotu w wysokości 25.262 zł, wykonanie wyniosło 

16.009,87 zł.  

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono 

poniżej. 
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Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 

zadania własne i zlecone gminom za  2021 rok  

 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E            Plan     Wykonanie              

%                                                                                           zł                               zł 

Budżet GOPS  -  ogółem    15 116 501,50           14 856 632,39          

98,00 

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej                484 536,00     465 055,42            

96,00 

Opłata gminy za pobyt - 190 świadczeń 

w DPS w Miliczu  10 osób  

w DPS Krośnice  6 osób 

w DPS Opolnica 1 osoba  

w DPS Baszków 1 osoba 

_______________________________________________________________________ 

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia                     7 200,00                  7 024,92               

98,00 

Zakup usług pozostałych 

Zaplanowano  –   7 200,00 zł 

Wydatkowano -   7 024,92 zł 

___________________________________________________________________________ 

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania       6 840,00           5 471,48               

80,00 

przemocy w rodzinie 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zaplanowano – 1 200,00 zł 

Wydatkowano – 1 139,00 zł 
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Zakup usług pozostałych  

Zaplanowano – 4 340,00   zł 

Wydatkowano – 4 332,48 zł 

Podróże służbowe krajowe  

Zaplanowano – 300,00 zł 

Do końca roku nie było wydatków w tym paragrafie 

Szkolenia pracowników 

Zaplanowano - 1 000,00  zł 

Do końca roku nie było wydatków w tym paragrafie 

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne             14 000,00       13 239,69         

95,00 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

z tego:  

opłacono składki zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (265  składek) 

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze     189 215,00       141 884,10           

75,00 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

na świadczenia społeczne przyznano kwotę 

181 215,00 zł a wydatkowano 138 847,30 zł 

z tego: 

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 38 rodzin na kwotę 89 638,46  zł 

wypłacono 247  świadczeń (dotacja do zadań własnych: kwota 89 638,46 zł) 

dla 29 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe m. in. na zakup leków, opału, żywności, 

remont 

Wypłacono  40 świadczeń na łączną kwotę 11 602,99  zł 

21 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup 

leków, opału, odzieży oraz  pieca 

Wypłacono 29 świadczeń na kwotę 8 590,85 zł 

2 rodzinom wypłacono świadczenie na zdarzenie losowe w łącznej kwocie 7 000,00 zł 
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12 osobom wypłacono zasiłki jako wkład własny do projektu unijnego „Zaprojektuj Siebie” na 

łączną kwotę 22 015,00 zł (78 świadczeń) 

Zakup usług pozostałych 

Zaplanowano:   8 000,00 zł  

 

 

Wydatkowano:  3 036,80 zł. (sprawienie pogrzebu oraz transport żywności dla podopiecznych 

                                                     GOPS) 

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 26 576,00     22 794,89           

86,00                            

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 26 576,00 zł 

Wydatkowano – 22 794,89 zł, z dopłaty do czynszu skorzystało 13 rodzin 

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe             167 000,00    159 757,03           

96,00 

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla  

32 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub będących  w wieku poprodukcyjnym 

- wypłacono 314 świadczeń  na kwotę  159 757,03  zł  (w całości z dotacji) 

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                 878 747,00           825 362,64             

94,00                                     

Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 

Zaplanowano – 2 138,00 zł 

Wydatkowano –   1 642,49 zł  

Świadczenia społeczne 

Zaplanowano –  29 570,00  zł 

Wydatkowano – 29 225,03  zł 

wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych- (w całości z dotacji budżetu państwa) 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Na wynagrodzenia pracowników  oraz 

dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS 

zaplanowano -   697 808,00 zł   

wydatkowano – 659 485,99 zł (w tym: 200 772,00 z dotacji budżetu państwa) 
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z tego: na wynagrodzenia pracowników – 512 018,99  zł  

            na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 455,49 zł  

            na opłacenie składek ZUS  - 110 011,51 zł   

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 

Zaplanowano –  24 720,00 zł 

Wydatkowano – 22 231,00 zł 

Zakup materiałów i wyposażenia  

zaplanowano – 26 730,00 zł   

wydatkowano –25 686,56 zł (w tym 430,00 zł z dotacji do zadań zleconych)    

Zakup usług remontowych 

zaplanowano –  300,00 zł 

do końca roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu 

Zakup usług zdrowotnych 

zaplanowano – 380,00 zł 

wydatkowano – 380,00 zł 

Zakup usług pozostałych 

zaplanowano – 59 180,00 zł  

wydatkowano –56 935,08 zł   

w tym: 

usługi pocztowe  – 15 408,00 zł 

aktualizacje programów komputerowych, antywirusy  - 9 447,07 zł  

usługi Inspektora RODO – 3 500,00 zł 

usługi Informatyka – 18 660,00 zł 

wykonanie 2 zestawów mebli – 8 808,00 zł 

pozostałe  usługi –  1 112,01 zł 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej 

sieci telefonicznej 

Zaplanowano –  250,00 zł 

Wydatkowano – 160,00 zł 

Podróże służbowe krajowe 

zaplanowano –   9 130,00 zł     

wydatkowano – 8 823,11 zł  
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    w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 8 522,17 zł  

                delegacje na kwotę – 300,94 zł 

Różne opłaty i składki 

Zaplanowano –  2 550,00 zł 

Wydatkowano – 2 260,82 zł          

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zaplanowano – 16 300,00 zł 

Wydatkowano –14 205,56 zł   

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

Zaplanowano –  4  550,00 zł 

Wydatkowano – 4 327,00  zł 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Zaplanowano – 5 141,00 zł 

Do końca roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu 

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne           98 700,00           93 163,60           

94,00 

usługi opiekuńcze 

Zakup usług pozostałych 

udzielono pomocy dla 17 rodzin w formie usług 

opiekuńczych 3 819 godzin  na kwotę  93 163,60 zł 

Rozdz. 85230 -  Pomoc w zakresie dożywiania                      100 000,00        76 925,70        

77,00           

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano 76 925,70 zł (w tym 33 038,10 zł          

z dotacji) 

-udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia  w szkołach                                

i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę 47 941,00 zł dla 73 dzieci   oraz 2 osób dorosłych, 

- 42 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek na kwotę  27 710,00 zł 

- 2 osobom udzielono świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na łączną 

kwotę 940,00 zł 

- 5 rodzinom zakupiono artykuły żywnościowe w związku z kwarantanną –COVID-19 na łączną 

kwotę 334,70 zł 

 

Rozdz. 85295 -  Pozostała działalność                                123  612,50      123 512,50           

100,00 
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Prace społeczno-użyteczne: 

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 2 080,00 zł  

      Wypłacono 6 świadczeń dla 2 osób na łączną kwotę 1 980,00 zł 

 

 

 

Projekt unijny „Zaprojektuj Siebie” 

Na wydatki związane z projektem zaplanowano kwotę 121 532,50 zł i wydatkowano 

121 532,50 zł 

     (w całości ze środków unijnych). 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: 

Zaplanowano –  33 609,50 zł 

Wydatkowano – 33 609,50 zł 

    Z tego: 

                  na wynagrodzenia – 28 487,50 zł 

                  na składki ZUS –       5 122,00 zł 

Wynagrodzenia bezosobowe  

Zaplanowano –  7 265,00 zł 

Wydatkowano – 7 265,00 zł 

Zakup usług pozostałych 

Zaplanowano –  80 658,00 zł 

Wydatkowano – 80 658,00 zł 

Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne,                8 747 000,00                8 738 284,61     

99,00 

Świadczenie Wychowawcze 500 + 

Świadczenia społeczne 

Zaplanowano –  8 665 671,00 zł 

Wydatkowano – 8 663 944,61 zł (Wypłacono 17 354 świadczeń pieniężnych) 

Na wynagrodzenia pracowników : 

Na wynagrodzenia z tytułu realizacji programu „500+”’ , dodatkowe wynagrodzenie roczne                    

i opłacenie składek  ZUS: 
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Zaplanowano –  72 919,00 zł 

Wydatkowano – 67 509,85 zł 

 

     Z tego: 

                  na wynagrodzenia osobowe – 52 430,55 zł 

                  na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 519,51 zł 

 na składki ZUS, FP –      10 559,79 zł 

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zaplanowano –      2 000,00 zł 

Wydatkowano –     1 229,64 zł  

 

Zakup usług pozostałych 

Zaplanowano –  5 700,00 zł 

Wydatkowano – 5 600,51 zł (w tym: opieka autorska do programu RADIX- 4 075,91 zł) 

 

Podróże służbowe krajowe 

Zaplanowano – 100,00 zł 

Do końca roku 2021 roku nie było wydatków z tego paragrafu 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

Zaplanowano –  610,00 zł 

Do końca roku 2021 nie było wydatków z tego paragrafu 

 

 

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie      4 036 372,00           3 984 386,93      

99,00 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              

z ubezpieczenia społecznego 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

Zaplanowano – 200,00 zł 

Wydatkowano – 156,34 zł 

 

Świadczenia społeczne 

Zaplanowano – 3 596 146,00 zł 

Wydatkowano – 3 553 677,70 zł 

 

Z tego: 

 

Fundusz alimentacyjny – 295 713,37 zł 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 949 059,67 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne – 730 618,40 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne – 1 269 330,26  zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 77 700,00 zł 
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 000,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie – 145 496,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna – 29 760,00 zł 

Świadczenie „ Za Życiem” – 12 000,00 zł 

 

Na wynagrodzenia pracowników: 

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek  ZUS, KRUS (pracowników               

i osoby pobierające świadczenia) 

Zaplanowano – 422 770,00 zł (w tym 315 000,00 zł. na składki dla świadczeniobiorców) 

Wydatkowano –418 193,59 zł 

Z tego:  

na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 90 149,26 zł 

            Na opłacenie składek ZUS,FP – pracownicy – 14 107,10 zł 

            Na opłacenie składek ZUS  – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne –  309 093,23 

zł 

            Na opłacenie składek KRUS  – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne –   4 844,00 

zł 

 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zaplanowano – 7 172,00 zł 

Wydatkowano – 4 270,11 zł 

 

Zakup usług remontowych 

Zaplanowano – 150,00 zł 

Do końca roku 2021 nie było wydatków z tego paragrafu 

 

Zakup usług zdrowotnych 

Zaplanowano – 320,00 zł 

Wydatkowano – 170,00 zł 

 

Zakup usług pozostałych 

Zaplanowano – 4 100,00 zł 

Wydatkowano – 4 083,61 zł   

(opieka i aktualizacje programów komp. RADIX oraz PROGMAN Finanse, usługi pocztowe) 

                                                             

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej 

Zaplanowano – 100,00 zł 

Do końca roku 2021 nie było wydatków z tego paragrafu 

  

Podróże służbowe krajowe 

Zaplanowano – 200,00 zł 

Wydatkowano – 20,06 zł 

 

Różne opłaty i składki 

Zaplanowano – 400,00 zł 

Wydatkowano – 266,00 zł 
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Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zaplanowano – 3 101,00 zł 

Wydatkowano – 3 100,52 zł 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

Zaplanowano –    610,00 zł 

Wydatkowano –   449,00 zł 

 

 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Zaplanowano – 1 103,00 zł 

Do końca roku 2021 nie było żadnych wydatków z tego paragrafu 

 

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny                               

Świadczenia społeczne 

na świadczenia Bon Żłobkowy 

Zaplanowano – 25 000,00 zł  

Wydatkowano – 600,00 zł 

 

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS 

Zaplanowano – 66 580,00 zł  

Wydatkowano –66 461,68 zł (w tym z dotacji: na program „Dobry start” 300+:  736,11 zł 

oraz na „Asystenta Rodziny”: 2 000,00 zł) 

    Z tego:   Wynagrodzenie osobowe – 51 567,18 zł 

                    Dodatkowe wynagrodzenie roczne -  4 284,34 zł 

                    Składki ZUS –  10 610,16 zł 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zaplanowano –  416,00 zł  

Wydatkowano – 416,00 zł  

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej 

sieci telefonicznej 

Zaplanowano – 350,00 zł 

Wydatkowano - 350,00 zł 

 

Podróże służbowe krajowe 

Zaplanowano – 2 266,00 zł 
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Wydatkowano – 2 042,91 zł (ryczałty i delegacje Asystenta rodziny) 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zaplanowano – 1 551,00 zł 

Wydatkowano – 1 550,26 zł  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

Zaplanowano – 1 450,00 zł 

Wydatkowano –   980,00 zł 

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Zaplanowano – 490,00 zł 

Do końca roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu 

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze                    93 000,00                   93 000,00         

100,00 

Zakup usług od innych jednostek 

Zaplanowano  – 93 000,00 zł 

Wydatkowano – 93 000,00 zł 

pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych  

w rodzinie zastępczej (14 dzieci) 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne         35 600,00            34 368,03          

97,00 

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

z tego: 

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna:  238 składek na kwotę 34 368,03 zł. 

 

Plan początkowy GOPS wynosił  15 330 153,75 zł. W trakcie 2021 roku został zwiększony 

łącznie o kwotę 229 172,00 zł, z tego na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wraz                          

z kosztami obsługi o kwotę 30 000,00 zł, na program „Bon Żłobkowy” o kwotę 30 000,00 zł, na 

dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę 15 500,00 zł, na program Asystent Rodziny                   

o kwotę 2 000,00 zł, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę 6 200,00 zł, na 

Świadczenia Wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi o kwotę 110 000,00 zł, oraz na 

koszty obsługi GOPS o kwotę 35 472,00 zł. Natomiast plan został zmniejszony w roku 2021                 

o kwotę 442 824,25 zł; z tego na wydatki na Świadczenia Rodzinne wraz z kosztami obsługi               

o kwotę 8 628,00 zł, na realizację programu „Dobry Start” o kwotę 321 260,00 zł, na dożywianie 

podopiecznych o kwotę 24 600,00 zł, na wydatki z projektu unijnego „Zaprojektuj Siebie” o 
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kwotę 18 136,25 zł, na zasiłki stałe o kwotę 50 000,00 zł. oraz na zasiłki okresowe                o 

kwotę 20 200,00 zł. Ostatecznie plan na koniec 2021 roku wyniósł  15 116 50,50 zł.  

 

 

 

 

 

Zestawienie poniesionych w 2021 roku wydatków z podziałem na środki Gminy Krośnice                       

i środki z budżetu państwa i środków unijnych zawiera poniższa tabela. 

 

Rozdział 
WYDATKI  I- XII  2021 

(własne + zlecone) 

w tym:          ze środków własnych 

GMINY 

w tym:  z DOTACJI lub ze 

środków unijnych 

w zł. w %  w zł. w %  

85202 465 055,42 zł 465 055,42 zł 100% 0,00 zł - 

85203 7 024,92 zł 7 024,92 zł 100% 0,00 zł - 

85205 5 471,48 zł 5 471,48 zł 100% 0,00 zł - 

85213 13 239,69 zł 0,00 zł - 13 239,69 zł 100% 

85214 141 884,10 zł 52 245,64 zł 37% 89 638,46 zł 63% 

85215 22 794,89 zł 22 794,89 zł 100% 0,00 zł 0% 

85216 159 757,03 zł 0,00 zł - 159 757,03 zł 100% 

85219 825 362,64 zł 594 935,61 zł 72% 230 427,03 zł 28% 

85228 93 163,60 zł 93 163,60 zł 100% 0,00 zł   

85230 76 925,70 zł 43 887,60 zł 57% 33 038,10 zł 43% 

85295 123 512,50 zł 1 980,00 zł 2% 121 532,50 zł 98% 

85501 8 738 284,61 zł 0,00 zł   8 738 284,61 zł 100% 

85502 3 984 386,93 zł 0,00 zł   3 984 386,93 zł 100% 

85504 72 400,85 zł 69 664,74 zł 96% 2 736,11 zł 4% 

85508 93 000,00 zł 93 000,00 zł 100% 0,00 zł   

85513 34 368,03 zł 0,00 zł 0% 34 368,03 zł 100% 

            

RAZEM 14 856 632,39 zł 1 449 223,90 zł 10% 13 407 408,49 zł 90% 



 Strona | 53  

 

 

 

 

 

 

              

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2021 roku wydano łącznie 

1.502.494,82 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydano kwotę  720.165,76 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki 

wyniosły  35.092,02 zł 

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 

wydano 20.650 zł  

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 

726.587,04 zł 

 

W 2021 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie  

720.165,76 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli 

pracujących w świetlicach szkolnych, oraz bieżącego utrzymania świetlic szkolnych.  

Stypendia za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych 

wyniosły  20.650 zł.  

Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 33.092,02 zł. Kwota 2.000,00 zł została przyznana 

jako zasiłek szkolny dla najlepszego absolwenta klas 8, który ukończył szkołę podstawową. 

W dziale 854 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest 

poniżej. 

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego za 2021 rok. 

 

Do końca roku 2021 pracownicy stołówki  przygotowali dla dzieci przedszkolnych 

14063 śniadań i 14083 obiadów, dla dzieci szkolnych 10654 obiadów, natomiast dla grup 

zorganizowanych oraz osób prywatnych 5263  śniadań, 7213 obiadów i 5159 kolacji.                           

W danym okresie z bazy noclegowej skorzystało 1500 osób, łącznie udzielono 5424 noclegów. 

 Placówka na koniec roku zatrudniała 19 pracowników – 13 w schronisku w tym 1 osobę 

na ¾ etatu, 1 nauczyciela na 7/30 etatu, 2 osoby na urlopie macierzyńskim oraz 1 osobę na 

bezpłatnym urlopie wychowawczym, 6 w bloku żywieniowym. 
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W związku z przekształceniem jednostki i zniesieniem zarządu trwałego z dniem 

28.02.2021r., Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach od dnia 01.03.2021 r. 

funkcjonuje przy ul. Parkowej 14A jako obiekt noclegowy oraz prowadzi stołówkę i kuchnię 

szkolną i przedszkolną.  

Po zmianie lokalizacji w nowym obiekcie wydzielono gabinet dyrektora i księgowej, 

pomieszczenie socjalne, pralnię z suszarnią, magazyn czystej pościeli oraz recepcję. Obiekt 

został odświeżony, pomalowano pokoje, korytarz, naprawiono dach, a także przystosowano 

instalacje elektryczną i hydrauliczną do nowych potrzeb. Został zainstalowany nowy system 

monitoringu jak również położne nowe przyłącze internetowe.    

Początek roku 2021 był dla schroniska i innych placówek oświatowych czasem 

przestoju, z niewielkimi możliwościami udzielania noclegów służbowych. Po zniesieniu 

lockdownu i powrocie placówek oświatowych do normalnego funkcjonowania w czerwcu 2021 

r. mogliśmy się cieszyć powrotem dzieci i młodzieży w progi naszego schroniska. Od razu 

rozpoczęła się realizacja 3-dniowych programów edukacyjnych w ramach Zielonych Szkół, a 

po zakończeniu roku szkolnego - obozy sportowe z wielu dyscyplin tj. koszykówka, pływanie, 

taniec, piłka nożna, czy piłka ręczna – odwiedziły naszą jednostkę. Jesienią dużym 

zainteresowaniem cieszyły się pobyty grup ze szkół średnich, które przygotowują się do matur 

oraz weekendowe wypady treningowe klubów sportowych. 

Dobra passa została przerwana w połowie listopada, kiedy to wprowadzone zostały 

obostrzenia 50 %, a potem 30% obłożenia. Mieliśmy rezerwacje wycieczek szkolnych ze Śląska 

i Wielkopolski, które trzeba było odwołać.  

Z kolei nauczyciel wychowawca w Schronisku Justyna Bieroń prowadzi bezpłatne 

indywidualne konsultacje i korepetycje z nauk ścisłych i przyrodniczych, które niezmiennie 

cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Szkolne Schronisko Młodzieżowe pozyskało 189 

tys. zł dofinansowania z NFOŚiGW na projekt pt. ,,W świecie przyrody i ekologii Parku 

Krajobrazowego Doliny Baryczy”, który polega na przygotowaniu oferty 3-dniowych zielonych 

szkół na lata 2021-2022 dla uczniów ze szkół z całej Polski. Przez wybuch pandemii projekt 

początkowo był przekładany na kolejne lata, a teraz w związku ze zmniejszeniem działalności i 

ograniczeniem miejsc noclegowych schroniska, po prowadzonych w roku 2021  negocjacjach,  

projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, w celu zachowania możliwości wykazania się 

efektem ekologicznym. Dofinansowanie będzie przeznaczone na opłacenie zajęć i transportu 

podczas zajęć terenowych, na zakup pomocy dydaktycznych i wydruk materiałów promocyjno-

edukacyjno-informacyjnych. Aby wzbogacić ofertę dydaktyczną                 w schronisku został 

dokonany zakup lunety wraz ze statywem do obserwacji przyrody.  

W pierwszym półroczu 2021 został przeprowadzony kompleksowy serwis 

specjalistycznego sprzętu gastronomicznego w bloku żywieniowym SSM Krośnice.  

Szkolne Schronisko Młodzieżowe skorzystało  z możliwości ubiegania się w  ramach  

tarczy antykryzysowej o zwolnienie z ZUS za miesiące styczeń – kwiecień 2021, co  

spowodowało 100% zwolnienie z opłat za ww. miesiące. W ten sposób zaoszczędzono 113 

903,50 zł. 

Szkolne Schronisko w roku 2021 wzięło udział w rządowym projekcie „Bon 

Turystyczny”, który cieszył się powodzeniem wśród dzieci przyjeżdzających na obozy                      

w czasie wakacji.  
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W drugiej połowie roku główny korytarz Schroniska przeszedł gruntowną metamorfozę. 

Zostały odmalowane ściany, drzwi do pokoi zostały oznakowane zgodnie                        z  

normami zawartymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Zostały zamówione tapety laminowane ze zdjęciami 

przedstawiającymi motywy przyrodnicze.  

Kolejnym wymogiem który nakłada na nas w/w ustawa był zakup krzesła do ewakuacji 

osób niepełnosprawnych. Szczegółowe dochody i wydatki jednostki przedstawione są poniżej.   

 

 Dz. 854 rozdział 85417   

 Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2021 wyniósł:  

 Dochody:  

 Plan Wykonanie % wykonanie  

0640             0,00                                                                   34,80        

0830 
                            217 000,00                            211 715,56     

97,56% 

 

 

0920 0,00                                 335,51        

0940 0,00                              4 042,31        

0970                                        0,00                                 142,00        

suma                          217 000,00                              216 270,18     99,66%  

 

Wydatki: 

 

  

 Plan Wykonanie % wykonanie  

 
                         811 031,00                              726 587,04     90% 

 

 

           

 Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:  

 Treść  Plan   Wykonanie  %wyk.  

