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WSTĘP  

Szanowni Państwo 

Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy za 2021 rok. Opisuje on działania Wójta, 
Rady Gminy, urzędu i poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zawiera 
również opis realizacji strategii, poszczególnych programów oraz uchwał podjętych  
w ubiegłym roku co rzutuje na rozwój naszej gminy przez kolejne lata.  

Miniony rok również upłynął pod rygorami pandemii wirusa SARS-COV-2, czyli koronawirusa 
COVID-19. Pomimo utrudnień zrealizowaliśmy większość z zakładanych i wprowadzonych  
w ciągu roku inwestycji. Każda jednostka dokładała wszelkich starań aby w ten trudny czas być 
dostępna i otwarta dla mieszkańców zgodnie z narzuconymi przepisami sanitarnymi za co 
serdecznie dziękuję.  

Jako gmina składaliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie i jeden z nich jest szczególny gdyż 
po raz pierwszy pozyskaliśmy ogromną kwotę 12 mln 800 tys, zł na bardzo potrzebną 
inwestycję przebudowy oczyszczalni ścieków. Każda pozyskana dodatkowa kwota to 
dodatkowe środki na rozwój niewydatkowane z naszych dochodów własnych co przedkłada 
się dla nas na pozytywny wynik finansowy. 

Realizacja corocznie większego budżetu naszej gminy to wysiłek, za który chciałabym 
podziękować wszystkim dyrektorom, pracownikom, sołtysom i osobom z nami 
współpracującymi przy  wydatkowaniu budżetu. Budżetu, który każdego roku zawiera zadania 
oczekiwane przez mieszkańców, przyczyniające się do  poprawy jakość życia, komfort pracy 
oraz czasu wolnego. 

Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Zawonia za 2021 r.  

Agnieszka Wersta 
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1.1.  INFORMACJE OGÓLNE  

 

Gmina Zawonia składa się z 28 miejscowości. Największa z nich to Zawonia, która liczy 

1299  mieszkańców, najmniejsza Trzemsze licząca 9 mieszkańców.  

 

Tabela 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (stan 31.12.2021 r.) 

Miejscowość  Liczba  mieszkańców 

Budczyce 138 

Cielętniki  125 

Czachowo  134 

Czeszów  929 

Głuchów Dolny 117 

Grochowa  113 

Kałowice  107 

Kopiec  69 

Ludgierzowice  89 

Miłonowice  162 

Niedary 247 

Pęciszów 193 

Pomianowice 35 

Prawocice 61 

Pstrzejowice 54 

Radłów 50 

Rzędziszowice 229 

Sędzice 352 

Skotniki 67 

Stanięcice 24 

Sucha Mała 18 

Sucha Wielka 111 

Tarnowiec 425 

Trzemsze 9 

Trzęsowice 124 

Zawonia 1299 

Złotów 446 

Złotówek 42 
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Tabela 2 Liczba ludności Gminy Zawonia w latach 2011-2021 

 

Tabela 3 Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Zawonia lata 2017-2021 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów 

2017 63 63 

2018 68 63 

2019 46 59 

2020 60 64 

2021 58 64 

 

1.2 .  INFORMACJE BUDŻETOWE   

BUDŻET –  DOCHODY I WYDATKI  

 

W dniu 17 grudnia 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIV/148/2020  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021 w kwotach: 

Dochody ogółem: 34.892.901,00  zł  

w tym: 

• dochody bieżące  34.664.842,00 zł 

Rok Liczba ludności 

2011 5673 

2012 5655 

2013 5694 

2014 5707 

2015 5698 

2016 5718 

2017 5752 

2018 5802 

2019 5869 

2020 5780 

2021 5769 
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• dochody majątkowe          228.059,00 zł 

Wydatki ogółem: 36.780.021,00 zł 

w tym: 

• wydatki bieżące  32.953.934,19 zł 

• wydatki majątkowe    3.826.086,81 zł 

Przychody w kwocie     2.917.420,00 zł 

Rozchody w kwocie    1.030.300,00 zł 

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 1.887.120,00 zł i rozchodów  

w kwocie 1.030.300,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 

1.897.420,00 zł oraz przychody z emisji obligacji w kwocie 1.020.000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał w sprawie zmiany budżetu 

Gminy na 2021 rok oraz zostało wydanych dwadzieścia pięć zarządzeń Wójta Gminy.  

W większości przypadków zmiany spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych 

dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej 

realizacji budżetu. 

W wyniku przeprowadzonych zmian, plan budżetu Gminy na 2021 rok według stanu na 31 

grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco: 

Dochody ogółem: 36.962.020,89 zł 

w tym: 

• dochody bieżące  36.545.433,84 zł 

• dochody majątkowe          416.587,05 zł 

Wydatki ogółem: 39.466.785,58 zł  

w tym: 

• wydatki bieżące  33.493.921,77 zł 

• wydatki majątkowe   5.972.863,81 zł 

 

Przychody w kwocie     3.535.064,69 zł 

Rozchody w kwocie    1.030.300,00 zł 
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W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu i zmniejszeniu po stronie dochodów o kwoty 

odpowiednio: 2.412.031,89 zł, 342.912,00 zł;  po stronie wydatków o kwoty odpowiednio: 

5.624.759,03 zł, 2.937.994,45 zł. 

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.504.764,69 zł i rozchodów  

w kwocie 1.030.300,00 zł miały być przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 

2.040.357,11 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.494.707,58 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zaplanowane w wysokości 36.962.020,89 zł 

zrealizowano w 110,28% tj. w kwocie 40.762.600,95 zł. 

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 36.545.433,84 zł zrealizowano w 104,28% tj.              

w kwocie 38.109.462,83 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości               

416.587,05 zł zrealizowano w 636,87% tj. w kwocie 2.653.138,12 zł. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 rok 

obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy. Na powyższe wskazuje dodatkowo fakt stale 

rosnącej nadwyżki operacyjnej budżetu. 

Wykres 1 Struktura dochodów Gminy w 2021 r. 

 

93,49%

6,51%

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
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Tabela 4 Wykonanie dochodów Gminy w 2021 r. 
D

zi
ał

 

Wyszczególnienie Dochody 

ogółem (plan 

na 1 stycznia) 

Dochody 

ogółem                    

(plan po 

zmianach) 

Dochody ogółem 

(wykonanie) 

% 

wykonania 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 266 555,53 266 555,53 100,00 

020 Leśnictwo 3 500,00 3 500,00 2 751,03 78,60 

600 Transport i łączność 0,00 27 300,00 27 300,00 100,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 207 129,00 207 129,00 76 016,80 36,70 

750 Administracja publiczna 50 108,00 87 472,45 206 587,45 236,17 

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

1 208,00 1 208,00 1 208,00 100,00 

752 Obrona narodowa 500,00 200,00 200,00 100,00 

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

15 731 959,00 15 732 889,00 17 179 482,15 109,19 

758 Różne rozliczenia 6 346 683,00 7 441 659,37 9 815 113,12 131,89 

801 Oświata i wychowanie 515 082,00 895 052,90 691 490,63 77,26 

851 Ochrona zdrowia 0,00 42 753,00 286 757,52 670,73 

852 Pomoc społeczna 623 900,00 812 720,64 871 158,03 107,19 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

0,00 26 414,00 21 923,83 83,00 

855 Rodzina 9 002 400,00 8 898 222,00 8 879 620,60 99,79 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

2 410 432,00 2 518 945,00 2 436 436,26 96,72 

 
OGÓŁEM: 34 892 901,00 36 962 020,89 40 762 600,95 110,28 
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Wykres 2 Wykonanie dochodów Gminy w 2021 r. 

 

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 35.339.412,80 zł. Wykonanie 

wynosiło 29.969.821,03 zł, co stanowi 84,81%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 

31.779.770,66 zł zrealizowano w 88,67% tj. w kwocie 28.180.049,90 zł, natomiast wydatki 

majątkowe zaplanowane w wysokości 3.559.642,14 zł zrealizowano w 50,28% tj. w kwocie 

1.789.771,13 zł. 
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Wykres 3 Struktura wydatków Gminy w 2021 r. 

 
 

Tabela 5 Wykonanie wydatków Gminy w 2021 r. 

D
zi

ał
 

Wyszczególnienie Wydatki ogółem 

(plan po 

zmianach) 

Wydatki ogółem 

(wykonanie) 

% wykonania 

wydatków ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 284 255,53 282 062,78 99,23 

600 Transport i łączność 1 763 636,51 1 407 773,41 79,82 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 135 825,00 128 311,69 11,30 

710 Działalność usługowa 251 272,00 134 544,88 53,55 

750 Administracja publiczna 3 361 921,45 3 051 667,85 90,77 

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

1 208,00 1 208,00 100,00 

752 Obrona narodowa 3 200,00 200,00 6,25 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

249 088,00 165 011,10 66,25 

757 Obsługa długu publicznego 95 000,00 40 466,73 42,60 

758 Różne rozliczenia 168 238,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 10 156 806,06 9 039 712,75 89,00 

90%

10%

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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851 Ochrona zdrowia 1 125 034,00 208 754,09 18,56 

852 Pomoc społeczna 3 208 545,01 2 854 863,84 88,98 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 444,00 206 177,87 70,50 

855 Rodzina 9 131 712,00 9 069 103,77 99,31 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

5 939 707,97 3 855 235,60 64,91 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

2 214 892,05 2 049 406,50 92,53 

926 Kultura fizyczna 84 000,00 56 838,00 67,66 
 

OGÓŁEM: 39 466 785,58 32 551 338,86 82,48 

Wykres 4 Wykonanie wydatków Gminy w 2021 r. 
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WYNIK FINANSOWY  

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2021 rok wynik jest następujący: 

• Dochody ogółem  40.762.600,95 zł 

• Wydatki ogółem  32.551.338,86 zł 

Wynik finansowy budżetu przedstawia się następująco – nadwyżka 8.211.262,09 zł przy 

planowanym deficycie 2.504.764,69 zł. 

 

POŻYCZKI, KREDYTY, ZOBOWIĄZANIA  

Zadłużenie Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 2.657.400,00 zł, z tego: 

• obligacje komunalne      2.255.000,00 zł, 

• pożyczka z WFOŚiGW     402.400,00 zł. 

W 2021 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 980.000 zł oraz spłacono pożyczkę  

w wysokości 50.300 zł. 

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1.627.100 zł, z tego: 

• obligacje komunalne      1.275.000 zł, 

• pożyczka z WFOŚiGW     352.100 zł. 

Gmina zmniejsza swoje zadłużenie i jednocześnie realizuje zadania, które są oczekiwane przez 

jej mieszkańców. 

 

1.3.  INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 270,1427 ha. W roku 2021 

z zasobu mienia gminnego ubyło 0,0714 ha gruntów. 

W roku 2021 na stan mienia komunalnego gminy przyjęto 0,8735 ha, w  tym: 

Tabela 6 Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2021 r. 