3020 

Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń           1 000,00                     349,95     35,00%  

  świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 

                       

349,95        
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  ubiór firmowy     

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       528 826,00              490 991,60     92,85%  

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne         31 633,00                31 632,29     100,00%  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         86 382,00                60 522,01     70,06%  

4120 Składki na FP         13 961,00                  7 127,31     51,05%  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe         20 785,00                14 631,12     70,39%  

  dozór, stażyści, edukatorzy                  14 631,12        

4210 Zakup materiałów i wyposażenia         29 122,00                29 121,38     100,00%  

  chemia gospodarcza, środki czystości, art. gospodarcze                    5 708,60        

  materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki                    6 593,95        

  materiały biurowe, tonery                     2 505,52        

  doposażenie schroniska (np. pościel, koce, ręczniki, urządzenia)                  10 038,07        

  zakup kas fiskalnych      

  
zakupy związane z utrzymaniem 

samochodu                     1 969,24        

  materiały promocyjne                    1 500,00        

  inne nieprzewidziane wydatki       

                          

                      806,00        

4240 

Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych, książek           1 500,00                         0,00      0,00%  

4260 Zakup energii         20 700,00                20 096,52     97,08%  

  Gaz ziemny                   16 014,79        

  Woda  

                          

                      859,24        

  Energia elektryczna                      3 222,49        

4270 Zakup usług remontowych         10 678,00                10 676,41     99,99%  

  konserwacja platformy                     2 244,75        

  naprawy i remonty bieżące (np. naprawa gaśnic, pralki)                    8 431,66        

4280 Zakup usług zdrowotnych              900,00                     355,00     39,44%  

4300 Zakup usług pozostałych         37 520,00                35 910,71     95,71%  

  usługi komunalne                    5 488,98        
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obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi 

wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, pomiary elektryczne, 

usługi kominiarskie, p.poż. itp.)                    5 822,25        

  aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe                    3 572,05        

  usługi pocztowe, kurierskie                    1 058,13        

  ochrona                    1 174,65        

  dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego                    1 476,00        

  inspektor ochrony danych osobowych     

  podpis elektroniczny     

  reklamy w serwisach internetowych, promocja 

                            

                      831,65        

  zakupy na rzecz grup                  11 000,00        

  
inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją 

samochodu, badanie próbki wody, usługi BHP)                    5 487,00        

4360 

Zakupu z tytułu usług 

telekomunikacyjnych           4 680,00                  4 641,08     99,17%  

  telefon stacjonarny, Internet                     3 391,83        

  telefon komórkowy                    1 249,25        

4410 Podróże służbowe krajowe              500,00                            0,00       0,00%  

  Delegacja                           0,00          

4430 Różne opłaty i składki           1 600,00                  1 416,33     88,52%  

4440 Odpisy na ZFŚS         18 695,00                18 156,33     97,12%  

4700 

Szkolenia pracowników nie będących 

członkami korpusu służby cywilnej           2 000,00                     959,00     47,95%  

4710 

Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający              549,00                         0,00       0,00%  

 RAZEM WYDATKI       811 031,00              726 587,04     89,59%  

      

 Dz. 801 rozdział 80148  

 
Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2021 wyniósł: 

 

  

 Dochody:  
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 Plan Wykonanie % wykonanie  

0640  0,00  0,00    

0830 
                         414 000,00                              417 039,00     100,73% 

 

 

0920 

                                        

0,00       
                                  31,50      

 

0940  0,00                              1 997,81        

0970  0,00                                     9,00        

suma                          414 000,00                              419 077,31     101,23%  

 

Wydatki: 

 

  

 Plan Wykonanie % wykonanie  

                          762 392,00                              646 684,37     84,82% 

 

 

           

 Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:  

 Treść  Plan   Wykonanie  %wyk.  

3020 

Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń           1 500,00                     480,00     32,00%  

  świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 

                       

480,00        

  ubiór firmowy      

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       264 504,00              245 687,71     92,89%  

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         14 026,00                14 025,66     100,00%  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         43 614,00                30 007,95     68,80%  

4120 Składki na FP           6 928,00                  3 234,91     46,69%  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe           7 000,00                  3 217,41     45,96%  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia         25 000,00                22 042,97     88,17%  

  chemia gospodarcza, środki czystości, art. gospodarcze                    7 494,98        

  materiały konserwatorskie                    2 059,17        

  materiały biurowe, tonery                                
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                     114,57     

  wyposażenie kuchni                   12 374,25        

  zakup kas fiskalnych      

  urządzenia i sprzęt biurowy      

  zakup programów komputerowych      

  zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje     

  Inne         

4220 Zakup środków żywności       350 000,00              290 234,15     82,92%  

4260 Zakup energii - gaz           5 000,00                  2 810,15     56,20%  

4270 Zakup usług remontowych         10 000,00                  7 866,85     78,67%  

  bieżące naprawy i konserwacje urządzeń              7 866,85        

  remont pomieszczeń gospodarczych      

4280 Zakup usług zdrowotnych              800,00                     100,00     12,50%  

4300 Zakup usług pozostałych         18 950,00                16 160,75     85,28%  

  usługi komunalne                    9 394,91        

  

obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi 

wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary 

elektryczne, usługi kominiarskie, p.poż. itp.)                    3 494,25        

  aktualizacja programów komputerowych     

  usługi pocztowe, kurierskie  

                             

                     256,44        

  inne                     3 015,15        

4360 

Zakupu z tytułu usług 

telekomunikacyjnych - telefon 

stacjonarny           1 000,00                     995,92     99,59%  

4410 Podróże służbowe krajowe           1 000,00                         0,00       0,00%  

4440 Odpisy na ZFŚS         11 622,00                  9 559,94     82,26%  

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa              200,00                       10,00     5,00%  

4700 

Szkolenia pracowników nie będących 

członkami korpusu służby cywilnej           1 000,00                     250,00     25,00%  

4710 

Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający              248,00                          0,00       0,00%  
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 RAZEM WYDATKI       762 392,00              646 684,37     84,82%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki 

poniesione w  tym dziale wyniosły 5.367.389,20 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków 

wyniosło 1.807.025,72 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –  wykonanie wyniosło 2.130.687,49 zł 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wydano 330.000 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano 

wydatki w wysokości 15.453,19 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 14.400 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę  1.017.241,52 zł 

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydano 

kwotę  29.972,59 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło  22.608,69 zł 

 

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.511,91 zł i dotyczyły zajęcia pasa 

drogowego przy budowie kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych 

odcinków sieci kanalizacyjnej zostały wykonane i opłacone w kwocie 1.803.513,81 zł.                         

W ramach zrealizowanych wydatków na terenie Gminy Krośnice: 

 

- kontynuowano realizację zadań polegających na budowie brakujących odcinków sieci  

kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice.  W ramach  zadania wybudowano odcinek 

sieci kanalizacyjnej przy ul. Pastelowej w Krośnicach Ø200 PVC-U o długości 75,00 m.b., 
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odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Wąbnice  Ø200 PVC-U o długości 133 m.b., sieć 

kanalizacyjną przy ul. Sadowniczej w Wierzchowicach  (działki nr ewid. 82, 82/1, 83 AM1 

obręb Wierzchowice) parametry sieci Ø 200 o długości  83m, Ø160 o długości  18 m. Łączne 

wydatki wyniosły 207.649,81 zł, 

 

 - zrealizowano II etap zadania pn. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie, w ramach którego 

wybudowano kolektor kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC-U o długości 290,10 m.b. wraz                          

z przyłączami Ø160 PVC-U o długości 84,36 m.b. Koszt zadania wyniósł 252.530,42 zł, 

 

- zakończono realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Akacjowej, ul. 

Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice w ramach którego: 

 

 

 

 na ul. Akacjowej wybudowano  sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 200 mm o długości  

225,38 m.b.,  Ø 160 mm o długości  65,30 m.b., sieć kanalizacyjną tłoczną Ø90 mm                           

o długości 172,15 m.b., wybudowano przepompownię ścieków, położono kabel 

energetyczny  zasilający pompownię  i szafkę sterowniczą, 

 

 na ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wybudowano  sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 200 

mm o długości  785,13 m.b.,  Ø 160 mm o długości  73,70 m.b., sieć kanalizacyjną tłoczną 

Ø90 mm o długości 142,75m.b., wybudowano przepompownię ścieków wraz                                      

z ogrodzeniem i utwardzeniem oraz kabel energetyczny zasilający pompownię  i szafkę 

sterowniczą. 

 

Zadanie wyniosło łącznie 1.289.213,58 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 

wyniosło za pierwszy etap realizacji 471.643 zł, natomiast refundacja za II etap będzie 

przekazana w roku 2022.   

- opracowano dokumentację projektową budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla 

nieruchomości  zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach za 

kwotę 54.120 zł. 

W rozdziale 90002  wydano kwotę 8.081,10 zł  na monitoring nieczynnego składowiska 

odpadów w Krośnicach. Opłata za wywóz przeterminowanych leków wyniosła 1 289,52 zł. Od 

początku ubiegłego roku Gmina Krośnice prowadzi samodzielnie Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Wierzchowicach. Bieżący koszt utrzymania i funkcjonowania punktu zbiórki 

odpadów wyniósł w 2021 roku  17.251,72 zł. 

Kwotę 2.104.065,15 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy. 

Wywieziono łącznie 2.125,48 ton odpadów od mieszkańców oraz 245.99 ton z gminnego punktu 

PSZOK. Ilości wywiezionych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia 

poniższa tabela: 
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Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych                      

w podziale na frakcje 

miesiąc 

zmieszane/ 

pozostałości 

z segregacji 

odpady 

biodegradowalne 

tworzywa 

sztuczne 
szkło makulatura elektroodpady 

odpady 

wielkogabarytowe 

styczeń 98,58 5,88 33,03 23,18 5,24 0 0 

luty 83,98 3,68 17,34 0 2,84 0 0 

marzec 137,8 8,32 15,14 26,78 5,12 0 0 

kwiecień 107,68 19,28 26,55 0 3,98 3,18 195,3 

maj 95,9 21,92 28,02 34,74 4,86 0 0 

czerwiec 89 21,38 30,39 0 4,44 0 0 

lipiec 89,5 18,16 24,62 29,9 6,26 0 0 

sierpień 109,13 24,22 25,82 0 5,52 0 0 

wrzesień 106,2 23,38 22,42 34,78 4,6 0 0 

październik 90,6 18,2 21,22 0 3,74 0 0 

listopad 98,48 28,4 22,44 24,16 4,8 0 0 

grudzień 93,94 7,74 29,6 0 4,12 0 0 

RAZEM 1200,79 200,56 296,59 173,54 55,52 3,18 195,3 

 

 

W 2021 roku wystąpiła znacząca nadwyżka uzyskanych dochodów z opłat za wywóz odpadów 

komunalnych nad zrealizowanymi wydatkami. Nadwyżka wyniosła 202.415,49 zł. W roku 2020 

wystąpiła sytuacja odwrotna – zabrakło kwoty 25.043,63 zł i została ta kwota wydatkowana z 

budżetu. W 2022 roku konieczne będzie zasilenie wydatków przeznaczonych na system 

gospodarki odpadami o różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi 

wydatkami. Od 1 lipca 2022 roku  będą obowiązywały nowe ceny po przeprowadzonym nowym 

przetargu, w związku z tym może nie zaistnieje  konieczność podwyższania cen za wywóz 

odpadów dla mieszkańców.   

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku 

terenów zielonych na terenie gminy – 330.000 zł w 2021 roku. 

Kwota 15.453,19 zł wydana została na realizacje projektu „Czyste powietrze” w zakresie zmiany 

sposobu ogrzewania nieruchomości na terenie Gminy Krośnice. Projekt jest dofinansowywany 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.  

Kwota 14.400 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.    
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W 2021 roku kwotę 653.827,57 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego 

konserwację. Kwota 244.413,95 zł  stanowi wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia 

drogowego na terenie Gminy. Kwota 119.000 zł jako wydatki niewygasające została przekazana 

na konto wydatków niewygasających na zrealizowanie umowy na dostawę lamp hybrydowych. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane  następujące zadania: 

 

1)      Zadanie nr 1 – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krośnice, ul. Jasna                     

i Orzechowa,    ilość lamp: 4 sztuk.  

2)     Zadanie nr 2 – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krośnice ul. Spacerowa 

i Tęczowa, ilość lamp: 10 sztuk. 

3)     Zadanie nr 3 – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bukowice ul. Drzewna, 

    ilość lamp: 5 sztuk. W 2021 roku zostały poniesione wydatki na projekt. 

 

W ramach zadania zakup i montaż lamp hybrydowych oświetlenia drogowego w roku 2021 

zostały opłacone końcowe dostawy z roku 2020 na kwotę 41.760 zł, oraz w ramach wydatków 

niewygasających odbył się zakup, dostawa i montaż 21 lamp hybrydowych oświetlenia 

ulicznego w następujących  miejscach:  

a)      1 szt. w miejscowości Krośnice, 

b)      7 szt. w miejscowości Świebodów, 

c)      2 szt. w miejscowości Kuźnica Czeszycka, 

d)     2 szt. w miejscowości Dąbrowa, 

e)      1 szt. w miejscowości Kotlarka, 

f)       3 szt. w miejscowości Wierzchowice, 

g)      1 szt. w miejscowości Bukowice, 

h)      3 szt. w miejscowości Stara Huta, 

i)        1 szt. w miejscowości Lędzina. 

  

W rozdziale 90026 kwota 29.972,59 zł przeznaczona została na utylizację azbestu z terenu 

Gminy. 

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem                           

w schroniskach oraz  zakupem karmy dla  bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel  kwotę 

22.608,69 zł.  
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17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2021 rok 

wyniosło  3.224.403,13 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki wyniosły 

2.642.920,27 zł 

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 260.000,00 zł 

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 9.700 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność –  wydano kwotę 311.782,86 zł  

 

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa  narodowego.  

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego 

wyniosła 1.790.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116                                 

w wysokości 260.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETS jako Instytucja Kultury złożyła 

odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2021 roku 

dołączone do niniejszego opracowania. 

Pozostałe wydatki w rozdziale 92109 dotyczą utrzymanie świetlic wiejskich. Szczegółowe 

wykonanie wydatków pokazane jest w załączniku nr 3 do opracowania. 

W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego 

poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej                                w 

Krośnicach. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania. 

 

 

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły  2.854.669,70 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 2.420.459,55 zł 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 98.126,70 zł 

           Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 336.083,45 zł 

 

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. W planie finansowym Urzędu zostały poniesione wydatki w kwocie 

434.210,15 zł, które dotyczą m.in udzielenia dotacji z budżetu na realizację zadań publicznych 

w zakresie sportu  realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 98.126,70 zł oraz 

wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie 

utrzymania boisk i placów zabaw – 94.505,88 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę łączną 241.577,57 zł przeznaczono na: 

- 13.013,36 zł na zagospodarowanie miejsca spotkań we wsi Police, 

- 4.740,65 zł na budowę drewnianej wiaty na placu zabaw we wsi Bukowice II, 

- 17.139,46 zł na budowę parku integracji w Łazach, 
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- 53.493,86 zł na zagospodarowanie boiska we wsi Bukowice I, 

- 96.429,92 zł na przebudowę ogrodzeń kortów i amfiteatru przy boiskach w Krośnicach, 

- 12.083,07 zł na modernizacje boiska w Łazach, 

- 44.677,25 zł na modernizacje stadionu piłkarskiego w Krośnicach. 

Szczegółowo poniesione wydatki zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. 

Kwota 2.420.459,55 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który 

w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane                                       z 

wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych. 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2021 

 

Pierwotny plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2021 wynosił 750 000 

zł. Plan dochodów został zmniejszony uchwałą Rady Gminy Krośnice w dniu 28.09.21 r.                        

o kwotę 150 000,00 zł. Ostateczny plan dochodów na rok 2021 wyniósł 600 000,00 zł i został 

zrealizowany w 103,13%. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % 

Dochody budżetowe ogółem 600 000,00 618 757,36 103,13 

Wpływy z różnych opłat § 0690 

 

1 000,00 0,00 0,00 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

§ 0750 

 

32 000,00 17 596,00 54,99 

Wpływy z usług § 0830 499 000,00 535 282,83 

 

107,27 

Pozostałe odsetki § 0920 1 000,00 21,96 2,20 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960 6 000,00 0,00 0,00 

Wpływy z różnych dochodów § 0970 61 000,00 65 856,57 107,96 

 
 

§ 0750 

- wynajem powierzchni 5 346,00 

- Wynajem sali fitness 12 250,00 

 Razem: 17 596,00 

§ 0830 

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, zajęcia 

rehabilitacyjne, nauka pływania  

535 282,83 

 Razem: 535 282,83 

 
0970 
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- 

- 

- 

wpływ środków z nadpłat składek ZUS za lata ubiegłe 

wpływ z należności z faktur za lata ubiegłe 

wpływ z różnych dochodów  

60 847,70 

58,87 

4 950,00 

 Razem: 65 856,57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2021 

 

GOSiR „Krośnicka Przystań” został utworzony w formie jednostki budżetowej z dniem           

1 sierpnia 2015 roku na podstawie uchwały nr VI/38/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 24.06. 

2015 r. 

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2021 wynosił 1 200,00 zł (zadania 

zlecone), został wykonany w 100,00%. Pierwotny plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” 

na rok 2021 wynosił 2 740 578,00 zł (zadania własne). Plan został zmniejszony uchwałą Rady 

Gminy w dniu 28 września 2021 r. o kwotę 488 000,00zł. Zwiększony kolejno uchwałami Rady 

Gminy w dniach 29 listopada 2021r. i 15 grudnia 2021r. o kwotę 168 00,00 zł. Ostateczny plan 

wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 2 420 578,00 zł i został wykonany w 100%.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach: 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 105 319,57 zł 

- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) –  7 175,00 zł 

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne                            

i fundusz pracy) –  48 215,08 zł. 

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 70 652,52 zł.  

 

Na dzień 31 grudnia  2021 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było                            

22 pracowników na 21,25 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 

13 osób. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku odwiedziło nas 49 717 klientów,                     

w tym  wejście na basen i saunę w ilości 43 397,  nauka pływania  174 wejścia, uczniowie ze 

szkół gminy Krośnice 494 wejścia, zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych 1030 wejść, 

zajęcia fitness 306 wejść, siłownia 4316 wejść). Ponadto, przeprowadzone zostały projekty 

„Umiem pływać” dla Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego oraz dla Kreatywnego Obiektu 

Multifunkcyjnego, z których skorzystało 848 uczniów szkół podstawowych.    

 

 

 

 
zadania zlecone  w  2021 roku 

Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem 1 200,00 1 200,00 100,00 
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dział 755 rozdział 75515 

Zakup energii – energia elektryczna § 4260 

 

1 200,00 1 200,00 100,00 

§ 4260 

- zakup energii elektrycznej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

 

 1 200,00   

 Razem: 1 200,00 

 
zadania własne  w  2021 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % 

Budżet GOSiR zadania własne ogółem 

dział 926 rozdział 92601 

2 420 578,00 2 420 459,55 100,00 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń  § 3020 

 

8 880,00 8 877,99 99,98 

Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 

 

883 967,00 883 959,73 100,00 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 53 717,00 53 716,82 100,00 

Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 119 166,00 119 158,86 99,99 

Składki na Fundusz Pracy § 4120 9 931,00 9 930,62 100,00 

Umowy zlecenia § 4170 92 900,00 92 888,32 99,99 

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 

                                                           

109 000,00 108 956,98 99,96 

Zakup energii § 4260 

 

884 463,00 884 458,77 100,00 

Zakup usług remontowych § 4270 4 215,00 4 212,75 99,95 

Zakup usług zdrowotnych § 4280 1 710,00 1 705,00 99,71 

Zakup usług pozostałych § 4300 

 

197 046,00 197 034,72 99,99 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

 § 4360 

 

4 298,00 4 289,33 99,80 

Podróże służbowe krajowe  § 4410 210,00 205,56 97,89 

Różne opłaty i składki § 4430 15 710,00 15 709,78 100,00 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   § 

4440 

32 563,00 32 560,63 99,99 

Odsetki od nieterminowych wpłat § 4570 510,00 510,00 100,00 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej § 4700 

 

1 170,00 1 169,00 99,91 

Fundusz dyspozycyjny  § 4710 1 122,00 1 114,69 99,35 
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§ 3020 

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2021 2 520,00 

- zakup odzieży ochronnej 219,99 

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze 700,00 

- odszkodowanie za wypadek w pracy 5 000,00 

- ekwiwalent za odzież 438,00 

 Razem: 8 877,99 

 
§ 4210 

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na 

terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, lamp led, wyświetlaczy lp, 

paliwa, zakup świetlówek) 

8 077,63 

- zakup wyposażenia i wyposażenia drobnego ( zakup telefonu komórkowego, 

zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych, zakup drukarki fiskalnej Postnet, 

zakup drabiny aluminiowej, zakup monitora wraz z przewodem                i 

myszką, zakup akcesoriów na siłownię, zakup dozowników na mydło), zakup 

sprzętu wspomagającego naukę pływania, zakup fotometru, zakup lutownicy, 

zakup regałów,  

10 765,68 

- zakup tonerów do drukarek, zakup myszki, bębna do drukarki, laptopa                  i 

pakietu Office oraz dysku pamięci wewnętrznej  

6 225,00 

- zakup środków czystości 13 391,40 

- zakup artykułów biurowych i papierniczych 1 336,97 

- zakup chemii basenowej 35 633,09 

- zakup kosmetyków do saun 828,14 

- zakupy: (elektrod do pomiarów stężenia chemii, fiolek do fotometru, membran 

do sond pomiarowych, drewniane parapety, przyciski spłukujące do toalet, 

materiałów elektrycznych, malarskich, sondy do niecki basenowej, zaworów 

ssących i uszczelek, środków opatrunkowych, części zamiennych do pieca 

sauny parowej, węża ciśnieniowego, zaworów do pryszniców                    w 

łazienkach, wachlarzy do sauny, promienników do lampy UV, zakup pasków 

do szafek basenowych, zakup części zamiennych do sterowania pompą 

zjeżdżalni, zakup modułu wymiennego do aed dla dzieci i dorosłych, zakup 

kratek przelewowych do jacuzzi, zakup grzałki do pieca i kamieni do sauny, 

zakup części do drzwi przeciwpożarowych i inne) 

32 699,07 

 Razem: 108 956,98 

                                                                                                                           
§ 4260 

- zakup energii - woda 43 496,31 

- zakup energii - ciepło 509 409,31 
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- zakup energii – prąd elektryczny 331 553,15 

 Razem: 884 458,77 

§ 4270 

- przeglądy i konserwacja gaśnic 239,85 

- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 1 476,00 

- konserwacja dźwigu windy 1 476,00 

- Pozostałe remonty i naprawy 1 020,90 

 Razem: 4 212,75 

§ 4280 

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników 1 705,00 

 Razem: 1 705,00 

 

§ 4300 

- usługi komputerowe 1 773,89 

- usługi transportowe, przesyłki 1 431,71 

- pobór i badanie wody, kontrola sanepid 13 559,52 

- wywóz ścieków 75 682,34 

- obsługa bhp i p.poż 3 600,00 

- wywóz śmieci 5 790,96 

- dozór techniczny, wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych 16 648,62 

- obsługa serwisowa kserokopiarki 3 899,99 

- usługa dzierżawy terminala płatniczego i rozliczenia płatności 2 379,20 

- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia 2 654,54 

- 

- 

monitoring obiektu 

dezynfekcja i deratyzacja 

1 476,00 

430,50 

- przegląd techniczny budynków 6 467,50 

- naprawa urządzenia Karcher, usługa przywrócenia hasła dostępu do centrali 

technicznej, przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej oraz 

informacyjno – komunikacyjnej budynków GOSiR, utrzymanie i aktualizacja 

strony internetowej BIP, przegląd kas fiskalnych, naprawa płyty głównej UPS, 

zakup i montaż żaluzji, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd drzwi 

przeciwpożarowych, usługa oklejenia okien na hali basenowej, serwis 

ruchomego dnia, usługa serwisowa rozdzielnicy systemu wentylacji 

mechanicznej nawiewno – wywiewnej, roczna aktualizacja programów 

R2płatnik Pro i R2środki, opłata abonamentowa za program księgowy info-

system i inne 

61 239,95 

 Razem: 197 034,72 

§ 4360 

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy 1 306,13 

- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny 1 752,27 

- usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu 1 230,93 

 Razem: 4 289,33 

§ 4410 

- podróże służbowe i krajowe (delegacje) 205,56 

 Razem: 205,56 

§ 4430 

- opłata abonamentu radiowego 81,00 
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- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonań muzycznych 1 542,95 

- ubezpieczenie majątku 14 085,83 

 Razem: 15 709,78 

§ 4440 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  32 560,63 

 Razem: 32 560,63 

   

§ 4570 

- odsetki od nieterminowych wpłat 510,00 

 Razem: 510,00 

§ 4700 

- szkolenia pracowników 1 169,00 

 Razem: 1 169,00 

§ 4710 

- fundusz depozycyjny – wpłaty PPK 1 114,69 

 Razem: 1 114,69 

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU 

  

 W 2021 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 7.274.681,51 zł                      

i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych 

zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6  do informacji z wykonania 

budżetu za  2021 roku obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania 

inwestycyjne.  