Miejscowość Nr dz. Pow. dz. Przeznaczenie 

KAŁOWICE 31/1 0,0360 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 
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NIEDARY 64/20 0,0746 ha przeznaczenie pod drogę gminną 

CIELĘTNIKI 133/12 0,0069 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

CIELĘTNIKI 133/13 0,0599 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 130/2 0,2291 ha ------------- 

CIELĘTNIKI 46/1 0,0065 ha ------------- 

ZAWONIA 113/22 0,0516 ha przeznaczenie pod drogę gminną 

ZAWONIA 113/23 0,0188 ha przeznaczenie pod drogę gminną 

ZAWONIA 61/14 0,0470 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 61/15 0,1134 ha przeznaczenie pod drogę gminną 

NIEDARY 89/4 0,0142 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

NIEDARY 89/5 0,0214 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 280/1 0,0095 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZŁOTÓW 572/6 0,0479 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

KAŁOWICE 31/5 0,0260 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 165/1 0,0098 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 166/4 0,0096 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZŁOTÓW 474/2 0,0060 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 323/1 0,0202 na przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 297/1 0,0157 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

NIEDARY 89/16 0,0459 ha przeznaczenie pod poszerzenie drogi gminnej 

ZAWONIA 269/1 0,0035 ha przeznaczenie pod poszerzenie  drogi gminnej 

Tabela 7 Zestawienie gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych 

Lp. Obręb ewidencyjny Ilość [ha] 

(2020 rok) 

Ilość [ha] 

(2021 rok) 

1.  Budczyce 7,3413 7,3413 

2.  Cielętniki              9,3718 9,4386 

3.  Czachowo     5,5267 5,5267 

4.  Czeszów            50,5413 50,6435 

5.  Głuchów Dolny  4,8395 4,8395 

6.  Głuchów Górny    0,5000 0,5000 

7.  Grochowa          0,4098 0,4098 

8.  Kałowice               6,3208 6,3828 
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9.  Ludgierzowice      5,9678 5,9678 

10.  Pomianowice     1,7500 1,7500 

11.  Miłonowice          6,7394 6,7394 

12.  Niedary                12,3015 11,6069 

13.  Pęciszów              10,5346 10,5265 

14.  Prawocice    4,1565 4,1565 

15.  Pstrzejowice       3,3140 3,3140 

16.  Radłów               4,6200 4,6200 

17.  Rzędziszowice 10,0707 10,0707 

18.  Sędzice              11,6047 11,6047 

19.  Skotniki              6,1689 6,1689 

20.  Sucha Wielka     14,9533 14,9533 

21.  Tarnowiec          16,4359 16,4359 

22.  Zawonia            34,7567 35,2139 

23.  Złotów              41,9071 41,9550 

RAZEM 270,1427 270,1657 

 

Stan gruntów na dzień 31-12-2021 r. wynosi 270,1657 ha, w tym: 

• 17,1909 ha – w dzierżawie,  

• 5,0209 ha – w użyczeniu, 

• 2,6800 ha – w zarządzie trwałym jednostek,  

• 245,2739 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.  

W roku 2021 r. opracowano 122 projekty decyzji o warunkach zabudowy  

i 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Tabela 8 Decyzje o warunkach zabudowy i  decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Lp Rodzaj decyzji Ilość opracowanych projektów 
decyzji 

1. Decyzje o warunkach zabudowy 122 

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11 
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1.4  LOKALOWY ZASÓB GMINY  

 

Gmina na dzień 31-12-2021 r. posiada 43 budynki oraz udziały  w  budynkach  

w tym: 

• 4 budynki mieszkalne: najem (Głuchów Dolny, Pęciszów, Zawonia, Złotów); 

• 3 budynki szkolne: w zarządzie szkół (szkoła w Czeszowie, szkoła w Zawoni, 

przedszkole w Zawoni); 

• 12 budynków kulturalnych: w użytkowaniu GOK ( świetlice: Czeszów-CIL, Niedary, 

Sędzice, Skotniki, Zawonia, Trzęsowice, Złotów, Rzędziszowice, Czachowo, 

Kałowice, biblioteka w Czeszowie, Cielętniki) 

• 3 budynki służby zdrowia: 2 w zarządzie (ośrodek zdrowia w Czeszowie, ośrodek 

zdrowia w Zawoni) i  1 w użytkowaniu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

(rehabilitacja w Zawoni); 

• 4 budynki użyteczności publicznej: 3 w użytkowaniu GOK (muszla koncertowa  

w Zawoni, budynek socjalny na terenie rekreacyjno-sportowym w Zawoni, budynek 

GOK w Zawoni), 1 w zarządzie szkoły (sala sportowa w Tarnowcu); 

• 17 budynków innych: 5 w dzierżawie (4 budynki gospodarcze: Pęciszów, Zawonia, 

Złotów- 2, 1 budynek - sklep w Trzęsowicach),  5 w bezpośrednim zarządzie gminy 

(3 stacje uzdatniania wody w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym, 1 budynek 

socjalno-wagowy na wysypisku śmieci w Tarnowcu, 1 budynek socjalny na 

oczyszczalni ścieków –Sucha Wielka),  3 w użytkowaniu OSP (remiza strażacka  

w Czeszowie, Zawoni i Złotowie), 1 w użytkowaniu GOK (szalet publiczny  

w Zawoni), 1 w zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (budynek 

gospodarczy w Czeszowie), 2 w zarządzie szkoły (budynek pracowni w Czeszowie, 

garaż w Zawoni); 

• udział w budynku w Cielętnikach: świetlica w użytkowaniu GOK; 

• udział w budynku mieszkalno-gospodarczym w Kałowicach (do rozbiórki) –  

w bezpośrednim zarządzie gminy; 

• udział w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym w Kopcu - najem. 

Stan lokali mieszkalnych na dzień 31-12-2021 r.  – 16 w tym:  

• 7 lokali w Zawoni w tym 4 w Zarządzie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,  
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• 4 lokale w Głuchowie Dolnym, 

• 2 lokale w Złotowie, 

• 1 lokal w Pęciszowie, 

• 1 lokal w Kopcu, 

• 1 w Kałowicach – w bezpośrednim zarządzie gminy – do rozbiórki. 

Stan lokali użytkowych na dzień 31-12-2021 r. – 5 w tym: 

• 3 lokale w Zawoni (Komenda Policji, Bank Spółdzielczy, Usługi Geodezyjne), 

• 1 lokal w Pęciszowie (sklep), 

• 1 lokal w Trzęsowicach (sklep). 

Tabela 9 Informacja o stanie mienia komunalnego w 2021 r. 

 

Dane dotyczące praw majątkowych i posiadania innych niż własność: 

Lp.  

Wyszczególnieni
e 

Przewidywany stan Plan 

zwięk.+ 

zmn.  -  
w 
danym 

roku. 

       Sposób zagospodarowania 

31-12-
2021 r. 

31-12-
2022 r. 

W 
bezp. 

zarz. 

gminy 

W zarz. 

jednos. 

komu- 

nalnej 

Dzierża
wa 

najem 

Wieczyste 

użytko- 

wanie 

Inne 

formy 

1. Grunty 
ogółem /ha/ 
w tym: 

 
270,16

57 

 
270,76

57 

 
+ 0,6 

 
245,27

39 

 
2,68 

 
17,190

9 

 
- 
 

 
5,0209 

1.1. Lasy 7,0414 7,0414 - 5,9714 - 1,07 - - 

1.2. Drogi 193,19
66 

193,69
66 

+ 0,5 193,19
66 

- - - - 

1.3. pozostałe 69,927
7 

70,027
7 

+ 0,1 46,105
9 

2,68 16,120
9 

- 5,0209 

2. Budynki 
ogółem 
w tym: 

 
   43 

 
   43 

 
- 

 
   5 

 
   9 

 
12 

 
- 

 
  17 

2.1 mieszkalne    4    4 - -       4 -   - 

2.2 obiekty szkolne  
3 

 
3 

- -  
3 

- - - 
 

2.3 obiekty kulturalne  
12 

 
12 

- -   
3 

-  
9 

2.4 obiekty służby 
zdrowia 

 
3 

 
3 

- 
 

- 
 

 
2 

- -  
1 

2.5 pozostałe 
obiekty 
użyteczności 
publicznej 

 
 

4 

 
 

4 

- - 
 

      

 
 

   1 

- -  
 

  3 

2.6 inne  17  17 -   5     3 5 -   4 
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• Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, 

• Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, 

• udziały w spółkach –  500,00 zł, 

• akcje – 10 000,00 zł. 

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  

z wykonywania posiadania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:  

• dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości: 27.632,83 zł (netto), 

• dzierżawa gruntów: 4.965,17 zł (netto), 

• najem: 28.109,12 zł (netto). 

 

1.5.  INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII  

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZAWONIA NA 

LATA 2018-2023.  

Zasób mieszkaniowy gminy Zawonia stanowi 14 mieszkań o łącznej powierzchni 1103 m2, 

znajdujących się w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Zawonia oraz 1 mieszkanie                  

o pow. 75,4 m2 znajdujące się w budynku stanowiących współwłasność. W zasobie 

mieszkaniowym  wyodrębniono 1 lokal mieszkalny o pow. 68 m2 z przeznaczeniem na lokal 

socjalny. Z zasobu mieszkalnego wyodrębniono 4 lokale o powierzchni 334,80 m2, które 

zostały przekazane nieodpłatnie ZP ZOZ w Zawoni.  

Pomimo ogłoszenia 3 razy przetargu nieograniczonego nie udało się przeprowadzić 

zaplanowanego remontu pałacu w Głuchowie Dolnym, w roku bieżącym ponownie ogłaszane 

będą przetargi aby go przeprowadzić. Stawki czynszu w 2021 r. nie były zmienione, obowiązuje 

stawka bazowa wynosząca 1,32 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Mieszkaniowym zasobem 

gminy zarządza Wójt Gminy. W 2021 roku  zasady zarządu zasobami mieszkaniowymi nie 

uległy zmianie. Dochody z tytułu najmu lokali będących w zasobie Gminy Zawonia za rok 2021  

wyniosły – 28 109,12 netto zł.  

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.  
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Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano ogółem kwotę   

85.960,99  zł przy planowanej kwocie 149.621 zł, w tym: 

• prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym udzielania 

porad rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie 4.400,00 zł, 

• prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz udzielania porad 

rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie 12.800,00 zł, 

• wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 9.878,00 zł. 

Pozostałą kwotę wydatkowano na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej 

gminy. Jedną z dotacji otrzymał Uczniowski Klub Sporty „Olimpijczyk” Czeszów w kwocie 

4.587,70 zł na przeprowadzenie wakacyjnych spotkań dla dzieci z terenu Gminy Zawonia pt. 

„Wakacje bez nudy”. Natomiast Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził szereg warsztatów                 

w sołectwach, spotkań autorskich z Justyną Suchanek, Sędzią Anną Marią Wesołowską  

i dr Marcinem Bednarczykiem w projekcie pn. „Kulturalne wędrówki w gminie Zawonia”  

w kwocie 46.847,90 zł. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2020.  

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje.  

Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-

2020. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy realizował zadania poprzez 

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów  działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zawonia, w szczególności przez: 

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 
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Zrealizowany został projekt socjalny pn. „Razem do przodu”, który polegał na utworzeniu  

i prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie. Punkt 

utworzony został w siedzibie ZP ZOZ w Zawoni. Dyżury w punkcie pełnili: pracownik socjalny 

GOPS, dzielnicowy KPP Policji w Trzebnicy oraz psycholog Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Zawoni, którzy udzielali informacji i porad specjalistycznych mających na celu wzrost 

poziomu świadomości w zakresie procedury „Niebieska Karta”, a także możliwości uzyskania 

wsparcia przez osoby z problemem przemocy  w rodzinie. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZAWONIA  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem 

jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym 

elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną 

wizję gminy. Cele są konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. 

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być przez gminę Zawonia wdrażane następująco: 

• bezpośrednio – gmina Zawonia jest podmiotem realizującym dane zadanie i ma na nie 

bezpośredni wpływ; 

• pośrednio – gmina Zawonia nie jest podmiotem realizującym zadanie. Nie ma wpływu 

na to czy zostanie ono zrealizowane i na jakich zasadach. Dla tych zadań działania 

gminy ograniczają się do promocji i informacji.  

W ramach powyższych kierunków strategicznych w 2021 roku kontynuowano  projekt pn. 

„Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, 

Wołów, Zawonia, Żmigród)”, w ramach tego projektu wydatkowano kwotę 18.180,09 zł. 

Przedmiotem projektu jest wymiana pieców przez mieszkańców gminy na niskoemisyjne 

źródła ciepła i pompy ciepła.  

Kolejnym działaniem realizującym zapisy PGN jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły 

w Zawoni, na który złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości  2 866 261,55 zł. 

Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu na pomoc dla mieszkańców w składaniu wniosków w siedzibie gminy   
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w programie „Czyste Powietrze”. Na ten cel wydatkowano otrzymaną w ramach porozumienia 

kwotę 17.527,94 zł. 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ZAWONIA NA LATA 2016 -2026. 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie prowadzony przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji 

gminy Zawonia pełni rolę narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne powinny wpłynąć na: 

• poprawę warunków i jakości życia w gminie Zawonia, 

• rozwój oferty turystyki rekreacyjnej i kulturalnej, 

• tworzenie pozytywnego wizerunku gminy Zawoni. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016 – 2026 zamieszczono opis 

planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na początku zaprezentowane zostały projekty 

podstawowe (Lista A), to jest przedsięwzięcia bez których osiągnięcie celów programu nie 

będzie możliwe, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać się z sytuacji kryzysowej. 

Następnie zamieszczono projekty uzupełniające (Lista B). Uwzględnienie przedsięwzięć 

uzupełniających służyć ma zapewnieniu komplementarności przestrzennej programu 

rewitalizacji. W ramach realizacji projektów podstawowych zapisanych w LPR przystąpiono do 

wykonania zadania przebudowy sali widowiskowej z zapleczem gospodarczym  

w Zawoni. Inwestycja była prowadzona od maja 2021 r. do wiosny 2022 r. Sala została 

kompleksowo wyremontowana. Wymieniono instalacje elektryczną, zamontowano 

wentylacje mechaniczną wraz z rekuperacją, wykonano nowe tynki i podłogę oraz toalety. 

Koszt inwestycji wyniósł 989 214,80 zł. 

PROGRAM OPIEKI NA ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZAWONIA W 20 21 ROKU.  

W 2021 roku zawarto umowy na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt oraz na opiekę 

nad zwierzętami w schronisku w Przyborówku.  
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Koszt realizacji Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2021 na terenie Gminy 

Zawonia to 43 408,04 zł. W mediach społecznościowych zamieszczano informację o 

możliwości adopcji porzuconych zwierząt oraz o prawach i obowiązkach właścicieli zwierząt 

domowych. 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZAWONIA NA LATA 2017 -2020 Z PERSPEKTYWĄ  

2021-2024.  

Zawarto w nim ocenę stanu środowiska, wykonaną na podstawie analizy dostępnych 

materiałów źródłowych, danych statystycznych i wyników badań dot. poszczególnych 

komponentów środowiska oraz sektorów działalności społeczno-gospodarczej gminy 

zidentyfikowano i przedstawiono za pomocą analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach 

programu ochrony środowiska na najbliższe 5 lat. Przedstawiono cele, kierunki interwencji 

oraz zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania oraz monitoringu realizacji 

Programu. Cele, kierunki interwencji i zadania Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024: 

• Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza Cel: Zapewnienie dobrej jakości 

powietrza oraz ochrona klimatu, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych. Kierunki Interwencji: obniżanie emisji w sektorze komunalno-

bytowym, termomodernizacja i zwiększanie efektywności energetycznej budynków, 

modernizacja i rozbudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (działania 

zrealizowane w 2021 roku budowa drogi dojazdowej do pól w Zawoni i Prawocicach).  

• Gospodarowanie wodami. Cel I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych na terenie gminy. Kierunki interwencji: ochrona wód 

powierzchniowych przed zanieczyszczeniem (działania realizowane w 2021 roku 

wzmocnienie kontroli prawidłowego wypełniania przez mieszkańców obowiązku 

regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Cel II: Ochrona jakości oraz 

racjonalne użytkowanie zasobów wód podziemnych. Kierunki interwencji: ochrona 

wód podziemnych przed zanieczyszczeniem - monitoring wód podziemnych 

przeznaczonych do spożycia, wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody                         

w Zawoni, wykonanie odwiertu studni pod nową stację uzdatniania wody w Zawoni).  
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• Gospodarowanie powierzchnią ziemi. Cel I: Ochrona i zapewnienie właściwego 

sposobu użytkowania gleb i powierzchni ziemi. Kierunki interwencji: rekultywacja 

terenów zdegradowanych (działania zrealizowane w 2021 roku wydawanie i kontrola 

realizacji decyzji w zakresie rekultywacji gleb i terenów zdegradowanych w granicach 

gminy Zawonia). 

• Obszar interwencji: Gospodarka odpadami. Cel I: Udoskonalenie gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

Kierunki interwencji: osiąganie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych (działania zrealizowane w 2021 roku 

bieżąca gospodarka odpadami komunalnymi). 

• Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna. Cel I: Podniesienie świadomości ekologicznej 

i wrażliwości mieszkańców gminy na lokalny i globalny stan środowiska naturalnego. 

Kierunki interwencji: edukacja i kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy (działania zrealizowane w 2021 roku 

kampania informacyjna na temat spalania paliw niskiej jakości oraz zakazu spalania 

śmieci w piecach wielofunkcyjnych). 

• Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami. Cel I: Minimalizacja skutków dla 

społeczeństwa i środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Kierunki 

interwencji: zapewnianie sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii (działania zrealizowane w 2021 roku zakup doposażenia w sprzęt strażacki 

jednostek OSP Zawonia, Czeszów i Złotów), 

• Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu. Cel I: Przystosowanie gminy do 

zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Kierunki interwencji: utrzymywanie urządzeń 

melioracji wodnych będących w zarządzie gminy (działania zrealizowane w 2021 roku 

czyszczenie rowów i przepustów). 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBE ST Z TERENU GMINY ZAWONIA –  2021. 

Na terenie gminy Zawonia realizowane były prace związane z unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowita wartość zadania wyniosła 

8 101,92 zł, w tym koszty kwalifikowalne 7 501,78 zł . Otrzymana dotacja wynosiła 40 % 
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kosztów kwalifikowalnych, co stanowiło kwotę 3 000,71 zł. W wyniku realizacji zadania 

usunięto 12,52 Mg wyrobów zawierających azbest z 7 posesji na terenie gminy. 

PROGRAM PROFILAKTYKI SCHORZEŃ NARZĄDÓW RUCHU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  

W GMINIE ZAWONIA.  

Dla  Zespołu  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z budżetu przekazano dotację 

na dofinansowanie zadania: „Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i 

dorosłych w Gminie Zawonia” w wysokości 70.000,00 zł oraz na realizację w 2021 r. „Programu 

polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) 

typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021-2023” w kwocie 11.041,20 zł. 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I  MŁODZIEŻY Z TERENU 

GMINY ZAWONIA.  

Skierowany do szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia, 

którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie lub 

realizują się artystycznie, ponadto chcą się rozwijać i posiadają wizję celów jakie chcą osiągnąć.  

Celem programu jest: 

• promowanie uzdolnionych uczniów, 

• motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowanie działań 

mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem 

swoich talentów, 

• zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim, 

• doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej co 

będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników, 

• zwiększenie aspiracji edukacyjnych, sportowych i artystycznych uczniów, 

• promocja gminy Zawonia jako gminy przyjaznej uczniom szczególnie uzdolnionym. 

W 2021 roku w ramach realizacji w/w programu wspartych zostało 36 uczniów z terenu gminy 

(stypendia dla 33 uczniów, nagrody dla 3 uczniów). W minionym roku było nagrodzonych aż                           

o 10 uczniów więcej niż w roku poprzednim, co jest pozytywnym odzwierciedleniem poprawy 

stanu edukacji w naszej gminie.  
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ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWONIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

W ROKU 2021. 

W ramach realizacji zadań określonych w Rocznym programie współpracy gminy Zawonia  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 udzielono w wyniku otwartego konkursu ofert 

oraz na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji 

w łącznej kwocie 70 349,90 zł z tego, dla: 

• Stowarzyszenie Klubu Sportowego Victoria Zawonia, 55-106 Zawonia, Sędzice 40 na 

zadanie „Łączy nas Victoria” - kwota 26.000,00 zł. Zadanie miało na celu krzewienie 

kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród młodzieży 

poprzez udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach na szczeblu gminnym, 

powiatowym i okręgu DZPN, 

• Akademia Piłkarska Free Kids, 55-100 Trzebnica. ul. Milicka 18/8 na zadanie 

"Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz udział w rozgrywkach 

sportowych dzieci i młodzieży w Gminie Zawonia" - kwota 20.000, 00 zł. Celem zadania 

była popularyzacja piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach, szkolenie dzieci  

i młodzieży, organizacja i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia  

prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", 55-106 Czeszów ul. Konopnickiej 18  

na zadanie „Prowadzenie i organizacja ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci 

o profilu piłka siatkowa z terenu Gminy Zawonia” – kwota 7.000,00 zł. Celem zadania 

była popularyzacja piłki siatkowej oraz organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci. 