 

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 

USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONE 

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH 

W Gminie Krośnice funkcjonują trzy jednostki oświatowe posiadające wydzielone rachunki 

dochodów. Na podstawie uchwały nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice są to: 

1. Zespół Szkół w Krośnicach 

2. Szkoła  w Bukowicach 

3. Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej 

 

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania  przestawiono informację z wykonania dochodów 

i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za  2019 rok. 

 

 

2.3  Wynik finansowy gminy 
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W budżecie na 2021 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 812.730,75 zł 

będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Deficyt był planowany do 

pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.  

W przychodach budżetu planowana była emisja obligacji na kwotę 4.500.000 zł, zaciągnięcie 

pożyczek na budowę kanalizacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 578.000 zł, 

były zaangażowane środki wynikające z rozliczeń Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 1.000.000 zł, były środki z dotacji na projekt Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w wysokości 143.908,75 zł oraz były zaangażowane wolne środki z lat poprzednich 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                         w 

wysokości 350.000 zł. 

Rozchody budżetu,  bez dokonywania zmian w ciągu roku  pozostawały w wysokości 3.859.178 

zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz pozostałych kwot zadłużenia zawiera załącznik nr 7 do 

niniejszego opracowania. 

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w wysokości 4.500.000 zł, 

emisja odbyła się w lipcu   i była obsługiwana przez Dom Maklerski BPS w Warszawie.  

W II połowie 2021 r. gmina zaciągnęła pożyczki ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji 

we wsi Łazy kwotę 200.000 zł oraz na budowę kanalizacji we wsi Bukowice kwotę 378.000 zł. 

Środki na budowę dwóch zbiorników wody w Bukowicach i Wierzchowicach poprzez rozchody 

będą wykorzystane w roku 2022. Środki na projekt realizowany przez GOPS zostały 

wykorzystane w ciągu 2021  roku.  W rozchodach budżetu zaplanowane zostały środki w 

wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, które Gmina Krośnice 

otrzymała również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 

1.867.739,23  zł, przy planowanym deficycie w wysokości 812.730,75 zł. 

Zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosły  8.973.429,02 zł i dotyczą 

zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń i następne miesiące 2022 

roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem  wyniósł  28.889.992 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 31.12.2021 r. wystąpiły 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w 

wysokości 2.625.181,26 zł. 

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów gminy na dzień 

31.12.2021 r. wyniósł  53,47 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji 

oraz zapłaconych odsetek do wykonanych  dochodów wyniósł  8,13 %. 

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi na dzień 31.12.2021 roku wyniósł  5.492.930,72 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 własności 

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 gminnym 

zasobem nieruchomości Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dol. 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. 

 

3.1 Lokale mieszkalne 

 

Mieszkaniowy zasób gminy w 2021 r. stanowiły 44 lokale z czego 13 to lokale socjalne,                         

a 31 to mieszkania komunalne. Wszystkie lokale socjalne i mieszkania komunalne znajdują się 

na terenie Gminy Krośnice.  

W 2021 r. sprzedano jeden lokal mieszkalny na rzecz najemcy z uwzględnieniem 85% 

bonifikaty. 

 

 

3.2 Grunty o przeznaczeniu rolniczym 

  



 Strona | 73  

 

 

W 2021 roku przedmiotem dzierżawy były grunty wykazane poniżej: 

  

Numer działki Obręb 

712/10; 

712/6, 712/8, 813/1 

813/2, 813/3, 813/4 

Krośnice 

199/8, 199/9 Dąbrowa 

część działki 25/1 Krośnice 

174/2 Pierstnica 

część działki 53/2 

Brzostowo 
część działki 53/2 

część działki 53/2 

część działki 53/2 

204 Lędzina 

716/8                                      716/11 Krośnice 

299/2 Wierzchowice 

część działki 54 Brzostowo 

235/1 Wierzchowice 

197/6 Wierzchowice 

 

Całkowity dochód z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze w 2021 r. 

wyniósł 6.477,97 zł. 

 

      3.3       Grunty użytkowe na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej  

Część działki oznaczonej geodezyjnie nr 508/37 obręb Krośnice o pow. 0,6092 ha – czynsz za 

2021 r. wyniósł 811,80 zł brutto. 

 

 

3.4           Lokale użytkowe 

 

W swoim zasobie nieruchomości gmina posiada również lokale użytkowe, które w 2021 r. 

stanowiły przedmiot dzierżawy: 
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Adres Numer działki 
Powierzchnia 

działki 

Krośnice ul. Kwiatowa 7 506/100 0,1532 ha 

Krośnice ul. Kwiatowa 7 

pomieszczenia magazynowe  
506/100  

Luboradów 10A 86 0,025 ha 

Budynek Stacji Głównej 

Krośnickiej Kolei Wąskotorowej 
508/37 53,81 m2 

 

Całkowity czynsz za lokale użytkowe w 2021 r. wyniósł 23.080,21 zł brutto. 

 

 

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 siedzibę 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. 
3. Firmie PGNiG działkę nr 194/27 obręb Wierzchowice na której zlokalizowany jest odwiert. 
4. Firmie PGNiG część działki 25/1 obręb Krośnice na której zlokalizowany jest odwiert. 
5. Firmie Orange Polska Spółka Akcyjna część działki 85/6 obręb Kuźnica Czeszycka  

o pow. 192 m2 na której zlokalizowana jest szafa typu SHELTER – kontener 

telekomunikacyjny. 

 

Całkowity dochód z tytułu innych dzierżaw w 2021 r. wyniósł 33.656,71 zł brutto 

Łączny dochód z tytułu wszystkich  dzierżaw w 2021 r, wyniósł 64.026,69 zł. 

 

 

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha) 

według danych Starostwa Powiatowego  w Miliczu sporządzonych                                       

w sprawozdaniu rocznym na dzień 01 stycznia 2022 r. 
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Położenie/ 

teren 

Rok 

sprawozdawczy 

Ogółem 

grunty 

gminne 

Pow. (ha) 

Gminy, związki 

międzygminne 

lub 

metropolitalne, 

jeżeli nie 

występują w 

zbiegu z 

użytkownikami 

wieczystymi 

Gminy, związki 

międzygminne lub 

metropolitalne, jeżeli 

występują w zbiegu z 

użytkownikami 

wieczystymi 

Jednoosobowe spółki 

jednostek samorządu 

terytorialnego i inne 

osoby prawne, 

których organami 

założycielskimi są 

organy samorządu 

terytorialnego  

Powierzchnia 

ewidencyjna 

 

Gmina 2020 r. 383 383  0 17836 

 2021 r. 382 382 2 1126 17836 

 

Gmina w 2021 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 (j.t.Dz.U.2021.1899 ze zm.) gmina została właścicielem 

tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się 

ostateczna. 

- na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego, 

- na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U.2022.514.) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

 

3.5 Wykaz nieruchomości nabytych w 2021 r. 

 

I. Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg gminnych lub ich 

utworzenie, na podstawie decyzji następujące nieruchomości: 

 

1. działka gruntu – (droga) nr 123/3 AM-1, o pow. 0,0308 ha obręb Łazy Wielkie stanowiącej 

poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028361/2) decyzja z 05.01.2021 r.,  

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 9.240,00 zł 

2. działka gruntu – (droga) nr 271/1 AM-1, o pow. 0,0018 ha obręb Krośnice stanowiącej 

poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028966/3) decyzja z 28.12.2020 r., o wartości 

szacunkowej dla potrzeb księgowych: 540,00 zł 

3. działka gruntu – (droga) nr 194/76 AM-1 o pow. 0,0291 ha obręb Wierzchowice 

stanowiącej poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028982/1) decyzja z dnia 25.01.2021 

r., o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 8.730,00 zł 

4. działka gruntu – (droga) nr 199/1 AM-1 o pow. 0,0330 ha obręb Stara Huta stanowiącej 

poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029481/6) decyzja  z dnia 25.05.2021 r.,  

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 9.900,00 zł 

5. działka gruntu – (droga) nr 114/4 AM-1 o pow. 0,0013 ha obręb Wierzchowice 

stanowiącej poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028982/1) decyzja z dnia 10.06.2021 r. 

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 390,00 zł, 

6. działka gruntu – (droga) nr 19/10 AM-1 o pow. 0,0702 ha obręb Stara Huta stanowiącej 

poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029481/6) decyzja z dnia 09.09.2021 r.,  

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 21.060,00 zł, 
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7. działka gruntu – (droga) nr 19/13 AM-1 o pow. 0,0336 ha obręb Stara Huta stanowiącej 

poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029481/6) decyzja z dnia 09.09.2021 r.,  

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 10.080,00 zł, 

8. działka gruntu – (droga) nr 107/3 AM-1 o pow. 0,0618 ha obręb Wierzchowice 

stanowiącej poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028982/1) decyzja z dnia 17.08.2021 

r., o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 18.540,00 zł, 

9. działka gruntu – (droga) nr 42/3 AM-1 o pow. 0,0679 ha obręb Bukowice stanowiącej 

poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028897/8) decyzja z dnia 26.10.2021r.,  

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 20.370,00 zł, 

10. działka gruntu – (droga) nr 194/85 AM-1 o pow. 0,0704 ha obręb Wierzchowice 

stanowiącej poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028982/1) decyzja z dnia 04.10.2021 r.  

o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 21.120,00 zł, 

Wartość nieruchomości nabytych na utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych, co do zasady 

jest ustalona na podstawie operatów szacunkowy (wykonanych dla potrzeb ustalenia 

odszkodowania za przejecie tych nieruchomości), a w przypadku braku operatów jako wartość 

szacunkowa dla potrzeb księgowych i wynosi: 

Według wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 119.970,00 zł. 

 

II. Gmina nieodpłatnie nabyła, na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego niżej 

wymienione nieruchomości: 

- działka gruntu nr 26, AM-1, o powierzchni 0,3731 ha, obręb Czarnogoździce, księga 

wieczysta nr WR1M/00030958/1, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-

OR.7532.4.2020.KM, z dnia 11 października 2021 r. Decyzja stała się prawomocna 29.10.2021r.  

- działka gruntu nr 166, AM-1, o powierzchni 0,4161 ha, obręb Dąbrowa, księga wieczysta  

nr WR1M/00030954/3, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.172.2020.TG,  

z dnia 26 sierpnia 2021 r. Decyzja stała się prawomocna 14.09.2021 r. 

- działka gruntu nr 250, AM-1, o powierzchni 1,1356 ha, obręb Łazy Wielkie, księga 

wieczysta nr WR1M/00027752/3, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-

OR.7532.110.2020.KS, z dnia 03 września 2021 r. Decyzja stała się prawomocna 23.09.2021 r. 

- działka gruntu nr 485, AM-1, o powierzchni 0,6624 ha, obręb Krośnice, księga wieczysta  

nr WR1M/00032037/3, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.219.2016.MPo,  

NRŚ-OR.7532.G.57.9.219.2016.MPo z dnia 31.01.2018 r. Decyzja stała się prawomocna 

20.02.2018 r. 

 

III. Gmina nieodpłatnie nabyła, na podstawie Decyzji Starosty Milickiego niżej 

wymienioną nieruchomość: 
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- działka gruntu nr 235/1, AM-1, o powierzchni 0,0003 ha, obręb Łazy Wielkie, księga 

wieczysta nr WR1M/00035089/3, decyzja Starosty Milickiego nr GGM-GM.SP.6844.18.2021  

z dnia 30 marca 2021 r. Decyzja stała się ostateczna 20.04.2021 r. 

 

IV. Gmina przejęła nieodpłatnie w dniu 10.11.2021 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa we Wrocławiu reprezentującego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa niżej 

wymienione nieruchomości: 

 

- działka gruntu nr 161/3 o powierzchni: 0,1984 ha obręb Świebodów, której wartość zgodnie 

z operatem szacunkowym wynosi: 29 900,00 zł, akt notarialny: Repertorium A nr 4917/2021 z 

dnia 10.11.2021 r. 

- działka gruntu nr 161/5 o powierzchni: 0,3194 ha obręb Świebodów, której wartość zgodnie 

z operatem szacunkowym wynosi: 48 800,00 zł, akt notarialny: Repertorium A nr 4917/2021 z 

dnia 10.11.2021 r. 

- działka gruntu nr 241/15 o powierzchni: 0,4646 ha obręb Brzostowo, której wartość 

zgodnie z operatem szacunkowym wynosi: 98 800,00 zł, akt notarialny: Repertorium A 

nr 4911/2021 z dnia 10.11.2021 r. 

- działka gruntu nr 33/1 o powierzchni: 1,2194 ha obręb Kuźnica Czeszycka, której wartość 

zgodnie z operatem szacunkowym wynosi: 266 195,02 zł, akt notarialny: Repertorium A nr 

4923/2021 z dnia 10.11.2021 r. 

- działka gruntu nr 726/5 o powierzchni: 0,0284 ha obręb Bukowice, której wartość zgodnie 

z operatem szacunkowym wynosi: 9 621,92 zł, akt notarialny: Repertorium A nr 4923/2021  

z dnia 10.11.2021 r. 

 

 

 

V. Gmina w dniu 28.12.2021 r. podpisała umowę zamiany (Repertorium A numer 

4436/2021): 

- na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 112/6 

o powierzchni: 0,9922 ha obręb Kuźnica Czeszycka, o wartości: 94.095,00 zł będącą 

własnością osoby prywatnej. Zamiana dokonana została za dopłatą na rzecz gminy Krośnice 

kwoty 78.597,00 zł przez osobę prywatną. 

 

WYKAZ  TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANYCH 

W 2021 ROKU 
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Lp. Rodzaj mienia Numer identyfikacyjny 

nieruchomości (numer 

działki, numer lokalu) 

Data 

sprzedaży 

Cena sprzedaży Wartość 

mienia wg 

operatu 

szacunkowego 

Tryb sprzedaży 

1 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 112  AM-1,            

o pow. 0,1874 ha, obręb 

Świebodów 

27.01.2021 4.969,20 zł w tym cena 

netto działki 4.040,00 zł + 

23% podatek VAT 

2.700,00 zł 

+23 % VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

2 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Lokal mieszkalny nr 20 

przy ul. Sanatoryjnej 26 

w Krośnicach działka nr 

506/22 AM-1, obręb 

Krośnice 

28.01.2021 15.300 zł (sprzedaż 

zwolniona z VAT) 

102.000,00 zł Sprzedaż na rzecz 

najemcy                                 

z zastosowaniem 85% 

bonifikaty 

3 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 45/13 AM-1, 

o pow. 0,3994 ha, obręb 

Dziewiętlin 

08.02.2021 54.796,50 zł w tym cena 

netto działki 44.550,00 zł + 

23% podatek VAT 

44.100,00 zł 

+23 % VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

4 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 106/7 AM-2, 

o pow. 0,1142 ha, obręb 

Łazy Wielkie 

19.02.2021 37.269,00 zł w tym cena 

netto działki 30.300,00 zł + 

23% podatek VAT 

27.100,00 zł 

+23 % VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

5 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 112/5 AM-2, 

o pow. 0,1654 ha, obręb 

Łazy Wielkie 

06.04.2021 52.890,00 zł w tym cena 

netto działki 43.000 zł + 

23% podatek VAT 

42.500,00 zł  

+ 23% VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

6 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 260/12 AM-1, 

o pow. 0,0063 ha, obręb 

Bukowice 

25.06.2021 6.273,00 zł w tym cena 

netto działki 5.100,00 zł + 

23% podatek VAT 

3.100,00 zł 

 + 23% VAT 

W drodze 

bezprzetargowej, na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

7 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 92/2 AM-1,            

o pow. 0,4400 ha, obręb 

Suliradzice 

12.07.2021 83.640,00 zł w tym cena 

netto działki 68.000 zł + 

23% podatek VAT 

56.700,00 zł  

+ 23% VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

8 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 108/2 AM-1, 

o pow. 0,6347 ha, obręb 

Kotlarka 

15.07.2021 36.320,49 zł w tym cena 

netto działki 29.526,12 zł + 

23% VAT 

34.700,00  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

9 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 260/11 AM-1, 

o pow. 0,0050 ha, obręb 

Bukowice 

06.08.2021 4.602,66 zł w tym cena 

netto działki 3.742,00 zł + 

23% podatek VAT 

1.742,00 zł  

+ 23% VAT 

W drodze 

bezprzetargowej, na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

10 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 506/19 AM-1, 

o pow. 0,6035 ha, obręb 

Krośnice 

24.09.2021 368.348,10 zł w tym cena 

netto działki 299.470,00 zł 

+ 23% VAT 

296.500,00 zł  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

11 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 812/6 AM-1, 

o pow. 0,1136 ha, obręb 

Krośnice 

24.09.2021 80.791,32 zł w tym cena 

netto działki 65.684,00 zł + 

23% VAT 

37.564,00 zł  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

12 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 131 AM-1, o 

pow. 0,2421 ha, obręb 

Lędzina 

29.09.2021 18.634,50 zł w tym cena 

netto działki 15.150,00 zł + 

23% VAT 

4.638,00 zł  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

13 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 812/7 AM-1, 

o pow. 0,0990 ha, obręb 

Krośnice 

01.10.2021 81.118,50 zł w tym cena 

netto działki 65.950,00 zł + 

23% VAT 

34.346,00 zł 

 + VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

14 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 712/11 AM-1, 

o pow. 0,7000 ha, obręb 

Krośnice 

01.10.2021 178.891,20 zł w tym cena 

netto działki 145.440,00 zł 

+ 23% VAT 

144.000,00 zł  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
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15 Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

Działka nr 712/12 AM-1, 

o pow. 0,6975 ha, obręb 

Krośnice 

01.10.2021 198.768,00 zł w tym cena 

netto działki 161.600,00 zł 

+ 23% VAT 

160.000,00 zł  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

16 Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana 

Działka nr 35/1 AM-1,             

o pow. 0,0202 ha, obręb 

Dąbrowa 

24.11.2021 69.000,00 zł 

Sprzedaż zwolniona z VAT 

49.500,00  

+ VAT 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

         RAZEM:                                                                             1.291.612,47 zł brutto 

 

3.6    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. 

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 282) oraz z wytycznymi Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa.  

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. Wszelkie działania 

podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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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 2021 roku 

w Gminnej ewidencji zabytków ujętych było 285 obiektów. 

 

3.7 Melioracje wodne 

 

Gmina Krośnice od kilkunastu lat jest członkiem Gminnej Spółki Wodnej opłacając 

coroczną składkę na jej funkcjonowanie. W roku 2021 składka wyniosła 30.000,00 zł. Za tą 

kwotę wykonano konserwację rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Krośnice 

w miejscowości Krośnice, Wąbnice, Grabownica finansując je całościowo oraz wspierając 

wykonanie prac melioracyjnych w sekcjach wiejskich w Bukowicach, Żeleźnikach 

i Suliradzicach.  

 

3.8 Utrzymanie zieleni i porządku na terenie gminy Krośnice 

 

W roku 2021 zadanie to realizował ZUK Krośnice Sp. z o. o. za łączną kwotę 330.000,00 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.    

 

3.9 Działania w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i nr porządkowej 

nieruchomości. 

 

W roku 2021 prowadzono 117 postępowania w zakresie wydawania pozwoleń na 

usuniecie drzew w tym 82 na wniosek osób fizycznych, 23 na wniosek osób innych niż fizyczne 

oraz 12 własnych wniosków. W jednym przypadku ze względu na usuwanie drzew pod 

wykonanie inwestycji zastosowano naliczenie opłaty w wysokości 18.100,00 zł odroczoną na 

okres 3 lat w zamian za nasadzenia następcze 10 szt. drzew. Drzewa zostały nasadzone na 

terenie KKW.  

Ponad to prowadzono sprzedaż drewna pozyskanego z samo wyrobu przez nabywców 

z drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krośnice na łączną 



 Strona | 81  

 

kwotę 3.826,33 zł brutto. Sprzedaż drewna prowadzono z drzew obumarłych, wywrotów, 

złomów po uzyskaniu zezwolenia i zgłoszenia Staroście Milickiemu.  

W roku 2021 przeprowadzono również usunięcie 15 sztuk drzew gatunek Dąb 

szypułkowy z terenu KKW, które były obumarłe i zasiedlone przez organizmy chronione 

Kozioróg dębosz i Pachnica dębowa. Usunięcie tych drzew ze względu na decyzję RDOŚ było 

prowadzone pod nadzorem entomologiczny, a usunięte drzewa złożono na pryzmy w przy alei 

spacerowej KKW. Ponadto dwa drzewa pozostawiono na pniu jako tzw. świadki, a jedno 

pozostawiono w parku w Wierzchowicach. 

  Dodatkowo prowadzono 44 postępowania w zakresie ustalania nr porządkowej 

nieruchomości. 

 

 

IV Informacje o realizacji polityk, programów, strategii 

 

4.1 Sprawozdanie z działalności Referatu Funduszy Europejskich   

 

Środki zewnętrze w 2021 r. 

 

Gmina Krośnice na realizacje różnorodnych zadań pozyskuje środki finansowe zewnętrzne: 

unijne lub krajowe. Przy współudziale środków zewnętrznych realizowane są inwestycje 

komunalne, projekty grantowe, projekty edukacyjne.  

W 2021r. z pozyskanych środków zewnętrznych realizowano projekty infrastrukturalne tj.:  

termomodernizacyjne, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjno–turystycznej  i sportowej,                      

z zakresu bezpieczeństwa oraz   projekty miękkie z zakresu edukacji. W sumie rozpoczęto 

realizację /realizowano/zrealizowano 14 projektów.  

 

Realizowane projekty:  

 

 Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, pozyskała środki finansowe i podpisała w dniu                       

z dnia 21.12.2021 r.umowę nr 3214/1/2021 na dofinansowanie projektu. Wartość ogółem 

projektu 100 000,00zł.  Dofinansowanie 100% 

W ramach projektu Gmina zakupi na sprzęt i oprogramowanie w celu podniesienia jakości usług 

zdalnych świadczonych przez Urząd, umożliwi  pracę zdalną pracowników administracji 

samorządu terytorialnego oraz zbudowanie bezpiecznej i zintegrowanej platformy w oparciu               

o technologie ActiveDirectory (usługi domenowe oraz wielowarstwowe zabezpieczenia                       

w aspekcie współdziałania zasobów i pracy zdalnej w odniesieniu do możliwości wykorzystania 

szyfrowania AES-256 w protokole wymiany danych SMB. W ramach projektu przeprowadzona 

zostanie również diagnoza cyber bezpieczeństwa  gminy.  

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt i oprogramowanie:  

-  komputery przenośne  6 szt. 
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- serwer z oprogramowaniem Microsoft Windows Serwer 2022 i kompletem licencji CAL -  1 

szt. 

- pakiety Office- 43 szt. 

Realizację projektu zaplanowano w 2022 r. 

 

 Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

„Granty PPGR” 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Celem programu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu 

komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach grantu ma zostać zakupiony sprzęt 

komputerowy dla ucznia szkoły podstawowej lub średniej, którego przodek był pracownikiem 

PGR.  

W ramach konkursu gmina ogłosiła nabór wniosków dla mieszkańców w dniu 20.10.2021 r. na 

stronie internetowej gminy. Termin składania wniosków przez mieszkańców upływał  w dniu 3 

listopada 2021 r.   

W sumie mieszkańcy gminy złożyli 386 wniosków, które zostały przez Gminę zweryfikowane 

pod kątem poprawności wpisanych danych w tym m.in.: zweryfikowano zatrudnienie przodka 

w PGR, zweryfikowano  oświadczenie w zakresie miejsca zamieszkania dziecka, 

pokrewieństwa dziecka z byłym pracownikiem PGR, zweryfikowano fakt uczenia się dziecka w 

szkole podstawowej i średniej.  

 

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie  w dniu 5 listopada 2021 r. na kwotę 1 334 650,00 zł 

dotacji.  Po weryfikacji oświadczeń złożonych przez mieszkańców i odrzuceniu 18 wniosków,  

złożono do Centrum Projektów Polska  Cyfrowa korektę  wniosku na kwotę dofinansowanie: 

1 281 850,00 zł (zakup 346 komputerów, 21 tabletów, ubezpieczenia 367 szt. sprzętu 

komputerowego oraz zakup oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych).  

Po weryfikacji wniosku oraz obniżeniu przez instytucje dofinansowującą kwoty na jeden laptop 

ostatecznie  gminie przyznano środki finansowe na zakup 346 komputerów, 21 tabletów, 

ubezpieczenia 367 szt. sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla dzieci 

niepełnosprawnych w kwocie: 925 350,00zł.  

Obecnie gmina jest na etapie podpisywania umowy. Projekt realizowany będzie w 2022 r.   

 

 Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Akacjowej , ul. Milickiej i ul. Kubryckiej 

wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice  

Na realizację zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne z Unii Europejskiej oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

 

1.  Dofinansowanie z Unii Europejskiej  

W dniu  30 czerwca 2020r. Gmina Krośnice podpisała umowę o dofinansowanie nr 00024-

65150-UM0100129/19. 

Wartość projektu: 1 298 371,09 zł 

Kwota dofinansowania z UE: 664 271,00 zł    

 

Gmina Krośnice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną objętego 

Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn.: 
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„Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej  wraz                         

z przyłączami w miejscowości Bukowice”.  

 

W dniu 11 stycznia 2021 r. gmina podpisała umowę nr 9/4/2021/RGPOŚiI  z firmą Stanisławski, 

Jerzy Stanisławki, w spadku  z siedzibą przy ul. Polnej 28, 63-760 Zduny, na roboty budowlane 

polegające na budowie siei kanalizacyjnej w podziale na dwa etapy: 

Etap I: budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Milickiej, i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w 

miejscowości  Bukowice.   

Etap II: budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Akacjowej wraz z przyłączami                                       

w miejscowości Bukowice.  

 

W dniu 12 stycznia 2021 r. Gmina podpisała umowę nr 17/7/2021/RGPOŚiI z firmą „CHOMA” 

Dariusz Choma, Kaszowo pod Miliczem 4, 56-300 Milicz na pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia.  

 

W dniu 5 lipca 2021 r. dokonano odbioru etapu I inwestycji, a w dniu 24 sierpnia 2021 r. złożono 

wniosek opłatność rozliczający etap I inwestycji. W dniu 30 listopada Zarząd Województwa 

zatwierdził  wniosek o płatność oraz  przekazał  gminie środki finansowe.  

 

W dniu 27 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru etapu II inwestycji, a w dniu 24 września 2021 r. 

złożono wniosek opłatność rozliczający etap II  inwestycji. W dniu 13 kwietnia 2022 r. Zarząd 

Województwa przeprowadził kontrolę realizacji projektu na terenie gminy i stwierdził 

poprawność realizacji  zadania.  W 2022 r. wypłacona zostanie druga transza dofinansowania.  

 

Koszt  całej inwestycji wynosi: 1 298 371,09 zł, koszty kwalifikowane wynoszą: 1 043 960,24 

zł kwota dofinansowania w wysokości  664 271,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych).  

 

W ramach inwestycji wybudowano 1464,41 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwie 

pompownie. Całe zadanie obejmowało również roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty 

ziemne, instalacyjne, doprowadzenia zasilania do pompowni oraz roboty odtworzeniowe.  

 

Dzięki realizacji projektu wybudowanych zostanie 11 przyłączy kanalizacyjnych, dzięki którym 

przyłączonych do sieci kanalizacyjnej  zostanie 70 mieszkańców wsi Bukowice.    

 

2. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

 

Gmina Krośnice wniosek na dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki złożyła w dniu 30.08.2019 

r.  W dniu 4 października 2021 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania w formie pożyczki 

w kwocie 370 000,00 zł.   

W dniu 4 listopada 2021 r. złożono rozliczenie zadania, które zostało zaakceptowane.                           

W  grudniu 2021 r. wypłacono gminie pożyczkę.  

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi  powiatowej nr 1450 wraz                                     

z przyłączeniami w miejscowości Łazy Wielkie.  
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Gmina Krośnice wniosek na dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki złożyła w dniu 30.08.2019 

r.  W dniu 16 grudnia 2021 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania                        w 

formie pożyczki w kwocie 200 000,00 zł.   

 

W dniu 4 maja 2021 r. podpisano umowę w formule  in haus na roboty budowlane z Zakładem 

Usług Komunalnych w Krośnicach z siedzibą Wierzchowicach przy ul. Lipowej 5, 56-320 

Krośnice.  

 

W dniu 8 września 2021 r. popisano protokół odbioru robót budowlanych. W ramach inwestycji 

wybudowano  374 m.b. sieci kanalizacyjnej. Zapanowano wykonanie 5 przyłączy do budynków 

mieszkalnych i podłączenie 14 osób.  

 

W dniu 16 grudnia  2021 r. złożono rozliczenie zadania, które zostało zaakceptowane.                          

W  grudniu 2021 r. wypłacono gminie pożyczkę.  

 

 Remont jezdni  i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica  

Na realizację inwestycji  pozyskano środki zewnętrzne z budżetu Województwa Dolnośląskiego 

oraz Aglomeracji Wrocławskiej 

 

1. Budżet Województwa.  

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji zdania złożono do Wydziału Geodezji i Kartografii 

UMWD w dniu 10 listopada 2020 r. Po zatwierdzeniu wniosku przez Sejmik  Województwa 

Dolnośląskiego Uchwałą nr XXX/656/21 z dnia 15.04.2021 r. podpisano w dniu 16 czerwca 

2021 r. umowę o dofinansowanie zadania na kwotę:  210 900,00 zł.  

W dniu 31 maja 2021 r. podpisano umowę nr 209/51/2021/RGPOŚiI z Wykonawcą, firmą 

Berger Bau Polska sp. zoo, ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław. Wartość inwestycji z umowy 

wyniosła: 688 377,57 zł.  

Protokół odbioru wykonanej inwestycji podpisano w dniu 30.09.2021 r.  

W ramach zdania wyremontowano 2,109 km drogi w raz z poboczami.    

W dniu 30.09.2021 r. złożono wniosek o wypłatę środków z budżetu Województwa. Dotację                 

w kwocie 210 900,00 zł wypłacono w 2021 r.   

 

 

2. Aglomeracja Wrocławska. 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania złożono w dniu  29.06.2021 r. do Stowarzyszenia 

Aglomeracja Wrocławska na kwotę dotacji  w wysokości  100 000,00zł. W dniu 12 sierpnia 

2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 12/2021 ze Stowarzyszeniem Aglomeracja 

Wrocławska. Po zakończeniu realizacji zdania złożono dniu 10 listopada 2021 r. sprawozdanie 

z realizacji zadania wraz z  rozliczeniem. Środki finansowe wysokości 100 000,00 zł wypłacono 

gminie w 2021 r.   

 

 Zadanie „Dostosowane łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku 

Urzędu Gminy Krośnice” z programu PFRON pn.: Program wyrównywania szans 

między regionami III w 2021 r.  
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Wniosek o dofinansowanie  realizacji zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie złożono 

w dniu 10 lutego 2021 r. W dniu 23 listopada 2021 r. podpisano umowę nr 1/B/2021     o 

dofinansowanie na dotację w kwocie: 17 084,34 zł.  

 

Celem projektu była likwidacja barier i zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych 

budynku Urzędu Gminy Krośnice poprzez przystosowanie łazienek do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowano remont toalet na parterze budynku gminy, 

w tym przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W dniu 04.01.2022 r. podpisano umowę nr 1/1/2022/RGMiR  z Wykonawcą firmą: WIL BUD  

Hubert Kowalski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 63-740 Kobylin.  

Wykonawca zrealizował inwestycję do dnia 15 marca 2022 r.  

Koszt ogółem zadania wyniósł: 77 974,94 zł.   

 

W  dniu 14.04.2022 r. złożono do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozliczenie zadania.  

 

 Dwa zadania w ramach projektu grantowego  pod nazwą „Oferta turystyczna na 

terenie gmin obszaru narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie 

budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” realizowanego 

przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”:  

Projekt grantowy  współfinansowany był  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo                    

i Morze” (PO RiM na lata 2014-2020). 

 

1.  zadanie pn.: „Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 (nr fabryczny 

1353) w celu umożliwienia dalszego udostępniania oferty turystycznej przewozów po Dolinie 

Baryczy Krośnicką Koleją Wąskotorową jako narzędzie w procesie budowania 

rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” 

Wniosek złożony w dniu 03.09.2020 r. 

Umowę na dofinansowanie nr 6/2020/G/RYBA/I/1 podpisano  dnia 6 kwietnia 2021 r. 

Dofinansowanie z PORiM 2014-2020: 46 458,00 zł.  

 

W ramach realizacji zadania gmina popisała umowy z Wykonawcami: 

 - Umowa nr 101/1/2021/RFE z dnia 15 marca 2021 r. 

 - Umowa nr 102/2/2021/ RFE z dnia 15 marca 2021 r. 

 - Umowa nr 376/9/2021/RFE z dnia 11 października 2021 r.  

W ramach zadania wykonano naprawę rewizyjną na poziomie P4 wagonu wąskotorowego 

osobowego 4Kw wraz z wymianą desek bocznych i podłogowych wagonu oraz wymianą 

siedzeń. Na wagonie zamontowano Logo Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, tablicę z mapą oraz 

logo LGD.  

Koszt remontu wagonu 4KW nr KKW 002 wyniósł ogółem: 62 664,00 zł.  

 

W dniu 29.10.2021 r do Lokalnej Grupy Działania złożono rozliczenie zadania wraz                                    

z wnioskiem o wypłatę grantu. Wniosek o wypłatę został zaakceptowany w dniu 24.03.2022 r.  

 

2. Zadanie pn.: „Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 (nr fabryczny 

1354) w celu umożliwienia dalszego udostępniania oferty turystycznej przewozów po Dolinie 
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Baryczy Krośnicką Koleją Wąskotorową jako narzędzie w procesie budowania 

rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy”  

Wniosek złożony w dniu 03.09.2020 r. 

Umowa nr 6/2020/G/RYBA/I/3 z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

Dofinansowanie z PORiM 2014-2020: 44 097,00 zł  

 

W ramach realizacji zadania gmina popisała umowy z Wykonawcami: 

 - Umowa nr 101/1/2021/RFE z dnia 15 marca 2021 r. 

 - Umowa nr 102/2/2021/ RFE z dnia 15 marca 2021 r. 

 - Umowa nr 376/9/2021/RFE z dnia 11 października 2021 r.  

W ramach zadania wykonano naprawę rewizyjną na poziomie P4 wagonu  wąskotorowego 

osobowego 4Kw wraz z wymianą desek bocznych i podłogowych wagonu oraz wymianą 

siedzeń. W  wagonie zamontowano tablicę z mapą oraz logo LGD.  

Koszt remontu wagonu 4KW nr KKW 004 wyniósł ogółem: 58 482,00 zł   

 

W dniu 29.10.2021 r do Lokalnej Grupy Działania złożono rozliczenie zadania wraz                                  

z wnioskiem o wypłatę grantu. Wniosek o wypłatę został zaakceptowany w dniu 24.03.2022 r.  

 

Celem obu zadań jest: Wspieranie dialogu społecznego w procesie budowania 

rozpoznawalności i  potencjału obszaru Doliny Baryczy dzięki wzmocnieniu oferty turystycznej 

świadczonej przez podmioty publiczne. 

 Realizacja zadania zakładała wzmocnienie potencjału obszaru Doliny Baryczy dzięki 

wzmocnieniu oferty turystycznej świadczonej przez podmioty publiczne. Inwestycja planowana 

w ramach zadania pozwoliła wzmocnić zarówno potencjał turystyczny, jak                            i 

społeczny, ponieważ wsparta oferta będzie służyć zarówno turystom jak i mieszkańcom obszaru, 

także tym związanym z sektorem rybołówstwa. Wzmocniona ogólnodostępna oferta turystyczna 

przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego, co zwiększa również popyt na zasoby 

rybołówstwa w lokalnych gospodarstwach rybackich i podmiotach gastronomicznych. 

 Zakres projektów obejmował wykonanie koniecznej okresowej naprawy rewizyjnej 

wagonów 4Kw nr KKW 002 i KKW 004 przewożących turystów na Krośnickiej Kolei 

Wąskotorowej. Konieczność i zakres wykonania naprawy wynika bezpośrednio z przepisów 

kolejowych oraz Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) wagonów wąskotorowych typu 

4Kw zatwierdzonej przez Urząd Transportu Kolejowego.  

Przedmiotowy grant obejmował  również promocję Doliny Baryczy poprzez umieszczenia 

logotypu Doliny Baryczy na ścianach bocznych wagonu oraz mapy z obszarem Doliny Baryczy 

wewnątrz wagonu. Na ścianach bocznych wagonu zaplanowano również umieszczenie logotypu 

Krośnickiej Kolei Wąskotorowej.  

Dzięki realizacji zadania oferta turystycznych przejazdów Krośnicką Koleją Wąskotorowa 

będzie mogła nadal funkcjonować i wzmacniać  ofertę turystyczną obszaru Doliny Baryczy wraz 

z zachowaniem specyfiki obszaru.  

 

 Zadanie w ramach projektu grantowego realizowanego przez  Lokalną Grupę 

Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”: "Oferta turystyczna narzędziem na 
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terenie gminy Krośnice wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny 

Baryczy poprzez oznakowanie w terenie ścieżki edukacyjno - turystycznej "Stawy 

Krośnickie" wraz z budową małej architektury"  

Zadanie realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Aktywne Łazy”, gdzie Liderem                    

i wnioskodawcą jest Stowarzyszenie, a Partnerem Gmina Krośnice. Porozumienie                                     

o współpracy pomiędzy Gminą Krośnice a Stowarzyszeniem „Aktywne Łazy” o wspólnej 

realizacji zadania podpisano w dniu 28.08.2020 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek                                   

o dofinansowanie w dniu 03.09.2020 r.  

W dniu 21.06.2021 r. Stowarzyszenie „Aktywne Łazy” podpisało umowę nr 

5/2020/G/DDOT/I/1 o dofinansowanie zadnia na kwotę 49 783,00 zł. (dofinansowanie ze 

środków  PROW 2014-2020) 

 

Realizacje projektu zaplanowano na lata 2021 i 2022. W 2021 r. w ramach inwestycji wykonano 

oznakowanie w terenie ścieżki "Stawy Krośnickie" (słupki i drogowskazy oraz znaki 

malowane). W 2022 r. wykonana zostanie wiata – czatownia  przykryta dachem dwuspadowym 

krytym gontem bitumicznym. W ramach projektu na terenie kolejki wykonana została również  

tablica informacyjna o wymiarach 250 cm x 150cm wraz z opracowaniem graficznym mapy 

Doliny Baryczy i miejscowości Krośnice (mapa Doliny Baryczy, mapa Krośnic, informacja o 

szlakach i atrakcjach turystycznych). 

 

 Budowa  świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kuźnica Czeszycka  

Inwestycja sfinansowana został z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego. W dniu 22 grudnia 2020 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 

zadania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach naboru na Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych (RFIL).   

W 2021 r. Gmina Krośnice otrzymała dofinansowanie na inwestycję w kwocie 500 000,00 zł. 

W dniu 2 września 2021 r. podpisano umowę nr 339/93/2021/RGPOŚiI z Wykonawcą firmą 

PPHU EXPORT IMPORT Władysław Skiba z siedzibą przy ul. Poziomkowej 14, 56-300 

Milicz.  

Wartość robót budowlanych: 945 469,84 zł. 

Inwestycja obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną                                         

i zagospodarowaniem terenu (ciągi komunikacyjne, oświetlenie, kosze na śmieci, ławki). 

Budynek świetlicy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem skośnym, dwuspadowym 

o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa obiektu 149,06m². W obiekcie powstanie sala 

główna o pow. 80,13m², część sanitarno-szatniowa, zaplecze kuchenne, zaplecze gospodarcze i 

taras zewnętrzny o pow. 24,5m². Obiekt ma służyć mieszkańcom wsi  oraz instytucji kultury do 

prowadzenia zajęć i warsztatów dla mieszkańców miejscowości. Dzięki realizacji projektu 

zapewniona zostanie możliwość zorganizowania wydarzeń, imprez                         i spotkań co 

pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na 

wzrost aktywności. 

Obecnie Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji. Zakończenie zgodnie z umową                                     

z Wykonawcą nastąpi we wrześniu 2022 r.  

 Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice  
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Inwestycja dofinansowana został z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. na 

podstawie złożonego w dniu 29.09.2020 r. wniosku o dofinansowanie.  

W dniu 14 października 2021 r. podpisano umowę nr 383/103/2021/RGPOŚiI z Wykonawcą: 

firmą P.T.H.U.  HYDRO- MARKO Maria Pluta z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-

200 Jarocin.   

Wartość robót budowlanych: 1 562 100,00 zł. 

Inwestycja polega na budowie w istniejącym układzie sieci wodociągowej 2 zbiorników wody 

uzdatnionej w miejscowościach Wierzchowice i Bukowice wraz z niezbędnymi rozwiązaniami 

dla nowych warunków pompowania (dostawy) wody, elementami automatyki  i sterowania.  

Realizację zaplanowano w dwóch etapach: 

- I etap: budowa zbiornika wody uzdatnionej o poj. 150m³ na terenie SUW w Bukowicach wraz 

z układem sterowania i pompowania, 

- II etap: budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100m³ na terenie ZUK                                  

w Wierzchowicach wraz z układem pompowym, sterowania i automatyki.  

Obecnie gmina jest w trakcie realizacji inwestycji. Zakończenie zgodnie z umową                                     

z Wykonawcą nastąpi w czerwcu 2022 r.   

 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. 

Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach.  

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Gmina Krośnice złożyła wniosek o dofinansowanie zadanie                        

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

W dniu 17 listopada 2021 r. Gmina podpisała promesę wstępną nr 01/2021/5852/PolskiLad na 

dofinansowanie inwestycji.  

Po złożeniu oświadczeń o ogłoszeniu przetargu i wyborze Wykonawcy w dniu 16.03.2022 r. 

gmina podpisała Promesę nr 01/2021/5852/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji w kwocie: 

3 347 733,21 zł.  

 

W dniu 22 marca 2022 r. gmina podpisała umowę nr 98/23/RGPOŚiI z Wykonawcą: Gembiak-

Mikstacki z siedzibą przy ul. Transportowej 3,63-700 Krotoszyn na realizację robót 

budowanych  na kwotę:  4 334 196,29 zł.  

 

W ramach inwestycji wykonane zostanie około 3,2 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Krośnice przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej. Dzięki realizacji inwestycji powstanie 

56 przyłączy do 41 budynków, w  tym do wielorodzinnych i DPS w Krośnicach. 

 

Planowany termin zakończenia zadania kwiecie 2023r.  

 

 Program „Laboratoria przyszłości”  

W dniu 19.10.2021 r. gmina złożyła 3 wnioski o dofinansowanie na udzielenie wsparcia 

finansowego dla trzech szkół podstawowych z ternu gminy w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości”.  

Gmina otrzymała dofinansowanie dla 3 szkół w następujących kwotach: 

- Szkoła Podstawowa im. Łukasiewicza w Krośnicach: 84 300,00 zł  

- Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach: 74 100,00 zł 
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- Szkoła Podstawowa im Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej: 60 000,00 zł    

W ramach projektu do szkół zakupione zostanie wyposażenie nowoczesnego „laboratorium 

przyszłości” w skład którego wchodzi  m.in. drukarki 3D, mikroprocesory, sprzęt do nagrań, 

stacje lutownicze, zestawy do robotyki, roboty, kamery, aparaty cyfrowe itp.  

 

Realizację projektu zaplanowano do końca sierpnia  2022 r. 

 

 

 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z ternu Gminy Krośnice  

Projekt otrzymał współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie: 11 989,03 zł na podstawie złożonego w dniu  

25.06.2021 r. wniosku o dofinansowanie. W dniu 22 listopada 2021 r. podpisano umowę nr 

2493/D/OZ/WR/2021 o dofinansowanie  zadania.  

Wartość całkowita projektu wyniosła: 29 972,59 zł.  

Realizację zadania zakończono w dniu 15.09.2021 r.  

W dniu 29.10.2021 r. złożono rozliczenie dotacji  oraz wykazano uzyskane efekty  ekologiczne. 

W sumie usunięto i zutylizowano: 47,44 tony azbestu z 21 posesji (28 budynków) na terenie 

gminy.  