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, 

• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Okręgowy Wrocław, 

oddział Rejonowy Trzebnica – Koło nr 10 – 2840,00 zł na zadania pn. „Aktywizacja osób 

w wieku 40+”. Zadania miały na celu promocję form spędzania czasu wolnego.  

W ramach dotacji zorganizowano zajęcia pilates. 

• Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” - 4 993,05 zł na zadania pn. „Razem 

raźniej: warsztaty terapeutyczno-artystyczne dla co najmniej 5 osób  

z niepełnosprawnościami z gminy Zawonia”. W ramach projektu przeprowadzono 

spotkania terapeutyczno-artystyczne. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego 
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pedagoga oraz terapeutę zajęciowego i obejmowały m.in. aktywność plastyczną, 

manualną, elementy terapii ręki, zajęcia z elementami muzykoterapii. 

• Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", 55-106 Czeszów, przy ul. Konopnickiej 18 na 

zadanie „Wakacje bez nudy 2021” – kwota 4.587,70 zł. Za cel zadania przyjęto 

organizowanie w okresie wakacyjnym zajęć rękodzielniczo-warsztatowych oraz zajęć 

sportowo-rekreacyjnych, czyli organizację zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci. Zajęcia 

prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów.  

Współpraca Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi odbyła się na wielu 

płaszczyznach, dotyczyła różnorodnych form i sfer pożytku publicznego. Wsparcie finansowe 

miało istotny wpływ na zakres i jakość pracy podmiotów realizujących zadania publiczne                           

i służyło wielu grupom społecznym naszej gminy. 

 

1.6.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ZAWONIA  

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt 

Gminy przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek samorządowych realizował uchwały 

podjęte przez Radę Gminy Zawonia w 2021 r. w sposób określony uchwałami. W 2021 roku 

Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy Rady 

przyjętym Uchwałą Nr XXIV/150/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r.                      

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

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2021 roku Rada Gminy obradowała  

na 8 sesjach zwyczajnych i 2 nadzwyczajnych, podczas których podjęła łącznie 74 uchwały. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie uchwały 

zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur określonych 
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uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa 

tabela. 

Tabela 10 Wykaz uchwał i sposób wykonania uchwał 

L. p. Data 
uchwalenia 

Numer Uchwały W sprawie Ogłoszona w Dz. Urz. 

1. 25.02.2021 r. XXV/156/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

2. 25.02.2021 r. XXV/157/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

3. 25.02.2021 r. XXV/158/2021 w sprawie w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa 
Dolnośląskiego 

 

4. 25.02.2021 r. XXV/159/2021 w sprawie  nadania nazwy ulicy na 
terenie wsi Zawonia 

Dz. Urz. Woj. 2021.1198  
Ogłoszony: 10.03.2021  

5. 25.02.2021 r. XXV/160/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 
wniesionej w dniu 24 listopada 2020 r. 

 

6. 25.02.2021 r. XXV/161/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 
wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r. 

 

7. 25.02.2021 r. XXV/162/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

Dz. Urz. Woj. 2021.1199  
Ogłoszony: 10.03.2021  

 

8. 25.02.2021 r. XXV/163/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Zawonia z przeprowadzonej kontroli 
zatrudnienia pracowników w ZP ZOZ w 
Zawoni 

 

9. 25.02.2021 r. XXV/164/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XX_123_2016 Rady Gminy Zawonia z 
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Zawonia” 

 

10. 08.04.2021 r. XXVI/165/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

11. 08.04.2021 r. XXVI/166/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

12. 08.04.2021 r. XXVI/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Cielętniki 

 

13. 08.04.2021 r. XXVI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Czeszów 

 

https://bip.zawonia.pl/download/attachment/1664/uchwala-nr-xxv_158_2021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego.pdf
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/1664/uchwala-nr-xxv_158_2021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego.pdf
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/1664/uchwala-nr-xxv_158_2021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-rzeczowej-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego.pdf
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_01/BIPF59D2FA3DA8C7CZ/Uchwala_Nr_XV_92_2020__Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_17_stycznia_2020_r._w_sprawie_ustalenia_wysokosci_stawek_oplaty_za_zajecie_p
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/1665/uchwala-nr-xxv_159_2021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-na-terenie-wsi-zawonia.pdf
https://bip.zawonia.pl/download/attachment/1665/uchwala-nr-xxv_159_2021-rady-gminy-zawonia-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-na-terenie-wsi-zawonia.pdf
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14. 08.04.2021 r. XXVI/169/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Złotów 

 

15. 08.04.2021 r. XXVI/170/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/142/2020 Rady Gminy Zawonia z 
dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na 
lata 2021-2027 

 

16. 08.04.2021 r. XXVI/171/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w 
2021 r. 

Dz. Urz. Woj. 2021.2035 
Ogłoszony: 23.04.2021 

17. 27.05.2021 r. XXVII/172/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Zawonia wotum zaufania 

 

18. 27.05.2021 r. XXVII/173/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Zawonia za 
2020 rok 

 

19. 27.05.2021 r. XXVII/174/2021  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Zawonia absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Zawonia za 
rok 2020 

 

20. 27.05.2021 r. XXVII/175/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Zawoni za 2020 rok 

 

21. 27.05.2021 r. XXVII/176/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni 

 

22. 27.05.2021 r. XXVII/177/2021 sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

23. 27.05.2021 r. XXVII/178/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

24. 27.05.2021 r. XXVII/179/2021 sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

25. 27.05.2021 r. XXVII/180/2021 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
w Zawoni 

 

26. 27.05.2021 r.  XXVII/181/2021 w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia 
programu polityki zdrowotnej pod 
nazwą: Program polityki zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki zakażeń wirusami 
brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 
11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 
2021-2023 

 

27. 29.06.2021 r. XXVIII/182/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPF5A3C67D84D590Z/Uchwala_Nr_XVII_107_2020_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_26_marca_2020r._w_sprawie_Regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_te
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPF5A3C67D84D590Z/Uchwala_Nr_XVII_107_2020_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_26_marca_2020r._w_sprawie_Regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_te
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPF5A3C67D84D590Z/Uchwala_Nr_XVII_107_2020_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_26_marca_2020r._w_sprawie_Regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_te
http://archiwumbip.zawonia.pl/zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPF5A3C67D84D590Z/Uchwala_Nr_XVII_107_2020_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_26_marca_2020r._w_sprawie_Regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_te
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28. 29.06.2021 r. XXVIII/183/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

29. 29.06.2021 r. XXVIII/184/2021 w sprawie dotacji na prace 
konserwatorsko-restauratorskie przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie Gminy Zawonia 

 

30. 29.06.2021 r. XXVIII/185/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Kierownika Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Zawoni 

 

31. 05.08.2021 r. XXIX/186/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

32. 05.08.2021 r. XXIX/187/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

33. 05.08.2021 r. XXIX/188/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXIV/152/2020 Rady Gminy Zawonia z 
dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia 
programu polityki zdrowotnej pod 
nazwą: Program profilaktyki schorzeń 
narządu ruchu dzieci, młodzieży i 
dorosłych w Gminie Zawonia" 

 

34. 05.08.2021 r. XXIX/189/2021 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu 
na realizację zadania pod nazwą: 
"Budowa chodnika w m. Sędzice, przy 
drodze powiatowej nr 1337D" 

 

35. 05.08.2021 r. XXIX/190/2021 w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 
2021 r. 

 

36. 05.08.2021 r. XXIX/191/2021 w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 
2021 r. 

 

37. 05.08.2021 r. XXIX/192/2021 w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji z dnia 6 czerwca 
2021 r. 

 

38. 05.08.2021 r. XXIX/193/2021 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Zawonia na 
rok szkolny 2021/2022 

Dz. Urz. Woj. 2021.3803 
Ogłoszony: 13.08.2021 

 

39. 05.08.2021 r. XXIX/194/2021 sprawie przyjęcia stanowiska Rady 
Gminy Zawonia będącego odpowiedzią 
na krytykę prasową 

 

40. 05.08.2021 r. XXIX/195/2021 sprawie przyjęcia stanowiska Rady 
Gminy Zawonia będącego odpowiedzią 
na krytykę prasową 

 

41. 26.08.2021 r. XXX/196/2021 w sprawie zarządzenia łącznego 
rozpatrywania petycji dotyczących tej 
samej sprawy 
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42. 23.09.2021 r. XXXI/197/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

43. 23.09.2021 r. XXXI/198/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

44. 23.09.2021 r. XXXI/199/2021 w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zawonia 

 

45. 23.09.2021 r. XXXI/200/2021 sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Trzebnickiemu na realizację 
zadania pn. „Zakup i montaż 
radarowych wyświetlaczy prędkości” 

 

46. 23.09.2021 r. XXXI/201/2021 w sprawie nadania nazw ulic na terenie 
wsi Czeszów 

Dz. Urz. Woj. 2021.4642 
Ogłoszony: 12.10.2021 

47. 28.10.2021 r. XXXII/202/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

48. 28.10.2021 r. XXXII/203/2021 sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

 

49. 28.10.2021 r. XXXII/204/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXIX/189/2021 Rady Gminy Zawonia w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu 
na realizację zadania pod nazwą: 
"Budowa chodnika w m. Sędzice, przy 
drodze powiatowej nr 1337D 

 

50. 28.10.2021 r. XXXII/205/2021 w sprawie wyrażenia woli 
współdziałania z innymi gminami i 
zawarcia przez Gminę Zawonia 
porozumienia międzygminnego 
dotyczącego zasad współpracy w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

 

51. 28.10.2021 r. XXXII/206/2021 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości                              
oraz wprowadzenia zwolnień 
przedmiotowych od podatku od 
nieruchomości 

Dz. Urz. Woj. 2021.5248 
Ogłoszony: 16.11.2021 

 

52. 28.10.2021 r. XXXII/207/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 
miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o dodatek 
mieszkaniowy 

Dz. Urz. Woj. 2021.5249 
Ogłoszony: 16.11.2021 

 

53. 28.10.2021 r. XXXII/208/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Zawonia z przeprowadzonej kontroli 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi 
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54. 30.11.2021 r. XXXIII/209/2021 sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i 
zwolnień w tym podatku w 2022 roku 

Dz. Urz. Woj. 2021.5951 
Ogłoszony: 13.12.2021 

 

55. 30.11.2021 r. XXXIII/210/2021 w sprawie diet dla sołtysów Gminy 
Zawonia 

 

56. 30.11.2021 r. XXXIII/211/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
radnych Rady Gminy Zawonia 

 

57. 30.11.2021 r. XXXIII/212/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Zawonia 

 

58. 30.11.2021 r. XXXIII/213/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego 
programu współpracy Gminy Zawonia z 
organizacjami pozarządowymi w roku 
2022 

 

59. 30.11.2021 r. XXXIII/214/2021 sprawie rozpatrzenia petycji 
wielokrotnej 

 

60. 30.11.2021 r. XXXIII/215/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

61. 30.11.2021 r. XXXIII/216/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

62. 16.12.2021 r. XXXIV/217/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Zawonia 

 

63. 16.12.2021 r. XXXIV/218/2021 sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Zawonia na rok 2022 

 

64. 16.12.2021 r. XXXIV/219/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Zawonia na lata 2021-2027 

 

65. 16.12.2021 r. XXXIV/220/2021 w sprawie nadania nazw ulic na terenie 
wsi Budczyce, gm. Zawonia 

Dz. Urz. Woj. 2021.6176 
Ogłoszony: 22.12.2021 

66. 16.12.2021 r. XXXIV/221/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 
XIII/78/2019 Rady Gminy Zawonia                       
z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty                      
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty 

Dz. Urz. Woj. 2021.6177 
Ogłoszony: 22.12.2021 

67. 16.12.2021 r. XXXIV/222/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy i 
kontroli Stałych Komisji Rady Gminy 
Zawonia na 2022 rok 

 

68. 16.12.2021 r. XXXIV/223/2021 sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy Zawonia na 2022 r. 