 

 Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Krośnice projekt nr RPDS.10.02.01-02-0045/21 

W dniu 23 lipca 2021 r. Gmina Krośnic złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 

wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020. Oś 

priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2; poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej  jakości  edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór 

horyzontalny. Wniosek  został pozytywnie oceniony pod względem formalnym                                        

i merytorycznym. Po negocjacjach otrzymał dofinansowanie. Zarząd Województwa 

zatwierdził listę wniosków otrzymujących dofinansowanie w dniu 11 stycznia 2022 r.  

Gmina Krośnice jest w trakcie podpisywania z Województwem Dolnośląskim umowy                         

o dofinansowanie na realizację projektu. 

 

Całkowita wartość projektu: 424 667,30 zł 

Kwota dofinansowania z RPO WD 2014-2020: 360 963,17 zł 

 

Realizację projektu zaplanowano w okresie od kwietnia 2022 do końca marca 2023 r. 

 

Celem projektu jest niwelowanie negatywnych skutków stanu epidemicznego COVID-19                     

i deficytów spowodowanych nauką zdalną poprzez podniesienie u dzieci poziomu kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych, zaspokojenie aspiracji i rozbudzenie zainteresowań 

oraz zindywidualizowanie podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

rozwojowymi. W ramach zadania zaplanowano liczne działania edukacyjne dla 648 uczniów 

w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, kółka i warsztaty, zajęcia edukacyjne poza szkołą, wsparcia 

indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami (zajęcia terapeutyczne), doradztwa 

psychologiczno-pedagogicznego. W projekcie wezmą udział wszystkie 3 szkoły podstawowe 

z terenu Gminy Krośnice: Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach, Szkoła 
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Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej, Zespół Szkół i 

Przedszkola w Krośnicach.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

 

 

Realizacja programu „Czyste powietrze” 

Gmina Krośnice w dniu 22.12.2020 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska                           i Gospodarki Wodnej umowę na realizację Programu Priorytetowego 

„Czyste Powietrze” (do umowy zawarto aneksy: Aneks nr 1 z dnia 25.06.2021 r i Aneks nr 2 z 

dnia  21.12.2021 r.) 

Gmina otrzymała na ten cel dotację kwocie 30 000,00 zł na rok.  

Gmina Krośnice zobowiązała  się wspólnie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW do realizacji 

programu „czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepłą i poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Gmina w ramach umowy realizuje następujące zadania:   

1. prowadzenia punktu informacyjnego (czynny codziennie w godzinach pracy urzędu)                 

w ramach którego prowadzone jest wsparcie dla mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła                                                  

i termomodernizacji, udziale są informacje, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków                                          

o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w tym przygotowanie dokumentów rozliczających 

zadania   

  * W 2021r. udzielono  469 konsultacji (w punkcie informacyjnym i telefonicznych)  

 * 37  osobom udzielono wsparcia/pomocy przy wypełnianiu wniosków                                   o 

dofinansowanie (wnioski zostały złożone w gminie) 

 * 62 spotkania w czasie których udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków                      

o płatność                                        

                  i przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych  

2. Prowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy w godzinach 

popołudniowych W 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono 2 spotkania informacyjne  

mieszkańcami w miejscowościach: Bukowice i Krośnice. 

3. Realizacja zadań promocyjnych promujących  program w formie: 

 * dystrybucja ulotek (około 1045 ulotek) 

 * zamieszczenie informacji na stronie gminy oraz na facebooku gminy o założeniach 

 programu, godzinach funkcjonowania punku i informacyjnego, organizowanych 

spotkaniach 

 * zamieszczanie informacji w prasie – raz na kwartał  
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4. Rozliczanie  kosztów poniesionych na realizację zadań w ramach umowy z otrzymanej  

dotacji z WFOŚiGW.   

 

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 

 
  

 

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno–funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiących narzędzie planowania, koordynowania                                i 

integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

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; 
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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: 

- 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. 

-  w dniu 18 września 2019 r. odbyło się VI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Celem 

spotkania było zaopiniowanie przez Komitet Rewitalizacji Ewaluacji okresowej za lata 2017-

2018 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023. 

- w dniu  29 listopada 2021 r. odbyło się VII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym 

omówiono stopień realizacji projektów ujętych w  Gminnym  Programie Rewitalizacji Gminy 

Krośnice na lata 2016-2023.  

 

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 2021 r:  
 

Lp. Numer projektu Tytuł projektu Uwagi 

1. 1/1/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową 

oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 

201, 203 

Projekt w trakcie realizacji – do realizacji 

przebudowa drogi na działkach 199, 201 

oraz budowa oświetlenia 

2. 1/2/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową 

oświetlenia ulicznego na działce 

ewidencyjnej nr 192 

Projekt w trakcie realizacji – wybudowano 

oświetlenie uliczne, do realizacji 

przebudowa drogi   

3. 1/3/INF Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz 

odcinka drogi gminnej położonych na 

działkach nr 27, 209/5, 33/1 

Projekt zrealizowany 

4. 1/4/INF Przebudowa drogi  gminnej na działce 

ewidencyjnej 208 

Projekt do realizacji  

5. 1/5/INF Budowa chodników wzdłuż dróg 

powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową 

oświetlenia  

Projekt w trakcie realizacji (zrealizowano 

budowę lamp) 

6. 1/6/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg 

gminnych na działkach nr 129/8 i 202 

Projekt zrealizowany  

7. 1/7/INF 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 

Projekt zrealizowany 

8. 1/8/INF Budowa świetli wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

Projekt  w trakcie realizacji  

9. 1/9/INF Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy 

planowanej świetlicy wiejskiej  

Projekt zrealizowany  

10.  1/10/INF Wyposażenie pracowni fizycznej, 

chemiczno – biologicznej, geograficznej              

i matematycznej w Szkole Podstawowej            

w Kuźnicy Czeszyckiej  

Projekt w tracie realizacji  

11. 1/11/INF Rozbudowa parkingu przy Szkole                       

w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc 

parkingowych  

Projekt do realizacji  

12. 1/12/INF Rozbudowa Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej 

o pomieszczenia do wydawania posiłków, 

zmywalnię oraz stołówkę  

Projekt w trakcie realizacji  - rozpoczęto 

prace projektowe. Nastąpiła zmian założeń. 

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja 

projektowa na termomodernizację oraz 

przebudowę szkoły .  
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13. 2/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce 

ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do 

boiska gminnego 

Projekt zrealizowany 

14. 2/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 

wraz z budową oświetlenia ulicznego            

i chodnikiem na odcinku na wysokości od 

działki nr 25/1 do działki 30/3 

Projekt w trakcie realizacji – do realizacji 

przebudowa drogi i budowa chodnika 

15. 2/3/INF Budowa linii energetycznej, słupów oraz 

montaż ulicznych lamp oświetleniowych – 5 

szt.  

Projekt zrealizowany  

16. 2/4/INF Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia 

techniczno-socjalne wraz z węzłem 

sanitarnym 

Projekt zrealizowany  

17. 2/5/INF Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP Projekt zrealizowany  

18.  2/6/INF Budowa boiska wraz z zakupem i montażem 

bramek i ławek 

Projekt do realizacji  

19.  2/7/INF Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 

256 obręb Brzostowo o łącznej długości 

około 3,5km 

Projekt do realizacji  

20. 3/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 222 Projekt zrealizowany 

21.  3/2/INF Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz 

z budową oświetlenia ulicznego  

Projekt do realizacji  

22. 3/3/INF Przebudowa drogi na działce nr 104/39 Projekt do realizacji  

23. 3/4/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej 

nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową 

oświetlenia ulicznego  

Projekt do realizacji  

24. 3/5/INF Modernizacja boiska wraz z zakupem 

wyposażenia (bramki, ławki) 

Projekt w trakcie realizacji – do realizacji 

wykonanie płyty boiska, wałowanie, zakup 

ławek 

25. 3/6/INF Termomodernizacja budynku remizy OSP Projekt zrealizowany 

26. 3/7/INF Budowa drogi gminnej na działkach nr 256 

obręb Grabownica oraz nr 219 obręb 

Brzostowo o łącznej długości około 3,5km 

Projekt do realizacji  

27. 3/8/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele 

integracji społeczności wiejskiej 

Projekt zrealizowany  

28.  3/9/INF Zakup przystanków PKS w Brzostowie               

i Brzostówku 

Projekt zrealizowany  

29.  4/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 

i 363 

Projekt zrealizowany  

30. 4/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce 

ewidencyjnej nr 375/3 

Projekt zrealizowany 

31. 4/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1435 

Projekt zrealizowany 

32. 4/4/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

przy świetlicy wiejskiej  

Projekt w trakcie realizacji  

33. 4/5/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi 

powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1,km 

Projekt zrealizowany  

34. 1/SP Aktywni na rynku pracy Projekt w trakcie realizacji 

35. 2/SP Promocja aktywnego stylu życia Projekt w trakcie realizacji 

36. 3/SP Edukacja, aktywizacja, zabawa Projekt w trakcie realizacji 

37. 4/SP Głowa do góry. Nie jesteś sam. Projekt w trakcie realizacji 

38. 5/SP Bezpieczny uczeń Projekt w trakcie realizacji 

39. 6/SP Aktywizacja seniorów Projekt w trakcie realizacji 

40. 7/SP Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy 

Czeszyckiej 

Projekt w trakcie realizacji 

41. 8/SP Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich  Projekt do realizacji  

 

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  
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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. 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;  

-  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 2021 r.  realizowano  następujące zaplanowane w PGN   przedsięwzięcia: 

 

- 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. Organizowane są spotkania z mieszkańcami gminy oraz prowadzona 

jest akcja promocyjna. 
 

 

 

4.4 Funkcjonowanie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej w 2021 r. 

  

Krośnicka Kolei Wąskotorowa (KKW) wybudowana została w 2012 r. na terenie Zespołu  

Pałacowo-Parkowego Krośnice Wierzchowice. Funkcjonuje od 2013 r. w okresie sezonu 
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wiosenno – letniego. Od 2015 r. operatorem Krośnickiej Kolei Wąskotorowej jest Biuro 

Utrzymania i Eksploatacji GKW z Gniezna.  

W 2021 r. przewozy  kolejką w sezonie wykonywane były od 1 maja do 3 października. 

Kolejka w 2021 r. w sumie przewiozła około 21 tysięcy turystów.   

Przychody netto (bez podatku VAT)  z biletów wyniosły  268 532,41 zł. Koszty utrzymania 

infrastruktury kolejowej oraz koszty związane z prowadzeniem ruchu kolejowego wyniosły:   

363 195,21 zł.   

W 2021 r. wykonano: 

 

 *  rewizję na poziomie P4 wagonów kolejowych 4kw nr KKW 002 i KKW 004,   

 * naprawy Parowozu Px48 w zakresie m.in.  regulacji układu resorowego, podciągnięciu 

klinów blokowych i usztywnienie zestawów kołowych, wymiana tulejek                w 

mechanizmie para rozdzielczym, wymiana wkładów krzyżulcowych, naprawa panewek 

wraz z dopasowaniem klinów, napraw sworzni przegubów wiązarowych, naprawa układu 

hamulcowego tendra wraz z wymianą klocków hamulcowych, rozpoczęto prace związane                   

z naprawą zestawów kołowych tendra parowozu związanych ze zużyciem obrzeży zestawów 

kołowych.   

 * naprawę lokomotywy WLS 180 w zakresie: wymiany pompy wodnej w układzie 

chłodzenia, naprawy i czyszczenia układu paliwowego, wymiany filtrów, wymiany pompy 

paliwa, wymiany klocków hamulcowych, wymiana oleju w układzie.     

W dniu 4 maja 2021 r. Gmina Milicz w drodze umowy użyczenia nr GNiPP.6850.6.2021 

przekazała Gminie Krośnice wagon ekspozycyjny 1 AW o numerze 1698 Bxhpi. Wagon 

został przetransportowany do Krośnic, posprzątany, wymieniono uszkodzone szyby                         

w oknach i udostępniono turystom jako wagon ekspozycyjny.  

W okresie od 22 września  do 7 października 2021 r. Urząd Transportu Kolejowego 

prowadził kontrolę planową na Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. Przedmiotem kontroli było 

spełnianie warunków wydania świadectw bezpieczeństwa przez przewoźników kolejowych 

zwolnionych z obowiązku posiadania certyfikatów – kontrola przewoźnika kolejowego – 

Gminy Krośnice posiadającej świadectwo bezpieczeństwa nr 096/PK/18. Nie stwierdzono 

naruszeń przepisów.  

W 2021 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 ekspozycyjny w skład 

którego wchodzą: lokomotywa spalinowa WLS 75, dwie lokomotywy parowe LAS oraz 

wagony, w tym wagon 1AW. 

 

 

4.5   Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 

 

W 2021 r. Gmina Krośnice przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy. Zadanie 

związane z jej przygotowaniem powierzono Referatowi Funduszy Europejskich. Dokument 

strategiczny opracowywany był w oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
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prowadzenia polityki  rozwoju oraz w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  

 

W dniu 30 marca 2021 r. Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIV/233/2021                               

o przystąpieniu do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krośnice na lata 2021-2030.  

 

W 2021 r. w ramach prac nad strategią wykonano/zrealizowano: 

 * Opracowano diagnozę sytuacji w obszarach społecznym, gospodarczym                                          

i przestrzennym oraz  wniosków przygotowano wnioski z diagnozy 

 * zorganizowano i przeprowadzono dwa warsztaty z mieszkańcami gminy dot. 

problemów oraz celów i działań ujętych w strategii   

 * opracowano dokument strategii, który w 2022 poddano konsultacjom społecznym, 

 opiniowaniu przez instytucje oraz strategicznej  ocenie oddziaływania na środowisko  

 

Prace związane z opracowaniem strategii kontynuowane będą w 2022 r.  
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4.6 Plan Zrównoważonej  Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 

(SUMP) 

Gmina Krośnice na podstawie Porozumienia Międzygminnego  popisanego w październiku 

2020 r. przystąpiła wspólnie z 38 gminami do prac nad dokumentem. W 2021 r. powołano Radę 

Porozumienia i Zespół Operacyjny.  

W 2021 r. w ramach prac nad dokumentem zrealizowano: 

 8 spotkań Rady Porozumienia  

 7 spotkań Zespołu Operacyjnego  

 zorganizowano i przeprowadzono trzy etapy konsultacji społecznych 

(informacje na temat  konsultacji były umieszczane na stronie gminy oraz                      

w formie plakatów na terenie gminy) 

 I etap konsultacji od 19.04 do 26.04. 2021 r. 

 II etap konsultacji od 21.06 do 02.07.2021 r.  

 III etap konsultacji od 06.12.do 26.12.2021 r. 

 

 przygotowano zakresy inwestycji do ujęcia w PZM MOF  

 przeanalizowanych  i zaopiniowanych  przez gminę zostało: 

  -  8 wersji diagnozy,  

  - 11 wersji Planu Zrównoważonej Mobilności  

 

PZM MOF (SUMP) to dokument strategiczno–operacyjny, który obejmuje wszystkie aspekty 

mobilności  w MOFW tj. obszaru gmin zlokalizowanych w  województwie dolnośląskim oraz 

jednej gminy z województwa opolskiego. Dokument zaprojektowano tak, aby spełniać 

potrzeby mobilności osób i gospodarki w mieście oraz w jego otoczeniu przy zapewnieniu 

lepszej jakości życia. 

PZM MOF wpisuje się w nowe spojrzenie dotyczące mobilności oraz kształtowania preferencji 

i zachowań mieszkańców obszaru. Plan obejmuje długookresowe działania do 2030 r.  

 

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

 

Opis i omówienie działalności spółki za rok 2021 

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 1.482.200,00 zł.  

Stuprocentowym udziałowcem spółki jest Gmina Krośnice. 

 

Skład organów spółki przedstawia się następująco: 

  Rada Nadzorcza: 



 

 Strona | 98  

 

- Przewodniczący Wojciech Błasiak 

- Członek Małgorzata Hałakuć 

- Członek Bartłomiej Czarny 

 Jednoosobowy Zarząd spółki: 

- Prezes Marcin Ciesielski 

 

Charakterystyka działalności 

 

Podstawowymi przedmiotami działalności spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. W roku obrotowym 2021, przychody z powyższych 

działalności stanowiły 46,17 % łącznych przychodów spółki. Tendencja wzrostu udziału 

przychodów spółki z usług innych niż taryfowe jest konsekwencją decyzji Zarządu, które to 

zakładały możliwie jak największe rozszerzenie usług pozostałych, które są źródłem 

dodatkowych przychodów. 

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 zadania polegające                                  

na administrowaniu i zarządzaniu kotłownią OZE w Krośnicach. 

 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, które polegają                                

na realizacji zadań własnych krośnickiej jst. 

Obszarem prowadzenia działalności przez spółkę jest teren Gminy Krośnice.                                            

Cała infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej 

pomiędzy spółką a gminą, a pozostając w zasobach mienia samorządu gminnego                            

nie generuje dodatkowych kosztów związanych z amortyzacją, przez co nie stanowi 

dodatkowego obciążenia stawek taryfowych za zbiorową dostawę wody oraz odbiór ścieków. 

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o. zarządza wodociągową infrastrukturą 

techniczną, do której zaliczamy cztery Stacje Uzdatniania Wody, sześć przepompowni wody 

wraz z siecią wodociągową o długości ponad 120 kilometrów, zapewniając wodę przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi dla ponad 99,5 % mieszkańców Gminy Krośnice. Spółka zarządza 

również infrastrukturą służącą do odbioru i oczyszczania ścieków, które doprowadzane są do 

trzech oczyszczalni za pomocą trzydziestu dwóch przepompowni ścieków oraz 84 kilometrów 

kanalizacyjnej sieci sanitarnej. 

Jak każdego roku spółka inwestuje w nowe maszyny i urządzenia, które mają za zadanie ułatwić 

wykonywanie obowiązków pracowniczych związanych z realizacją bieżącej obsługi 

podstawowej działalności zakładu związanej z dostarczaniem wody oraz odbiorem                                

i oczyszczaniem ścieków oraz poprawić użyteczność i funkcjonalność wyeksploatowanych 
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urządzeń tych działalności. W minionym roku, na zakupy sprzętu i urządzeń przeznaczyliśmy 

ponad 254 tys. zł. Jak każdego roku wymienione zostały pompy sieciowych przepompowni 

ścieków (w 2021 r. 2 szt.), wymieniona została pompa wspomagająca największej stacji                     

SUW Grabownica, natomiast w celu zapewnienia alternatywnego źródła zasilania 

elektrycznego, zakupiliśmy agregat prądotwórczy przeznaczony do sieciowej pompowni wody 

w Pierstnicy i tym samym, ostatnie urządzenie wodociągowe będzie posiadać własne zasilanie 

na wypadek przerw w dostawie prądu. Oprócz wymienionych powyżej, spółka zainwestowała 

w rozwój infrastruktury informatycznej, zlecając wykonanie nowej sieci komputerowej wraz z 

nowym serwerem, co będzie pierwszym etapem innowacji związanej z planowanym 

wprowadzeniem internetowego biura obsługi klienta. W celu poszerzenia bazy sprzętowej, w 

2021 r. spółka zakupiła również małą wywrotkę z podwójną kabiną oraz zgrzewarkę doczołową 

hydrauliczną oraz zamrażarkę do rur - sprzęt, który posłuży do realizacji inwestycji budowy 

nowych sieci wod.-kan. oraz do bieżących napraw i usuwania awarii wodociągowych.   

W roku obrotowym 2021 przeciętne zatrudnienie w spółce to 27,25 etatu. Pracownicy zakładu 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez różnego rodzaju szkolenia oraz kursy, 

natomiast spółka nadal  inwestuje w bazę sprzętową, która w zasadniczy sposób ułatwia 

realizację powierzonych zadań, a także jest niezbędna do podnoszenia jakości oferowanych 

przez zakład usług. 

Spółka prowadzi swoją działalność samodzielnie i bez powiązań, a gwarancją niezależności 

jest 100 % udział własnościowy samorządu Gminy Krośnice. 

 

Cele i ryzyko prowadzonej działalności spółki 

Podstawowym celem w prowadzeniu działalności spółki jest, podobnie jak w latach 

poprzednich, stałe podnoszenie jakości 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 nadal 

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 ograniczą straty wody związane                                    

z usuwaniem wszelkiego rodzaju awarii oraz przeprowadzaniem prac modernizacyjnych                      

na sieci i urządzeniach sieciowych. Sprawne zasuwy sieciowe, pozwalają również                                      

na zmniejszanie obszarów objętych czasową przerwą w dostawie wody podczas usuwania 

awarii lub prowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych, co oczywiście również pozostaje 

w pozytywnej korelacji w stosunku do poziomu świadczonych przez spółkę usług związanych 

z dostarczaniem wody. 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 

uzdatnionej, które dokonują akredytowane laboratoria badawcze. Po czwarte, przy 

większościowym udziale finansowym krośnickiego samorządu, modernizujemy sieciowe 

przepompownie wody. Wskazane działania w znaczny sposób poprawią możliwości 
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przesyłowe, poprawią standard pracy i obsługi terenowych obiektów inżynierii wodnej                      

oraz pozwolą dotrzymać wymaganej ustawowo ciągłości świadczonej usługi wodnej. 

Modernizacje, które polegają w zasadzie na wymianie głównych elementów pompowni 

sieciowych takich jak; pompy tłoczne, kolektory, zawory, przepustnice, elektrozawory                       

oraz „serce” tzn. nowoczesną, zautomatyzowaną szafę sterującą pracą wszystkich urządzeń, 

mają również niewspółmierny wpływ na wysoki poziom i jakość pracy infrastruktury 

wodociągowej.  

Podnoszenie jakości świadczonych usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków, 

także realizujemy w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, kontynuujemy działania związane                      

z wymianą pomp tłocznych w przepompowniach ścieków. Po drugie, nadal zlecamy 

kompleksowe czyszczenie przewodów kanalizacyjnych w miejscach, w których dochodzi                  

do zatorów sieciowych. Wykorzystujemy do tego specjalistyczne WUKO, które jest jednym                       

z najbardziej eksploatowanych pojazdów spółki. Po trzecie prowadzimy akcje informacyjne 

dotyczące prawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej, które pozytywnie wpływają                     

na jakość ścieków oraz na występowanie awarii kanalizacyjnych. Oczywiście, najważniejszą                      

i nad wyraz pożądaną cechą użytkowników sieci kanalizacyjnej jest odpowiedzialność                                    

i świadomość mieszkańców w temacie prawidłowego korzystania z infrastruktury 

kanalizacyjnej. 

W działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego najważniejszym, ustawowym 

wyznacznikiem jest zapewnienie ciągłości dostaw wody o ściśle określonych parametrach 

fizyko-chemicznych oraz zapewnienie ciągłości odbioru ścieków, które to po oczyszczeniu                   

na odpowiednim i wymaganym przepisami prawa poziomie, wracają do środowiska. Przerwy 

w ciągłości dostaw wody, są następstwem występowania awarii, które są nieprzewidywalne                  

i dotyczą zarówno awarii urządzeń stacji oraz pompowni, jak i rozszczelnienia rurociągów 

przesyłowych. W 2021 r., na terenie Gminy Krośnice, odnotowaliśmy dziewięć awarii 

wodociągów, które zostały usunięte we własnym zakresie, a średni czas usunięcia awarii 

wyniósł 4 godziny. Również na bieżąco usuwane są awarie stacji i przepompowni wody,                         

w których najczęstszym defektom ulegają zabezpieczenia elektryczne, awarie sond poziomu 

cieczy i pływaków sterujących oraz awarie przepustnic i elektrozaworów. Po wystąpieniu 

awarii nadrzędnym celem konserwatorów Zakładu jest możliwie jak najszybsze zlokalizowanie 

i usunięcie usterki, w sposób umożliwiający bezzwłoczne przywrócenie dostawy wody. 

Sporadycznie, ale jednak, występują negatywne wyniki badań wody, którymi okazujemy się 

przed PSSE w Miliczu, będące następstwem przekroczeń ustalonych parametrów, które musi 

spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Przywrócenie prawidłowych parametrów 

jakościowych polega w większości przypadków na zwiększeniu napowietrzania surowej wody, 

zwiększeniu intensywności płukania filtrów lub w ostateczności na zwiększeniu dawkowania 

środka do dezynfekcji wody uzdatnionej (podchloryn sodu).  

Analogicznie sytuacja przedstawia się z awariami kanalizacyjnymi. W większości przypadków 

są to zatory sieciowe, które są usuwane na bieżąco specjalistycznym pojazdem WUKO. 

Występują również awarie przepompowni, które najczęściej polegają na zablokowaniu pomp 

tłocznych. Tego typu awarie spowodowane są w większości przypadków niewłaściwym 

użytkowaniem sieci kanalizacyjnej przez użytkowników. W dalszym ciągu z przepompowni 

ściekowych usuwane są odpady stałe tj. szmaty, ściereczki, ręczniki papierowe, łupiny warzyw 

i owoców, resztki pożywienia itp. Jedynym sposobem na uniknięcie tego typu sytuacji jest 

świadomość społeczna, na którą mamy wpływ tylko i wyłącznie poprzez akcje informacyjne. 
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Bardzo rzadko dochodzi do awarii oczyszczalni ścieków i z reguły są to drobne usterki maszyn 

lub/i urządzeń kanalizacyjnych, a na przełomie ostatnich 8 lat nie doszło do żadnej poważnej 

awarii oczyszczalni, której to następstwem byłoby skażenie środowiska lub długotrwałe 

zaburzenie pracy i funkcjonowania najważniejszych urządzeń gospodarki ściekowej. 

Wszystkie awarie sieci i urządzeń kanalizacyjnych są usuwane na bieżąco, w sposób 

pozwalający zapewnić ciągłość odbioru ścieków sanitarnych.      

Spółka cyklicznie zwiększa zakres oraz ilość usług świadczonych mieszkańcom Gminy 

Krośnice poprzez realizację zadań własnych samorządu gminnego, z których najważniejsze                             

to utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie gminy, budowa nowych odcinków sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonywanie 

zadania własnego gminy z zakresu funkcjonowania cmentarzy komunalnych. Dodatkowo 

spółka świadczy usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z bezodpływowych 

zbiorników oraz pełni zarząd nad kotłownią OZE dostarczającą ciepło do obiektów 

użyteczności publicznej. Budujemy również przyłącza oraz sieci wodne i kanalizacyjne. 

Głównym celem spółki na lata przyszłe jest utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych 

usług, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności i płynności finansowej. Niezmiernie ważnym 

celem jest również systematyczne unowocześnianie bazy sprzętowej oraz stałe podnoszenie 

kwalifikacji pracowników, będących najważniejszym ogniwem przy realizacji szerokiego 

spectrum prowadzonych działalności. Niewątpliwie epokową zmianą, do której spółka będzie 

dążyć w niedalekiej przyszłości, zaplanowane zostało wprowadzenie internetowego biura 

obsługi klienta, którego pierwszy etap został już zrealizowany. 

Najważniejszymi grupami ryzyka w prowadzeniu działalności spółki są: 

 Niestabilność cenowa w gospodarce energetycznej. 

 Niestabilność cenowa na rynku paliw. 

 Niepewność związana z wzrostem inflacji. 

 Nieprzewidywalne koszty związane z modernizacją wyeksploatowanych urządzeń 

wodociągowo- kanalizacyjnych. 

 Niepewność związana z długim okresem obowiązywania taryf. 

Wszystko, co zostało wskazane powyżej, może w przyszłości warunkować prawidłowe 

funkcjonowanie spółki oraz wpłynąć na jej sytuację finansową. 

 

Sytuacja majątkowa i finansowa spółki 

Szczegółowa sytuacja finansowa Spółki w 2021 r., została przedstawiona w bilansie, 

rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.                     

Na koniec roku obrotowego, Spółka nie posiada finansowych zobowiązań wymagalnych wobec 

banków lub innych podmiotów kredytowych, nie posiada także przeterminowanych 

zobowiązań wobec kontrahentów, a płynność finansowa Spółki jest zachowana i co ważne 

podkreślenia na stabilnym i wysokim poziomie. 

 

Analiza efektów 
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Ze względu na mały obszar prowadzonej działalności nie przeprowadzono analizy efektów 

działania spółki.  

 

Przewidywana sytuacja spółki 

Sytuacja spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku jest stabilna, natomiast podstawowa działalność 

nie jest niczym zagrożona. 

W przedstawionych powyżej czynnikach ryzyka, które w przyszłości będą mieć wpływ                          

na bieżącą działalność spółki, są sprawy związane z wzrostem cen energii, paliw, kosztów 

pracy, postępującej inflacji oraz ogólnoświatowym brakiem materiałów i urządzeń 

eksploatacyjnych. Oczywiście spółka nie ma wpływu na przedstawione ryzyka, a jedynie 

powinna dostosować swoją działalność do otaczającej rzeczywistości. Nie będą one miały 

większego znaczenia przy zachowaniu ciągłości usług podstawowych (woda i ścieki), a mogą 

jedynie mieć wpływ na wzrost kosztów taryfowych, które bezpośrednio zwiększą wydatki 

mieszkańców gminy- odbiorców tychże usług. Natomiast odwrotnie sytuacja się przedstawia 

w kwestiach inwestycji związanych z budową nowych sieci wod.- kan., wymianie i bieżących 

napraw urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz bieżącej eksploatacji urządzeń gospodarki 

wodno- ściekowej. W tej kwestii wzrost cen energii i paliw, wzrost inflacji, brak dostępności 

do materiałów i urządzeń, będą miały znaczny wpływ na funkcjonowanie, którego następstwem 

będzie albo zaniechanie inwestycyjne, albo też ograniczenie bieżących napraw. 

Oczywiście przewidywana sytuacja spółki w kontekście przedstawionych grup ryzyka, dotyczy 

wszystkich przedsiębiorstw w kraju i w związku z tym, podstawowym zadaniem zarządów 

poszczególnych jednostek jest przewidywanie następstw i skutków mogących wystąpić w 

niedalekiej przyszłości i to w taki sposób, który w pełni zabezpieczy funkcjonowanie firm 

naszej branży. Sytuacja na scenie międzynarodowej, a mianowicie konflikt zbrojny pomiędzy 

Rosją a Ukrainą, również będzie miała bezpośrednie przełożenie na sytuację rynkową w 

naszym kraju, a co za tym idzie na działalność firm wodociągowo- kanalizacyjnych.     

Na dzień złożenia sprawozdania stabilność finansowa spółki jest analizowana na bieżąco                         

i już obecnie są podejmowane strategiczne decyzje dotyczące przyszłości. Bardzo dużym 

zabezpieczeniem działalności w latach kolejnych jest podział wypracowanych zysków                                

w poszczególnych latach obrachunkowych, które mają swoje odzwierciedlenie                                               

w systematycznie podwyższanym kapitale zapasowym spółki. Jest to najważniejsze działanie, 

które zabezpieczy spółkę przed ewentualnymi stratami wynikającymi z czynników ryzyka, 

natomiast kapitał zapasowy na koniec roku sprawozdawczego został ustanowiony                                   

na poziomie ponad 980 tysięcy złotych. Stanowi on zabezpieczenie w kontynuacji prowadzenia 

działalności przez spółkę pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach.  

4.8 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Wierzchowicach w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na 

podstawie umowy Nr 361/111/2020/RGPOŚiI zawartej w dniu 15 grudnia 2020 roku w 

Krośnicach świadczyło Konsorcjum firm: Chemeko System Sp. z o.o., Zakład 

Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 6A, 54-519 Wrocław oraz 
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GRUPA KOSZ Sp. z o.o. z siedzibą w Wszewilkach przy ul. Sulmierzyckiej 51, 56-300 Milicz. 

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, odpady wielkogabarytowe, odpady 

elektryczne i elektroniczne, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania ze szkła oraz 

papier i tektura, a także usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wierzchowicach. 

 Ilość odpadów odebranych w roku 2021 przedstawia poniższy wykres (ilości podane w Mg). 

 

 

 

 

 Mieszkańcy Gminy Krośnice mogą bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Wierzchowice 

i Wąbnice odpady komunalne w podziale na frakcje: 

 bioodpady, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i odpady wielkogabarytowe, 

 przeterminowane leki, 

 odpady niebezpieczne i chemikalia, 

 zużyte opony, 

zmieszane/ 
pozostałości z 

segregacji; 1200,79
tworzywa sztuczne; 

296,59

papier i tektura; 
55,52

szkło; 173,54

odpady 
biodegradowalne; 

200,56
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 zużyte baterie i akumulatory, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

 tworzywa sztuczne, 

 papier, 

 metale, 

 szkło, 

 odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                               

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły                               

i strzykawki. 

 

Zestawienie odpadów zebranych w 2021 roku na PSZOK (ilości podane w Mg): 

 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba mieszkańców segregujących odpady 

komunalne wynosi 6 524, natomiast 11 mieszkańców oddaje odpady w sposób nieselektywny, 

co stanowi około 0,17%  wszystkich mieszkańców.  

4,36

8,88

1

22,4

11,82

85,7

2,78

106,01

0,52 2,52

Zestawienie odpadów
ZSEE

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu

Opakowania z tworzyw sztucznych

Zużyte opony

Odpady biodegradowalne

Odpady wielkogabarytowe

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
Odpady betonu oraz gruz

Opakowania z papieru i tektury
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Nieruchomości niezamieszkałe np. restauracje, firmy, placówki oświatowe są zobowiązane do 

zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru 

Działalności Regulowanej. 

 

4.9 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice 

 Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dotacji celowej na dofinansowanie 

przedsięwzięcia związanego z odbiorem wyrobów zawierających azbest wraz                                               

z zabezpieczeniem, transportem załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem na 

składowisku odpadów złożyli w terminie do 12 lipca 2021 roku 26 wniosków.  Na podstawie 

umowy Nr 289/64/2021/RGPOŚiI zawartej w dniu 12 sierpnia 2021 roku z F.H.U. Elżbieta 

Perz ul. Odolanowska 105, 63-400 Ostrów Wielkopolski oraz Aneksu Nr 1 z dnia 15 września 

2021 roku w terminie 18.08.2021 r.-24.08.2021 r. odebrano wyroby zawierające azbest w ilości 

47,44 Mg z 21 nieruchomości na terenie Gminy Krośnice. Całkowita /wartość wykonanego 

zadania wyniosła 29 972,59 zł. 

 

 

 

4.10 Dotacje do budowy przyłączy kanalizacyjnych 

 

W roku 2021 nie były realizowane. 

 

4.11 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. 

 

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 i przepompowniach wody  zainstalowane są agregaty prądotwórcze, które 

zapewniają ciągłość dostawy wody w przypadku wyłączeń energii elektrycznej przez Zakład 

Energetyczny.   

Zaopatrywanie w wodę realizowane jest z sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej                          

o długości 117,8 km.  Do sieci wodociągowej  przyłączonych jest 2698  odbiorców w tym 2641 
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indywidualnych i 57 podmiotów gospodarczych tj. instytucji, przedsiębiorców. W roku 2021 

do zbiorczej sieci wodociągowej przyłączonych zostało 57 nieruchomości. Pojedyncze 

nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych. 

 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

  

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ZUK w Krośnicach  Sp. z o.o. 

eksploatuje następujące obiekty:  

- mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków (Qśrd = 620 m3/d) zlokalizowaną                            

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 oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowościach 

Bukowice ( działka nr ewid. 443 obręb Bukowice)  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 BIOSELEKT (reaktory pracują z 

niskoobciążonym osadem czynnym z jednoczesną  stabilizacją tlenową), o przepustowości 200 

m3 każdy. Obiekt wybudowano w latach 2006-2008.  

- kontenerową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 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. 
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Ścieki na ww. oczyszczalnie trafiają zbiorczym systemem kanalizacji,  którego łączna długość 

wynosi ok. 88 km w tym: 69,1 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 18,9 

km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90). 

 

Długość sieci w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

Sieć Kanalizacja grawitacyjna
DN160 DN200

Sieć Kanalizacja ciśnieniowa DN
63, 75, 90

Sieć Razem kanalizacja
ciśnieniowa i grawitacyjna



 

 Strona | 108  

 

 

 

Miejscowości 

Sieć 

Kanalizacja 

grawitacyjna    

DN160 DN200 

Kanalizacja 

ciśnieniowa DN 63, 

75, 90 

Razem kanalizacja 

ciśnieniowa i 

grawitacyjna 

Krośnice 16,652 2,641 19,293 

Wierzchowice 10,033 3,046 13,079 

Bukowice 21,582 3,905 25,487 

Wąbnice 1,902 1,607 3,509 

Świebodów 3,21 1,283 4,493 

Police 1,588 1,687 3,275 

Dąbrowa 3,349 1,774 5,123 

Czarnogoździce 2,143 1,913 4,056 

Dziewiętlin 2,001 0,686 2,687 

Łazy Małe i Łazy Wielkie 6,606 0,385 6,691 

RAZEM 69,066 18,927 87,993 

 

Na terenie pozostałych miejscowości nieruchomości wyposażone są w zbiorniki 

bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 156 szt.). 

 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne realizowane w roku 2021    

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

nadrzędnym celem ZUK Krośnice jest zapewnienie niezawodności dostawy wody oraz 

odprowadzania ścieków oraz 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 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 2021: 
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Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

Koszty 

realizacji 

(zł) 

Sieć wodociągowa w ul. Pastelowej                  

w Krośnicach  

Ø110 - 742,95 m,  

Ø 80-  4,37 m.b., 

 

195 654 zł 

 

Sieć wodociągowa w ul. Wesołej,  od ul. 

Sanatoryjnej do kotłowni w Krośnicach 

 

Ø110  - 501,7 m,  

Ø125  - 10,3 m.b. 

191 941 zł 

Odcinek  sieci wodociągowej Ø110 na 

działkach nr ewid. 258/1, 258/3, 439, 

410/17, 409/7 AM1,  obręb Krośnice . 

 

Ø110  - 177 m,  

 

63 052 zł 

Sieć wodociągowa w ul. Wiśniowej                        

i Malinowej w Krośnicach Ø110 o długości 

447m, 

 

Ø110  - 447 m,  

 

74 987 zł 

Sieć wodociągowa w  ul. Kasztanowej               

w Wierzchowicach.  

 

Ø 110 -  406,64 m,  

Ø 80 -  6,53m,  

Ø32  - 38,32 m   

164 944 zł 

Prace remontowo-modernizacyjne                   

w obiekcie pompowni  wody sieciowej               

w miejscowości Żeleźniki   

m.in. wymiana pomp, wodomierza, 

kolektora ssawnego oraz tłocznego, 

przepustnic, zamontowano sondę 

konduktometryczną,  wymieniono 

układ sterowania, doposażono 

rozdzielnię. 

109 176 zł 

Sieć  kanalizacyjna wzdłuż ul. Akacjowej, ul. 

Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami 

w miejscowości Bukowice 

W  ul. Akacjowej wybudowano: 

- sieć kanalizacyjna  Ø 200 -  

225,38 m.b.,  Ø 160 -  65,30 m.b., 

Ø90 - 172,15 m.b.,  

-  przepompownię ścieków, kabel 

energetyczny  zasilający 

pompownię  i szafkę sterowniczą. 

 

W  ul. Milickiej i ul. Kubryckiej 

wybudowano:  

- sieć kanalizacyjną  Ø 200 - 785,13 

m.b.,  Ø 160 -  73,70 m.b., Ø90 - 

142,75m.b., 

- przepompownię  ścieków wraz                

z ogrodzeniem i utwardzeniem oraz 

kabel energetyczny zasilający 

pompownię  i szafkę sterowniczą 

 

753 225 zł 

 

 

 

 

318 787 zł 

II etap zadania pn. budowa odcinka  

kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami   

w miejscowości Łazy Wielkie  

Ø 200 -  290,10 m.b.  

Ø160 -  84,36 m.b. 

204 981 zł 
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Odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. 

Pastelowej w Krośnicach  

Ø200 -  75,00 m.b. 34 154 zł 

Odcinek sieci w miejscowości  Wąbnice  Ø200  - 133 m.b. 87 986 zł 

Odcinek sieci  kanalizacyjnej przy ul. 

Sadowniczej w Wierzchowicach   

Ø 200 -  83m,  

Ø160 -  18 m 

47 956 zł 

 

W zakresie odprowadzania ścieków gmina Krośnice posiada dokumentację projektową 

systemu kanalizacji dla wszystkich miejscowości gminy, w roku 2014 wykonano projekty dla 

wybranych brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w już skanalizowanych 

miejscowościach Gminy Krośnice. Dodatkowo  dokumentacja projektowa realizowana jest na 

bieżąco na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez ZUK Krośnice sp. z o.o. oraz 

mieszkańców gminy 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia dokumentacja projektowa realizowana jest na bieżąco na 

podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez ZUK Krośnice sp. z o.o. oraz mieszkańców 

gminy do wysokości środków finansowych określonych w uchwale budżetowej. 

 

 

 4.12 Wykaz oświetlenia w zarządzie Gminy Krośnice 

 

Lp. lokalizacja Liczba lamp  

1. Brzostowo – plac zabaw (hybryda) 1 

2. Bukowice ul. Milicka (LED) 4 

3. Bukowice ul. Topolowa (LED) 10 

4. Bukowice ul. Wrocławska (do przepompowni wody – parkowe sodowe) 4 

5. Bukowice ul. Akacjowa (LED) 6 

6. Bukowice ul. Kubrycka (LED) 3 

7. Bukowice ul. boczna Złotowskiej (LED) 4 

8. Bukowice ul. Krótka  (hybryda) 1 

9. Czarnogoździce (parkowe sodowe) 4 

10. Czarnogoździce (PGR) (LED) 4 

11. Czarnogoździce (domki) (LED) 5 

12. Dąbrowa w kierunku Wąbnic (LED) 5 

13. Dąbrowa od Krośnic (hybrydy) 2 

14. Dąbrowa od krzyża do Pani Buca (hybrydy) 5 

15. Dziewiętlin (LED) 25 

16. Grabownica (do lasu) (LED) 14 
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17. Kotlarka pierwszy dom od Luboradowa (hybryda) 1 

18. Kotlarka ostatni dom od Luboradowa (hybryda) 1 

19. Krośnice ul. Dębowa + PKP (LED) 21 

20. Krośnice ul. Sanatoryjna, ul. Kwiatowa i ul. Sportowa (uliczne sodowe) 33 

21. Krośnice ul. Śliczna (sodowe) 5 

22. Krośnice ul. Wiśniowa (w kierunku cmentarza – sodowe) 6 

23. Krośnice CETS (parkowe 111 i uliczne 42 – sodowe) 153 

24. Krośnice KKW (25) i stawy (34) – (parkowe – sodowe) 59 

25. Krośnice aleja parkowa (parkowe – sodowe) 57 

26. Krośnice przy urzędzie gminy i ul. Kwiatowa (parkowe – sodowe) 18 

27. Krośnice ul. Słoneczna i ul. Pogodna (LED) 14 

28. Krośnice ul. Spacerowa i Tęczowa (LED) 13 

29. Krośnice ul. Wesoła (hybrydy) 2 

30. Krośnice ul. Jasna i ul. Orzechowa (LED) 4 

31. Krośnice ul. Stawowa – przy rybnym (hybryda) 1 

32. Kuźnica Czeszycka remiza – ośrodek zdrowia (LED) 5 

33. Kuźnica Czeszycka do Piekarni (LED) 6 

34. Kuźnica Czeszycka przy boisku (hybrydy) 2 

35. Kuźnica Czeszycka do Pani Sołtys (hybrydy) 10 

36. Lędzina PGR (parkowe – LED) 3 

37. Lędzina droga powiatowa (LED) 7 

38. Lędzina przy świetlicy (hybryda) 1 

39. Luboradów  pierwszy dom (hybrydy) 1 

40. Łazy Małe za młynem (hybrydy) 1 

41. Pierstnica w kierunku Bukowic (LED) 4 

42. Stara Huta w kierunku Możdżanowa (LED) 3 

43. Stara Huta za mostem (hybrydy) 1 

44. Stara Huta – Kolonia (hybrydy) 3 

45. Świebodów (satelita) (LED) 6 

46. Świebodów wyjazd przy boisku (hybryda) 4 

47. Świebodów wyjazd w kierunku Wrocławia (hybrydy) 1 
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48. Świebodów wyjazd w kierunku sołtysa (hybrydy) 2 

49. Wąbnice za świetlicą (LED) 7 

50. Wierzchowice ul. Parkowa (PGR – sodowe) 3 

51. Wierzchowice ul. Wiśniowa  (LED) 6 

52. Wierzchowice ul. Prosta  (hybryda) 1 

53. Wierzchowice ul. Wrocławska  (hybryda) 1 

54. Wierzchowice ul. Owocowa  (hybryda) 1 

 suma 564 

 

WYKAZ OŚWIETLENIA W ZARZĄDZIE TAURON 

 

Miejscowość Ilość punktów oświetleniowych 

Brzostowo 47 

Brzostów 12 

Bukowice 185 

Czarnogoździce 28 

Czeszyce 25 

Dąbrowa 24 

Dziewiętlin 12 

Grabownica 45 

Kotlarka 13 

Krośnice 156 

Kuźnica Czeszycka 59 

Lędzina 16 

Luboradów 6 

Łazy Małe 25 

Łazy Wielkie 37 

Pierstnica 44 
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Police 26 

Stara Huta 37 

Suliradzice 34 

Świebodów 42 

Wąbnice 14 

Wierzchowice 98 

Żeleźniki 32 

Poręba 6 

razem 1023 

 

Nowo wybudowane linie oświetleniowe: 

1) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krośnice, ul. Jasna i Orzechowa: 

a) Ilość lamp: 4 sztuk.  

2) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krośnice ul. Spacerowa i Tęczowa: 

a) Ilość lamp: 10 sztuk. 

3) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bukowice ul. Drzewna: 

a) Ilość lamp: 5 sztuk. 

 

Oświetlenie hybrydowe: 

1) 4 lampy w ciągu drogi powiatowej nr 1440D w miejscowości Świebodów; 

2) 1 lampa w Brzostowie na placu zabaw; 
 

 

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 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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Generalnie, im dawniej zostały uchwalone plany, tym mniejsza jest aktualność ich ustaleń                                          

i przystawanie tych ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb inwestycyjnych. 