 

69. 16.12.2021 r. XXXIV/224/2021 w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2022 

 

70. 16.12.2021 r. XXXIV/225/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze 
wewnętrznej na terenie wsi Zawonia 

Dz. Urz. Woj. 2021.6178 
Ogłoszony: 22.12.2021 
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71. 16.12.2021 r. XXXIV/226/2021 w sprawie pokrycia części                        
kosztów gospodarowania odpadami       
komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty               
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Dz. Urz. Woj. 2021.6179 
Ogłoszony: 22.12.2021 

72. 16.12.2021 r. XXXIV/227/2021 sprawie wydatków budżetu Gminy 
Zawonia, które w 2021 roku nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 

 

73. 16.12.2021 r. XXXIV/228/2021 sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawonia na 2021 rok 

 

74. 16.12.2021 r. XXXIV/229/2021 sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Zawonia 

 

 

 

 

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

2020 ORAZ STRATEGI ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021 -2027) 

W 2021 r. realizowano zadania jednoroczne i wieloletnie. 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE ZAWONIA .  

• Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia , ul. Radosna, Tarnowiec, 

Głuchów Dolny, Radłów, gmina Zawonia – koszt 142 693,24 zł, 

• Zakup i montaż fabrycznie nowych 2 sztuk Lamp FP-03A dla sołectwa Kałowice – koszt 

9 800,00 zł, 

• W 2021 roku opracowane zostały kolejne projekty na rozbudowę oświetlenia 

drogowego w gminie Zawonia. 

Realizacja tych zadań przyczynia się do wykonywania I celu Strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 10: Uzupełnianie  

i modernizacja oświetlenia publicznego, poprzez modernizację i uzupełnianie oświetlenia 

publicznego na terenie Gminy na efektywne energetycznie, dzięki czemu zmniejszy się zużycie 

energii elektrycznej oraz Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027, III celu 

strategicznego: Racjonalne Wykorzystanie Walorów Środowiska Przyrodniczego i Dziedzictwa 

Kulturowego, Cel Operacyjny 3.1.: Poprawa Stanu Środowiska, Jego Ochrona oraz Adaptacja 
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do zmian klimatu, kierunek działań: Rozbudowa i wymiana oświetlenia drogowego na 

energooszczędne.  

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ŻYCIA KULTURALNEGO GMINY  ZAWONIA. 

• Przebudowa sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy  

ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni. Koszt realizacji wyniósł 989 214,80 zł. Wykonawcą 

zadania została firma „LITWINIAK” Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof i Rafał 

Litwiniak s.c., ul. Akacjowa 40A, 56-500 Syców-Wioska, wyłoniona w drodze przetargu.  

• Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie na 

działkach nr 689/3, 985 obręb Czeszów. W wyniku zapytania ofertowego najtańszą 

ofertę złożył Zakład Ogólno-Budowlany Piotr Woźniak, ul. M. Konopnickiej 27, 55-106 

Czeszów,  wartość inwestycji to 155 938,17 zł.  

• W 2021 roku zakończono realizacje zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej  

w Cielętnikach. Koszt inwestycji to  439 717,00 zł. Wykonawcą zadania złożyła firma 

ZHU „BUD-WES” Józef Wesołowski ze Sławoszowic.  

• W 2021 roku opracowane zostały kolejne projekty dotyczące modernizacji  obiektów 

służących rozwojowi życia kulturalnego gminy Zawonia: remont ściany szczytowej 

budynku wpisanego do rejestru zabytków: świetlica wiejska w Złotowie, remont 

świetlicy wiejskiej w Skotnikach, 

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 2: Budowa  

i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz Zadanie 7: Realizacja działań  

w zakresie odnowy wsi oraz Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027, cel 

strategiczny II: Kompleksowa Oferta Społeczna Uwzględniająca Potrzeby Wszystkich 

Mieszkańców, Cel Operacyjny 2.1.: Poprawa Jakości I Dostępności Infrastruktury Publicznej, 

kierunek działań: Remont i modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej. 

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNE J 

• Doposażenie placów zabaw w miejscowości Niedary, Budczyce i Cielętniki. W wyniku 

zapytania ofertowego najtańszą ofertę złożyła firma Free Kids s.c. A. Gąsiorek,                             

Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia,  wartość inwestycji to 96 647,07 zł. 
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• Zakup altany Głuchów Dolny. 

• W 2021 roku opracowane zostały kolejne projekty na budowę infrastruktury 

rekreacyjnej: altana w Rzędziszowicach i Złotowie. 

Realizacja tych zadań przyczyni się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI,  Zadanie 2: Budowa  

i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprzez budowę nowych placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych i modernizację istniejących wiejskich placów zabaw oraz 

Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027, cel strategiczny III: Racjonalne 

Wykorzystanie Walorów Środowiska Przyrodniczego i Dziedzictwa Kulturowego, 

 Cel Operacyjny 3.2.: Wykorzystanie Walorów Środowiska Do Rozwoju Oferty Turystycznej  

i Rekreacyjnej, kierunek działań: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-

sportowej. 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ,  

• W 2021 roku szkoły z terenu Gminy Zawonia zostały wzbogacone sprzęt zakupiony                   

w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Pomoce dydaktyczne 

zostały zakupione na kwotę 137 400,00 zł.  

• W szkole w Czeszowie i Zawoni w roku 2021 realizowano projekt „Smyki z gminy 

Zawonia’’  współfinansowany z środków RPO WD 2014-2020. 

• W 2021 roku uzyskano dofinansowanie i rozpoczęły się prace związane z realizacją 

projektu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni  w ramach RPO WD 

2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna  

w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs 

horyzontalny OSI. Przedmiotem projektu jest kompleksowa poprawa efektywności 

energetycznej budynku Zespołu Szkół w Zawoni (części B i C budynku) obejmująca 

docieplenie ścian, w tym ścian przylegających do gruntu z ich osuszeniem  

i wykonaniem izolacji pionowej, stropu, stropodachu, podłogi zagłębionej, dachu, 

modernizację instalacji c.o. z wymianą kotła na kotły o wyższej sprawności, wymianę 

okien, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
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ciepła, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED oraz budowę 

instalacji fotowoltaicznej. Kwota dofinasowanie to 2 869 214,45 zł.  

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 3: Modernizacja  

i rozbudowa infrastruktury oświatowej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury 

oświatowej niezbędnej dla zapewnienia właściwych warunków nauczania na każdym szczeblu 

edukacji oraz Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027, cel strategiczny II: 

Kompleksowa Oferta Społeczna Uwzględniająca Potrzeby Wszystkich Mieszkańców, Cel 

Operacyjny 2.1.: Poprawa Jakości I Dostępności Infrastruktury Publicznej, kierunek działań: 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej, Poprawa wyposażenia szkół i warunków 

nauczania.  

PRZEBUDOWA, REMONT I  BUDOWA DRÓG ORAZ CHODNIKÓW .  

• Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Prawocice  i Zawonia  dojazdowej 

do gruntów rolnych. Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg. Podpisano 

umowę z firmą GEMBIAK - MIKSTACKI   SPÓŁKA JAWNA ul. Transportowa 3, 63-700 

Krotoszyn. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinansowania otrzymanego  

z wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 568 799,61 zł. 

• W 2021 r. wykonywano remonty cząstkowe mieszanką mineralno – bitumiczną oraz 

emulsją asfaltową i grysami na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia. 

Wykonawca prac Zakład Robót Budowlanych   Wojciech Rapp,  Czeszów, ul. Zielona 4, 

55-106 Zawonia. 

• W 2021 roku wykonano zjazd w miejscowości Ludgierzowice. Najlepszą ofertę złożyła 

firma Zakład Usług Budowalnych Wojciech Rapp z Czeszowa w kwocie 31.476,06 zł.  

• Założenie ewidencji dla dróg gminnych (wraz  z fotograficzną rejestracją pasa 

drogowego). 

• W 2021 roku opracowany został projekt dotyczący Przebudowy, remontu  

i budowy dróg oraz chodników w gminie Zawonia: droga Miłonowice. 



Raport o stanie Gminy Zawonia rok 2021                   

 

35 

 

Realizacja tych zadań przyczyniła się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 11: Przebudowa, 

remont i budowa dróg oraz chodników oraz Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-

2027, cel strategiczny I: Atrakcyjna Przestrzeń Stwarzająca Możliwości do Rozwoju 

Mieszkalnictwa I Przedsiębiorczości, Cel Operacyjny 1.1.: Wzmocnienie Przestrzennej 

Dostępności I Spójności Gminy, kierunek działań: Budowa, remont i modernizacja dróg 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Budowa chodników przy drogach gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich. 

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY I  SIECI WODOCIĄGOWEJ  I  BUDOWA SIECI 

KANALIZACYJNEJ  

• W 2021 roku została przygotowana dokumentację dotycząca budowy nowej stacji 

uzdatniania wody w Zawoni.  

• Wykonano odwiert badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni.  

• Opracowano wielowariantową koncepcję przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchej 

Wielkiej. 

Realizacja tego zadania przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 9: Modernizacja 

stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 

2021-2027, cel strategiczny I: Atrakcyjna Przestrzeń Stwarzająca Możliwości do Rozwoju 

Mieszkalnictwa I Przedsiębiorczości, Cel Operacyjny 1.3.: Zapewnienie Warunków Do Rozwoju 

Gospodarczego Gminy, kierunek działań: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz 

zwiększenie przepustowości istniejącej sieci poprzez budowę ujęć wody oraz stacji 

uzdatniania, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni 

ścieków. 

PROPAGOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ZAKRESIE ENERGII ELEK TRYCZNEJ  

I CIEPLNEJ.  

• W 2021 roku kontynuowane się prace związane z realizacją projektu  w ramach RPO 

WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna  
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w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs 

horyzontalny OSI Typ 3.3.e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła 

energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy pn. 

„Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Cieszków, Milicz, Prusice, 

Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”.  W ramach tego zadania podpisano 31 

umów z mieszkańcami. Zadanie polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na 

przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  

i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. 

Realizacja tych zadań przyczynia się do wykonywania I celu strategii Gminy Zawonia na lata 

2015-2020: POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA W ZAWONI, Zadanie 13: Propagowanie 

odnawialnych źródeł energii w zakresie energii elektrycznej i cieplnej oraz Zadania 12:  

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych oraz Strategii 

Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027, cel strategiczny III: Racjonalne Wykorzystanie 

Walorów Środowiska Przyrodniczego I Dziedzictwa Kulturowego, Cel Operacyjny 3.1.: 

Poprawa Stanu Środowiska, Jego Ochrona Oraz Adaptacja Do Zmian Klimatu, kierunek działań: 

Promowanie korzystania z OZE w budynkach mieszkalnych (fotowoltaika, wymiana 

„kopciuchów”, pompy ciepła).  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2021 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawonia.  

W obowiązującym studium zawarte zostały kierunki zmian w polityce przestrzennej, które są 

zbieżne z przyjętymi przez samorząd gminy generalnymi tendencjami rozwojowymi, 

podstawowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego, zawartymi także w strategii jej 

rozwoju, kierunkami polityki państwa zawartymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa dolnośląskiego”. 
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DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP  

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Złotów, Czeszów, Zawonia dokonano zakupu 

potrzebnego sprzętu i umundurowania oraz wykonano konieczny remont remiz strażackich.  

Dzięki dotacji Krajowego Systemu-Ratowniczo Gaśniczego oraz Gminy Zawonia zakupiono po      

4 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP Zawonia i Czeszów. Dokonano potrzebnych 

zakupów w sprzęt p.poż. oraz umundurowania. 

Druhowie jednostek OSP uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległości, zabezpieczali bieg 

„Biegamy na Biało-Czerwono”, współpracowali przy organizacji różnego typu imprez min. Dnia 

Dziecka, WOŚP, otwarcie sezonu motocyklowego. Druhowie organizowali pogadanki z zakresu 

prewencji oraz uczestniczyli w roznoszeniu ulotek w związku z epidemią COVID-19. 

Jednostka OSP Złotów w plebiscycie Gazety Wyborczej „ Jednostka OSP roku 2021” zdobyła  

1 miejsce w powiecie trzebnickim i 3 miejsce w województwie dolnośląskim. 

STRATEGIA GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

W 2021 zostały zakończone prace nad nową Strategią Gminy Zawonia. W miesiącu grudniu 

2021 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na 

lata 2021-2027. Strategia Rozwoju Gminy Zawonia stanowi jeden z najważniejszych 

dokumentów planowania długofalowego. Jest narzędziem skutecznego rozwiązywania 

problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych w gminie. Ponadto 

jest pomocna w bieżących pracach samorządu, takich jak promocja, opracowanie planów 

rozwoju społeczno–gospodarczego oraz zadań inwestycyjnych. Posiadanie Strategii jest 

warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie środków 

pochodzących z Unii Europejskiej.  

1.8.  FUNDUSZ SOŁECKI   

W ramach środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przyjęto do budżetu Gminy Zawonia 

przedsięwzięcia dla poszczególnych sołectw na łączną kwotę 547 214,17 zł. Poniesione 

nakłady z funduszy sołeckich w całym 2021 roku wynoszą 484 936,44 zł.   Kwota   przeznaczona 

na realizację  zadań funduszu sołeckiego systematycznie rośnie na przestrzeni ostatnich lat.
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Tabela 11 Fundusz sołecki w 2021 r   

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu 

przypadające 

na dane 

sołectwo 

Przedsięwzięcia przewidziane do 

realizacji według wniosku sołectwa 

Plan                    

(zł) 

Kwota 

wydatków                 

w ramach 

Funduszu 

Sołeckiego 

Realizacja 

planu 

Pozostało w 

ramach 

Przedsięwzięcia (zł) 

1 2 3 7 10 11 12 13 

1 Budczyce 18 617,77 Utrzymanie zieleni i pielęgnacja roślin 

na terenie sołectwa Budczyce 

2 800,00 18 617,77 2 800,00 0,00 

Zakup upominków na Mikołajki dla 

dzieci 

800,00 798,09 1,91 

zakup pojemników na odpady na plac 

zabaw 

1 000,00 785,86 214,14 

uporządkowanie działek gminnych nr 

25/18, 139, 137 (wycinka drzew i 

krzewów)   

7 000,00 7 000,00 0,00 

Wykonanie projektu oświetlenia drogi 

gminnej 

      

Malowanie altany i ławek ze stołami na 

placu zabaw 

2 507,77 2 507,77 0,00 

Ustawienie słupków z numerami posesji 

na terenie sołectwa  

4 510,00 4 510,00 0,00 
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  Cielętniki 18 394,81 impreza okolicznościowa dla dzieci i 

mieszkańców 

1 005,33 18 394,81 1 000,00 5,33 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 17 389,48 17 389,48 0,00 

  Czachowo 18 617,77 Zakup paliwa i części do kosiarki 1 000,00 18 617,77 962,64 37,36 

617,77 600,00 17,77 

Organizacja Dnia Dziecka - wynajem 

animatora 

500,00 500,00 0,00 

Organizacja zabawy Mikołajkowej 1 000,00 999,19 0,81 

500,00 500,00 0,00 

zakup zmywarki 1 300,00 1 199,00 101,00 

opłata roczna za odrolnienie 500,00   500,00 

zakup traktorka 11 500,00 11 500,00 0,00 

zakup lodówki 1 700,00 1 699,00 1,00 

4 Czeszów 55 741,83 Zagospodarowanie terenu wokół 

Centrum Inicjatyw Lokalnych w 

Czeszowie 

30 000,00 55 741,81 30 000,00 0,00 
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Utrzymanie terenu wokół Centrum 

Inicjatyw Lokalnych, filii bibiloteki 

publicznej oraz placu zabaw w 

Czeszowie 

8 000,00 8 000,00 0,00 

Zakup wyposażenia do Centrum 

Inicjatyw Lokalnych 

13 000,00 12 984,15 15,85 

Szkolenie mieszkańców sołectwa z 

pierwszej pomocy przedmedycznej 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Zakup paczek na "Mikołaja" dla dzieci z 

sołectwa Czeszów 

2 741,81 2 724,37 17,44 

5 Głuchów Dolny 17 725,90 Wykonanie oświetlenia przy drogach 

gminnych 

5 725,90 17 725,90 5 725,90 0,00 

Altana na plac gminny 12 000,00 12 000,00 0,00 

6 Grochowa 17 502,94 Wykonanie przyłącza energetycznego 

do działki nr 846/1 wraz z wykonaniem 

skrzynki z dostępem do przyłącza  

  17 502,94     

zakup traktorka do koszenia placu 

zabaw 

14 900,00 14 900,00 0,00 

zakup 2 namiotów imprezowych 780,00   780,00 
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zakup metalowego serca 1 822,94 1 800,00 22,94 

Wykonanie ogrodzenia terenu 

przyległego do placu zabaw 

      

7 Kałowice 17 057,00 Zakup materiałów eksploatacyjnych do 

podkaszarki 

250,00 17 057,00 250,00 0,00 

Koszenie użytków rolnych (umowa z 

osobą fizyczną) 

2 000,00 1 671,00 41,00 

288,00 

41,00 

Zakup paliwa do traktorka i kosy 

żyłkowej 

400,00 397,36 2,64 

Organizacja Dnia Dziecka - wynajem 

dmuchańca 

1 200,00 1 200,00 0,00 

projekt organizacji ruchu docelowego-

strefa zamieszkania wraz z 

oznakowaniem  

3 857,00   3 857,00 

zakup odkurzacza ogrodowego 1 450,00 1 449,00 1,00 

Zakup lampy solarnej i montaż 4 900,00 4 900,00 0,00 

Wykonanie dokumentacji budowy dróg 

w sołectwie 
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Wykonanie projektu dwóch lamp 

solarnych 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Organizacja Mikołajek dla dzieci - zakup 

paczek 

1 000,00 999,00 1,00 

8 Ludgierzowice 

/Pomianowice 

18 283,32 Wykonanie projektu oświetlenia 

drogowego 

6 500,00 18 283,32 5 760,00 740,00 

Działania związane z pobudzaniem 

aktywności obywatelskiej  

      

  

utwardzenie nawierzchni dróg 

gminnych 

4 000,00 4 000,00 0,00 

1 000,00   1 000,00 

naprawa sprzętu sołeckiego (pokrycie 

kosztów amortyzacji traktorka) 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Rekultywacja działki gminnej w 

Pomianowicach 

      

Wyposażenie placu zabaw (kosz do 

koszykówki, siatka i słupy do siatkówki, 

tablica ogłoszeniowa) 

4 783,32   4 783,32 

9 Miłonowice 20 680,22 Organizacja Dnia Dziecka" oraz 

"Zakończenie lata 2021" - impreza 

integracyjna 

800,00 20 680,22 798,98 1,02 

700,00 700,00 0,00 
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1 500,00 1 450,00 50,00 

Organizacja Dnia Dziecka" oraz 

"Zakończenie lata 2021" - impreza 

integracyjna 

      

      

Wsparcie inicjatywy integracji na rzecz 

lokalnego środowiska, zakup urządzeń i 

usług pozwalających na większy zakres 

integracji lokalnej społeczności 

      

5 000,00 3 995,00 1 005,00 

2 000,00 1 983,23 16,77 

1 200,00 1 140,00 60,00 

      

3 300,00 2 780,00 520,00 

Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac 

zabaw (bocianie gniazdo) 

6 180,22 6 180,22 0,00 

10 Niedary 24 637,89 Zakup traktorka ogrodowego (kosiarka 

samojezdna) 

9 500,00 24 637,89 9 500,00 0,00 
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Materiały eksploatacyjne do kosiarek 

(paliwo) 

500,89 498,51 2,38 

Imprezy kulturalne aktywizujące 

mieszkańców 

3 000,00 2 000,00 0,00 

1 000,00 0,00 

Koszenie i sprzątanie placu zabaw 1 637,00 1 636,80 0,20 

Doposażenie placu zabaw 10 000,00 10 000,00 0,00 

Utwardzenie drogi masą bitumiczną       

11 Pęciszów 21 906,54 Zakup paliwa, oleju, żyłki i materiałów 

w celu utrzymania porządku i estetyki 

obiektów publicznych 

500,00 21 906,54 484,45 15,55 

Wykaszanie traw przy obiektach 

publicznych 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Organizacja zabawy Mikołajkowej - 

zakup paczek 

1 000,00 1 000,00 0,00 

Utwardzenie dróg gminnych w 

miejscowości Pęciszów 

18 406,54 18 406,54 0,00 

12 Prawocice 14 771,59 Impreza z okazji Dnia Dziecka 2 000,00 14 771,59 2 000,00 0,00 
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Koszenie placu zabaw 2 000,00 1 998,00 2,00 

Święto plonów 2 500,00 2 464,92 35,08 

Zakup podbitki do altany 1 700,00 1 699,86 0,14 

Zakup impregnatu do altany 300,00 287,88 12,12 

Odnowienie rowu melioracyjnego  3 671,59 3 671,59 0,00 

Serwis kosy spalinowej 300,00 120,00 249,54 

300,00 230,46 

Zakup tablic ogłoszeniowych 2 000,00 2 000,00 0,00 

13 Pstrzejowice 14 214,17 Koszenie trawy na placu przy altanie 

wiejskiej w Pstrzejowicach 

1 500,00 14 200,00 1 500,00 0,00 

Zakup i montaż lustra drogowego 1 500,00 1 500,00 0,00 

Korytowanie odpływu wody opadowej 

przy drodze gminnej 

5 000,00 5 000,00 0,00 

Zakup kosiarki do koszenia trawy i 

paliwa 

2 200,00 2 109,62 90,38 
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wycinka krzewów przy drodze gminnej 4 000,00 4 000,00 0,00 

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi 

gminnej 

      

  Radłów 13 991,20 Rozbudowa oświetlenia drogowego 

sołectwa 

13 991,20 13 991,20 13 991,20 0,00 

15 Rzędziszowice/ 

Kopiec 

28 484,08 Budowa grilla zewnętrznego na działce 

gminnej nr 89/9 

8 000,00 28 484,08 8 000,00 0,00 

utwardzenie dzialki gminnej 10 000,00 10 000,00 0,00 

wykonanie dokumentacji oświetlenia 

drogowego 

5 500,00 4 040,00 1 460,00 

Wykonanie chodnika na terenie działki 

gminnej przy świetlicy wiejskiej 

      

Zakup 2 kamer na zewnątrz budynku 

(świetlicy) 

600,00 600,00 0,00 

Zakup koszy na śmieci na działkę 

gminną przy świetlicy 

1 000,00 953,87 46,13 

Koszenie terenu działki gminnej  3 000,00 3 000,00 0,00 

Naprawa kosiarki 100,00 31,00 69,00 

Rozbudowa oświetlenia drogowego        
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Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki 284,08 69,00 215,08 

16 Sędzice 31 828,59 Uporządkowanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej 

5 000,00 31 828,59 4 999,95 0,05 

Zakup zjazdu linowego na plac zabaw       

zakup kosiarki (traktorka)       

tabliczki informacyjne - montaż i zakup  2 000,00 2 000,00 0,00 

zakup paliwa i materiałów 

eksploatacyjnyh 

828,59 823,04 5,55 

Zakup tłucznia 10 000,00 9 958,08 41,92 

Zakup i montaż witaczy oraz 

dodatkowych elementów (donice i 

kwiaty) 

4 000,00 4 000,00 0,00 

koszenie trawy 5 000,00 5 000,00 0,00 

organizacja pikniku rodzinnego 5 000,00 5 000,00 0,00 

Zakup tłucznia       

17 Skotniki 15 440,49 Remont świetlicy wiejskiej 11 740,49 15 440,49   11 740,49 

Koszenie poboczy, placu zabaw oraz 

koszenie i czyszczenie rowów przy 

drodze gminnej  

2 700,00 2 700,00 0,00 
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Rodzinny Rajd Rowerowy "SRRu" - 

zakup koszulek i upominków 

1 000,00   1 000,00 

18 Stanięcice/ 

Złotówek 

14 771,59 Utwardzenie drogi gminnej - dzialka nr 

14 

14 771,59 14 771,59 14 771,59 0,00 

  Sucha Wielka 17 335,71 Wykonanie oświetlenia drogowego  17 335,71 17 335,71 17 335,71 0,00 

20 Tarnowiec/ Sucha 

Mała 

36 120,71 Projekt na oświetlenie drogi gminnej nr 

102 i Sucha Mała 

  36 020,00     

Projekt na oświetlenie drogi gminnej nr 

102  

5 800,00 5 260,00 540,00 

Zakup piasku, tłucznia, ziemi, kostki 

brukowej i obrzeży  na działki gminne 

3 000,00 2 830,23 169,77 

563,04 563,04 563,04 

Zagospodarowanie działki gminnej    3 500,00 3 500,00 0,00 
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Zakup ławek i stołów piknikowych 1 700,00 1 700,00 0,00 

zakup blaszanego garażu 5 300,00 4 900,00 400,00 

Zakup piasku na plac zabaw 1636,96 1 589,16 47,80 

Zakup piasku i tłucznia na plac zabaw       

zakup i montaż lampy solarnej na placu 

zabaw 

      

Imprezy kulturalne aktywujące 

mieszkańców sołectwa (Mikołajki i 

dożynki) 

      

    

Imprezy kulturalne aktywujące 

mieszkańców sołectwa (Mikołajki i 

dożynki) 

4 000,00 2 999,97 0,03 

  1 000,00 

Zakup energii elektrycznej do działki 

gminnej 

1 000,00 619,16 380,84 

Zakup paliwa i materiałów 

eksploatacyjnych do kosy 
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Rozbudowa oświetlenia drogowego  9 520,00 9 520,00 0,00 

21 Trzęsowice 18 283,32 Zakup kosiarki żyłkowej 3 500,00 18 283,32 3 500,00 0,00 

Zakup bramki do piłki nożnej 2 szt. 1 000,00 998,00 2,00 

Utwardzenie terenu przy świetlicy 

wiejskiej 

7 000,00   7 000,00 

Zakup lampy solarnej i montaż 6 783,32 5 500,00 1 283,32 

Zakup materiałów do wykonania 

zadaszenia placu tanecznego 

      

22 Zawonia 55 741,83 Wykonanie progów spowalniających 

ruch (ul. Nowa 2 szt.) 

11 000,00 55 741,83 11 000,00 0,00 

Serwis, naprawa, paliwo sprzętu 

sołeckiego 

1 000,00 721,17 278,83 

1 000,00 1 000,00 0,00 

Imprezy aktywizujące mieszkańców - 

spotkanie z Mikołajem 

741,83   741,83 

4 000,00   4 000,00 

Utrzymanie porządku i estetyki wsi 4 178,00     

719,00     

103,00   5 000,00 
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Rozbudowa oświetlenia wsi Zawonia 33 000,00 33 000,00 0,00 

23 Złotów/ Trzemsze 37 179,80 Niwelacja płyty boiska sportowego   37 179,80     

Zakup defiblatora i szyn 

ortopedycznych dla OSP Złotów 

6 000,00 5 999,99 0,01 

Wykonanie projektu oświetlenia 

drogowego 

5 000,00 5 000,00 0,00 

Pielęgnacja terenów zielonych na 

działkach gminnych 

2 000,00 2 000,00 0,00 

Remont ściany szczytowej świetlicy 18 179,80 5 535,00 12 644,80 

Utwardzenie drogi gminnej -Trzemsze 3 000,00 3 000,00 0,00 

Organizacja Dnia Dziecka 3 000,00 2 950,41 49,59 

Suma wydatków z 

Funduszu Sołeckiego 

547 329,07   547 214,17 547 214,17 484 936,44 62 881,77 
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1.9.  PRZETARGI W 2021 ROKU. 

 

W 2021 roku Gmina Zawonia zrealizowała 7 postępowań przetargowych, na łączną kwotę 

10 394 989,56 zł brutto. Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni zrealizował 1 postępowanie 

przetargowe dotyczące Przebudowy budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją na kwotę 2 393 955,15 zł brutto. 

Tabela 12 Przetargi w 2021 roku   

Tryb udzielenia 
zamówienia 

ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI 

Liczba 
postepo
wań 

Wartość zawartych 
umów 

Liczba 
postepo
wań 

Wartość 
zawartych 
umów 

Liczba 
postepo
wań 

Wartość 
zawartych 
umów 

Przetarg tryb 
podstawowy 

4 3 942 205,36 0 0 2 916 720,00 

przetarg 
nieograniczony 

0 0 1 6 162 707,35 1 1 767 312,00 

Licytacja 
elektroniczna 

0 0 0 0 0 0 

       

ŁĄCZNIE 4 3 942 205,36 1 6 162 707,35 3 2 684 032,00 

 

1.10. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZAWONIA W 2021 ROKU. 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZAWONI  

Planowane wpływy roczne w kwocie 1 497 380,08 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy 

w wysokości 1 497 380,08 zł – 100 %. 

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 310 010,00 zł  otrzymana 1 310 010,00 

zł  -100,00  %. 

Grant z LGD– 15 875,00 zł,   

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 000,00 zł,  
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Przychody własne planowane w wysokości 167 495,08 zł  zrealizowane w kwocie  167 495,08  

zł - 100 % (stanowią je:  działalność statutowa, wynajem sal, wypożyczanie krzesełek, stołów,  

realizacja imprez zleconych, przychody z usług biurowych oraz pozostałe przychody). 

Wydatki planowane w wysokości 1 460 987,60  zł  poniesione w okresie sprawozdawczym 

ogółem  1 460 987,60 zł – 100 %  planowanych. 

Gminny Ośrodek Kultury realizuje szereg zadań poprzez zajęcia cykliczne i ofertę kulturalną                   

w swojej siedzibie i na naszych wioskach. Korzysta z dotacji otrzymanej od gminy oraz źródeł 

zewnętrznych.  

Rok 2021 to czas wytężonej i intensywnej pracy zespołu pracowników zatrudnionych  oraz 

osób współpracujących z GOK w realizacji działań statutowych. To rok wielu przedsięwzięć 

związanych z kulturą, sztuką, czytelnictwem, ale i sportem oraz aktywnością. To czas rozwoju 

pasji wśród mieszkańców, którzy odwiedzali i brali udział w wydarzeniach i zajęciach. 

Zrealizowano działalność kulturalną, sportową, biblioteczną dla mieszkańców naszej gminy 

oraz gości z regionu. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE  

Stan uczniów na koniec 2021 r. w Szkole Podstawowej 103 i w oddziałach przedszkolnych 

było 39 dzieci. 

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Czeszowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 24,57 

w tym 3 etaty administracji i 5 etatów obsługi. 

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31.12.2021 r.: 

• stażysta – 1, 

•    kontraktowi – 4, 

•    mianowani -   4, 

•    dyplomowani -12.  

Budżet Szkoły Podstawowej w Czeszowie został uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 

2 620 536,08 zł i stanowił podstawę do prowadzenia działalności finansowo gospodarczej             

w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. W trakcie realizacji budżetu plan 

ulegał zwiększeniom z tytułu : 

• otrzymanego zwrotu środków finansowych nie wykorzystanych na realizację projektu 

„Smyki z Gminy Zawonia” w 2020 r. 51 763,32 zł, 
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• otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe 13 068,99 zł, 

• otrzymanych środków finansowych na nagrody i stypendia wójta gminy 5 800 zł,  

• uczestnictwa w programie rządowym „Laboratoria Przyszłości” 30 000 zł,  

• uczestnictwa w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25  

4 000 zł. 

W wyniku powyższych zmian budżet jednostki w 2021 rok wynosił 2 725 168,39 zł. 

Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych była subwencja oświatowa 

przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czynnikiem określającym jej wysokość 

była ilość uczniów w szkole oraz wykształcenie kadry pedagogicznej. Znaczne kwoty na 

edukację i remonty pochodziły ze środków własnych Gminy. 

W jednostce zrealizowano: 

• wypłacono w ramach wydatków rzeczowych na koniec roku szkolnego  stypendia dla 

uczniów za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie  w wysokości 3 400 zł (17 

uczniów),  

• wypłacono stypendia i nagrody Wójta Gminy  dla 11 uczniów w wysokości  5 800 zł,  

• zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem dla klas I-III,  

• zakupiono 6 tabletów na potrzeby zajęć z robotyki w ramach podstawy programowej 

z informatyki w klasach I-VII, 

• wykonano instalację systemu kontroli dostępu – czytnik kary wejście i wyjście uczniów 

z przedszkola, 

• zakupiono w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25 nowości 

wydawnicze i lektury do biblioteki szkolnej, 

• zakupiono pakiety  edukacyjne do Magicznego Dywanu, które wzbogacą terapię dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pakiety będą wykorzystane na zajęciach           

z terapii pedagogicznej i z zajęć rewalidacyjnych, 

• otrzymano w ramach „Laboratorium Przyszłości” wsparcie finansowe na zakup 

wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 

manualnych i technicznych oraz samodzielnego myślenia. Sprzęt ten uatrakcyjni 

zajęcia szkolne oraz  pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania (drukarka 3D, 
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Lego Education, stacja pogody, maszyny do szycia, gimbal do Smartfona, wypalarka, 

lutownica, taker, wiertarki itp.), 

• w ramach remontów wymieniono zabezpieczenia w głównej rozdzieli elektrycznej oraz 

wyremontowano uszkodzoną przez silne wiatry podbitkę dachową  na wejściem do 

budynku szkoły, 

• bardzo ważną inwestycją było wykonanie nowych toalet dla dzieci z oddziału 

przedszkolnego w ramach projektu „Smyki z Gminy Zawonia”.  

Dzięki realizacji projektu „Smyki z Gminy Zawonia” dzieci z przedszkola mogły uczestniczyć  

w zorganizowanych wycieczkach tj. wycieczka do Bobolandii, Afrykarium, kina Korona oraz 

Teatru Lalek we Wrocławiu.  

Nauczyciele aby podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe korzystali w ramach 

projektu z kursów, szkoleń tj. Metoda Dobrego Startu , Biofeedback.  

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI  

Stan uczniów na koniec 2021 w Szkole Podstawowej wyniósł 358. W przedszkolu                                  

i oddziałach przedszkolnych było 134 dzieci (6 oddziałów).  

Na funkcjonowanie działalności oświatowej wydatkowano po zmianach w ciągu roku budżet 

w wysokości 6  588 731,88 zł. 

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na 31.12.2021 r. przedstawiało się 

następująco:  

• stażyści - 1 osób,  

• kontraktowi - 12 osób,  

• mianowani – 16 osób,  

• dyplomowani – 18 osób. 

Zatrudnienie w Zespole Szkół w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 60,41 w tym 4 etaty 

administracji i 12 etatu obsługi. 

W 2021 roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali 21 stypendiów i nagród Wójta Gminy 

Zawonia na kwotę 11 300 zł. 

W szkole realizowano projekt „Smyki z Gminy Zawonia”, który skierowany jest przede 

wszystkim dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w celu wyrównania 

szans.  
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 W ramach oszczędności w wydatkach szkoły  zorganizowano prace związane z odnowieniem 

parkietu w sali gimnastycznej. Remont podłogi został przeprowadzony w okresie wakacji. 

Również z uwagi na zalanie części dachu nad wejściem do szkoły, przeprowadzono gruntowny 

remont tej części zadaszenia. 

Nasza jednostka otrzymała również środki finansowe w ramach projektu "Laboratoria 

Przyszłości" w wysokości 107.400 zł i zakupiono  pomoce naukowe zgodnie z katalogiem 

ministerstwa. Dla klas I-III zakupiono i przekazano laptopy. 

Pozyskiwanie  dochodów w 2021 roku  nie przebiegło zgodnie z planem. Nie został wykonany 

plan z wynajmu sali gimnastycznej i autokaru z uwagi na pandemie okresowo nie dowożono 

uczniów do szkoły i nie odbywały się wszystkie zajęcia dodatkowe.  

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 577 192,90 zł zostały przekazane na konto 

Gminy Zawonia. Należności były ściągane w czasie, bez większych problemów. Wszystkie 

dochody zostały przekazane do Gminy Zawonia wraz z rozliczeniem należnego podatku VAT. 

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAWO NI 

Dane identyfikujące jednostkę: 

a) lokalizacje: 

• Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z siedzibą w Zawoni – 

Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Spacerowa 6,  

• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie, z siedzibą w Czeszowie, ul. Topolowa 1, 

• Centrum Rehabilitacji w Zawoni, z siedzibą w Zawoni, ul. Szkolna 1. 

Cel działania: 

• udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

• zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, 

• promocja zdrowia, 

• współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne. 

Tabela 13 Przychody ZP ZOZ 

LP Wyszczególnienie Kwota Udział % 

1 Przychody z NFZ 2 141 910,24 86,00 

2 Przychody z rehabilitacji 57 047,00 2,29 
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3 Pozostałe przychody  99 054,00 3,98 

4 Przychody z wynajmów 44 515,05 1,79 

5 Dotacje 81 041,20 3,25 

6 Przychody z tytułu amortyzacji 66 958,84 2,69 

Razem 2 490 526,33 100 

Tabela 14 Koszty ZP ZOZ 

LP Wyszczególnienie Kwota Udział % 

1 Amortyzacja 97 944,67 4,15 

2 Zużycie materiałów i energii 170 936,90 7,25 

3 Usługi obce 465 764,08 19,76 

4 Wynagrodzenia 1 319 887,27 55,97 

5 Narzuty na wynagrodzenia 226 602,44 9,61 

6 Pozostałe 76 859,14 3,26 

 2 357 994,50 100 

 

W 2021 roku ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał środków trwałych w leasingu, jak również żadnych 

środków nie dzierżawił lub podnajmował. 

Na dzień bilansowy ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem 

spłaty powyżej 1 roku), nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Wszystkie zobowiązania 

regulowane były terminowo. 

ZP ZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań warunkowych. 

Fundusz podstawowy ZP ZOZ w Zawoni po nowelizacji Ustawy o rachunkowości w roku 2011 

wyniósł 705 040,57 PLN i w trakcie roku nie uległ zmianie. 

Zatrudnienie w ZP ZOZ w Zawoni na dzień 31.12.2021 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 

13 osób.   

W ubiegłym roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na przebudowę budynku Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni. Umowa w wysokości 2 393 955,15 zł 

obejmuje kompleksowy remont i przebudowę ośrodka zdrowia. Zakończenie inwestycji 

planowane jest w listopadzie 2022r.   
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI  

Dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywane są w dziale 852 i 855 

budżetu Gminy Zawonia i przedstawiają się następująco w poszczególnych rozdziałach.  

Ogółem plan finansowy na 2021 rok wynosił –  11.078.424,01 zł, natomiast wydatki wykonane 

za okres styczeń do grudzień 2021 r.  wyniosły  10.737.133,22 zł  tj. 96,92 % planu rocznego,  

w tym:  

-  dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu państwa – 

                                                    plan   - 8.921.675,00  zł, wykonanie – 8.886.899,42 zł 

-  dotacje Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy –  

                                                    plan –     648.535,30 zł,    wykonanie –  639.361,59 

zł                                                                                                                                                           

-  środki gminy na realizację zadań własnych -   

                                                    plan  –    1.413.314,00 zł,    wykonanie  - 1.124.537,01 zł   

-środki unijne – 

                                                    plan -      94.899,71 zł,  wykonanie – 86.335,20 zł 

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA: 

1. Należności 

Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 825.974,37 zł   (rok 2020 - 807 551 zł) – są to 

należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych  

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 822.150,05 zł, należności z tytułu nienależnie 

pobranych świadczeń  rodzinnych 3.796,11 zł oraz należności z tytułu odsetek od nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 28,21 zł. 

Należności te są należnościami wymagalnymi. 

2. Nadpłaty 

Stan nadpłat na dzień 31.12.2021r. – 0,00 zł. 

3. Zobowiązania wymagalne: 

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r. – 0,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w celu realizacji swoich działań współpracuje z: sołtysami, 

jednostkami oświatowymi, policją, prokuraturą, sądem, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Służbą Zdrowia, 
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Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS, KRUS oraz innymi instytucjami bezpośrednio 

lub pośrednio działającymi na rzecz gminy. W związku z wprowadzonymi zmianami                                   

w przepisach do szeregu obowiązków GOPS należy również wydawanie zaświadczeń do 

programu „Czyste Powietrze”. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu „Aktywna 

Integracja w Gminie Zawonia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W ramach projektu tut. ośrodek poniósł wydatki ze środków unijnych 

w łącznej kwocie 86.335,20 zł. Projekt ten jest skierowany do osób korzystających z zasiłków                                 

i pomocy ośrodka dlatego poniesiono również ze środków własnych wydatek na zapewnienie 

wymaganego wkładu własnego w kwocie 18.051,40 zł w postaci zasiłków celowych dla 

uczestników projektu za m-ce IX-XII 2021r.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Nowe zadania kreujące nasz rozwój, zmiany w przepisach prawa finansowego, pozyskanie 

środków unijnych i krajowych na konieczne działania, zmiany w szkolnictwie, pomocy 

społecznej, remont ośrodka zdrowia, praca ośrodka kultury w pandemii z ograniczeniami –  

z tym wszystkim zmagamy się dla dobra naszych mieszkańców, starając się jak najlepiej 

spełniać swoje zadania, utrzymując przy tym bardzo dobry wynik finansowy. Nasze zadłużenie 

każdego roku się zmniejsza pomimo realizacji coraz większych budżetów przeznaczonych na 

inwestycje i remonty. Nasz rozwój jest spokojny i zrównoważony, a dzięki podejmowanym 

decyzjom stabilny budżet gwarantuje jego stały postęp.  

Dziękuję Państwu Radnym za współpracę i akceptację uchwał Państwu proponowanych. 

Zawsze i wspólnie działajmy dla dobra gminy i jej mieszkańców.  

Z WYRAZAMI SZACUNKU  

AGNIESZKA WERSTA  

WÓJT GMINY ZAWONIA  
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