Plany miejscowe uchwalone w 2021 roku: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie 

Czeszyce, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 30/3 – uchwała nr XLI/281/2021 

Rady Gminy Krośnice z dnia 15 września 2021 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego poz. 4305 z dnia 20 września 2021 roku. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie 

Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 194/58 – uchwała nr 

XLI/280/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 15 września 2021 r. ogłoszony                           w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4304 z dnia 20 września 2021 

roku. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie 

Wierzchowice, w obrębie Grabownica i Luboradów – uchwała nr XLI/299/2021 Rady 

Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2021 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego poz. 5993 z dnia 14 grudnia 2021 roku. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie 

Wierzchowice, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 29/26; 30/8; 30/9; 30/10 

i część działki 30/12 – uchwała nr XLI/294/2021 Rady Gminy Krośnice                    z dnia 

29 listopada 2021 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

poz. 5992  z dnia 14 grudnia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 
 

Aktualnie wykonywane miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie 

uchwał Rady Gminy Krośnice: 

 Nr XXXVI/245/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 

obejmującego swoimi granicami działkę nr 809/30 obr. Bukowice; 

 Nr XXXVI/247/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 

obejmującego swoimi granicami działkę nr 740/22, 740/24 i 740/25 obr. Krośnice; 

 Nr XXXVII/253/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 

obejmującego swoimi granicami działkę nr 321 obr. Pierstnica. 

 Nr XLI/284/2021 z dnia 15 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego 

swoimi granicami działki o nr ewid. 18/18 obr. Dąbrowa. 

 Nr XLIX/319/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu 

Krośnice, 

 Nr LI/332/2022 z dnia 30 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi 

granicami działkę o nr ewid. 111/2 obręb Grabownica, 
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 Nr LI/333/2022 z dnia 30 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi 

granicami działkę o nr ewid. 196 obręb Wierzchowice. 

 Nr XXXIV/234/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, 

obejmującego swoimi granicami: 

1) działki o nr ewid.: 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 

337/12, 337/13, 337/15 i 337/16, obr. Bukowice (uchwalony 30 marca 2022 roku);  

2) działkę nr ewid. 143, obr. Dąbrowa (uchwalony 30 marca 2022 roku);  

3) działkę nr ewid. 281, obr. Pierstnica (uchwalony 30 marca 2022 roku);  

4) działkę nr ewid. 378/6, obr. Pierstnica (uchwalony 30 marca 2022 roku); 

5) działki o nr ewid.: 30/5, 30/11 i 30/19, obr. Stara Huta; 

6) działkę nr ewid. 123/14, obr. Wierzchowice (uchwalony 30 marca 2022 roku); 

7) działki o nr ewid. 123/2, 124/3 i 124/6 obr. Żeleźniki. 

 Nr XXX/194/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy 

Wielkie (uchwalony 25 lutego 2022 roku), 
 

Aktualnie wykonywana jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Gminy Krośnice: 

 Nr XXXIV/235/2021 z dnia 8 marca 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krośnice, obejmującej swoimi granicami działki o nr ewid.: 25/1 oraz 712/6, 712/7, 712/8. 

712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4, obręb Krośnice 

 
 

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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

503). 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 
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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 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 2003 r. 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 1994 r. wymagające w miarę możliwości 

finansowych Gminy Krośnice podjęcia działań w zakresie sporządzenia zmian tych planów. 

 

4.14 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku zostały przeznaczone środki                

w kwocie 178.041,50 zł.  

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez prowadzenie warsztaty profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży z gminnych szkół. 



 

 Strona | 117  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku 

obradowała 20 razy. 

 Komisja skierowała do Sądu Rejonowego 7 wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych do 

podjęcia leczenia odwykowego. 

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 46 osób uzależnionych, z tego zgłosiło się 19 

osób. 

Od 2016 roku działa  punkt  informacyjno–konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

zgłosiło się 41 osób. 

 

Podział środków na działalność z zakresu profilaktyki w 2021 r. 

Wydatki związane z działalnością 

świetlicy środowiskowej w 

Wierzchowicach 

Wydatki dla szkół 

gminnych 

Wydatki związane z działalnością 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 

Wynagrodzenie 

pracownika 

gospodarczego 

świetlicy 

 

 

 

10.375,22 zł 

Zorganizowan

o warsztaty 

profilaktyczne 

dla uczniów  

 

52.140,00  zł 

 

Wynagrodze

nie komisji 

wyniosło  

 

 

18.362,17 zł 

Zakup materiałów                  

i wyposażenia (art. 

spożywcze, środki 

czystości, art.. 

gospodarcze, gry, art. 

papiernicze, biurowe, 

krzeseł, stołów, 

remont świetlicy) 

 

 

 

 

 

 

 

14.473,73 zł 

Zakup dla 

dzieci                        

i młodzieży                 

z terenu gminy 

Krośnice 

uczęszczający

ch na zajęcia 

sportowe                  

z programem 

profilaktyczny

m strojów, 

sprzętu 

sportowego 

 

11.354,64 zł 

 

Szkolenie 

dla 

członków 

komisji 

i 

pełnomocni

ka 

ds. 

profilaktyki 

i 

rozwiązywa

nia 

problemów 

alkoholowy

ch 

984,00 zł 

Zakup energii, gazu, 

wody, śmieci 

 

5.749,85 zł 

  

 

Koszt 

utrzymania 

punktu 

konsultacyjn

ego dla osób 

uzależniony

ch  wyniósł  

 

 

 

11.760,00 zł 
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Internet i abonament 

radiowo-telewizyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328,90 zł 

  Opłata 

sadowa oraz 

opłata za 

wydanie 

opinii przez 

biegłego 

sądowego                 

w 

przedmiocie 

uzależnienia 

 

 

 

8.149,55 zł 

 

Remont świetlicy  

 

 

2.400 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szkolenie 

dla 

sprzedawcó

w napojów 

alkoholowy

ch, program 

profilaktycz

ny oraz 

diagnoza 

problemów 

społecznych 

5.368,95 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne i fundusz 

pracy dla pracownicy 

świetlicy i osób 

prowadzących 

pozalekcyjne zajęcia 

sportowe oraz 

członków GK ds. 

PiRPA 

 

 

 

5.104,63 zł 

 

RADA GMINY PODJĘŁA W 2021 ROKU UCHWAŁĘ 

 

- Uchwała nr XLVII/310/2021  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice na 2022 rok. 

 

 

4.15 Ochrona zdrowia w 2021 roku 

 

Na terenie Gminy Krośnice działają następujące przychodnie: 

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

Czeszyckiej 47, 
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-  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. Przychodnia 

wykonuje świadczenia zgodnie z umową NFZ w tym np. pełny zakres szczepień 

obowiązkowych  i dodatkowych. 

W NZOZ Komp.-Med. w Bukowicach liczba osób korzystająca ze świadczeń zdrowotnych                      

w ciągu roku jest zmienna oscyluje w okolicy 2000. Realizowano: szczepienia profilaktyczne 

grup wiekowych i szczepienia dodatkowe/ przeciwko covid-19/, badania przesiewowe grup 

wiekowych dzieci i młodzieży oraz badania profilaktyczne osób z grup wiekowych chorób 

układu krążenia oraz działania diagnostyczne i lecznicze osób objętych opieką przychodni. 

W NZOZ GAJA w Krośnicach w poradniach specjalistycznych (poradnia ginekologiczna, 

poradnia urologiczna, poradnia medycyny paliatywnej) ze świadczeń zdrowotnych korzystało 

3700 osoby. 

W Milickim Centrum Zdrowia sp. z o. o sp. komandytowa w placówce w Krośnicach korzystało 

9124 osoby, natomiast w Bukowicach 6103 osoby. Przychodnia realizuje świadczenia 

zdrowotne zgodnie z zakresem umowy z NFZ. 

 

 

 

 

V. Część analityczna 

5.1 Oświata i edukacja 

 

1. STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021 ORAZ 2021/2022 

 

 

Przedszkole publiczne w Krośnicach 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1. grupa 3 latki 1 25 
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2020/2021 2021/2022 

         

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

2020/2021 

  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

 

Grupa 

3 latki 

Grupa 4 

latki 

Grupa 

5 latki  

Grupa  

„0” 

1 SP Bukowice 3 68 10 15 21 22 

2 
SP Kuźnica 

Czeszycka 
2 31 0 5 10 16 

  Ogółem 5 99 10 20 31 38 

 

 

 

 

 

2021/2022 

  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

 

Grupa 

3 latki 

Grupa 4 

latki 

Grupa 

5 latki  

Grupa  

„0” 

1 SP Bukowice 3 77 0 26 24 27 

2 
SP Kuźnica 

Czeszycka 
2 34 7 6 9 12 

2. grupa 4 latki 1 25 

3. grupa 5 latki 1 25 

4. grupa „0” 2 53 

Ogółem: 5 128 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1. grupa 3 latki 1 33 

2. grupa 4 latki 1 19 

3. grupa 5 latki 1 35 

4. grupa „0” 2 27 

Ogółem: 5 114 
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  Ogółem 5 111 7 32 33 39 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2020/2021 

oraz 2021/2022 

2020/2021 

  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* I II III IV V VI VII VIII 

1 SP Krośnice 16 292 36 23 36 32 13 70 46 36 

2 SP Bukowice 16 251 36 27 25 25 19 48 
39 

 

32 

 

3 

SP  

Kuźnica 

Czeszycka 

10 117 11 16 13 12 11 23 

 

17 

 

14 

  Razem 42 660 83 66 74 69 43 141 102 82 

 

2021/2022 

  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* I II III IV V VI VII VIII 

1 SP Krośnice 15 310 31 43 24 36 40 16 71 49 

2 SP Bukowice 15 254 25 37 27 29 27 20 

52 

 

 

37 

 

3 

SP  

Kuźnica 

Czeszycka 

10 120 14 11 17 14 12 11 

 

24 

 

17 

  Razem 40 684 70 91 68 79 79 47 147 103 
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2. KADRA PEDAGOGICZNA 2020/2021 ORAZ 2021/2022 

   KROŚNICE 2020/2021     KROŚNICE 2021/2022 

      

 

 

 

 

 

 

  BUKOWICE 2020/2021                                                                   BUKOWICE 2021/2022 

    

 

    

 

 

 

KUŹNICA CZESZYCKA 2020/2021                      KUŹNICA CZESZYCKA 2021/2022 

   

3. BAZA LOKALOWA W SZKOŁACH.  

Zespół Szkół w Krośnicach 

 Budynek szkolny: 

 

 sale lekcyjnych – 18 

 gabinety  -          Pokój nauczycielski – 2 

    Gabinet psychologa, pedagoga –  1 

Lp. 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba 

nauczycieli 

Procent                   

w stosunku do 

ogółu 

zatrudnionych 

1. Dyplomowany 21 51,22 

2. Mianowany 10 24,39 

3. Kontraktowy 7 17,07 

4. Stażysta 3 7,32 

 Ogółem 41 100 

Lp. 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba 

nauczycieli 

Procent                     

w stosunku do 

ogółu 

zatrudnionych 

1. Dyplomowany 21 50,00 

2. Mianowany 10 23,81 

3. Kontraktowy 8 19,05 

4. Stażysta 3 7,14 

 Ogółem 42 100 

L

p. Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba 

nauczycieli 

Procent                     

w stosunku do 

ogółu 

zatrudnionych 

1. Dyplomowany 24 68,57 

2. Mianowany 6 17,14 

3. Kontraktowy 4 11,43 

4. Stażysta 1 2,86 

 Ogółem 35 100 

L

p. Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba 

nauczycieli 

Procent                    

w stosunku do 

ogółu 

zatrudnionych 

1. Dyplomowany 25 69,44 

2. Mianowany 5 13,89 

3. Kontraktowy 6 16,67 

4. Stażysta 0 0 

 Ogółem 36 100 

L

p. Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba 

nauczycieli 

Procent                     

w stosunku do 

ogółu 

zatrudnionych 

1. Dyplomowany 12 50,00 

2. Mianowany 6 25,00 

3. Kontraktowy 5 20,83 

4. Stażysta 1 4,17 

 Ogółem 24 100 

L

p. Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba 

nauczycieli 

Procent                     

w stosunku do 

ogółu 

zatrudnionych 

1. Dyplomowany 12 50,00 

2. Mianowany 7 29,17 

3. Kontraktowy 4 16,66 

4. Stażysta 1 4,17 

 Ogółem 24 100 
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    Gabinet pielęgniarki - 1 

    Gabinet logopedy – 1 

    Biura – 3 

    Sekretariat -1  

    Gabinet dyrektora – 1 

    Gabinet wicedyrektora – 1 

    Świetlina szkolna - 1 

 Toalety – 3 

 Pomieszczenia socjalne  - 3 

 Szatnia - 2 

 Budynek przedszkolny: 

 

 Sale – 4 

 Toalety – 3 

 Pomieszczenie socjalne – 1 

 Pomieszczenia gospodarcze – 2 

 Szatnia – 1 

 Piwnica  -1 

Szkoła korzysta z hali sportowej, infrastruktury zew. (korty, boiska) oraz basenu, który 

należy do GOSiR Krośnice. 

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, aulę, 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,  blok żywieniowy oraz gabinet biofeedback. Na terenie 

przyszkolnym znajduje się boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, zielone boisko do mini 

piłki nożnej i ogrodzony plac zabaw. 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej 

 Budynek szkolny: 

 

 sale lekcyjnych – 11 

 gabinety  -          Pokój nauczycielski – 1 

    Sekretariat -1  

    Gabinet dyrektora – 1 

    Pracownie komputerowe- 2 
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 Sale gimnastyczne – 1 

 Świetlica  - 1 

 Stołówka - 1 

Na terenie przyszkolnym znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe "Orlik" - boisko 

do piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkówki. 

 

4. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY W 2021 r.  

Zespół Szkół w Krośnicach 

1. Programy edukacyjne we współpracy z instytucjami, fundacjami                                           

i stowarzyszeniami:  

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 „Czyste powietrze wokół nas” 

 „TalentowiSKO” 

 „Edukacja dla Doliny Baryczy” 

 "Bieg po zdrowie" 

 „Ortograffiti” 

 „Akcja żaba” 

  „SKS” 

 „Lepsza Szkoła” 

 „Kto czyta nie błądzi” 

 "Trzymaj formę" 

 "Aktywna tablica" 

 "Owoce i warzywa w szkole"  

 " Szklanka mleka"  

 „Cała Polska czyta dzieciom” 

 „Sprawny Dolnoślązaczek” 

 

            W szkole przeprowadzono wiele akcji przygotowanych przez pracowników i uczniów 

naszej szkoły kształtujących właściwe zachowania i wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka, które wpływają korzystnie na rozwój  uczniów oraz wzbudzanie poczucia własnej 

wartości. Zorganizowano m.in.: 

 „Nakręć się na pomoc”, 

 "Zbieranie elektrośmieci", 

 "Góra Grosza", 

 zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie; 

 „Mam marzenie”, 

 Dzień Życzliwości,  

 Dzień Tolerancji, 

 Dzień Praw Dziecka, 

 „Rajd Hubertusa”, 

 "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia", 
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 „Nasze Pola Nadziei” – występy, odwiedziny, upominki, kartki, laurki dla 

pensjonariuszy ZOL Feniks i oddziału dziecięcego w Wielospecjalistycznym Szpitalu 

w Miliczu 

 

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach 

1. Programy autorskie: 

 „Z Piastami Śląskimi po Dolinie Baryczy”; 

      2) Programy edukacyjne we współpracy z instytucjami, fundacjami                                                   

i stowarzyszeniami:  

 „Emocje” 

 „Razem odkrywamy świat” 

 „Czyste powietrze wokół nas” 

 „TalentowiSKO” 

 „Edukacja dla Doliny Baryczy” 

 "Stań po zielonej stronie mocy" 

 „Lepsza Szkoła” 

 "Trzymaj formę" 

 "Aktywna tablica" 

 "Owoce i warzywa w szkole"  

 " Szklanka mleka"  

 

          3) Projekty edukacyjne: 

 „Dzieci uczą rodziców” – oddziały przedszkolne; 

 „Poznajemy państwa Europy”   

 Atrakcyjność turystyczna…” 

 „My Family- Moja rodzina”  

 „ Ancient monuments – Starożytne miejsca które warto obejrzeć” 

 „Ciekawe miejsca w Polsce;  

 „Tworzymy multimedialną bajkę”; 

 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej 

 Program " Razem odkrywamy świat" - kontynuacja realizacji z poprzedniego roku: 

dodatkowe zajęcia dla uczniów, wycieczki edukacyjne, pomoce dydaktyczny i sprzęt 

multimedialny 

 Program sportowo - rekreacyjny "Sprawny Dolnoślązaczek" dla uczniów klas I - III SP, 

 Akcja „Zbieramy nakrętki” dla dzieci chorych w Hospicjum, 

 Program "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka", 

 Program "Trzymaj formę", 

 Program "Czyste powietrze wokół nas", 

 Zasady funkcjonowania w szkole w okresie pandemii,  

 Program "Przerwa z książką" w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". 

 Zajęcia warsztatowe z terapeutą. Kl. I-III- „Komunikacja, wyznaczanie celów, 

konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie własnej tożsamości”, Kl. IV-VI- 

„Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukacje o prawach człowieka”, Kl. VII-

VIII- „Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych”. 
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5.2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach 

 

Raport z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w roku 2021 

1. Arkusz organizacyjny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 

Arkusz organizacyjny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

1 Stan zatrudnienia (osób) 

W tym: 

19 

2 Dyrektor placówki 1 

3 Liczba etatów/osób pracowników:  

- Pracownik Pedagogiczny 1 (7/30 etatu) 

- Księgowość i kadry  2 w tym 3/4 etatu 

zastępstwo 

Pracownik administracyjny  1 

4 Pracownicy obsługi 5 

5 Pracownicy kuchni  7 

6 Pracownicy przebywający na urlopie 

macierzyńskim, wychowawczym bądź 

długotrwałym zwolnieniu lekarskim 

3 

7 - umowy zlecenie  2 

 

2. Kadra pedagogiczna: Funkcje wychowawczo-opiekuńcze i pedagogiczne sprawują 

nauczyciele i wychowawcy (opiekunowie) grup korzystających z usług noclegowych 

schroniska. Pracownik pedagogiczny jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela 

wychowawcy. Ponadto, dyrektor posiada kwalifikacje pedagogiczne. 
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3. Wykonane prace remontowe oraz większe wydatki związane z funkcjonowaniem 

jednostki: 

 Przystosowanie nowej lokalizacji do funkcjonowania jednostki 

 W drugiej połowie roku główny korytarz Schroniska przeszedł gruntowną 

metamorfozę. Zostały odmalowane ściany, drzwi do pokoi zostały oznakowane 

zgodnie z normami zawartymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zostały zamówione tapety 

laminowane ze zdjęciami przedstawiającymi motywy przyrodnicze.  

 Zakup krzesła do ewakuacji osób niepełnosprawnych   

 Zakup kotleciarki i zamrażarki skrzyniowej dla bloku żywieniowego 

 

4. 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, czy gminnych dożynek oraz dowozem posiłków do Zespołu Szkół w 

Kuźnicy Czeszyckiej. Do końca roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci 

przedszkolnych 14 063 śniadań i 14 083 obiadów, dla dzieci szkolnych 10 654 obiadów, 

natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych, 5 263 śniadań, 7 213 

obiadów i 5 159 kolacji. Schronisko osiągnęło dochody z tytułu sprzedaży usług 

żywieniowych w wartości 419 077,31 zł. 

 

5. Działalność schroniska. 

 

 Obozy sportowe 

Styczeń i sierpień obfitował w pobyty obozów sportowych tj. koszykówka, 

pływanie, piłka ręczna, tenis. Odwiedzały nas grupy, które gościmy od dawna, 

ale pojawiły się też nowe np. Game Sport z Wrocławia, czy Fabryka Przygody 

z Zabrza. Kompleksowa oferta infrastruktury sportowej umożliwia jednoczesny 

pobyt różnych dyscyplin. 
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 Praktyki studenckie  

Pobyt Uniwersytetu Śląskiego został odwołany z powodu pandemii.  

 

 Koło krajoznawczo-turystyczne „Podróżniczek” 

Od listopada 2019 p. Justyna Bieroń prowadzi również bezpłatne konsultacje                 

i korepetycje w ramach kółka turystyczno-krajoznawczego „Podróżniczek”.               

W ramach zajęć dzieci mogą podszkolić swoją wiedzę w dziedzinach ścisłych               

i przyrodniczych – zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 

 

6.  Udział w projektach na przestrzeni ostatnich lat 
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 „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. 

 „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 piękne 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. 

7. Zaplanowane i realizowane  projekty na przełomie roku  w roku 2020/21 

 „W świecie przyrody i ekologii Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy”  

Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                                      

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z 3-dniowego pobytu w SSM Krośnice 

skorzystałoby ok. 120 grup dzieci z całej Polski na przełomie dwóch lat, które 

realizowały program edukacji ekologicznej na terenie Doliny Baryczy. Schronisko 

zostałoby doposażone w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć. Wartość 

projektu 189 851,00 zł, a dofinansowanie na poziomie 90%, z funduszu 170 344,00 zł. 

Projekt został przełożony na kolejny rok ze względu na pandemię.  

 

 „Zaprojektuj siebie” 

W latach 2020/21 w ramach projektu SSM Krośnice przygotowuje i dostarcza posiłki 

w formie obiadu i zapewnia przerwę kawową. Uczestnicy realizują program w salach 

konferencyjnych wynajętych w SSM Krośnice. 
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8. Podsumowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest jednostką oświatowo-wychowawczą, realizuje 

zadania polegające na: upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki, prowadzeniu 

poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnieniu opieki                                

i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku i zapewnieniu 

dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanich miejsc noclegowych. Zgodnie                            

z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  z dnia 

7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości 

i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,  

SSM Krośnice nie może dowolnie regulować cen za noclegi, co pozwoliłoby zwiększyć 

dochody w celu zbilansowania się jednostki. 

Zamknięcie placówek oświatowych w związku z pandemią SARS-CoV-2 było 

szczególnie dotkliwe dla ośrodków takich, jak Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 

którego główna działalność opiera się na organizacji zielonych szkół i obozów 

sportowych. Utraciliśmy dochody, na które pracowaliśmy wspólnie z naszymi 

pracownikami od początku istnienia jednostki.  

 

5.3 Działalność Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowego w Krośnicach w 2021 r. 

5.3.1 Kultura 

Działalność kulturalna w gminie Krośnice w 2021 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. W sezonie od końca kwietnia do 

końca września CETS w Krośnicach obsługuje Centrum Informacji Turystycznej jednocześnie 

administrując terenem Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. 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 2021 

roku zorganizowano wiele imprez plenerowych takich jak: Dożynki Gminno- Parafialne, 

Święta Sadów, czy też Otwarcia Sezonu Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, Rajdy Rowerowe 

„Śladami Ryszarda Szurkowskiego”, festyny itp. 

CETS w Krośnicach dzięki zakupieniu w ubiegłych latach elektrycznych pojazdów 

wolnobieżnych oraz rowerów w roku 2021 poszerzył ofertę turystyczną. W ubiegłym roku 

pracownicy CETS w Krośnicach prowadzili również punkt gastronomiczny, który znajduje się 

na terenie Parku Wodnego „Krośnicka Przystań” oraz na terenie Krośnickiej Kolei 

Wąskotorowej.  
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Kluby Seniora 

Kluby Seniora w gminie Krośnice cieszą się dużą popularnością. Od momentu powstania 

klubów udało się doprowadzić do cyklicznych spotkań. Rok 2021 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 Suliradzicach.  

 

Cykliczne zajęcia dla najmłodszych i warsztaty dla dorosłych 

Rok 2021 był okresem niezliczonych zajęć, warsztatów oraz animacji dla najmłodszych 

mieszkańców gminy Krośnice. Zajęcia te odbywały się praktycznie na terenie całej gminy –     

w każdym sołectwie. Już od dłuższego czasu konsekwentnie oferta kulturalna i animacyjna 

dociera do mieszkańców również z tych niewielkich miejscowości. Zajęcia były organizowane 

przez Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe w Krośnicach. Każdego tygodnia oprócz 

stałych zajęć w Bukowicach, Krośnicach i Kuźnicy Czeszyckiej (gdzie funkcjonują również 

Biblioteki Publiczne), animatorzy dotarli także do mniejszych sołectw. Ponadto CETS  w 

okresach ferii zimowych, wakacji i nie tylko zorganizował wycieczki oraz wyjazdy w ciekawe 

miejsca.  

 

5.3.2 Biblioteki 

Biblioteki Publiczne w Gminie Krośnice to Biblioteka Główna w Krośnicach oraz filia                            

w Bukowicach. Biblioteka Publiczna w Bukowicach jest jedną z dwóch filii bibliotek                         

w Gminie Krośnice. Od stycznia 2021 roku, filia biblioteki w Kuźnicy Czeszyckiej została 

zamknięta.  

Księgozbiór został przeniesiony oraz wpisany do rejestru biblioteki w Bukowicach. 

 

 

 

Na dzień 31.12.2021r. Księgozbiór bibliotek wygląda następująco: 

Krośnice 8265 tys. książek 

Użytkowanych 0 

Zakupionych zostało 197 książek na łączną kwotę 5127 zł. 

 Bukowice 16.679 tys. książek. 

 Użytkowanych zostało 4750 pozycji. 

 Zakupionych zostało 138 książek na łączną kwotę 4752 zł. 

Ogółem wypożyczeń na dzień 31.12.2021 r.  w Bibliotece w Krośnicach było 2662 natomiast  

w Bukowicach 2453. 
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Odwiedzin w bibliotece zostało odnotowanych w Krośnicach 741 natomiast w Bukowicach 

960. Liczba osób zapisanych do biblioteki to 1196 osób. (491 Bukowice, 705 Krośnice)                     

z czego aktywnie wypożyczających jest 203 osoby (120 Bukowice, 83 Krośnice). 

Po zamknięciu filii biblioteki w Kuźnicy Czeszyckiej, tamtejsi czytelnicy mają możliwość 

wypożyczenia książek w bibliotece w Krośnicach, Bukowicach oraz z dowozem do domu. 

 Raz w tygodniu, pracownik biblioteki odwiedza i wymienia książki czytelnikom po 

wcześniejszym  telefonicznym umówieniu się.  

W roku 2021 biblioteki zorganizowały spotkania  on-line z racji trwających lock down. 

Raz w tygodniu na portalu internetowym biblioteki oraz Centrum Edukacyjno- Turystyczno- 

Sportowego w Krośnicach bibliotekarki czytały bajki dla najmłodszych czytelników biblioteki. 

 

Z okazji trwającego w maju tygodnia bibliotek, na portalach internetowych pojawiały się 

ciekawostki związane z pracą w bibliotece, jak należy dbać o książki i wiele innych. Można 

było też obejrzeć wywiad  z autorem książki „ Wigilia Dnia Zmarłych”- Filipem Zającem. 

Wywiad również został przeprowadzony z okazji Tygodnia bibliotek. 

Filmiki te cieszyły się dużą oglądalnością. 

Z okazji międzynarodowego dnia bibliotekarza w naszych bibliotekach na czytelników czekały 

zakładki do książek, które ręcznie wykonały bibliotekarki. 

 

W lutym w nasze biblioteki brały udział w akcji „romans z książką”. 

W czerwcu odwiedziły naszą bibliotekę dzieci z klasy I ze SP w Bukowicach. 

Podczas wizyty dzieci miały możliwość poznać tajniki pracy bibliotekarza, zapoznać się                        

z systemem układu książek, oraz dowiedziały się jaki wpływ mają książki na naszą przyszłość. 

W listopadzie z okazji Dnia Pluszowego Misia zostało zorganizowane w Bibliotece                                  

w Bukowicach spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci. Udział w spotkaniu brały dzieci                   

z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Bukowicach. 

W listopadzie w Bibliotece w Krośnicach, odbyło się spotkanie ze światowej sławy pisarzem 

kryminałów Grahamem Mastertonem. Spotkanie odbyło się we współpracy z Aglomeracją 

Wrocławską. 

Najczęściej wypożyczanymi pozycjami w naszych bibliotekach były książki o tematyce 

kryminalnej, historycznej, powieści obyczajowe, biografie, poradniki, reportaże oraz literatura 

dziecięca. Biblioteki w gminie Krośnice mogą pochwalić się dużą ilością młodych czytelników 

w wieku przedszkolno- szkolnym. Wszystko dzięki przystąpieniu bibliotek do programu „Mała 

książka- Wielki człowiek”, który ma na celu promowanie czytelnictwa. 

Biblioteka w Bukowicach może pochwalić się pokaźnym działem dziecięcym, który znajduje 

się w osobnym pomieszczeniu. Dzieci znajdą tam miejsce do czytania oraz mały kącik zabaw. 

 

5.3.3 Sport 
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Rok 2021 obfitował również w wydarzenia sportowe organizowane przez Centrum 

Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach. Poniżej przedstawiamy niewielką część 

sportowych zmagań, w których brali udział mieszkańcy gminy Krośnice i nie tylko.  

 

Pod koniec listopada  krośnicka hala sportowa stała się areną zmagań w IX edycji Mini 

Mistrzostw Sołectw. Do rywalizacji zgłosiło się pięć ekip. Każda z drużyn składała się                             

z zawodników, których wiek nie przekraczał 12 lat, oraz pełnoletniego opiekuna. Poszczególne 

sołectwa mogły wystawić tylko po jednym zespole. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał wójt 

Andrzej Biały. Głos zabrał także dyrektor CETS – Krystian Okoń, życząc wszystkim dobrej 

zabawy. W sportowych zmaganiach udział wzięły sołectwa Bukowice I, Lędzina, Krośnice, 

Wierzchowice i Wąbnice. 

W sobotę, 4 września, odbyła się XX edycja Rajdu Rowerowego „Śladami Ryszarda 

Szurkowskiego”. Udział w imprezie wzięło ponad 500 osób. Do wyboru były dwie trasy. Do 

wspólnej jazdy zgłosiło się wielu chętnych, bo ponad 500 osób. Startowały rodziny z dziećmi, 

pary, grupy znajomych, starsi i młodsi. Pojawili się też zaprawieni kolarze oraz amatorzy, dla 

których był to pierwszy taki start. Nie liczyło się jednak, kto dojedzie jako pierwszy, lecz sam 

udział i propagowanie zdrowego stylu życia. Na rajd zapisali się nie tylko mieszkańcy gminy   

i powiatu, ale też reprezentanci m.in. Twardogóry, Krotoszyna, Krobi, Rawicza, Strzelina, 

Łodzi czy Płocka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015 r. Gminny Ośrodek Sportu                                

i Rekreacji „Krośnicka Przystań” ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice. 
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Siedziba GOSiR  znajduje się w obiekcie Parku Wodnego „Krośnicka Przystań”, którego 

dominującą część stanowi basen sportowy z ruchomym dnem, basen rekreacyjny z atrakcjami 

wodnymi typu zjeżdżalnie, jacuzzi oraz brodzikiem dla dzieci.  

 

Ze względu na ogłoszenie w marcu 2020 roku przez premiera RP stanu pandemii w całym kraju, 

branża sportowo-rekreacyjna została poważnie dotknięta skutkami czasowego zamknięcia tego 

typu obiektów. W 2021 r. możliwe było prowadzenie działalności tylko przez 7 miesięcy, a 

przez pozostały okres obiekt był zamknięty dla klientów. Niemożliwe było również 

organizowanie imprez o charakterze sportowym. Także uczniowie, w okresie nauki zdalnej nie 

mogli uczestniczyć w zajęciach szkolnych na basenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura  

 

Basen wyposażony jest 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 sprzęt siłowy i do ćwiczeń 

kardio (otwarta w sierpniu 2018r.). 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku GOSiR odwiedziło 50 tys. klientów, w tym: 

indywidualne wejścia na basen i saunę wyniosły 42,5 tys.,  

uczniowie ze szkół gminy Krośnice 0,5 tys. wejść,  

grupy zorganizowane 0,65 tys. wejść 

niepełnosprawni oraz zajęcia rehabilitacyjne 1,3 tys. wejść,  

zajęcia fitness i jogi 0,6 tys. wejść,  

siłownia 4,3 tys. wejść.   

Ponadto, realizowane były projekty „Umiem pływać” dla Wielkopolskiego Zrzeszenia 

Ludowego, z którego skorzystały 4 grupy - 56 dzieci - 560 wejść oraz Fundacji Kreatywny 

Ośrodek Multifunkcyjny w Miliczu, z którego skorzystały 3 grupy - 42 dzieci - 420 wejść.  

 

W 2021 roku GOSiR nawiązał współpracę z 3 szkółkami pływackimi AFL SwimAcademy, 

DUSKY Nauka Pływania, Konik Morski w ramach, których dzieci, młodzież i dorośli mogą 

pobierać naukę pływania. 

 

GOSiR prowadzi również naukę pływania Aqua Baby dla dzieci od 3 miesiąca życia, które 

cieszą się popularnością wśród rodziców. 
 

Przy GOSiR działa prężnie młodzieżowa sekcja pływacka Black Aqua prowadzona przez 

Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”, która w 2021 roku liczyła 20 zawodników. 

Barwy klubu zawodnicy reprezentują w zawodach o randze ogólnopolskiej. Ogółem                                 

z zawodów pływackich zawodnicy przywieźli 255 medali w tym 68 złote i 62 srebrne.     

Z obiektu Parku Wodnego korzystają również kluby sportowe: UKS Bizon, Stowarzyszenie 
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Sportów Walki „Leonidas”, Klub tańca „Jaskier”, SSW Team Krośnice trenujące dzieci, 

młodzież i dorosłe osoby.  

 

Ponadto, Park Wodny stanowiło zaplecze sportowe dla grup w ramach zajęć zorganizowanych 

dla dzieci i młodzieży z terenu całego kraju, którzy korzystali z bazy noclegowej Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach. 

 

W obiekcie działały również komercyjne gabinety rehabilitacyjne, w których fizjoterapeuci 

świadczyli usługi medyczne zgodne z posiadanymi kwalifikacjami. 

 

Od listopada 2019 roku obiekt Krośnickiej Przystani, z przerwami spowodowanymi 

ograniczeniami wynikającymi z pandemii, funkcjonuje mała gastronomia serwująca dania na 

ciepło i na zimno. 

 

 

VI. Realizacja uchwał rady gminy 

Rada Gminy Krośnice jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też podejmowanie uchwał  w 

sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na 

sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce                                   i 

porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców. 

W 2021 roku Rada Gminy Krośnice obradowała na sesjach, posiedzeniach komisji stałych                       

i tematycznych oraz podejmowała rozstrzygnięcia w sprawach należących do jej kompetencji.  

W posiedzeniach Rady Gminy czynnie uczestniczył Wójt Gminy Krośnice, Skarbnik Gminy, 

pracownicy merytoryczni urzędu oraz - w zależności od omawianych tematów - inne 

zaproszone osoby, w tym dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Sesje Rady Gminy Krośnice 

są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Protokoły ze 

wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały udostępniano publikując je w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krośnice oraz w systemie eSesja. 

W 2021 roku Rada Gminy Krośnice obradowała na 16 sesjach, w tym: 

- 9 sesjach zwyczajnych (2 w trybie stacjonarnym, 7 w trybie zdalnym), 

- 7 sesjach nadzwyczajnych (1 w trybie stacjonarnym, 6 w trybie zdalnym). 

 

Odbyła również 9 wspólnych posiedzeń wszystkich komisji oraz: 

- 2 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

- 3 posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, 

- 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

- 2 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej. Ochrony Środowiska                                  

i Porządku Publicznego, 

- 5 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

W 2021 roku Rada Gminy Krośnice podjęła 101 uchwał. Wśród podjętych uchwał większość 

dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania 

przestrzennego, budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 
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Wszystkie uchwały podejmowane na sesjach były przekazywane wg właściwości rzeczowej                       

i miejscowej odpowiednio Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. Akty prawa miejscowego, oprócz publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, przekazywano również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Kontrola i nadzór prawny nad uchwałami Rady Gminy Krośnice: 

Organ nadzoru Ilość przekazanych uchwał 

Regionalna Izba Obrachunkowa 44 

Wojewoda Dolnośląski 101 

  

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa 

Dolnośląskiego 
20 

 

W zdecydowanej większości podjętych przez Radę Gminy uchwał organy nadzoru nie 

dopatrzyły się 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. W roku 2021 Wojewoda Dolnośląski nie wydał żadnego 

rozstrzygnięcia nadzorczego odnośnie podjętych uchwał. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

 

Wykaz uchwał podjętych w 2021 roku zawiera poniższa tabela: 
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1 XXXII/213/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośnice na 2021 rok

Tytuł:

2 XXXII/214/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach poprzez zmianę siedzibyTytuł:

3 XXXII/215/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Bukowicach przy ul. Leśnej 7 i ul. Leśnej 7A, stanowiącej zabudowane działki ewidencyjne nr
603/1 AM3 i 603/2 AM3 o łącznej powierzchni 6.757 m2, obręb 0002 Bukowice gmina Krośnice, powiat
milicki,

Tytuł:

4 XXXII/216/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz odstąpienia od
przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

5 XXXII/217/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 6 lat oraz odstąpienia od
przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

6 XXXII/218/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

7 XXXII/219/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

8 XXXII/220/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

9 XXXII/221/2021 obowiązujący2021.02.122021.02.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz odstąpienia od
przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

10 XXXIII/222/2021 obowiązujący2021.03.172021.04.012021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak ró

Tytuł:

11 XXXIII/223/2021 obowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok Tytuł:

12 XXXIII/224/2021 obowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031 Tytuł:

13 XXXIII/225/2021 obowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Tytuł:

14 XXXIII/226/2021 obowiązujący2021.03.172021.04.012021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Krośnice w 2021 roku 

Tytuł:
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15 XXXIII/227/2021 obowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - budowa chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II 

Tytuł:

16 XXXIII/228/2021 nieobowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice 

Tytuł:

17 XXXIII/229/2021 nieobowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krośnice 

Tytuł:

18 XXXIII/230/2021 obowiązujący2021.03.082021.03.08 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Tytuł:

19 XXXIV/231/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krośnice Tytuł:

20 XXXIV/232/2021 obowiązujący2021.04.072021.04.222021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego "Krośnicki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w
wieku od ukończenia 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Krośnice

Tytuł:

21 XXXIV/233/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Krośnice na lata 2021-2030" oraz
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji, o
których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Tytuł:

22 XXXIV/234/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice 

Tytuł:

23 XXXIV/235/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krośnice 

Tytuł:

24 XXXIV/236/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok Tytuł:

25 XXXIV/237/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031 Tytuł:

26 XXXIV/238/2021 obowiązujący2021.03.302021.03.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych
oznaczonych geodezyjnie numerami: 88/28, 88/29, 88/30, 88/31, 88/32, 88/33, 88/34, 88/35, 88/36,
88/37, 88/38, 88/39, 88/40, 88/41, 88/42, 88/43 obręb Wierzchowice poprzez ustanowienie odrębnej
własności

Tytuł:

27 XXXV/239/2021 obowiązujący2021.04.152021.04.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

28 XXXV/240/2021 obowiązujący2021.04.152021.04.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

29 XXXVI/241/2021 obowiązujący2021.05.172021.06.012021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Tytuł:

30 XXXVI/242/2021 obowiązujący2021.05.212021.06.052021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krośnice na lata 2021-2024Tytuł:

31 XXXVI/243/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krośnice na lata
2021-2027 

Tytuł:
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32 XXXVI/244/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania dotacji celowej dla żłobka w Krośnicach Tytuł:

33 XXXVI/245/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice 

Tytuł:

34 XXXVI/246/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice 

Tytuł:

35 XXXVI/247/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice 

Tytuł:

36 XXXVI/248/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości niezabudowanej oraz części
nieruchomości zabudowanej na czas do 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia
umowy 

Tytuł:

37 XXXVI/249/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok Tytuł:

38 XXXVI/250/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031 Tytuł:

39 XXXVI/251/2021 obowiązujący2021.05.072021.05.07 uchwała Kadencja VIII

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Krośnice 

Tytuł:

40 XXXVII/252/2021 obowiązujący2021.06.152021.06.15 uchwała Kadencja VIII

zmieniająca uchwałę Nr XV/121/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach oraz nadania aktu założycielskiego i statutu

Tytuł:

41 XXXVII/253/2021 obowiązujący2021.06.212021.07.012021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego 

Tytuł:

42 XXXVII/254/2021 obowiązujący2021.06.212021.07.062021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krośnice i Wierzchowice Tytuł:

43 XXXVII/255/2021 obowiązujący2021.06.152021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok Tytuł:

44 XXXVII/256/2021 obowiązujący2021.06.152021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu 

Tytuł:

45 XXXVII/257/2021 obowiązujący2021.06.152021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031 Tytuł:

46 XXXVII/258/2021 obowiązujący2021.06.152021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice 

Tytuł:

47 XXXVII/259/2021 obowiązujący2021.06.212021.07.062021.06.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2021 

Tytuł:

48 XXXVIII/260/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice wotum zaufaniaTytuł:
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49 XXXVIII/261/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2020 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2020 rok

Tytuł:

50 XXXVIII/262/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokTytuł:

51 XXXVIII/263/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

zmieniająca uchwałę Nr XX/110/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie
wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach

Tytuł:

52 XXXVIII/264/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żeleźniki w sprawie remontu drogi gminnej w
Żeleźnikach

Tytuł:

53 XXXVIII/265/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowo-budowlanych na
obiektach mieszczących się przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach oraz
stawach rekreacyjnych

Tytuł:

54 XXXVIII/266/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/234/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Gminy Krośnice

Tytuł:

55 XXXVIII/267/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi MilickiemuTytuł:

56 XXXVIII/268/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi MilickiemuTytuł:

57 XXXVIII/269/2021 obowiązujący2021.07.022021.07.02 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

58 XXXIX/270/2021 obowiązujący2021.07.262021.08.102021.07.21 uchwała Kadencja VIII

w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości ŚwiebodówTytuł:

59 XXXIX/271/2021 nieobowiązujący2021.07.212021.07.21 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wzniesienia pomników upamiętniających Ryszarda Szurkowskiego - wybitnego sportowca
i olimpijczyka

Tytuł:

60 XXXIX/272/2021 obowiązujący2021.07.212021.07.21 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

61 XXXIX/273/2021 obowiązujący2021.07.212021.07.21 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

62 XXXIX/274/2021 obowiązujący2021.07.212021.07.21 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Krośnice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Tytuł:

63 XXXIX/275/2021 obowiązujący2021.07.212021.07.21 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi MilickiemuTytuł:

64 XL/276/2021 obowiązujący2021.08.122021.08.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

65 XL/277/2021 obowiązujący2021.08.122021.08.12 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

66 XLI/278/2021 obowiązujący2021.09.152021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:
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67 XLI/279/2021 obowiązujący2021.09.152021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

68 XLI/280/2021 obowiązujący2021.09.202021.10.052021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy
Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 194/58

Tytuł:

69 XLI/281/2021 obowiązujący2021.09.202021.10.052021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy
Krośnice, w obrębie Czeszyce, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 30/3

Tytuł:

70 XLI/282/2021 obowiązujący2021.09.162021.10.012021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Krośnice

Tytuł:

71 XLI/283/2021 obowiązujący2021.09.202021.10.052021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Krośnice

Tytuł:

72 XLI/284/2021 obowiązujący2021.09.152021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Krośnice

Tytuł:

73 XLI/285/2021 obowiązujący2021.09.152021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz odstąpienia od
przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

74 XLI/286/2021 obowiązujący2021.09.152021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie rozpatrzenia petycji Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 2 w Krośnicach w sprawie dofinansowania
wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez uwzględnienie Wspólnoty w
regulaminie przydzielania dotacji

Tytuł:

75 XLI/287/2021 obowiązujący2021.09.152021.09.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

76 XLII/288/2021 obowiązujący2021.09.282021.09.28 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

77 XLII/289/2021 obowiązujący2021.09.282021.09.28 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

78 XLIII/290/2021 obowiązujący2021.11.042021.11.04 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

79 XLIII/291/2021 obowiązujący2021.11.042021.11.04 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

80 XLIV/292/2021 obowiązujący2021.11.152021.11.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

81 XLIV/293/2021 obowiązujący2021.11.152021.11.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

82 XLV/294/2021 obowiązujący2021.12.142021.12.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy
Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 29/26; 30/8; 30/9; 30/10 i
część działki 30/12

Tytuł:

83 XLV/295/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie „Programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”Tytuł:
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84 XLV/296/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

85 XLV/297/2021 obowiązujący2021.12.082021.12.232021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości WierzchowiceTytuł:

86 XLV/298/2021 obowiązujący2021.12.082021.12.232021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy KrośniceTytuł:

87 XLV/299/2021 obowiązujący2021.12.142021.12.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy
Krośnice, w obrębie Grabownica i Luboradów

Tytuł:

88 XLV/300/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy

Tytuł:

89 XLV/301/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie wzniesienia pomników upamiętniających Ryszarda Szurkowskiego - wybitnego sportowca i
olimpijczyka

Tytuł:

90 XLV/302/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

91 XLV/303/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie TwardogóraTytuł:

92 XLV/304/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KrośniceTytuł:

93 XLV/305/2021 obowiązujący2021.11.292021.11.29 uchwała Kadencja VIII

w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży
służbowych

Tytuł:

94 XLVI/306/2021 obowiązujący2021.12.152021.12.15 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

95 XLVII/307/2021 obowiązujący2022.02.252021.12.302021.12.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2022 rokTytuł:

96 XLVII/308/2021 obowiązujący2021.12.302021.12.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035Tytuł:

97 XLVII/309/2021 obowiązujący2021.12.312022.01.152021.12.30 uchwała Kadencja VIII

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

Tytuł:

98 XLVII/310/2021 obowiązujący2021.12.302021.12.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok

Tytuł:

99 XLVII/311/2021 obowiązujący2021.12.302021.12.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rokTytuł:

100 XLVII/312/2021 obowiązujący2021.12.302021.12.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031Tytuł:

101 XLVII/313/2021 obowiązujący2021.12.302021.12.30 uchwała Kadencja VIII

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021Tytuł:


