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Opracowanie: 

 

Urząd Gminy Kobierzyce  

we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandy-

towa oraz Krajowym Instytutem Jakości. 

 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe refera-

tów Urzędu Gminy Kobierzyce, gminne jednostki organiza-

cyjne. 

W ramach przygotowania raportu zostały przeanalizowane 

wszystkie programy, polityki i strategie obowiązujące               

w Gminie. 

 

Raport o stanie Gminy Kobierzyce zawiera dane według 

stanu na 31 grudnia 2018 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. 

Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie interne-

towej https://ug-kobierzyce.sisco.info/ oraz na stronie    

https://www.ugk.pl/. 
 

   

   
 
 

https://ug-kobierzyce.sisco.info/
https://www.ugk.pl/
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Szanowni Państwo, 

oddaję w Wasze ręce dokument, w któ-

rym w sposób przejrzysty i dokładny staramy się 

przekazać najważniejsze informacje dotyczące 

działań podejmowanych w Gminie Kobierzyce                

w 2018 roku.  

Raport o Stanie Gminy Kobierzyce jest 

źródłem danych o jej położeniu, strukturze, zre-

alizowanych zadaniach oraz głównych kierun-

kach rozwoju.  

Wspólnie z Radą Gminy Kobierzyce i ze-

społem pracowników realizuję inwestycje, które 

w sposób znaczący mają na celu poprawę jako-

ści życia mieszkańców. Obserwuję, jak to miej-

sce ogromnie się zmieniło i dalej się zmienia. 

Stało się idącą z duchem czasu i zadbaną gminą.  

Mamy nowoczesną infrastrukturę drogową, 

bazę oświatową, sportową i kulturalną.  

Dzięki inwestycjom zagranicznym kapi-

tał zainwestowany w gminie  to ok. 4,5 mld 

euro, a szacunkowa liczba miejsc pracy wynosi 

ponad 30 tys. Stopa bezrobocia na naszym tere-

nie jest bardzo niska. Ponadto w naszych działa-

niach duże znaczenie mają pozyskane środki ze-

wnętrzne. Wiele inwestycji udało się zrealizować 

przy ich udziale.  

Raport o stanie gminy za 2018 rok jest 

dokumentem, który w rzetelny i profesjonalny 

sposób prezentuje  naszą gminę. Zachęcam za-

tem Państwa do zapoznania się z treścią niniej-

szego opracowania.

         

                        Wójt Gminy Kobierzyce  

                Ryszard Pacholik 
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      Wstęp  7-10 

 
1. Edukacja  11-31 

 
2. Społeczność  31-56 

 
3. Ochrona środowiska  57-64 

 
4. Infrastruktura  65-73 

 
5. Fundusz sołecki  75-78 

 
6. Urząd Gminy   79-85 

 
7. Kalendarium  86-89 

 
8. Załączniki  90-129 
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Podstawa prawna 

 

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 

roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wy-

bierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych do ustawy     

z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym wprowadzono nową instytucję 

prawną – Raport o stanie gminy. 

Wójt gminy co roku do 31 maja 

przedstawia radzie gminy Raport o stanie 

gminy. Raport obejmuje podsumowanie dzia-

łalności Wójta w roku poprzednim, w szcze-

gólności realizację polityk, programów i stra-

tegii, uchwał rady gminy  i budżetu obywatel-

skiego. 

21.10.2018 roku odbyły się wybory 

samorządowe, w których Wójt Gminy Ryszard 

Pacholik zdobył 87,73 % głosów w pierwszej 

turze. W gminie nastąpiła kontynuacja pracy 

Wójta, w związku z czym Raport wykazuje wy-

niki pracy Wójta Ryszarda Pacholika przez 

cały rok kalendarzowy. Została wybrana także 

Rada Gminy.  

 

 

 
 

Skład rady Gminy w kadencji 2014- 2018:  

 Regulska Elżbieta - Przewodnicząca 

Rady Gminy 

 Łoposzko Henryk- Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

 Kasprzyk- Czepielinda Apolonia 

 Kmiecik Krzysztof 

 Krzesłowski Andrzej 

 Matuszewski Dariusz 

 Muraczewski Wiesław 

 Orfin Łukasz 

 Przeździęk  Mariusz 

 Raś Adam 

 Rzepka Iwona 

 Sala Robert 

 Stadnik Czesław 

 Szwed Wiesław 

 Zawisza Jarosław 

 

 

Skład rady Gminy w kadencji 2018- 2023:  

 Regulska Elżbieta - Przewodnicząca 

Rady Gminy 

 Łoposzko Henryk - Wiceprzewodni-

czący Rady Gminy 

 Jankiewicz Radosław 

 Kasprzyk - Czepielinda Apolonia  

 Kmiecik Krzysztof 

 Krzesłowski Andrzej 

 Łukowicz Adrian 

 Muraczewski Wiesław 

 Orfin Łukasz 

 Raś Adam 

 Sala Robet 

 Stadnik Czesław 

 Szwed Wiesław 

 Trojanowska - Zochniak Anna 

 Zawisza Jarosław 
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różnica

    

 

Dane geograficzne oraz demograficzne 

Gmina Kobierzyce leży we wschod-

niej części Równiny Wrocławskiej. Jest jedną 

z dziewięciu gmin Powiatu Wrocławskiego, 

od północy graniczącą z Wrocławiem. Wła-

śnie położenie jest jednym z największych 

atutów Kobierzyc. Oprócz bliskości stolicy re-

gionu, znajduje się tutaj skrzyżowanie głów-

nych szlaków komunikacyjnych ważnych nie 

tylko dla regionu czy kraju, ale i Europy. Do-

datkowo Gmina słynie z najbardziej urodzaj-

nych gleb na Dolnym Śląsku. Na terenie gminy 

znajdują się 33 wsie. 

Liczba mieszkańców gminy wynosi  

osób: 19 971.  

W 2018 roku urodziło się 301 dzieci.  

Liczba zgonów wyniosła 146 osób. 
 

 

Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień                 Ruch naturalny w 2018 r.  

31.12.2018 r.  

 

 

 

Główne kierunki działań w 2018 roku 

W 2018 roku Gmina aktywnie inwe-

stowała w budowę i rozbudowę infrastruk-

tury oraz zajmowała się pozyskiwaniem środ-

ków zewnętrznych na realizację tego celu. 

Jedną z największych inwestycji finansowych 

była budowa kanalizacji oraz budowa przed-

szkola i żłobka w Kobierzycach.  

Gmina aktywnie korzysta z możliwości dofi-

nansowania działań ze środków zewnętrz-

nych. W 2018 roku Gmina Kobierzyce uzy-

skała łączny dochód pochodzący z wyżej wy-

mienionych źródeł w kwocie ponad 12 mln zł. 

Praca w 2018 roku była zgodna               

z głównymi założeniami Strategii Rozwoju Lo-

kalnego Gminy Kobierzyce do roku 2020, 
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większość wskaźników monitorowania reali-

zacji celów już została osiągnięta. 

 

 

 

 

Kwestie związane z zobowiązaniami 

gminy wiążą się z odpowiedzialnością Wójta. 

Organ wykonawczy gminy ma możliwość: 

 zaciągania zobowiązań mających pokry-

cie w ustalonych w uchwale budżetowej 

kwotach wydatków, w ramach upoważ-

nień rady gminy, 

 emitowania papierów wartościowych,     

w ramach upoważnień rady gminy, 

 dokonywania wydatków budżetowych, 

 zgłaszania propozycji zmian w budżecie 

gminy, 

 dysponowania rezerwami budżetu 

gminy, 

 blokowania środków budżetowych. 

W 2018 roku wydatki budżetowe Gminy Ko-

bierzyce wyniosły 237 930 559,48 zł. 

Dochody – 218 686 964,00 zł. 

Wykonanie dochodów podatkowych –

148 167 641,94  zł. 

Stan środków na rachunku budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego 73 106 657,63 zł.

. 

 

 

 

  

 

218 686 964,00 zł

237 930 559,48 zł

Dochody

Wydatki

Budżet Gminy Kobierzyce
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2. Edukacja 

2.1 Wstęp 

 

Zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

rządznie gminnym oraz art. 8 ust. 15 i art. 11 ust. 2 pkt. 1 usatwy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe jest prowadzenie publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół podstawowych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Organ prowadzący ma 

obowiązek zapewnienia założonym placówkom odpowiednich warunków działalności, w tym wa-

runków materialno-organizacyjnych. Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu teryto-

rialnego jako organu prowadzącego jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków na-

uki. W 2018 roku praca placówek edukacyjnych odbywała się zgodnie z ustalonymi planami i pro-

gramami.   

 

2.2 Placówki oświatowe na terenie Gminy Kobierzyce 

 

Szkoły Podstawowe i Przedszkola, dla których Gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym 

 

Lp. Nazwa placówki Adres Strona www 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny              

w Bielanach Wrocławskich w skład 

którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa im. UNICEF 

w Bielanach Wrocławskich, 

 Przedszkole Samorządowe             

w Bielanach Wrocławskich 

Bielany Wrocławskie 

ul. Akacjowa 1 

55-040 Kobierzyce 

www.szkola.sisco.pl 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny            

w Tyńcu Małym w skład, którego 

wchodzi:  

 Szkoła Podstawowa                          

im. Tadeusza Mazowieckiego         

w Tyńcu Małym, 

 Przedszkole Samorządowe             

w Tyńcu Małym 

Tyniec Mały 

ul. Szkolna 2 

55-040 Kobierzyce 

www.szkolatyniecmaly.pl 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Pustkowie Żurawskim w skład 

którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa  

im. Romualda Traugutta  

w Pustkowie Żurawskim, 

 Przedszkole Samorządowe  

w Pustkowie Żurawskim 

Pustków Żurawski 

ul. Kolejowa 46 

55-040 Kobierzyce 

www.zsp.pustkow.szkolna-

strona.pl 

http://www.szkola.sisco.pl/
http://www.szkolatyniecmaly.pl/
http://www.zsp.pustkow.szkolnastrona.pl/
http://www.zsp.pustkow.szkolnastrona.pl/
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4. Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Wysokiej w skład którego wcho-

dzi: 

 Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka w Wysokiej 

 Przedszkole Samorządowe  

w Wysokiej 

Wysoka 

ul. Chabrowa 99 

52-200 Wysoka 

www.zspwysoka.pl 

5. Szkoła Podstawowa 

im. Polskich Odkrywców 

 i Podróżników w Kobierzycach 

Kobierzyce  

ul. Parkowa 7 

55-040 Kobierzyce 

www.spkobierzyce.szkola-

strona.pl 

6. Szkoła Podstawowa 

W Pustkowie Wilczkowskim wraz  

z Punktem Przedszkolnym 

Pustków Wilczkowski 

ul. Kłodzka 2 

55-040 Kobierzyce 

www.sppustkowwilcz.szkola-

strona.pl 

7. Przedszkole Samorządowe 

w Kobierzycach 

Kobierzyce  

ul. Robotnicza 19a 

55-040 Kobierzyce 

www.przedszkole-kobierzyce.pl 

8. Przedszkole Samorządowe 

w Ślęzie 

Ślęza  

ul. Przystankowa 2 

55-040  Kobierzyce 

www.przedszkolesleza.pl 

 

 

2.3  Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych 

 

Uczniowie w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce

 

Lp. Nazwa jednostki 

Liczba od-

działów 

szkolnych 

Liczba 

uczniów SP 

Liczba oddzia-

łów przed-

szkolnych 

Liczba dzieci 

w przedszko-

lach 

1. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Bielanach Wrocławskich 
25 564 4 95 

2. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Tyńcu Małym 
23 443 9 209 

3. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Pustkowie Żurawskim 
9 129 4 75 

4. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Wysokiej 
32 698 14 322 

5. 
Szkoła Podstawowa  

w Kobierzycach 
25 516 3 65 

6. 
Szkoła Podstawowa w Pustkowie 

Wilczkowskim 
8 85 2 43 

7. 
Przedszkole Samorządowe  

w Kobierzycach 
0 0 4 90 

8. 
Przedszkole Samorządowe  

w Ślęzie 
0 0 9 206 

Razem 122 2435 49 1105 

http://www.zspwysoka.pl/
http://www.spkobierzyce.szkolastrona.pl/
http://www.spkobierzyce.szkolastrona.pl/
http://www.sppustkowwilcz.szkolastrona.pl/
http://www.sppustkowwilcz.szkolastrona.pl/
http://www.przedszkole-kobierzyce.pl/
http://www.przedszkolesleza.pl/
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Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w jednostkach oświatowych na terenie Gminy              

Kobierzyce: 

 

Lp. Nazwa jednostki 

Nauczyciele  Administracja i obsługa 

Liczba nau-

czycieli 

Liczba eta-

tów 

Liczba pracow-

ników 
Liczba etatów 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Bielanach Wrocławskich 
65 60,99 24 22,60 

2. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Tyńcu Małym 
70 65,8 49 41,45 

3. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Pustkowie Żurawskim 
36 27,26 17 14,00 

4. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Wysokiej 
106 99,02 66 58,70 

5. 
Szkoła Podstawowa  

w Kobierzycach 
59 56,17 23 20,45 

6. 
Szkoła Podstawowa w Pustkowie 

Wilczkowskim 
22 17,83 11 8,75 

7. 
Przedszkole Samorządowe  

w Kobierzycach 
16 11,28 23 22,00 

8. 
Przedszkole Samorządowe  

w Ślęzie 
29 25,77 24 22,00 

Razem 403 364,12 237 209,95 
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2.4 Dane finansowe z zakresu edukacji w Gminie Kobierzyce 
 

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce
  

 Liczba 
uczniów w 
roku 2018 

Wykonanie bu-
dżetu za 2018 rok 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich 659 
 

7 302 540,60 zł 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 652 
 

8 538 827,06 zł 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pustkowie Żurawskim 

204 
 

3 290 032,33 zł 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej 1020 
 

12 050 421,92 zł 
 

 
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 
 

581 
 

6 947 435,00 zł 
 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim 
 

128 

 
2 174 145,55 zł 

 

2435

1105

Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach w roku 2018

Liczba uczniów w szkołach Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach
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Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach 90 
 

2 382 995,69 zł 
 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie 206 
 

3 558 387,02 zł 
 

 
Łącznie 

 
3540 46 244 785,17 zł 

 

 

Wydatki Gminy Kobierzyce  na zadania oświatowe w roku 2018 w zł.
    
 

 Kwota  % 

Wydatki bieżące szkól podstawowych i przedszkoli 43 664 121,97 zł 
 

70,60% 
 

Wydatki inwestycyjne 14 070 950,81 zł 

 
22,75% 

 

Dowozy dzieci do placówek oświatowych 1 574 941,79 zł 
 

2,55%  
 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli  
niepublicznych  

2 125 406,80 zł 
 

3,44% 
 

Dotacje celowe przekazane  408 825,31 zł 
 

0,66% 
 

 
Łącznie 

 
61 844 246,68 100% 
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Źródła finansowania zadań oświatowych w roku 2018 

 

 

 

 

 

Tutaj tab 

 

 

 

  
Kwota  

 
% 

Subwencja oświatowa  21 757 713,00 zł 
 

35,18% 
 

Dotacja celowa na przedszkola  1 523 440,00 zł 

 
2,46% 

 

 
Dotacja celowa na zakup podręczników 
 

268 731,01 zł 
 

0,43% 

 
Środki pochodzące z UE  
 

411 143,99 zł 
 

0,67% 

Dochody własne Gminy   37 883 218,68 zł 61,26% 

 
Łącznie 

 
61 844 246,68 100% 

 

 

 

 

70,60%

22,75%

2,55%

3,44%
0,66%

Wydatki na zadania oświatowe w 2018 r.

Wydatki bieżące szkół
podstawowych i przedszkoli

Wydatki inwestycyjne

Dowozy dzieci do placówek
oświatowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
przedszkoli niepublicznych

Dotacje celowe przekazane innym
Gminom za dzieci z terenu Gminy
Kobierzyce
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2.5    Realizacja projektów i programów edukacyjnych 

Projekty edukacyjne dofinansowane ze 

źródeł zewnętrznych realizowane przez 

Gminę Kobierzyce w 2018r. 

 

1. „Budzimy ambicje, spełniamy marzenia – 

projekt dla szkół w gminie Kobierzyce” 

a. Projekt partnerski realizowany przez 

Gminę Kobierzyce w latach 2018-2020r.  

 w partnerstwie z Fundacją Fabryka Ma-

rzeń. 

b. Nazwa programu: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2014-2020 (RPO WD). 

c. Wartość projektu: 1 957 804,80 zł. 

d. Wartość dofinansowania: 1 664 134,08 

zł. 

e. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Pod-

stawowa w Kobierzycach, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny  w Pustkowie Żu-

rawskim,  Szkoła Podstawowa w Pustko-

wie Wilczkowskim. 

f. Zakres projektu: 

 realizacja zajęć pozalekcyjnych  w tym: 

budowa i programowanie robotów, zaję-

cia z matematyki dla dzieci szczególnie 

uzdolnionych, język hiszpański, doświad-

czenia z fizyki i chemii, „zrób to sam”, ję-

zyk angielski, wyjazdy edukacyjne,  bio-

feedback; 

 zakup wyposażenia: pracowni kompute-

rowych (24+1 stanowiska), doposażenie 

pracowni chemicznych, fizycznych i bio-

logicznych, tablice interaktywne wraz          

z laptopami oraz projektorami, laptopy 

dla nauczycieli, zestawy lego, doposaże-

nie placu zabaw oraz sali terapeutycznej. 

 

2. „Kształtowanie kompetencji kobierzyc-

kich dzieci i młodzieży” 

a. Projekt partnerski realizowany przez 

Gminę Kobierzyce w latach 2017-2018r. 

 w partnerstwie z Fundacją Fabryka Ma-

rzeń. 

b. Nazwa programu:  Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2014-2020 (RPO WD). 

35,18%

2,46%

0,43%

0,67%

61,26%

Źródła finansowania zadań oświatowych 
w Gminie Kobierzyce w 2018 r.  

Subwencja oświatowa

Dotacja celowa na przedszkola

Dotacja celowa na zakup podręczników

Środki pochodzące z UE

Dochody własne Gminy
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c. Wartość projektu: 421 812,50 zł. 

d. Wartość dofinansowania: 393 612,50 zł. 

e. Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa    

w Kobierzycach oraz Gimnazjum                 

w Kobierzycach. 

f. Zakres projektu: 

 organizacja zajęć dodatkowych: warsz-

taty z budowania i programowania robo-

tów; zajęcia matematyczne, język hisz-

pański, doświadczenia z fizyki i chemii, 

zajęcia „zrób to sam”, sesje biofeeback, 

w zakresie opisanym we wniosku;  

 organizacja wyjazdów kulturowo – edu-

kacyjnych;  

 doposażenie bazy dydaktycznej;  

 podniesienie kwalifikacji nauczycieli;  

 wsparcie psychologiczne dzieci                      

z problemami. 

 

3. „Równe szanse edukacyjne dzieci                 z 

kobierzyckich szkół” 

a. Projekt partnerski realizowany przez 

Gminę Kobierzyce w latach 2017-2018r.  

w partnerstwie z Fundacją Fabryka Ma-

rzeń. 

b. Nazwa programu: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2014-2020 (RPO WD). 

c. Wartość projektu – 406 375,00 zł. 

d. Wartość dofinansowania – 386 056,24 

zł. 

e. Miejsce realizacji : Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim, 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilcz-

kowskim. 

f. Zakres projektu 

 organizację zajęć dodatkowych: mate-

matyka, język angielski, sesje biofee-

dback, robotyka - w zakresie opisanym 

we wniosku;  

 organizację wyjazdów kulturowo – edu-

kacyjnych;  

 doposażenie bazy dydaktycznej;  

 podniesienie kwalifikacji nauczycieli;  

 wsparcie psychologiczne dzieci                     

z problemami. 

 

4. „EDUKACJA  i  PARTNERSTWO BEZ BA-

RIER  - upowszechnienie i zapewnienie 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

poprzez  utworzenie nowych miejsc wy-

chowania przedszkolnego, organizację 

dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nau-

czycieli w 14 wybranych placówkach  na 

terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, So-

bótka, Miękinia i  Oborniki Śląskie)” 

a. Projekt realizowany był w partnerstwie             

z Gminą Wrocław - jako liderem oraz 

Gminą Sobótka, Miękinia i Oborniki Ślą-

skie, w latach 2016-2018r. 

b. Nazwa programu: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2014-2020 (RPO WD). 

c. Wartość projektu: 8 676 630,85 zł 

d. Wartość dofinansowania: 7 375 136,22 

zł. 

e. Wartość projektu dla Gminy Kobierzyce: 

2  187 523,01 zł. 

f. Wartość dofinansowania dla Gminy Ko-

bierzyce: 1 859 394,56 zł. 

g. Miejsce realizacji: Przedszkole  Samorzą-

dowe w Ślęzie , Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w  Wysokiej, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w  Pustkowie  Żurawskim, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu 

Małym. 

h. Zakres projektu: 

Zakres projektu obejmował doposażenie 

wybranych placówek przedszkolnych  

w pomoce dydaktyczne, doskonalenie 

umiejętności i podniesienie kompetencji 

nauczycieli, a także poszerzenie oferty 

edukacyjnej o nowe zajęcia dodatkowe 

edukacyjne oraz specjalistyczne, w tym 

dla dzieci z niepełnosprawnością. Pro-

jekt zakładał ponadto dofinansowanie 

utworzenia miejsc przedszkolnych  

w Przedszkolu Samorządowym w miej-

scowości Wysoka. 
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Zajęcia pozalekcyjne 

 

Wyszczególnienie 

Liczba godzin zajęć pozalek-

cyjnych zrealizowanych w 

2018 roku w ujęciu tygodnio-

wym (zajęcia rozwijające 

uzdolnienia i dydaktyczno-wy-

równawcze) 

Liczba projektów/wydarzeń/pro-

gramów/zajęć, których celem było 

zwiększenie oferty kształcenia na 

terenie gminy w 2018 roku w tym 

Program Nauki Pływania 

 dla Uczniów  

Klas III Szkół Podstawowych 

Zespół Szkolno-Przedszkolnym 

w Bielanach Wrocławskich 
60 14 

Zespół Szkolno-Przedszkolnym 

w Tyńcu Małym 
48 13 

Zespół Szkolno-Przedszkolnym 

w Pustkowie Żurawskim 
21 8 

Zespół Szkolno-Przedszkolnym 

w Wysokiej 
53 15 

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 58 8 

Szkoła Podstawowa 

w Pustkowie Wilczkowskim 
17 5 

Razem 245 63 

 

Wśród zajęć pozalekcyjnych rozwija-

jących uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrów-

nawcze można wyróżnić szczególnie zajęcia 

językowe, polonistyczne, matematyczne, 

przyrodnicze, sportowe, teatralne, mu-

zyczne, geograficzne, turystyczno-krajoznaw-

cze.Projekty/wydarzenia / programy / zajęcia,   

w których brały udział dzieci i młodzież ze 

szkół miały charakter szczególnie:  sportowy, 

matematyczno-przyrodniczy, ekologiczny, 

patriotyczny i obywatelski, społeczny, tea-

tralny, udzielania pierwszej pomocy, a także 

charytatywny. W Gminnym Programie nauki 

pływania dla klas III wzięło udział 89 uczniów. 
 

 

2.5 Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kobierzyce 

 

Lp. Nazwa i adres placówki 
Liczba miejsc  
w przedszkolu 

Liczba dzieci z Gminy 
Kobierzyce 

1. 
Niepubliczne Przedszkole „Bielanek” 

Bielany Wrocławskie 
94 53 

2. 
Niepubliczne Przedszkole „Złote Krople” 

Bielany Wrocławskie 
100 57 

3. 
Niepubliczne Przedszkole, „Dzieci Świata” 

Wysoka 
25 11 

4. 
Niepubliczne Przedszkole „Źródło Montessori” 

Ślęza 
72 11 

5. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chaberek E” 

Wysoka 
15 9 

6. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chaberek D” 

Wysoka 
18 12 

7. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bursztynek” 

Żurawice 
14 10 
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1 027,48 zł 100,00%

770,61 zł 75,00%

410,99 zł 40,00%

Kwota 

Wydatki miesięczne poniesione na wychowanie przedszkole jednego 

dziecka w gminnych przedszkolach                

%

Wysokość dotacji na jedno dziecko miesięcznie w przedszkolu 

niepublicznym

Wysokość dotacji na jedno dziecko miesięcznie w niepublicznym punkcie 

przedszkolnym

8. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bright Begin-

ners”, Wysoka 
25 5 

9. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Lingua Junior, 

Bielany Wrocławskie 
25 12 

10. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowana 

Kraina III”, Wysoka 
45 2 

11. 
Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek 

Montessori”, Tyniec Mały 
25 10 

Razem 458 192 

 

Łączna wysokość dotacji udzielonych 

niepublicznym przedszkolom i punktom 

przedszkolnym w 2018 roku wynosiła                          

2 125 406,80 zł z uwzględnieniem kosztów 

wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich 

mieszkańców innych gmin. Koszty edukacji 

tych dzieci nie podlegają rozliczeniom między 

gminami. Natomiast koszty wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat, które 

nie mieszkają na terenie Gminy Kobierzyce, 

są zwracane przez Gminę zgodnie z miejscem 

zamieszkania dziecka. 

W niepublicznych przedszkolach i punktach 

przedszkolnych z wychowania przedszkol-

nego korzystało średnio miesięcznie                     

192 dzieci zamieszkujących Gminę Kobie-

rzyce. Przekazana dotacja na te dzieci wynio-

sła 1 514 041,73 zł. 
 

Wysokość udzielonej dotacji w 2018 roku 

 

 

 

 

 

2.6 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Język polski 

Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich  77,3 % 

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach  74,0 % 

Gmina Kobierzyce  74,7 % 

Województwo Dolnośląskie  67,2 % 

 

Historia i społeczeństwo 

Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich  71,4 % 
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Oddział gimnazjalny w Kobierzycach  61,0 % 

Gmina Kobierzyce  64,3 % 

Województwo Dolnośląskie  57,9 % 

 

Matematyka 

Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich  67,1 % 

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach  50,7 % 

Gmina Kobierzyce  55,7 % 

Województwo Dolnośląskie  50,6 % 

 

Przyroda 

Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich  70,0 % 

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach  56,7 % 

Gmina Kobierzyce  60,8 % 

Województwo Dolnośląskie  55,1 % 

 

 

Język angielski podstawowy 

Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich  83,6 % 

Oddział gimnazjalny w Kobierzycach  67,2 % 

Gmina Kobierzyce  72,5 % 

Województwo Dolnośląskie  68,7 % 

 

Język angielski rozszerzony 

Oddział gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich  70,0 % 
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Oddział gimnazjalny w Kobierzycach  47,6 % 

Gmina Kobierzyce  54,8 % 

Województwo Dolnośląskie  53,2 % 

 

 

 

Analizując wyniki egzaminu gimna-

zjalnego można stwierdzić, że Gmina Kobie-

rzyce osiągnęła lepszy wynik procentowy niż 

Województwo Dolnośląskie. Największą róż-

nicę można zauważyć przy zestawieniu wyni-

ków z języka polskiego, historii, przyrody oraz 

matematyki, gdzie uczniowie Gminy Kobie-

rzyce bardzo dobrze poradzili sobie                           

z egzaminami. Spośród oddziałów gimnazjal-

nych, które funkcjonują w Gminie Kobierzyce 

najwyższe wyniki uzyskali uczniowie oddzia-

łów gimnazjalnych w Bielanach Wrocław-

skich. Młodzież wykazała się najlepszą wiedzą 

szczególnie z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym oraz języka polskiego. 

 

 

 

2.7 Programy stypendialne  
 

Wójt Gminy Kobierzyce w roku 2018 

przyznał następujące stypendia w ramach Lo-

kalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce.
 

 

 

Program stypendialny Gminy Kobierzyce w 2018 roku 

 

Liczba osób, które otrzymały  
stypendium 

Wydatkowano w 2018 roku 

naukowe 57 
64 000,00 zł 

artystyczne 10 

Celem programu stypendialnego jest wyłonie-

nie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich 

opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. 

Działania te z pewnością przyczynią się do wzro-

stu aspiracji edukacyjnych i aktywności mło-

dzieży w Gminie Kobierzyce.
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Inne działania Gminy wspierające proces edukacji dzieci i młodzieży 

 

 „Lekcje samorządowe” skierowane do uczniów szkół podstawowych organizowane w Urzędzie 

Gminy i prowadzone  wspólnie przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy. 

 Program „ Nauka pływania dla uczniów III klas szkół podstawowych” realizowane  w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 Nagrody Wójta na zakończenie roku szkolnego w postaci książek naukowo-historycznych dla 

uczniów z najwyższą średnią ocen. 

 Współpraca z Firmą Amazon w zakresie ufundowania nagród książkowych uczniom szkół pod-

stawowych za wysokie wyniki nauczania. 

 Organizowanie akcji edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska np. prelekcje, akcje 

sprzątania terenów gminnych. 

 Informowanie mieszkańców o działaniach edukacyjnych szkół i przedszkoli w biuletynie samo-

rządowym „Moja gmina, moja wieś” oraz na stronie internetowej Gminy. 

 

 
2.8  Osiągnięcia szkół w 2018 roku 

 

Nazwa jednostki Osiągniecia w realizowanych projektach , programach, konkursach, tur-

niejach i zawodach sportowych 

Szkoła Podstawowa  

w Kobierzycach 

 II etap konkursu „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” 

 Finalsta wojewódzkiego konkursu „Znam historię polskich symboli 

narodowych” 

 Finalista „Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim” 

 wyróżnienie w konkursie „Dolny Śląsk – patriotyzm lokalnie malo-

wany” 

 II miejsce w konkursie wojewódzkim „ Od Solidarności do III RP” 

 Laureat finału konkursu „zDolny Ślązaczek” z j. angielskiego 

 II etap „IV Olimpiady Geograficznej” 

 Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Świetlik”  

 III miejsce w finale „Strefy Wrocławskiej w Piłce Koszykowej” 

 II miejsce w zawodach powiatowych w „Szkolnej Lidze Lekkoatletycz-

nej” 

 II miejsce w zawodach powiecie w piłce siatkowej. 

 III miejsce w zawodach powiatowych  w piłce ręcznej 

 I miejsce w finale między powiatowych zawodów w koszykówce. 

 Finalista „XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego” 

 

Zespół Szkolno-Przed-

szkolny  

w Bielanach Wrocławskich 

 Finalistka Zdolnego Ślązaczka z języka angielskiego 

 I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Ekolog-Poeta 

 I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Ekolog-Plastyk. 

 Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  

„Od Solidarności do III RP” 

 II miejsce w zawodach powiatowych dziewcząt klas 4 w piłce siatko-

wej 

 Laureat w „zDolny Ślązak” z języka niemieckiego 

 Finalista w „zDolny Ślązak” z języka angielskiego 
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 Laureat w „zDolny Ślązak” z fizyki 

 Finalista w „zDolny Ślązak” z matematyki 

 Finalista w „zDolny Ślązaczek” z języka angielskiego 

 Finalista w „zDolny Ślązaczek” z matematyki 

Zespół Szkolno-Przed-

szkolny  

w Tyńcu Małym 

 Laureat oraz Finalista wojewódzkiego konkursu Zdolny Ślązaczek z 

matematyki 

 Laureat wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązaczek  

z języka polskiego 

 Finalista wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązaczek z j. angielskiego  

 III miejsce w Międzygminnym Konkursie Przyrodniczym „1 z 10” 

 Finalista wojewódzkiego konkursu „Od Solidarności do III RP” 

 3 Finalistów Konkursu wiedzy o powiecie wrocławskim 

- Wrocławski Maraton Matematyczny 

 Brązowy Smyczek w 7 Konfrontacjach Młodych Skrzypków w Opolu. 

 I miejsce w Ogólnopolskim Biegu "Lekkoatletyka dla każdego" w ra-

mach Orlen Warsaw Marathon 

 II miejsce w powiatowych zawodach „Trójbój lekkoatletyczny” 

 II miejsce w zawodach powiatowych w piłce ręcznej   

 Finalistka Dolnośląskich Igrzysk Dzieci w biegach przełajowych 

 

Zespół Szkolno-Przed-

szkolny  

w Pustkowie Żurawskim 

 III miejsce w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym: Centrum 

Edukacji Szkolnej –język polski, historia 

 II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Pożarniczej 

 II miejsce w Powiatowym Konkursie „Wielkanocna Pisanka” – kon-

kurs plastyczny  

 III miejsce w Międzygminnych zawodach sportowych w koszykówkę  

 

Szkoła Podstawowa w 

Pustkowie Wilczkowskim 

 Finalistka Konkursu Lingwistyki Matematycznej na Uniwersytecie 

Wrocławskim 

 Finalistka Konkursu w Sudoku na Uniwersytecie Wrocławskim 

 III miejsce w Profilaktycznym Konkursie Powiatowym  ”A po co mi to” 

 II miejsce w mini piłce siatkowej etap powiatowy 

 

Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Wysokiej 

 Laureaci w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” 

 Laureaci konkursu „1000 powodów by czytać” 

 Wyróżnienie w Konkursie "Dolny Śląsk - patriotyzm lokalnie malo-

wany" zorganizowany przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego 

 II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

 I miejsce w Dolnośląskim Konkursie plastyczno – literackim klasy 1-3 

„Laurka dla Marszałka Piłsudskiego 

 II miejsce w XXVI Otwartych Mistrzostwach Wrocławia dla dzieci            

w szachach 

 III miejsce w Dolnośląskich Igrzyskach Dzieci 

 6 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwa w Gimnastyce Arty-

stycznej Młodziczek 

 III miejsce w VIII Międzynarodowym Turnieju Shinkyokushi „Kobie-

rzyce Cup” 
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 II miejsce w kategorii U9 w Turnieju o Puchar Dolnego Śląska w bad-

mintonie 

 I miejsce w VI OKAMI CUP Turniej Judo dzieci i młodzików 

 

2.9 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kobierzyce 

Na terenie Gminy Kobierzyce został utworzony Gminny Zespół Żłobków, który tworzą 2 placówki 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 
Żłobek Gminny w Kobierzycach 

Lokalizacja instytucji:  

Kobierzyce   

ul. Robotnicza 19a 

Liczba miejsc: 75 

Liczba dzieci zapisanych: 75 

Opłata godzinowa - podstawowa opłata po-

noszona przez rodziców za pobyt dziecka 

(bez zniżek i bez wyżywienia): 1,50 zł 

Opłata za wyżywienie - dzienna: 8,00 zł 

Zniżka-Wielodzietność/Karta Dużej Rodziny: 

20.0% 

 

 

 

 

Żłobek Gminny w Wysokiej 

Lokalizacja instytucji:  

Wysoka ul. Chabrowa 99 

Liczba miejsc: 90 

Liczba dzieci zapisanych: 90 

Opłata godzinowa - podstawowa opłata po-

noszona przez rodziców za pobyt dziecka 

(bez zniżek i bez wyżywienia): 1,50 zł 

Opłata za wyżywienie - dzienna: 8,00 zł 

Zniżka-Wielodzietność/Karta Dużej Rodziny: 

20.0% 

 

 
 

Kobierzycki Zespół Żłobków 

 

Liczba dzieci w żłobku  Wydatki w 2018 roku 

Żłobek Gminny w Kobierzycach 75 
1 870 775,17 zł 

Żłobek Gminny w Wysokiej 90 
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Suma 165 

Niepubliczne placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Lp. Nazwa placówki Liczba miejsc  Wartość dotacji w 2018 r. 

1. 
Żłobek Niepubliczny Malinowe Wzgórze  

w Tyńcu Małym 
15 72 000,00 zł 

2. 
Żłobek Niepubliczny Malinowe Wzgórze  

Junior w Domasławiu 
15 71 200,00 zł 

3. 
Żłobek Niepubliczny Oto Bajka w Bielanach 

Wrocławskich 
15 45 600,00 zł 

4. 
Żłobek Niepubliczny Tup Tup Małych Stóp  

w Bielanach Wrocławskich 
15 72 000,00 zł 

5. 
Żłobek Niepubliczny Świat Bobasa  

w Tyńcu Małym 
20 86 000,00 zł 

6. 
Żłobek Niepubliczny Bielanek Junior  

w Bielanach Wrocławskich 
15 71 600,00 zł 

7. Żłobek Niepubliczny Po Sąsiedzku w Wysokiej 15 72 000,00 zł 

8. 
Żłobek Niepubliczny Po Sąsiedzku II  

w Wysokiej 
15 48 000,00 zł 

9. 
Żłobek Niepubliczny Żyrafka w Bielanach 

Wrocławskich 
15 54 000,00 zł 

10. Żłobek Niepubliczny Dzieci Świata w Wysokiej 20 73 600,00 zł 

11. Żłobek Niepubliczny Lingua Baby w Bielanach 

Wrocławskich 
15 70 800,00 zł 

12.  Żłobek Niepubliczny Lingua Junior w Biela-

nach Wrocławskich 
15 70 800,00 zł 

13. Żłobek Niepubliczny Wesoła Sówka w Doma-

sławiu 
15 71 600,00 zł 

Razem 205 879 200,00 zł 

Zgodnie z Uchwały Nr XXXVI/678/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wy-
sokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce, zatrudniających opiekunów na terenie gminy Kobierzyce (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 9 
marca 2018 r., poz. 1220) żłobek niepubliczny otrzymuje 400 zł miesięcznie dotacji celowej na każde 
dziecko, mieszkające na terenie Gminy Kobierzyce, uczęszczające do tego żłobka. 

2.10 Inwestycje  

Nazwa zadania  Budowa przedszkola i żłobka w Kobierzycach 

Termin realizacji 2018 rok  

Wartość robót 

brutto 

 

plan – 9 930 000,00 zł, wykonanie – 9 885 319,73 zł, tj. 99,55% 
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Jedną z największych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Kobierzyce w 2018 roku była budowa nowo-

czesnej placówki dla dwóch oddziałów żłobkowych oraz 6 oddziałów przedszkola. Budynek jest wyposażony 

również w niezbędne zaplecze sanitarne, magazynowe, administracyjne, techniczne oraz zaplecze ku-

chenne. .  

 

W ramach inwestycji powstały również:  

 parking dla samochodów osobowych  

 ciągi piesze i jezdne  

 place zabaw  

 zieleń izolacyjna  

 elementy małej architektury  

 budynek gospodarczy  

 ogrodzenie 

 ekrany akustyczne wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 8. 

 

Pozostałe inwestycje i zadania realizowane przez Gminę Kobierzyce  

w 2018 roku w obszarze edukacji 

 

Lp. Nazwa zadania Plan % Wykonanie 

1. 

Adaptacja pomieszczenia  

w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Wysokiej  

na potrzeby 

realizacji zadań edukacyj-

nych 

980 796,00 zł 100% 980 794,87 zł 

2. 

Rozbudowa placu zabaw 

oraz dokumentacja projek-

towa rozbudowy Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w 

Wysokiej  

900 000,00 zł 
85,15% 

 
766 375,76 zł 

3. 

Zakup sprzętu IT, AGD, RTV 

 i multimedialnego dla szkół  

i przedszkoli 

788 900,55 zł 

 

97,25% 

 

770 201,49 zł 

4. 

Wykonanie oświetlenia przy 

boiskach szkolnych  

w miejscowościach Bielany 

Wrocławskie, 

Kobierzyce, Pustków  

Żurawski. 

400 000,00 zł 72,71% 290 822,40 zł 

5. 

Modernizacja pomieszczeń  

w budynku Szkoły Podstawo-

wej im. UNICEF  

w Bielanach Wrocławskich – 

wykonanie wentylacji w Sali 

gimnastycznej 

269 000,00 zł 99,94% 268 851,69 zł 

6. Rozbudowa budynku szkoły  500 000,00 zł 47,75% 238 743,00 zł 
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w Bielanach Wrocławskich – 

wykonanie dokumentacji 

projektowej 

7. 

Zakup samochodu do prze-

wozu żywności Przedszkole 

w Kobierzycach 

130 000,00 zł 90,49% 117 642,94 zł 

8. 

Przebudowa budynku szkol-

nego w Kobierzycach – 

prace budowlane zabezpie-

czające dziedziniec szkoły, 

wykonanie programu funk-

cjonalno - użytkwego 

2 500 000,00 zł 4,5% 112 585,35 zł 

9. 

Renowacja boiska wielo-

funkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej  

im. Polskich Odkrywców  

i Podróżników  

w Kobierzycach 

95 000,00 zł 99,92% 94 920,00 zł 

10. 

Zainstalowanie monitoringu 

w Szkole Podstawowej  

im. Polskich Odkrywców 

i Podróżników  

w Kobierzycach 

70 000,00 zł 99,71% 69 800,00 zł 

11. 

Wykonanie opracowania 

koncepcji rozbudowy bu-

dynku szkoły  

w Tyńcu Małym 

70 000,00 zł 91,41% 63 984,60 zł 

12. 

Rozbudowa obiektu wielo-

funkcyjnego  

w Ślęzie ul. Przystankowa – 

wykonanie dokumentacji 

projektowej 

1 698 612,72 zł 3,48% 59 040,00 

13. 

Modernizacja klatki schodo-

wej w budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego  

w Tyńcu Małym 

59 664,00 zł 65,25% 38 930,00 zł 

14. 
Modernizacja oświetlenia  

w Przedszkolu w Ślęzie 
38 800,00 zł 100,00% 38 799,89 zł 

15. 

Modernizacja i rozbudowa 

centrali telefonicznej oraz 

sieci internetowej w Szkole 

Podstawowej w Pustkowie 

Wilczkowskim oraz w Ze-

spole Szkolno-Przedszkol-

nym w Wysokiej 

48 865,00 zł 99,97% 48 851,57 zł 
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16. 

Montaż klimatyzatorów i ro-

let zewnętrznych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

w Pustkowie Żurawskim  

w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Wysokiej  

i w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym  

Bielanach Wrocławskich 

72 370,00 zł 97,18% 70 331,61 zł 

17. 

Zakup czytników kart do 

ewidencji pobytu dzieci  

w przedszkolach 

24 403,50 zł 78,59% 19 180,26zł 

18. 

Montaż i wykonanie sieci 

komputerowej 

 i bezprzewodowej sieci in-

ternetowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

w Pustkowie Żurawskim 

21 900,00 zł 98,36% 21 540,00 zł 

19. 

Montaż daszków okapowych 

przed wejściem do przed-

szkola i żłobka  

w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Wysokiej 

19 800,00 zł 100,00% 19 800,00 zł 

20. 

Zakup wiaty na rowery dla 

Szkoły Podstawowej  

w Bielanach Wrocławskich 

15 000,00 zł 94,81% 14 221,26 zł 

21. 

Rozbudowa Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 

 w Pustkowie Żurawskim 

100 000,00 zł 12,30% 12 300,00 zł 

20. 

Wykonanie rozbudowy we-

wnętrznej instalacji elek-

trycznej oraz montaż dodat-

kowego domofonu  

w budynku ZSP  

w Tyńcu Małym 

30 336,00 zł 63,50% 19 263,76 zł 

21. 

Zakup sprzętu ogrodniczo-

konserwatorskiego dla 

Przedszkola w Kobierzycach, 

Przedszkola w Ślęzie oraz 

 Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Wysokiej 

14 979,00 zł 99,47% 14 899,61 zł 

22. 

Zakup wyposażenia dla  

Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Wysokiej 

33 918,30 zł 99,50% 33 751,02 zł 
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2. Społeczność

 

2.1 Wstęp 

 

W 2018 roku Gmina Kobierzyce współpracowała z organizacjami pozarządowymi zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizowała 

zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 

2.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku współ-

pracowała z organizacjami pozarządowymi rea-

lizując program współpracy, który został przy-

jęty uchwałą Nr XXXII Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwa-

lenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Kobierzyce z Organizacjami Pozarządowymi na 

rok 2018. Roczny program współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi obowiązywał od dnia                 

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

W roku 2018 przekazano następującym organi-

zacjom pozarządowym dotacje na realizację za-

dań z zakresu upowszechniania kultury, profi-

laktyki oraz organizacji wypoczynku: 
 

 

 

 

Dotacje dla stowarzyszeń Gminy Kobierzyce w 2018 roku 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Obszar Dotacja przyznana w 2018r. 

1. 

Rzymsko-Katolicka Parafia 

p.w. Świętego Andrzeja Apo-

stoła w Bielanach  

Wrocławskich 

Kultura 10 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie - Towarzy-

stwo Przyjaciół Dzieci – Koło 

Turystyczne 

Kultura, wypoczynek 50 000,00 zł 

3. 
Związek Sybiraków Zarząd 

Koła Terenowego 
Kultura 8 000,00 zł 

4. 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
Kultura 15 000,00 zł 

5. 

Wojewódzki Związek Rolni-

ków, Kółek i Organizacji Rolni-

czych 

Kultura 10 000,00 zł 
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6. 

Stowarzyszenie Osób Niepeł-

nosprawnych i Chorych „SO-

NICH” w Kobierzycach 

Kultura 15 000,00zł 

7. 
Polski Związek Wędkarski 

Okręg we Wrocławiu 
Kultura 2 000,00 zł 

8. 
Stowarzyszenie Przedsiębior-

ców Ziemi Kobierzyckiej 
Kultura 11 600,00 zł 

9. 
Stowarzyszenie Miłośników 

Krzyżowic 
Kultura 3 400,00 zł 

10. 

Stowarzyszenie Krzewienia 

Abstynencji i Trzeźwości 

„ISKRA” 

Profilaktyka 20 000,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie  

„Bielany Dla Ciebie” 
Profilaktyka 40 000,00 zł 

 

Współpraca Gminy Kobierzyce                         

z organizacjami pozarządowymi prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego w roku 

2018 polegała w szczególności na: 

 zlecaniu realizacji zadań na zasadach 

określonych w Ustawie o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie dnia 

24.03.2003r  (Dz.U z 2019r, poz.688z 

późn.zm), w ramach organizowanych 

otwartych konkursów ofert, poprzez: 

a. powierzanie wykonywania zadań pu-

blicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji; 

b. wspieranie takich zadań, wraz                         

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji; 

c. publikowanie ważnych dla obu stron 

informacji na stronie internetowej 

Gminy www.ugk.pl oraz w Biuletynie In-

formacji Publicznej; 

d. organizowanie spotkań dotyczących 

ogólnych zasad współpracy                                   

i konkretnych zagadnień związanych                  

z realizacją Programu, w tym raz w roku 

zorganizowanie Kobierzyckiego Forum 

Organizacji Pozarządowych przez Wójta; 

e. informowanie o dostępnych progra-

mach pomocowych, szkoleniach, konfe-

rencjach; 

f. prowadzenie wspólnych przedsię-

wzięć, np.: organizacja imprez kultu-

ralno-promocyjnych dotyczących 

Gminy, współorganizowania konferencji, 

forum, szkoleń itp.; 

g. udzielanie rekomendacji organiza-

cjom współpracującym z Gminą, które 

ubiegają się o dofinansowanie z innych 

źródeł; 

h. prowadzenie i stałe aktualizowanie 

elektronicznej bazy o organizacjach po-

zarządowych realizujących zadania pu-

bliczne - Mapy Aktywności Lokalnej. 
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2.3 Zabytki 

W roku 2018 z budżetu Gminy Kobie-

rzyce dofinansowano prace remontowe              

i konserwatorskie obiektów zabytkowych:  

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Tyńcu Małym 

 „Prace remontowo – konserwatorskie elewacji Kościoła dla zachowania 

 i utrwalenia substancji zabytku” 

50 000,00 zł 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciech Biskupa i Męczennika 

 w Domasławiu:  

„Prace remontowo-konserwatorskie muru wokół kościoła etap kolejny, 

dla zachowania i utrwalenia substancji zabytku” 

50 000,00 zł 

2.4 Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kobierzycach funkcjonuje jako gminna jed-

nostka organizacyjna pomocy społecznej.  

Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skie-

rowane na wsparcie i poprawę warunków ży-

cia mieszkańców Gminy Kobierzyce. Działania 

Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką spo-

łeczną i zgodne z realizacją celów Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych na lata 2014-2020.  

Celem Pomocy Społecznej jest umoż-

liwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości, przede 

wszystkim poprzez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnie-

nia osób i rodzin oraz ich integracji ze środo-

wiskiem. 

 

 
2.5 Wydatki w ramach pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kobierzycach jest jednostką organizacyjną 

Gminy Kobierzyce realizującą zadania własne 

gminy i zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym oraz zlecone przez admini-

strację rządową. Ponadto wykonuje zadania 

powierzone przez Wójta i Radę Gminy. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Kobierzycach na realizacje zadań 

wydatkował kwotę 22 614 863,00 zł, w tym: 

Zadania własne gminy –3 741 952,00 zł: 

 utrzymanie Ośrodka -1 833 239,00 zł, 

 zasiłki i pomoc w naturze – 480 780,00 

zł;  

 dodatki mieszkaniowe – 42 451,00 zł, 

 Domy Pomocy Społecznej -                                 

1 057 258,00 zł, 

 Rządowy Program „Pomoc państwa               

w zakresie dożywiania” – 229 611,00 zł, 

 usługi opiekuńcze – 237 844,00 zł, 

 składka zdrowotna – 14 314,00 zł,   

 pomoc materialna uczniom – 39 799,00 

zł , 

 Program przeciwdziałanie narkomanii –           

42 000 zł, 
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 Gminny Program Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych – 176 511,00 zł,   

 Program „Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie” – 2000,00 zł. 

 Program „Kobierzycka Karta Dużej Ro-

dziny” – 500,00 zł,  

 

Zadania zlecone gminy –18 282 445,00 zł: 

 składki zdrowotne – 20 071,00 zł, 

 świadczenia rodzinne i fundusz alimen-

tacyjny – 3 393 869,00 zł, 

 dodatki energetyczne – 1246,00 zł, 

 świadczenia wychowawcze –                                     

13 902 444,00 zł.  

 „Dobry Start” - 963 810,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.6 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

          Zadania Ośrodka obejmują                       

w szczególności: 

 realizację ustawy o pomocy społecz-

nej,  

 realizację rządowych programów po-

mocy społecznej, m.in. „Posiłek                

w szkole i w domu”, 

 przyznawanie i wypłacanie dodatków 

mieszkaniowych, 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń 

rodzinnych, 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń               

z funduszu alimentacyjnego, 

 prowadzenie postępowań wobec dłużni-

ków alimentacyjnych, 

 realizację świadczeń pomocy material-

nej o charakterze socjalnym dla uczniów 

tj. stypendia socjalne, 

 realizację zadań wynikających                           

z ustawy o wspieraniu rodziny                            

i systemie pieczy zastępczej, 

 realizację zadań wynikających                           

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży                  

i rodzin "Za życiem", 

 realizację zadań w zakresie pomocy spo-

łecznej wynikającej z ustawy                            

83% 

17% 
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o kombatantach oraz niektórych oso-

bach będących ofiarami represji wojen-

nych i okresu powojennego, 

 realizację Gminnego Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, 

 realizację Gminnego Programu Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie, 

 realizację Gminnego Programu Przeciw-

działania Narkomanii, 

 przyznawanie i wypłacanie dodatków 

energetycznych, 

 realizację zadań z ustawy o ustaleniu               

i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

 realizację zadań z ustawy o ustaleniu             

i wypłacie specjalnego zasiłku opiekuń-

czego, 

 realizację programu Karta Dużej Ro-

dziny, 

 realizację programu Kobierzycka Karta 

Dużej Rodziny 2015-2020, 

 realizację rządowego programu "Dobry 

Start", 

 realizację rządowego programu „Ro-

dzina 500 plus”, 

 organizację posiedzeń Zespołu Interdy-

scyplinarnego, 

 przyznawanie uprawnień do świadczeń 

zdrowotnych dla osób nigdzie nieubez-

pieczonych. 

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej 

jest zapobieganie trudnym sytuacjom życio-

wym przez podejmowanie działań zmierzają-

cych do usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. Tak rozumiana 

praca socjalna stanowi fundament polityki 

społecznej. Jednym z zadań własnych gminy, 

realizowanym przez tut. Ośrodek jest opraco-

wanie i realizacja projektów socjalnych. 

 

W roku 2018 Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Kobierzycach realizował 

następujące projekty socjalne:  

 „Tornister pełen uśmiechów” – w ra-

mach projektu wyposażono 30 uczniów 

w tornistry z przyborami szkolnymi. Pro-

jekt sponsorowany przez darczyńców  

z klubu CSR WroClub z Wrocławia. 

 „Radość dziecka ponad wszystko” – 

dzięki sponsorom 17 dzieci wraz z opie-

kunami spędziło czas na zabawie w Ro-

dzinnym Centrum Rozrywki w Loopy's 

World w Bielanach Wrocławskich i sko-

rzystało z poczęstunku w restauracji KFC 

w Bielanach Wrocławskich, 

 „Rodzina ponownie razem” – dzięki 

sponsorom działającym w wolontariacie 

w Szkole Podstawowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej wy-

posażono mieszkanie rodziny zastępczej 

w niezbędny sprzęt gospodarstwa do-

mowego. 

 „List do Św. Mikołaja” – dzięki sponso-

rom: STENA Recykling Sp. z o. o. z sie-

dzibą w Pustkowie Żurawskim, Fabryka 

Czekolady Mondelez z Bielan Wrocław-

skich, Stowarzyszenie "Bielany Dla Cie-

bie", Ochotnicza Straż Pożarna w Kobie-

rzycach oraz Kobierzycki Ośrodek Kul-

tury zorganizowaliśmy zabawę wraz  

z upominkami dla 30 dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 

 
2.7 Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakre-

sie dożywiania” Program ustanowiony 

uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/542/14 z dnia 

24.01.2014 r. w sprawie wieloletniego pro-

gramu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci             

i młodzieży na lata 2014-2020”. 

Powyższym programem objętych było ogó-

łem 288 osób, w tym 104 dzieci w szkołach  

i przedszkolach w formie gorącego posiłku. 

Rodziny otrzymywały także pomoc finansową 

w formie zasiłków na zakup żywności. 
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Program Osłonowy Gminy Kobierzyce na lata 

2014-2020 „Pomoc rzeczowa dla potrzebują-

cych” uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXXVII/544/14 z dnia 24.01.2014r. 

Na podstawie tego programu z pomocy ko-

rzystały głównie osoby/rodziny, które otrzy-

mały pomoc w formie żywności, środków czy-

stości, artykułów pościelowych itp. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018 

Najważniejszymi zadaniami Gminy w 2018 

roku były: profilaktyka dzieci i młodzieży, 

umocnienie rodziny, zmniejszanie skutków 

uzależnień poprzez prowadzenie Gminnego 

Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Uzależnień, tzw. punktu konsultacyj-

nego oraz telefonu zaufania. Celem ogólnym 

programu było ograniczenie na terenie 

Gminy Kobierzyce spożycia alkoholu i związa-

nych z tym problemów zdrowotnych i spo-

łecznych.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkoma-

nii na rok 2018 

Głównym celem Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii na rok 2018 było za-

pobieganie, ograniczania używania narkoty-

ków oraz związanych z tym problemów po-

przez edukację społeczności gminy Kobie-

rzyce na temat zjawiska narkomanii, uwrażli-

wienie na oznaki i skutki zażywania środków 

psychoaktywnych, a także wskazanie kon-

kretnych sposobów pomocy ludziom uzależ-

nionym od narkotyków i ich rodzinom, co w 

efekcie dało możliwość przyczynienia się do 

zmniejszenia zjawiska narkomanii na terenie 

gminy. W Gminnym Punkcie Profilaktyki                              

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień                   

w Kobierzycach (punkt konsultacyjny) realizo-

wane były następujące programy profilak-

tyczne: 

 Grupa motywująca osoby uzależnione 

od narkotyków do leczenia, przed pod-

stawową terapią lub po podstawowej te-

rapii odwykowej w placówce zdrowia”, 

 Grupa edukacyjna dla młodzieży z grup 

ryzyka, 

 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uza-

leżnionych od narkotyków lub ekspery-

mentujących z narkotykami, 

 Program w zakresie edukacji                                    

o narkotykach i szkodliwości ich działa-

nia dla rodziców i nauczycieli, 

 Szkolenie dla osób współpracujących               

w gminie Kobierzyce w zakresie edukacji 

o narkotykach i szkodliwości ich działa-

nia. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy                  

w Rodzinie na rok 2018 

Celem ogólnym programu było tworzenie wa-

runków do skuteczniejszego przeciwdziałania 

przemocy poprzez: przeciwdziałanie prze-

mocy w rodzinie, zmniejszanie skali zjawiska 

przemocy  w rodzinie, zwiększanie dostępno-

ści pomocy rodzinom, w których stosowana 

jest przemoc, zwiększanie skuteczności 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwiększe-

nie skuteczności działań interwencyjnych, ko-

rekcyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

Cele realizowane były poprzez: systema-

tyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w 

rodzinie, szkolenie służb zajmujących się 

przemocą w rodzinie, udzielanie profesjonal-

nej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

oddziaływania na sprawców przemocy w ro-

dzinie oraz utworzenie Zespołu Interdyscypli-

narnego. 

 

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na 

Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

wchodzi 16 osób. Zespół Interdyscyplinarny 

zajmował się w szczególności:  

 oceną sytuacji problemowej osoby indy-

widualnej, rodziny, grup problemowych 

lub środowiska znajdujących się w sytu-

acji kryzysowej i wypracowaniem spo-

sobu postępowania, celem przywróce-

nie integralności rodziny, lub środowiska 

oraz możliwości realizowania ich funkcji, 

oraz podejmował działania w tym celu.  
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 udzielaniem pomocy, a w zależności od 

potrzeb poradnictwa socjalnego, praw-

nego, psychologicznego osobom, rodzi-

nom, grupom problemowym i środowi-

sku, mającym trudności lub wykazują-

cym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów.  

 Podejmowaniem interwencji                                  

w przypadku przemocy domowej                         

i uruchamianiem procedury mającej na 

celu jej powstrzymanie.  

 udzielaniem pomocy dzieciom doświad-

czającym i będących świadkami prze-

mocy w rodzinie. - podejmowaniem 

wspólnych działań w ramach procedury 

„Niebieska karta”. 

 utworzeniem 47 grup roboczych w celu 

rozwiązywania problemów związanych              

z wystąpieniem przemocy w rodzinie               

w indywidualnych przypadkach.  

W 2018 wpłynęło 47 wniosków wszczynają-

cych procedurę Niebieskiej Karty, w tym 42 

założonych przez Policję, 2 założone przez 

Jednostkę Oświaty, 2 założone przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 1 założona przez Służbę 

Zdrowia. Razem rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty było 72. Zakończono proce-

durę 44 grup roboczych. Odbyło się 310 po-

siedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/ 

Grup Roboczych, w tym 4 posiedzenia ogólne 

oraz 306 spotkań Grup Roboczych. Zespół 

działał przy Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej, który zapewniał jego obsługę organi-

zacyjno - techniczną. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

Założeniem programu jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asy-

stenci rodziny w roku 2018 mieli pod swoją 

opieką 20 rodzin (43 małoletnich podopiecz-

nych) oraz dodatkowo dwie rodziny realizując 

zadania z ustawy „Za życiem” z terenu gminy 

Kobierzyce, głównie w zakresie poradnictwa. 

 

 

 

Karta Dużej Rodziny 

Celem programu jest podjęcie działań na 

rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez 

właściwych ministrów, jak i przez inne pod-

mioty, w tym niepubliczne, które mogą za-

pewnić rodzinom wielodzietnym szczególne 

uprawnienia w ramach prowadzonej działal-

ności. Wydano 358 kart w tym dla rodziców – 

133 karty, dla dzieci – 225 kart. 

 

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata 

2015-2020 

W 2018 r. w ramach programu wnioski złożyły 

54 rodziny, wydano 238 kart, w tym 88 dla ro-

dziców, a 145 dla dzieci. W ramach programu 

aktualne są porozumienia z następującymi 

firmami: Hotel Topacz, Eclipse Hotel, Żłobek  

i Przedszkole Lingua Baby, Decathlon, Power-

man Sport oraz Park Trampolin JUMP World. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ) 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

jest programem współfinansowanym ze środ-

ków Unii Europejskiej, który ma na celu 

wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebu-

jących poprzez udzielenie im nieodpłatnej po-

mocy żywnościowej. W 2018 roku tut. Ośro-

dek współpracował z Bankiem Żywności we 

Wrocławiu. W ramach powyższego programu 

tut. Ośrodek wydał 57 skierowań dla 181 

osób na artykuły spożywcze. 

 

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-

ciem” 

Celem ustawy jest uregulowanie w sposób 

kompleksowy wsparcia dla kobiet w  ciąży              

i  rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem ko-

biet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepo-

wodzeń położniczych, a także dzieci, u któ-

rych zdiagnozowano ciężkie i  nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę za-

grażającą ich życiu, które powstały w prena-

talnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. W 2018 roku przyjęto 2 wnioski, 

wpłacono 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 

zł.
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2.8 Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

             

Ilość osób zatrudnionych w GOPS Kobierzyce 25 

Ilość etatów 24,5 

 

 

2.9 Ochrona zdrowia 

 

            W ramach ochrony zdrowia Gmina Ko-

bierzyce realizowała działania wynikające z 

programów oraz w ramach placówek świad-

czących usługi zdrowotne na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

 

 

 

2.10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2018 

 

            Najważniejszymi zadaniami Gminy                     

w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia  

były: profilaktyka dzieci i młodzieży, umocnie-

nie rodziny, zmniejszanie skutków uzależnień 

poprzez prowadzenie Gminnego Punktu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależ-

nień, tzw. punktu konsultacyjnego oraz tele-

fonu zaufania. Celem ogólnym Programu było 

ograniczenie na terenie Gminy Kobierzyce 

spożycia alkoholu i związanych z tym proble-

mów zdrowotnych i społecznych. Celami 

szczegółowymi programu była: poprawa do-

stępności do leczenia odwykowego miesz-

kańcom gminy, wspomaganie psychospo-

łeczne i prawne osób poddawanych prze-

mocy w rodzinie, zmniejszenie ilości przypad-

ków naruszeń ustawy o wychowaniu w trzeź-

wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rein-

tegracja społeczna i zawodowa osób zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym, wspomaga-

nie działań dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, kontynuacja profilak-

tyki gminnej angażująca wiele grup społecz-

ności lokalnej (młodzieży, wychowawców, 

przedstawicieli samorządu  i inne). Realizato-

rami programu był: Urząd Gminy, Kobierzycki 

Ośrodek Kultury, Gminne Jednostki Oświaty, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko-

bierzycach (koordynator programu).
 

Wydatki związane z realizacją działań na rzecz ochrony zdrowia w ramach realizacji Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

 

Lp. Nazwa zadania Kwoty 

1. 
działalność Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych 
90 288,11 zł 

2. praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 931,56 zł 

3. 
wywiady i skierowanie wniosków Komisji do sądu celem zobowiąza-

nia do leczenia odwykowego od alkoholu 
8 012,00 zł 

4. szkolenia osób współpracujących  w zakresie uzależnień 23 926,67 zł 
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5. 
realizacja programu profilaktycznego- porady prawne dla osób z ro-

dzin dysfunkcyjnych 
9 600,00 zł 

6. świetlice profilaktyki środowiskowej- koszt energii 20 000,00 zł 

7. wydatki inwestycyjne 337 639,00 zł 

8. realizacja kampanii profilaktycznych 3 500,00 zł 

9. realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświaty 262 981,73 zł 

10. 
realizacja programu profilaktycznego wyjazdowego dla dzieci  i mło-

dzieży w wieku od 7 do 16 lat 
51 050,00 zł 

11. 
realizacja programu profilaktycznego dla osób uzależnionych i człon-

ków ich rodzin 
20 000,00 zł 

12. prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie 34 994,22 zł 

13. 
realizacja programu świetlic profilaktyki środowiskowej przez Kobie-

rzycki Ośrodek Kultury 
459 528,13 zł 

 RAZEM 1 351 451,42 zł 
 

2.11 Instytucje opieki zdrowotnej 

         Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001, nr 

142, poz.1591) Gmina realizuje zadania w za-

kresie ochrony zdrowia. Jednostką wypełnia-

jącą zadania z zakresu ochrony zdrowia jest 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

(NZOZ) „Twój Lekarz” z siedzibą w Kobierzy-

cach. NZOZ prowadzi działalność w pięciu 

obiektach, których właścicielem jest Gmina 

Kobierzyce:  

 Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach 

 Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym  

 Ośrodek Zdrowia w Pustkowie Wilcz-

kowskim 

 Ośrodek Zdrowia w Ślęzie  

 Punkt Lekarski w Pustkowie Żurawskim. 

Usługi medyczne świadczone przez NZOZ fi-

nansowane są głównie przez Narodowy Fun-

dusz Zdrowia na podstawie umów zawartych 

pomiędzy NZOZ a NFZ. 
 

2.12 Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludz-

kiego    (HPV) w Gminie Kobierzyce na lata 2016-2018

           Bezpośrednim odbiorcą programu 

szczepień w 2018 roku były mieszkanki gminy 

Kobierzyce urodzone w 2006r. Populacja 

dziewczynek 12-letnich liczyła 130 osób,  

z czego do szczepień przystąpiło 75 dziewczy-

nek (58%) oraz 4 dziewczynki z rocznika wcze-

śniejszego.  

Na podstawie przeprowadzonego konkursu 

ofert Gmina Kobierzyce wyłoniła wykonawcę 

szczepień – NZOZ "Przychodnia Rodzinna" 

Kajderowicz i Biliński z Sobótki. Szczepienia 

odbywały się na w gabinecie pielęgniarki                   

w Szkole Podstawowej w Kobierzycach. 

Kwota wydana na szczepienia w 2018 roku to                

42 750,00 zł, koszt zaszczepienia jednej 

dziewczynki to 570,00 zł.
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2.13 Kobierzycki Ośrodek Kultury

Kobierzycki Ośrodek Kultury w swojej ofercie 

proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkol-

nej oraz koła zainteresowań dla dorosłych              

i seniorów. W 2018 roku zajęcia odbywały się               

w godzinach popołudniowych zarówno w sie-

dzibie KOK jak również na terenie gminy: w 19 

świetlicach profilaktycznych, bibliotekach                 

i punktach bibliotecznych, w obiekcie wielo-

funkcyjnym w Ślęzie, w obiekcie w Tyńcu Ma-

łym oraz zajęcia dzienne dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 5 razy w tygodniu w świetlicy 

edukacyjnej opieki wychowawczej                         

w miejscowościach Tyniec n/Ślężą. 

 

     W 2018 roku wydatki na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego wynosiły 3 596 

168,50 zł. 
 

 

                      Wydatki KOK – 3 596 168,50 zł 

 

 

2.14 Wydarzenia kulturalne

 

Lp. Data Wydarzenie Miejsce 

1. 06.01.2018 Koncert "Hej kolęda, kolęda!" 

Hala Sportowo-Widowiskowa  

w Kobierzycach 

 

2. 04.02.2018 
Koncert Romana Gerczaka z okazji  

dnia babci i dziadka. 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 

3. 11.02.2018 
Dolnośląski konkurs recytatorski klas VII SP  

i II, III gimnazjum – etap gminny. 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 

4. 16.02.2018 
Koncert z okazji walentynek  w Kobierzycach 

„muzycznie  z Frankiem Sinatrą” 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 

5. 18.02.2018 Koncert „Zakochane Bielany” Obiekt Wielofunkcyjny w Ślęzy 

6. 28.02.2018 
TURNIEJ  Finał gminny ogólnopolskiego 

„Konkursu Wiedzy Pożarniczej” 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

Współorganizowana (plan) 

7. 04.03.2018 
Występ kabaretu „pod wyrwigroszem” 

(artyści sceny polskiej) 

Hala sportowo-widowiskowa 

Kobierzyce 

8. 12.03.2018 Wystawa „Wielkanoc w oczach dzieci” Kobierzycki Ośrodek Kultury 

9. 14.03.2018 
Warsztaty wielkanocne 

Warsztaty świąteczne 
Kobierzycki Ośrodek Kultury 

10. 18.03.2018 
Kobierzyckie spotkania z poezją dolnośląski 

konkurs recytatorski dla klas IV-VI 
Kobierzycki Ośrodek Kultury 

11. 23.03.2018 Konkurs dla dzieci-bierki Kobierzycki Ośrodek Kultury 

12. 15.04.2018 Festyn wiosenny 

Hala Sportowo – Widowiskowa 

w Kobierzycach 
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13. 
03.05.2018 

 

Patriotyzm i pamięć - uchwalenie 

Konstytucji 3 maja wystawa 

Kościół parafialny w Kobierzy-

cach 

14. 
12.05.2018 

 

70-lecie OSP w Pustkowie Wilczkowskim 

 
Pustków Wilczkowski 

15. 
13.05.2018 

 

Jubileusz XXXV-lecia kobierzyckiego 

Ośrodka kultury 

Hala Sportowo – Widowiskowa 

w Kobierzycach 

16. 
28.05.2018 

 
Konkurs wiedzy o gminie Kobierzyce 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 

17. 
02.06.2018 

 

Wystawa „X spotkanie kresowe”  

i rozstrzygnięcie konkursu „Moja mała ojczy-

zna” z wernisażem 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 

18. 
09.06.2018 

 

Kobierzyckie spotkania 

Z kulturą „kobierzyckie rock-oko” 

Stadion sportowy 

 w Kobierzycach 

 

19. 21.06.2018 Akcja krwiodawstwo Kobierzycki Ośrodek Kultury 

20. 
23.06.2018 

 

Noc świętojańska i przegląd zespołów ludo-

wych w Ślęzy 
Ślęza-teren rekreacyjny 

21. 

25.08.2018 

– 

26.08.2018 

Dożynki gminne 2018 

Stadion sportowy  

w Kobierzycach 

 

22. 15.09.2018 Wystawa fotograficzna podożynkowa Kobierzycki Ośrodek Kultury 

23. 22.09.2018 Otwarcie trasy rowerowej T - 3 

Hala Sportowo-Widowiskowa 

Kobierzycach 

Warsztaty 

24. 07.10.2018 

Patriotyzm i pamięć „każdemu wolno ko-

chać” – koncert z okazji 100-lecia niepodle-

głości. 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

25. 14.10.2018 
Kobierzyckie spotkania 

 Z Kulturą  XX-lecie 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

Współorganizacja (plan) 

26. 

27. 

28. 

09.10.2018 

12.10.2018 

16.10.2018 

Patriotyzm i pamięć 

Prelekcja poświęcona 

 I. J. Paderewskiemu, wybitnemu pianiście  

i mężowi stanu. 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

29. 17.10.2018 
XVI edycja programu stypendialnego Wójta 

Gminy Kobierzyce 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

Współorganizacja (plan) 

30. 26.10.2018 
Patriotyzm i pamięć 

Recital fortepianowy Anny Miernik 

Obiekt Wielofunkcyjny w Ślęzie 

 

31. 11.11.2018 

Patriotyzm i pamięć 

100 lecie odzyskania niepodległości przez 

Polskę   wystawa „droga do niepodległości”. 

Wystawa pod patronatem wójta gminy  

Kobierzyce –wystawa prac dzieci z ZSP  

w Wysokiej „Kocham cię polsko” 

Hala Sportowo-Widowiskowa 

Kobierzycach 

32. 
13.11- 

30.11.2018 

Wystawa „Droga do niepodległości”. 

Wystawa pod patronatem Wójta Gminy  

Kobierzyce –wystawa prac dzieci z ZSP  

w Wysokiej „Kocham Cię Polsko” 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 
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33. 18.11.2018 
Koncert „Zacznij od Bacha-pamięci  

Zbigniewa Wodeckiego” 
Kobierzycki Ośrodek Kultury 

34. 07.12.2018 Festyn świąteczny (koncert i festyn) 
Hala Sportowo-Widowiskowa 

Kobierzycach 

35. 08.12.2018 Festyn Świąteczny (Koncert i  festyn) 
Hala Sportowo-Widowiskowa 

Kobierzycach 

36. 18.12.2018 
Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy  

Kobierzyce 
Kobierzycki Ośrodek Kultury 

2.15 Biblioteki

            Aktywnemu uczestnictwu mieszkań-

ców gminy Kobierzyce w kulturze poprzez 

czytelnictwo służy dobrze rozbudowana sieć 

bibliotek publicznych. Na dzień 31.12.2018 r. 

w sieci Bibliotek Publicznych Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury w Kobierzycach funkcjonuje:  

 1 biblioteka stopnia podstawowego –            

w  Kobierzycach,  

 5 filii bibliotecznych: w Bielanach Wro-

cławskich, Jaszowicach, Tyńcu Małym, 

Tyńcu n/Ślęzą i Wierzbicach, 

 1 punkt biblioteczny – w Pustkowie Żu-

rawskim. 

Liczba czytelników ogółem wynosi 3435 osób.  

 W 2018 roku do wszystkich filii zaku-

piono telefony bezprzewodowe, ladę biblio-

teczną do filii bibliotecznej w Wierzbicach 

oraz stoliki i krzesełka (kącik czytelniczy dla 

najmłodszych) do filii bibliotecznej w Biela-

nach Wrocławskich. 

 

Na dzień 31.12.2018 r., wszystkie biblioteki 

spełniają wymogi stawiane lokalowi biblio-

tecznemu oraz zaopatrzone są w sprzęt nie-

zbędny do pracy bibliotekarza i obsługi czytel-

ników.
 

 

 

 

 

 

2.16 Zatrudnienie w Kobierzyckim Ośrodku Kultury

 

Ilość osób zatrudnionych w KOK  29 

Ilość etatów 28,5 
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2.17 Sport i rekreacja

              Sport w Gminie Kobierzyce to działal-

ność klubów sportowych i Kobierzyckiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kluby prowadzą 

działalność sportową w takich dyscyplinach 

jak: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, ko-

szykówka, judo, boks, karate, tenis stołowy, 

badminton, jeździectwo, szermierka, stwa-

rzając możliwość uprawiania ulubionych dys-

cyplin sportu. Przy finansowym wsparciu sa-

morządu lokalnego i sponsorów, oferta sto-

warzyszeń sportowych dla osób chcących tre-

nować a także dla kibiców, staje się z roku na 

rok coraz bardziej atrakcyjna. Szeroką ofertą 

zajęć, sukcesywnie poszerzaną, może  po-

chwalić się  Kobierzycki Ośrodek Sportu i Re-

kreacji. 

 
2.18 Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

              Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekrea-

cji w Kobierzycach działając jako jednostka 

budżetowa Gminy Kobierzyce, realizuje zada-

nia Gminy w obszarze sportu i rekreacji. Zada-

nia KOSiR zostały nakreślone w statucie jed-

nostki a uszczegółowione w regulaminie or-

ganizacyjnym.  

KOSiR jako jednostka organizacyjna Gminy 

prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o 

roczne plany dochodów i wydatków zatwier-

dzane na każdy rok budżetowy przez Gminę 

Kobierzyce.  

W 2018 roku wydatki KOSiR wynosiły                               

3 456 915,39 zł. 

Wydatki zostały przeznaczone na zadania 

związane z administrowaniem bazy material-

nej, tj. boisk sportowych, obiektów sportowo 

– rekreacyjnych, budynków i budowli, mienia 

ruchomego oraz na zadania związane z orga-

nizacją wydarzeń sportowych i prowadze-

niem działalności sekcji sportowych dla 

mieszkańców Gminy Kobierzyce. 

 

 

 

 

2.19 Baza materialna sportowa i administracyjna 

 

Bazę materialną ośrodka stanowią 

obiekty sportowo-rekreacyjne, będące                        

w zasobach Gminy. Zgodnie z wytyczonymi 

zadaniami, KOSiR jest zobowiązany do utrzy-

mywania bazy sportowo – rekreacyjnej we 

właściwym stanie technicznym, jej moderni-

zacji i rozbudowy, a co za tym idzie do wyko-

nywania remontów bieżących, remontów ka-

pitalnych i inwestycji w istniejącej substancji 

trwałej. Wszelkie działania podejmowane w 

dziedzinie remontowo-inwestycyjnej mają na 

celu stworzenie coraz bardziej komfortowych                      

i bezpiecznych warunków użytkownikom, do 

których należą: mieszkańcy Gminy Kobierzyce 

- dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie 

szkół, zawodnicy różnych dyscyplin sportu 

zrzeszeni      w klubach sportowych i innych 

stowarzyszeniach, a także indywidualni ama-

torzy rekreacji. 

W 2018 roku Kobierzycki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji zgodnie ze statutem regu-

larnie prowadził działania w zakresie kosze-

nia, napraw i remontów, doposażenia, sprzą-

tania na terenach administrowanych tj. 
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obiektach sportowych, rekreacyjnych i pla-

cach zabaw na terenie Gminy Kobierzyce.  

 

 

 

Boiska sportowe służące rozgrywkom ligowym PZPN (wielkość gruntów) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny sporowo – rekreacyjne (wielkość gruntów) 

Lp. Miejscowość m² 

1. Bąki 4 000 

2. Bielany Wrocławskie  1 309 

3. Bielany Wrocławskie 695 

4. Bielany Wrocławskie 12 951 

5. Bielany Wrocławskie 4 252 

6. Biskupice Podgórne 1 852 

7. Budziszów 2 250 

8. Chrzanów 4 600 

9. Cieszyce 20 105 

10. Cieszyce 126 

11. Damianowice 13 200 

12. Damianowice 320 

13. Dobkowice 11 112 

14. Domasław 5 500 

15. Domasław 13 595 

16. Jaszowice 7 131 

17. Kobierzyce 38 016 

18. Kobierzyce 300 

19. Kobierzyce 16 802 

20. Królikowice 2 729 

21. Królikowice 2 704 

22. Krzyżowice 13 120 

Lp. Miejscowość m² 

1. Bielany Wrocławskie 6 400 

2. Domasław 6 500 

3. Jaszowice 8 500 

4. Małuszów 17 750 

5. Solna 14 400 

6. Wierzbice 7 700 

7. Kobierzyce 10 100 

8. Krzyżowice 7 100 

9. Pustków Wilczkowski 5 100 

10 Magnice 5 300 

 Razem 88 850 m2 
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23. Księginice 1 537 

24. Księginice 4 400 

25. Kuklice 9 773 

26. Magnice 2 451 

27. Małuszów 426 

28. Nowiny 6 100 

29. Owsianka 10 385 

30. Pełczyce 1 200 

31. Pustków Żurawski 200 

32. Racławice Wielkie 24 831 

33. Rolantowice 5 700 

34. Solna 13 998 

35. Szczepankowice 681 

36. Ślęza 13 241 

37. Ślęza 26 823 

38. Tyniec Mały 6 600 

39. Tyniec nad Ślęzą 9 436 

40. Wysoka 9 724 

41. Żerniki Małe 11 600 

42. Żurawice 14 584 

43. Małuszów 790 

44. Pustków Żurawski 15 177 

45. Wierzbice 6 827 

46. Pustków Wilczkowski 3 330 

47. Ślęza 3 582 

 
Razem 380 065m² 

 

Na gruntach administrowanych przez KOSiR znajdują się budynki i budowle  

Lp. Miejscowość 
Wykaz obiektów znajdujących sią na gruncie przekazanym 

KOSiR 

1. Bąki 
Plac zabaw, boisko do siatkówki polowej i koszykówki, al-

tana 

2. Bielany Wrocławskie Boisko sportowe 

3. Bielany Wrocławskie Teren rekreacyjny, plac zabaw 

4. Bielany Wrocławskie 
Arkalandia teren rekreacyjny Bielany, siłownia ze-

wnętrzna, skatepark 

5. Bielany Wrocławskie Plac zabaw 

6. Budziszów Plac zabaw, boisko sportowe 

7. Chrzanów Plac zabaw, boisko sportowe 

8. Cieszyce Plac zabaw, altana 

9. Cieszyce Plac zabaw 

10. Damianowice Plac zabaw, boisko sportowe 

11. Damianowice Plac zabaw 

12. Dobkowice Plac zabaw, boisko sportowe 
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13. Domasław Boisko sportowe 

14. Domasław Plac zabaw, boisko sportowe 

15. Domasław Park teren rekreacyjno - wypoczynkowy 

16. Jaszowice Stadion sportowy, wiatrołap 

17. Jaszowice Plac zabaw 

18. Kobierzyce 
Stadion, kontener biurowy, garaż metalowy, garaż meta-

lowy, kontener biurowy 

19. Kobierzyce Plac zabaw, siłownia zewnętrzna 

20. Kobierzyce Obiekt rekreacyjny 

21. Kobierzyce Hala widowiskowo sportowa, garaż metalowy 

22. Królikowice Plac zabaw, obiekt rekreacyjny, wiata dwuspadowa 

23. Krzyżowice Boisko sportowe 

24. Krzyżowice Plac zabaw, altana drewniana 

25. Księginice Boisko sportowe 

26. Księginice Altana drewniana 

27. Księginice Plac zabaw 

28. Kuklice Plac zabaw, boisko sportowe 

29. Magnice Boisko sportowe, wiatrołap 

30. Magnice Plac zabaw, boisko sportowe 

31. Małuszów Boisko sportowe 

32. Małuszów Plac zabaw 

33. Nowiny Plac zabaw, boisko sportowe 

34. Owsianka Boisko sportowe, altana drewniana, 

35. Owsianka Plac zabaw 

36. Pełczyce Plac zabaw 

37. Pełczyce Obiekt rekreacyjny 

38. Pustków Wilczkowski 
Plac zabaw, boisko sportowe, wiatrołap, wiatrołap, budy-

nek szatni 

39. Pustków Żurawski Boisko sportowe, wiatrołap, wiatrołap 

40. Pustków Żurawski Plac zabaw 

41. Racławice Wielkie Plac zabaw 

42. Rolantowice Boisko sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna 

43. Solna Boisko sportowe 

44. Solna Budynek zaplecza sportowego, 

45. Solna Plac zabaw 

46. Szczepankowice Plac zabaw 

47. Ślęza Boisko sportowe, teren rekreacyjny, plac zabaw 

48. Ślęza Teren rekreacyjny 

49. Tyniec Mały Plac zabaw, boisko sportowe 

50. Tyniec nad Ślęzą Plac zabaw, boisko sportowe 

51. Tyniec nad Ślęzą Boisko sportowe 

52. Tyniec nad Ślęzą Plac zabaw 

53. Tyniec nad Ślęzą Plac zabaw 

54. Wierzbice 
Plac zabaw, boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, boisko 

sportowe 

55. Wysoka Boisko sportowe 

56. Wysoka Plac zabaw 
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57. Wysoka Plac zabaw, boisko sportowe 

58. Wysoka Teren rekreacyjny 

59. Żerniki Małe Plac zabaw, boisko sportowe 

60. Żurawice 
Plac zabaw, altana drewniana, teren rekreacyjny, boisko 

sportowe 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku po-

wierzchnia gruntów przekazana Kobierzyc-

kiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wraz  

z usytuowanymi na nich budynkami i budow-

lami wynosiła 460 033 m2 zgodnie                                   

z załącznikiem do Uchwały NR III/31/2018 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 grudnia 

2018r.  

 

2.20 Sekcje sportowe 

 

W 2018 roku Kobierzycki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji prowadził zajęcia w formie 

15 rodzajów nieodpłatnych sekcji sportowych 

dla niepełnoletnich i pełnoletnich mieszkań-

ców gminy Kobierzyce.  

Liczba terminów zajęć wynosiła 86 ty-

godniowo co stanowiło 165 godzin zajęć 

sportowych w tygodniu. 

 

Lp. Rodzaj sekcji Liczba grup Lokalizacja 

1. Piłka nożna 10 
Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,  

Jaszowice 

2. Koszykówka 4 Kobierzyce 

3. Karate 7 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Wysoka 

4. Crossfit 2 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie 

5. Boks 2 Tyniec Mały 

6. Nordic Walking 2 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie 

7. Pilates 4 Kobierzyce, Ślęza, Wysoka, Tyniec Mały 

8. Aerobic 4 Kobierzyce, Ślęza, Wysoka, Tyniec Mały 

9. Gimnastyka artystyczna 1 Wysoka 

10. Gimnastyka sportowa 1 Kobierzyce 

11. Szachy 6 Tyniec Mały, Bielany Wrocławskie 

12. Warsztaty biegowe 2 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce 

13. Ćwiczenia oddechowe 2 Pustków Żurawski, Kobierzyce 

14. Fizjoterapia 1 Kobierzyce 

15. Yoga 2 Tyniec Mały, Bielany Wrocławskie 

 

Łączna liczb grup: 46 

 

Łączna liczba mieszkańców Gminy re-

gularnie uczęszczających na zajęcia sekcji w 

roku 2018r wynosiła ok. 950 osób. KOSiR za-

pewniał transport (dowóz i odwóz na zajęcia) 

niepełnoletnim uczestnikom zajęć. Uczest-

nicy sekcji sportowych KOSiR wzięli również 

udział w zawodach i rozgrywkach sporto-

wych.  
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2.21 Imprezy i wydarzenia sportowe  

 

W 2018 roku KOSiR zorganizował 

wiele wydarzeń sportowych,  w których wzięli 

udział mieszkańcy Gminy Kobierzyce.  

 

Lp. Impreza Data Miejsce 

1. 

Turniej piłkarski i gala stypendialna podczas 

II Halowych Mistrzostw Polski Artystów  

w tenisie ziemnym 

05.01.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

2. Ferie zimowe na sportowo 
15.01-19.01.2018 

22.01-26.01.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

3. Feryjny Turniej koszykówki 28.01.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

4. Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci 10.02.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

5. Hell Weekend Karate 23-25.02.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

6. Wiosenny Turniej Szachowy 03.03.2018 
Obiekt Wielofunkcyjny Bie-

lany Wrocławskie/Ślęza 

7. Halowe Rozgrywki Piłki Nożnej Orlik 11.03.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

8. Sobota Bokserska – Turniej Boksu 24.03.2018 
Sala sportowa  

w Tyńcu Małym 

9. 
Dzień Testów do Akademii Piłkarskiej 

Gminy Kobierzyce 
25.03.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

10. 
VIII Międzynarodowy Turniej Karate Shinky-

okushin – Kobierzyce Cup 
07.04.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

11. Warsztaty biegowe KOSiR 
Marzec-Paździer-

nik 2018 

Kobierzyce,  

Bielany Wrocławskie 

12. 
IV Kobierzycki Bieg z Konstytucją na 5 i 10 

km 
03.05.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

13. 

Uroczystość  Nadania Imienia Adama Wój-

cika Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobie-

rzycach 

26.05.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

14. 1 Urodziny KOSiR – warsztaty sportowe 01.06.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

15. 
Olimpiada Sportowa Szkół o Puchar Wójta 

Gminy Kobierzyce 
09.06.2018 

Stadion sportowy 

 w Kobierzycach 

16. 
Turniej tenisa ziemnego na boisku przy Hali 

Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach 
24.06.2018 

Boisko przy Hali Widowi-

skowo - Sportowej w Kobie-

rzycach 
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17. Warsztaty Multisportowe 16-27.07.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach, Stadion 

sportowy w Kobierzycach 

18. Yoga w plenerze 28.07.2018 
Bielany Wrocławskie  

Arkalandia 

19. 
Wakacyjne warsztaty piłkarskie dla dzieci  

z terenu Gminy Kobierzyce 
30.07-03.08.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach, Stadion 

sportowy w Kobierzycach 

20. Yoga w plenerze 04.08.2018 Domasław 

21. Yoga w plenerze 05.08.2019 Kobierzyce 

22. Yoga w plenerze 11.08.2018 Pustków Żurawski 

23. Yoga w plenerze 12.08.2018 Pełczyce 

24. Turniej dożynkowy piłki nożnej dla dzieci 26.08.2018 
Stadion sportowy 

 w Kobierzycach 

25. Turniej inauguracyjny sezon koszykarski 22.09.2018 
Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

26. 
Impreza z okazji Europejskiego Tygodnia 

Sportu BeActive Krasnal Cup 
23.09.2018 Bielany Wrocławskie 

27. 
Otwarcie Trasy Rowerowej T3 Bielany 

 Wrocławskie - Kobierzyce 
22.09.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

28. Jesienne zawody w Sali fitness 27.10.2018 

Sala fitness w Hali  widowi-

skowo - sportowa  

w Kobierzycach 

29. 
Dzień Testów uzupełniających do Akademii 

Piłkarskiej Gminy Kobierzyce 
28.10.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

30. 
Zajęcia sportowe  podczas Festynu  

Świątecznego 
7-8.12.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

32. Turniej piłki nożnej sekcji KOSiR 15.12.2018 
Stadion sportowy  

w Kobierzycach 

32. 
Międzynarodowy świąteczno – nowo-

roczny turniej w halowej piłce nożnej 
16.12.2018 

Hala Widowiskowo - Spor-

towa w Kobierzycach 

. 

KOSIR wspierał także organizacyjnie 

14 wydarzeń o charakterze sportowym lub 

kulturalnym organizowanych przez stowarzy-

szenia, jednostki organizacyjne i sołectwa  

z terenu Gminy Kobierzyce oraz inne stowa-

rzyszenia: 

 Halowe Mistrzostwa Polski Artystów w 

Tenisie Ziemnym, Mistrzostwa Polski Se-

niorek i Seniorów w Podnoszeniu Cięża-

rów, 35-lecie Kobierzyckiego Ośrodka 

Kultury, Bieg Bielański na 5 i 10 km, Pik-

nik Sołecki w Bielanach Wrocławskich. 

W wydarzeniach wzięło udział łącznie kilkana-

ście tysięcy osób.  

KOSiR posiada również własną stronę 

internetową oraz korzysta z dwóch portali 

społecznościowych w celach informacyjnych 

o realizowanych przez jednostkę zadaniach                 

i organizowanych  wydarzeniach dla 

mieszkańców gminy.   

 

2.22 Dotacje sportowe 
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Udzielone na podstawie ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

ustawy                      z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, Uchwały Nr XXXIII/600/17 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 października 

2017 r.                 w sprawie uchwalenia rocz-

nego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018.  

 

 

Lp. Nazwa klubu Dotacja 2018 

1. UKS Bielik Bielany Wrocławskie 14 000,00 zł 

2. Akademia Piłkarska Jedenastka 5 000,00 zł 

3. KKJ Wiktoria Chrzanów 10 000,00 zł 

4. ULKS Płomień Tyniec Mały 3 000,00 zł 

5. Orliki Tyniec Mały 4 000,00 zł 

6. Stowarzyszenie Sport i Turystyka 4 000,00 zł 

7. Galakticos Solna I półrocze – 25 000,00 zł 

8. KKS Kobierzyce I półrocze – 27 100,00 zł 

9. Polonia Bielany Wrocławskie I półrocze – 35 500,00 zł 

10. Stowarzyszenie Klubów Sportowych I półrocze – 56 700,00 zł 

Razem 184 300,00 zł 

 

Udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce NR XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 

2014 roku w sprawie określania warunków i 

trybu finansowania zadania własnego Gminy  

Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu. 

 

Lp. Nazwa klubu Dotacja 2018 

1. Galakticos Solna II półrocze – 25 000,00 zł 

2. KKS Kobierzyce II półrocze – 20 000,00 zł 

3. Polonia Bielany Wrocławskie II półrocze – 36 500,00 zł 

4. Stowarzyszenie Klubów Sportowych II półrocze – 119 200,00 zł 

5. KS Badminton Kobierzyce 12 000,00 zł 

6. Polonia Jaszowice 125 000,00 zł 

7. KPR Gminy Kobierzyce 1 143 000,00 zł 

8. GKS Kobierzyce 205 000,00 zł 

9. KKJ Wiktoria 10 000,00 zł 

Razem 1 695 700,00 zł 
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Wspomaganie działalności sportowej klubów 

z terenu Gminy Kobierzyce przyniosło w roku 

2018 wymierne efekty sportowe.  

Najlepsze wyniki przedstawiają się następu-

jąco: 

 

Lp. Nazwa klubu Wynik sportowy 

1. 
Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobie-

rzyce 

7 miejsce w rozgrywkach PGNIG  

Superligi Piłki Ręcznej Kobiet 

2. Gminny Klub Sportowy Kobierzyce 
5 miejsce we wrocławskiej klasie okręgowej  

w piłce nożnej 

3. 
WKS Wierzbice - Stowarzyszenie 

Klubów Sportowych 
2 miejsce we wrocławskiej klasie A w piłce nożnej 

4. Galakticos Solna 3 miejsce we wrocławskiej klasie A w piłce nożnej 

5. Polonia Bielany Wrocławskie 5 miejsce we wrocławskiej klasie A w piłce nożnej 

6. Polonia Jaszowice 7 miejsce we wrocławskiej klasie A w piłce nożnej 

7. KS Badminton Kobierzyce 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY  2018 – złoty 

medal w grze pojedynczej, złoty medal w grze deblo-

wej, brązowy medal w mikście 

8. KKS Kobierzyce 
9 miejsce w dolnośląsko-lubuskiej  

III lidze mężczyzn w koszykówce 

9. KKJ Wiktoria Chrzanów 
4 miejsce w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży  

w jeździe na kucach 

 

 

Stypendia sportowe 

 

Wójt Gminy Kobierzyce przyznał następujące stypendia:  

 

Program stypendialny Gminy Kobierzyce w 2018 roku 

Rodzaj stypendium 
Liczba osób, które otrzymały stypen-

dium 
Wydatkowano w 2018 roku 

sportowe 24 60 000,00 zł 

 

Stypendia sportowe mogą być przyznane 

osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Ko-

bierzyce osiągającym wysokie wyniki spor-

towe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klu-

bach sportowych. Stypendia sportowe zo-

stały przyznane w dziedzinach: 8 piłka ręczna, 

5 karate, 3 judo, 3 szachy, 2 badminton, 2 pły-

wanie, 1 jeździectwo, 1 strzelectwo, 1 sumo, 

1 tenis ziemny.  

 

 

 

2.23 Zatrudnienie w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
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Ilość osób zatrudnionych w KOSiR 20 

Ilość etatów 19,24 

 

 

2.24 Inwestycje 

  

Inwestycje – użyteczność publiczna 

 

Nazwa zadania Budowa stadionu w Kobierzycach 

Termin realizacji 2018 r.  

Wartość robót brutto 
plan – 4 600 000,00 zł, wykonanie – 4 524 760,04 zł, tj. 98,36% 

 

W ramach inwestycji w 2018 roku realizowano pierwszy etap budowy stadionu w Kobierzycach, który obej-

mował:   

 budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej z oświetleniem, zraszaniem i odwodnie-

niem 

 wyposażenie boiska piłkarskiego w piłkochwyty  

 budowę siłowni plenerowej 

 budowę placu zabaw 

 dostawę i montaż trybun prefabrykowanych oraz wiat stadionowych 

 budowę zespołu kontenerów szatniowych  

 dostawę kontenera sanitarnego dla kibiców i użytkowników kompleksu  

 budowę komunikacji i parkingu z nawierzchnią z kostki betonowej 

 budowę oświetlenia terenu  

 wycinkę drzew i krzewów 

 rozbiórkę wałów ziemnych z wywozem i utylizacją urobku oraz wykonaniem trawników 

 budowę ogrodzenia wraz furtkami i bramami wjazdowymi 

Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2019 roku.  

Gmina Kobierzyce pozyskała na realizacje tej inwestycji dofinansowanie w wysokości  2 710 162,60 zł (w tym 

2 168 130,08 zł z EFRR oraz 542 032,52 zł budżet państwa) 

 

Nazwa zadania Budowa terenu sportowo – rekreacyjnego w Ślęzie  

Termin realizacji 2018 r.  

Wartość robót brutto Plan - 4 100 000,00 zł, wykonanie -4 074 888,83 tj. 99,38%   
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W ramach inwestycji w 2018 roku zrealizowano część zadań związanych z budową terenu sportowo- rekre-

acyjnego w Ślęzie, w tym wybudowano:   

 boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej,  

 dwa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy   budynek szatni sportowej,  

 plac zabaw,  

 siłownie zewnętrzną,  

 rolkostradę (naw. asfaltowa),   

 ścieżkę spacerowo-biegową z nawierzchnią z kostki betonowej.  

W 2018 roku zagospodarowano w ramach inwestycji również teren działki                      tj. wykonano 

wewnętrzny układu komunikacji wraz z miejscami postojowymi, ogrodzeniem i oświetleniem terenu.  

Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2019 roku. 

 

Pozostałe inwestycje realizowane na terenie Gminy Kobierzyce 2018 roku w obszarze użyteczno-

ści publicznej 

 

Zadanie Plan % wykonania w 2018 Wykonanie 

Ochrona zdrowia 

Rozbudowa ośrodka 

zdrowia w Kobierzycach 
2 200 000,00 zł 99,74% 2 194 220,95 zł 

Budowa świetlicy  

w Księginicach 
241 040,00 zł 100,00% 241 040,00 zł 

Pomoc społeczna 

Budowa Domu Opieki 

Dziennej  

w Tyńcu Małym 

211 570,00 zł 5,52% 11 685,00 zł 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Budowa świetlicy  

w Kuklicach 
1 121 043,85 zł 94,72% 1 061 857,80 zł 

Budowa świetlicy  

w Księginicach 
1 458 960,00 zł 100,00% 1 458 960,00 zł 

Budowa świetlicy  

w Ślęzie wraz z terenem 

sportowo - rekreacyj-

nym 

3 096 599,00 zł 77,91% 2 412 526,50 zł 

Budowa świetlicy 

 w Pełczycach -Trwają 

prace projektowe.  

Wykonanie całej doku-

mentacji projektowej 

planowane jest w 2019r. 

15 000,00 zł 100,00% 15 000,00 zł 

Budowa siedziby KOK – 

koncepcja zagospodaro-

wania terenu. 

40 000,00 zł 100,00% 40 000,00 zł 
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Budowa filii ośrodka kul-

tury w Wysokiej. Opra-

cowano koncepcję bu-

dynku w uzgodnieniu z 

KOK Kobierzyce. 

31 000,00 zł 97,90% 30 350 zł 

Wykonanie klimatyzacji 

w świetlicy wiejskiej  

w Damianowicach przy 

ul. Spółdzielczej 1B. 

25 000,00 zł 90,04% 22 509,00 zł 

Wykonanie monitoringu 

w świetlicy wiejskiej 

 w Dobkowicach przy  

ul. Partyzantów 2A. 

11 000,00 zł 
99,63% 

 
10 959,30zł 

Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Pustkowie 

Wilczkowskim przy  

ul. Damianowickiej 2A. 

80 000,00 zł 
100,00% 

 
79 998,53 zł 

Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Tyńcu Ma-

łym przy  

ul. Świdnickiej 6. 

500 000,00 zł 
15,07% 

 
75 337,50 zł 

Sport i rekreacja 

Budowa zaplecza spor-

towego w Solnej. 
80 000,00 zł 92,06% 73 648,25 zł 

Wykonanie systemu au-

tomatycznego nawad-

niania boiska sporto-

wego w Solnej. 

120 000,00 zł 93,75% 112 495,19 zł 

Przebudowa terenu re-

kreacyjnego  

w m. Kuklice. 

183 800,00 zł 
100,00% 

 
183 800,00 zł 

Wykonanie oświetlenia  

i wyposażenia boiska 

sportowego  

w Pustkowie  

Wilczkowskim,  

w Cieszycach,  

Szczepankowicach. 

300 000,00 zł 59,84% 179 529,73 zł 

Modernizacja  

i wyposażenie boiska 

sportowego w Pustko-

wie Żurawskim. 

171 000,00 zł 86,72% 148 287,22 zł 

Wykonanie oświetlenia 

boiska sportowego  

w Wierzbicach  

dz. nr 158. 

150 000,00 zł 88,24% 132 355,88 zł 
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3. Ochrona środowiska  

 
4.1 Wstęp

Działania z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Kobierzyce w 2018 roku realizo-

wane były zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 – 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 4.2 Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce 

  

 

 Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Kobierzyce został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/496/17 z dnia 

26 maja 2017r. Program ma na celu realizację 

zadania z zakresu ochrony środowiska obej-

mujących trwała zmianę systemu ogrzewania 

w budynkach mieszkalnych, opartego na pali-

wie stałym, poprzez zainstalowanie bardziej 

ekologicznego źródła ogrzewania takiego jak 

ogrzewanie: gazowe, olejowe, elektryczne, 

ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źró-

dła energii (np. pompy ciepła), jak również 

ogrzewanie wykorzystujące paliwa stałe  

w tym węgiel lub biomasę, spalanych w ko-

tłach  spełniających normy klasy 5 wg PN-EN 

303-5:2012, z automatycznym podajnikiem 

paliwa bez możliwości instalacji rusztu za-

miennego.  
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W roku 2018 na realizację programu przezna-

czono 1 000 000,00 zł, w związku z dużym za-

interesowaniem mieszkańców udziałem  

w programie zwiększono budżet na rok 2018 

do kwoty 1 870 000 zł, w rezultacie zawarto 

206 umów z mieszkańcami z czego 175 go-

spodarstw domowych wymieniło stare źródło 

ciepła na bardziej ekologiczne. Spośród 

mieszkańców korzystających z dotacji 45% 

przeszła na ogrzewanie na ekogroszek w ko-

tłach spełniających normy klasy 5 wg PN-EN 

303-5:2012, 36% mieszkańców przeszło na 

ogrzewanie gazowe, 15% na ogrzewanie na 

biomasę spełniających normy klasy 5 wg PN-

EN 303-5:2012, 3% na ogrzewanie przy użyciu 

pompy ciepła, 1% na ogrzewane elektryczne. 

 

 

 

 4.3 Gospodarka odpadami  

 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku              

w gminach (tj. DZ.U. 2018, poz. 1454 z późn. 

zm.) utrzymanie czystości i porządku w gmi-

nach należy do obowiązkowych zadań wła-

snych gminy (Art. 3. 1.). Gminy zapewniają 

czystość i porządek na swoim terenie i tworzą 

warunki niezbędne do ich utrzymania (Art. 3. 

2). 

 W analizowanym okresie sprawoz-

dawczym, w roku 2018 w zakresie gospoda-

rowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Kobierzyce kontynuowany był system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

funkcjonujący od lipca 2013 r., będący efek-

tem wejścia w życie znowelizowanej ustawy    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Gmina Kobierzyce nie posiadając własnego 

zakładu komunalnego zajmującego się gospo-

darką odpadami na terenie gminy, realizo-

wała odbiór i zagospodarowanie odpadów 

we współpracy z podmiotami prywatnymi. 

Od 02.06.2015 r. do 31.12.2018 r. usługę od-

bioru odpadów z Gminy Kobierzyce świadczył 

P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o. o. z Wrocławia.  

 Gmina Kobierzyce przejęła obowią-

zek organizacji odbioru odpadów komunal-

nych od wszystkich właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Kobierzyce. Celem wprowa-

dzenia nowego systemu gospodarowania od-

padami komunalnymi było uszczelnienie sys-

temu gospodarowania odpadami komunal-

nymi poprzez objęcie wszystkich mieszkań-

ców systemem zbierania odpadów komunal-

nych, prowadzenie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych „u źródła”, zmniej-

szenie ilości odpadów komunalnych, zwięk-

szenie poziomu recyklingu i odzysku odpa-

dów zebranych selektywnie oraz redukcja 

masy odpadów ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania, zwiększenie 

liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,             

a przede wszystkim eliminowanie dzikich wy-

sypisk odpadów oraz praktyk nielegalnego 

spalania odpadów w piecach.  

 W roku 2018 na podstawie danych 

pochodzących ze złożonych przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

liczba mieszkańców gminy Kobierzyce wyno-

siła 21917, a liczba właścicieli nieruchomości, 

od których zostały odebrane odpady komu-

nalne wynosiła 7819. 

Na terenie gm. Kobierzyce w 2018 r. funkcjo-

nował Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych (PSZOK) w Pełczycach na 

ul. Czystej, z Filią w Tyńcu n/Ślęzą na ul. Szkol-

nej, gdzie mieszkańcy mogli nieodpłatnie po-

zbyć się różnego rodzaju odpadów komunal-

nych. 

 

 Według przyjętej przez Gminę Kobie-

rzyce uchwały opłata za gospodarowanie od-

padami komunalnymi pobierana przez Gminę 

Kobierzyce od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, jest obli-

czana od gospodarstwa domowego. 
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Miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo 

domowe od momentu wejścia nowego sys-

temu w życie tj. od lipca 2013 r. nie zmieniły 

się i  w 2018 r. wynosiły: 

 za gospodarstwo domowe 1 osobowe           

w wysokości 25,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe 2 osobowe            

w wysokości 50,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe 3 osobowe          

w wysokości 75,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe 4 osobowe          

w wysokości 100,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe powyżej 4 

osób w wysokości 100,00 zł oraz 2,00 zł 

dodatkowo od każdej kolejnej osoby            

w gospodarstwie domowym. 

Zgodnie z ustawą ustalono również niższe 

miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo 

domowe, jeżeli odpady komunalne są zbie-

rane i odbierane w sposób selektywny: 

 za gospodarstwo domowe 1 osobowe           

w wysokości 13,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe 2 osobowe           

w wysokości 26,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe 3 osobowe           

w wysokości 39,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe 4 osobowe            

w wysokości 52,00 zł, 

 za gospodarstwo domowe powyżej 4 

osób w wysokości 52,00 zł oraz 1,00 zł 

dodatkowo od każdej kolejnej osoby          

w gospodarstwie domowym. 

W uchwale ustalono również stawkę opłaty 

za jednorazowe opróżnienie pojemnika na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komu-

nalne, od właścicieli nieruchomości, na któ-

rych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne: 

 pojemności 120 l - w wysokości 37,00 zł, 

 pojemności 240 l - w wysokości 73,00 zł, 

 pojemności 1100 l - w wysokości 306,00 

zł, 

 w przypadku pojemników o pojemności 

powyżej 1100 l ustala się stawkę opłaty 

za pojemnik na niesegregowane (zmie-

szane) odpady komunalne za każdy litr 

pojemności pojemnika w wysokości 0,20 

zł, 

 w przypadku zbierania odpadów w pra-

sokontenerze stawka opłaty za każdy litr 

pojemności prasokontenera wynosi 0,60 

zł. 

Niższe stawki opłaty za jednorazowe opróż-

nienie pojemnika na niesegregowane (zmie-

szane) odpady komunalne oraz pojemnika na 

odpady surowcowe, od właścicieli nierucho-

mości, na których nie zamieszkują miesz-

kańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny wynoszą zgodnie                     

z uchwałą: 

 pojemności 120 l - w wysokości 16,50 zł, 

 pojemności 240 l - w wysokości 31,50 zł, 

 pojemności 1100 l - w wysokości 132,50 

zł, 

 w przypadku pojemników o pojemności 

powyżej 1100 l ustala się stawkę opłaty 

za pojemnik na niesegregowane (zmie-

szane) odpady komunalne oraz pojem-

nik na odpady surowcowe za każdy litr 

pojemności pojemnika w wysokości 0,10 

zł, 

 w przypadku zbierania odpadów w pra-

sokontenerze stawka opłaty za każdy litr 

pojemności prasokontenera wynosi 0,40 

zł. 

 

 Z dniem 01.07.2017 r. weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19). 

Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego selek-

tywnie zbiera się: 

 papier, 

 szkło, 

 metale, 

 tworzywa sztuczne, 

 odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpa-

dów. 

Powyższe frakcje odpadów należy zbierać             

w pojemnikach. Dopuszcza się również zbie-

ranie wybranych frakcji odpadów w miejscu 

ich wytworzenia w workach. 
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W zakresie wyżej opisanych zmian w 2018 r. 

Gmina podjęła szereg działań polegających 

m.in. na: 

 zmianie modelu gospodarowania odpa-

dami komunalnymi w oparciu o przepisy 

znowelizowanej   ustawy   o   utrzymaniu   

czystości   i   porządku   w   gminach                      

i uwzględniających zbiórkę bioodpadów; 

 opracowaniu szacunkowej analizy eko-

nomicznej funkcjonowania systemu na 

lata 2018 - 2020; 

 przygotowaniu postępowania przetar-

gowego na odbieranie i zagospodarowa-

nie odpadów - wybór nowego podmiotu 

odpowiedzialnego za odbieranie odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości położonych na terenie Gminy; 

 opracowaniu uchwał wprowadzających 

zmiany w systemie gospodarowania od-

padami komunalnymi w gminie Kobie-

rzyce, w oparciu o przepisy znowelizo-

wanej ustawy o utrzymaniu czystości                   

i porządku w gminach i uwzględniają-

cych zbiórkę bioodpadów tj.: 

 Uchwała Nr XL/759/18 Rady Gminy Ko-

bierzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr IX/113/15 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na tere-

nie Gminy Kobierzyce 

 Uchwała Nr XL/760/18 Rady Gminy Ko-

bierzyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr IX/114/15 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świad-

czenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych od-

padów, 

 Uchwała NR II/8/2018 Rady Gminy Ko-

bierzyce z dnia 29 listopada 2018 r.                    

w sprawie określenia wzoru deklaracji              

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

Przedmiotowe działania były krokiem do 

spełnienia wymogów określonych w rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów, umożliwiając prowadzenie 

segregacji wymienionych w rozporządzeniu 

frakcji odpadów. 

 Podjęte w 2018 r. przez Gminę Kobie-

rzyce uchwały weszły w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego z mocą 

obowiązującą od 01.01.2019 r. 

 Gmina Kobierzyce, w ramach gmin-

nej strony internetowej, prowadzi serwis po-

święcony gospodarce odpadami komunal-

nymi, uwzględniający także tematykę eduka-

cji w zakresie postępowania z odpadami ko-

munalnymi 

(http://www.ugk.pl/edukacja-ekologiczna ). 

Na stronie mieszkańcy gminy Kobierzyce 

mogą odnaleźć informacje na temat obowią-

zującego system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Serwis podpowiada jak segre-

gować odpady i które ich rodzaje należy wrzu-

cać do poszczególnych pojemników / wor-

ków. Ponadto na stronie internetowej znaj-

dują się informacje o funkcjonujących Punk-

tach Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-

munalnych (rodzaje odpadów, które można 

oddać do PSZOK, adresy, dni i godziny ich 

otwarcia). Serwis pozwala również mieszkań-

com w każdym momencie zapoznać się  z har-

monogramem odbioru poszczególnych ro-

dzajów odpadów oraz pobrać uchwały, które 

gmina Kobierzyce podjęła w związku                

  z obowiązującym systemem, w tym pobrać 

wzory deklaracji do wypełnienia w formacie 

pdf i doc. 

Gmina Kobierzyce rok rocznie podejmuje 

działania w zakresie edukacji ekologicznej,             

w których udział bierze młodzież szkolna. 

Zróżnicowane działania edukacyjne w zakre-

sie ochrony środowiska i gospodarki odpa-

dami prowadzone są we wszystkich placów-

kach edukacyjnych na terenie gminy. Dzieci 

 i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych 

http://www.ugk.pl/edukacja-ekologiczna
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biorą udział w akcjach i projektach związa-

nych z poznawaniem i ochroną środowiska 

oraz zrównoważonym gospodarowaniem za-

sobami i odpadami.  

Systematycznie prowadzony jest system in-

formacji o środowisku i jego ochronie polega-

jący na udostępnianiu informacji przez pra-

cownika zajmującego się ochroną środowiska 

osobom zainteresowanym, rozdysponowy-

waniem folderów i ulotek dotyczących tema-

tyki ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z podpisaną umową firma świad-

cząca usługi polegającej na odbiorze, zbiera-

niu, transporcie odpadów komunalnych po-

chodzących z nieruchomości na terenie 

gminy   Kobierzyce   oraz  zagospodarowanie  

tych   odpadów  zobowiązana   była do prze-

prowadzenia prelekcji dla uczniów 7 szkół 

znajdujących się na terenie gminy Kobierzyce 

w ilości łącznie 70 godzin lekcyjnych w każ-

dym roku szkolnym, po 10 godzin lekcyjnych 

przypadających na każdą szkołę w każdym 

roku szkolnym. Czas trwania każdej prelekcji -

45 min. Temat prelekcji: System segregowa-

nia odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kobierzyce. 
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4.4 Utrzymanie porządku i czystości w Gminie 

Kobierzyce.  

 

 Gmina Kobierzyce posiada uchwa-

lony Uchwałą nr XLVIII/598/10 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 22 października 2010 r. Pro-

gramu Usuwania Wyrobów Zawierających 

Azbest z terenu Gminy Kobierzyce. 

Zarządzeniem Nr RBPPiZN.0151/0044/2010 

Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 11 marca 

2010 r. ustalone  zasady i tryb postępowania 

w sprawach związanych z usuwaniem                      

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest pochodzących z budynków i budowli 

położonych na terenie gminy Kobierzyce. 

Na terenie Gminy Kobierzyce zinwentaryzo-

wano 98 169,50 m2  azbestu  tj. 1 079,8645 t 

(stan na kwiecień 2008r.; nie prowadzona 

była aktualizacja w/w inwentaryzacji azbe-

stu). 

 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2018 r. do listopada 2018 r. usu-

nięto 43,01 ton azbestu z terenu gminy Ko-

bierzyce (Wykonawca – Firma EKO-MIX);  za 

kwotę 13 992,91 zł - I etap 21,96 t za kwotę 

13 992,91 zł i II etap 21,05 t za kwotę                         

13 413,06 zł. 

 Razem usunięto do chwili obecnej 

350,75 t azbestu tj. ok. 32,48 % zinwentary-

zowanego azbestu. Pozostało do usunięcia 

ok. 729,11 t azbestu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 4.5 Inwestycje 

 

 Poniżej są przedstawione szczegółowe informacje dotyczące inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska rozpoczęte i zrealizowane w 2018 roku. Najważniejsza z inwestycji to budowa kanalizacji 

w Gminie Kobierzyce.   

 

 
Inwestycje- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 

Nazwa zadania  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach    

Termin realizacji 2016-2018 

Wartość robót brutto plan – 3 071 620,41 zł wykonanie – 1 149 257,05 zł, tj. 37,42% 

W ramach realizacji inwestycji została zaprojektowana i wykonana kompleksowa modernizacja oraz 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie 
prawidłowego poziomu oczyszczania wszystkich ścieków komunalnych powstających na terenie 
aglomeracji Kobierzyce. Operatorem oczyszczalni jest Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji Spółka z.o.o. 
Gmina Kobierzyce pozyskała na realizacje tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 8 692 607,10 zł 
w ramach projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach" z  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  
 
 
 

Nazwa zadania  Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce   
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Termin realizacji 2017-2020  

Wartość robót brutto 
 
plan – 30 020 000,00 zł wykonanie – 9 439 648,40 zł, tj. 31,44% 
 

Od 2017r. rozpoczęła się inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej w 11 miejscowościach tj. Małuszów, 
Bąki, Krzyżowice, Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Chrzanów, Magnice, Pełczyce, Księginice, Kuklice, 
Nowiny oraz w części miejscowości Kobierzyce. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj – 
wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje: 

 kanały sanitarne grawitacyjne ok. 32 km, 

 rurociągi ciśnieniowe sieci kanalizacyjnej (z tranzytem pomiędzy miejscowościami) ok. 22 km, 

 odcinki przyłączeniowe kanalizacji do granicy posesji ok. 4 km, 

 sieciowe przepompownie ścieków, 

 rurociągi sieci wodociągowej ok. 4 km. 
 
Gmina Kobierzyce pozyskała na ten cel dotacje w wysokości 13 333 300,00 zł w ramach Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

 

 

Pozostałe inwestycje w obszarze infrastruktury wodociągowej i sanitarnej realizowane w 2018 

roku 

 

Zadanie Plan 
% wykonania 

 w 2018 
Wykonanie 

Bieżąca rozbudowa sieci wodo-
ciągowej na terenie gminy 

935 000,00 zł 
 

47,85% 
 

447 371,07 zł 

Wykonanie ujęcia wody pod-
ziemnej w Biskupicach  

Podgórnych. 
200 000,00 zł 100% 200 000,00 zł 

Bieżąca rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie 

Gminy. 
400 000,00 zł 34,32% 137 288,10 zł 

Budowa sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy w ramach umów 

o współfinansowaniu. 
250 000,00 zł 28,59% 71 479,64 zł 

Rozbiórka oczyszczalni ścieków 
w Pustkowie Żurawskim i bu-
dowa urządzeń przesyłowych 

do Kobierzyc. 

280 000,00 zł 100% 280 000,00 zł 

Rozbiórka oczyszczalni ścieków 
w Wysokiej. 

380 000,00 zł 28,22% 107 233,35 zł 
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4. Infrastruktura 
 

 

 

5.1 Infrastruktura  

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku w ramach wydatków na infrastrukturę zrealizowała wiele 

znaczących inwestycji. Oprócz wyznaczonych na te cele środków własnych, Gmina pozyskała dofi-

nansowanie z funduszy europejskich i krajowych. 

 

Gospodarka komunalna:  

W 2018 roku przeprowadzono inwestycje w 4 

mieszkaniach socjalnych, ponadto podpisano 

umowę na wyburzenie budynku mieszkal-

nego w Ślęzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2  Przewozy pasażerskie  

 

 Od 2008 roku działa dofinansowy-

wana z budżetu Gminy Kobierzyce międzyg-

minna komunikacja autobusowa. Dzięki ta-

kiemu rozwiązaniu wszystkie miejscowości na 

terenie gminy mają połączenie z Kobierzy-

cami oraz Wrocławiem. Autobusowa komuni-

kacja gminna uzupełniana jest przez prywat-

nych przewoźników. W 2018 roku z międzyg-

minnej komunikacji autobusowej skorzystało 

684 000 pasażerów. Wydatki poniesione na 

lokalny transport zbiorowy wyniosły                     

4 633 332,49 zł.  

Przez obszar Gminy przebiega linia kolejowa, 

jednotorowa z Wrocławia do Świdnicy o zna-

czeniu drugorzędnym, wykorzystywana jedy-

nie do transportu towarowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
                     Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

72 
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5.3 Cmentarze komunalne  

 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym do zadań 

własnych gminy należy również zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczegól-

ności zadania własne obejmują sprawy m.in. 

cmentarzy gminnych. Gmina Kobierzyce jest 

zarządcą 6 cmentarzy komunalnych, na tere-

nie których obowiązuje Regulamin Cmentarzy 

Komunalnych. 

 

 

Lp. Adres 

1. Kobierzyce ul. Spółdzielcza 

2. Tyniec Mały ul. Domasławska 

3. Tyniec n/Ślęzą ul. Szkolna 

4. Magnice ul. Św. Józefa 

5. Wierzbice ul. Lipowa 

6. Bielany Wrocławskie ul. Kwiatowa 

 

Wykaz wydatków dotyczących utrzymania 

cmentarzy komunalnych w 2018 roku:  

 64 596,00 zł - przebudowa domu przed-

pogrzebowego wraz z wymianą ogrodze-

nia od ul. Kwiatowej na cmentarzu ko-

munalnym w Bielanach Wrocławskich.  

 61 743,62 zł - sezonowe koszenie traw 

oraz oczyszczenie alejek, placów z gałęzi 

i liści na terenie cmentarzy komunalnych 

w Gminie Kobierzyce. 

 27 735,27 zł - umowa na opracowanie 

dokumentacji projektowo-technicznej 

na budowę parkingu oraz chodników na 

terenie cmentarza w Tyńcu nad Ślęzą.  

 15 966,72 zł - umowa na wynajem i ser-

wis kabin sanitarnych na terenie cmen-

tarzy. 

 73 960,30 zł - inne wydatki. 

 

Łącznie Gmina Kobierzyce przekazała na 

utrzymanie cmentarzy w 2018 roku                          

244 001,91 zł. 

 

 

 5.4 Miejscowe Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

 

W Gminie Kobierzyce obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego, które pokrywają 100% jej po-

wierzchni. Ponadto w trakcie sporządza-

nia jest wprowadzanych wiele zmian w obo-

wiązujących planach, które są odpowiedzią 

na zapotrzebowanie inwestorów oraz miesz-

kańców.  

 

Wydatki Gminy Kobierzyce w 2018 

rok w ramach realizacji działań związanych z 

Miejscowym Planem zagospodarowania 

przestrzennego to 193 821,48 zł 

W ramach działań w 2018 roku spo-

rządzono nowe cząstkowe miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego w: Biela-

nach Wrocławskich, Biskupicach Podgórnych, 

Chrzanowie, Cieszycach, Domasławiu, Jaszo-

wicach, Królikowicach, Krzyżowicach, Księgi-

nicach, Kobierzycach, Małuszowie, Magni-

cach, Pełczycach, Racławicach Wielkich, Ro-

lantowicach, Szczepankowicach, Ślęzie, 

Tyńcu Małym, Tyńcu nad Ślęzą, Wierzbicach, 
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Wysokiej, Żernikach Małych, Żurawicach oraz 

nowy plan dla całej wsi Pustków Żurawski.  

 

 

5.5 Rolnictwo 

 

W Gminie Kobierzyce pomimo rozwi-

niętego przemysłu wciąż ważną rolę odgrywa 

rolnictwo. Zgodnie z danymi z 2014 r. struk-

tura Gminy kształtowała się w następujący 

sposób: 

 Grunty rolne – 11 659 ha 

 Sady 35 ha 

 Łąki 254 ha 

 Pastwiska – 327 ha 

 Grunty rolne zabudowane – 246 ha 

 Grunty pod stawami – 9 ha 

 Grunty pod rowami – 96 ha 

W 2018 roku przekazano zgodnie                           

z zawartą umową dotację w kwocie 

500 000,00zł  dla Wrocławskiego Związku 

Spółek Wodnych, którą wykorzystano na od-

mulenie zbiorników wodnych, gruntowną                 

i bieżącą konserwację rowów na dł. ok. 43,2 

km oraz naprawę i remont urządzeń meliora-

cyjnych na terenie Gminy Kobierzyce. 

 

 

5.6 Inwestycje 

 

W 2018 roku Gmina Kobierzyce reali-

zowała szereg inwestycji, w tym głównie 

związanych z budową kanalizacji. Inwestycje 

te są realizowane w perspektywie wielolet-

niej.  

 

Inwestycje - infrastruktura drogowa   

 

Nazwa zadania  Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław 

Termin realizacji 2018 rok  

Wartość robót 

brutto 
plan – 2 102 900,00 zł, wykonanie – 2 097 719,25 zł, tj. 99,75% 

W ramach inwestycji zrealizowano budowę 40 km i przebudowa 2 km dróg dla rowerów w gminach Długo-

łęka, Kobierzyce i Wrocław. Wybudowano również 1 obiekt typu B&R przy ul. Boguszowskiej - co pozwoliło 

na zintegrowanie roweru z transportem tramwajowym.  

W Gminie Kobierzyce w ramach inwestycji zrealizowano działania związane z  skomunikowaniem tzw. Węzła 

Bielańskiego z drogami rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji dróg rowerowych o całkowitej dłu-

gości 5,49 km (odcinek trasy rowerowej Kobierzyce - Wrocław), w tym wzdłuż DK 35. Udostępnienie odbior-

com nowoczesnej i spójnej infrastruktury dróg dla rowerów zostanie uzupełnione kampanią promującą ro-

wery i edukacyjną w zakresie bezpiecznego korzystania z roweru. 

Gmina Kobierzyce pozyskała na realizacje tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 2 834 750,00 zł. War-
tość inwestycji w części przypisanej do Gminy Kobierzyce wynosi - wydatki kwalifikowalne 3 335 000,00 zł, 
ogółem 4 094 000 zł. Wartość całego projektu to 56 834 947,90 zł a wysokość dofinansowania - 47 101 
604,29 zł. 

 

 
Pozostałe inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej realizowane w 2018 roku 
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Zadanie Plan 
% wykonania 

w 2018 
Wykonanie 

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej  
nr 8 w m. Kobierzyce . 
Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano pro-
jekt przebudowy skrzyżowania dróg wraz 
z sygnalizacją świetlną w m. Kobierzyce. 

1 000 000,00 zł 13,12% 131 241,00 zł 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346  
w m. Wierzbice.  

1 100 000,00 zł 95,06% 1 045 713,05 zł 

Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D 
w m. Tyniec nad Ślęzą.  
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono wy-
konanie projektu przebudowy drogi powiato-
wej 
wraz z chodnikami w m. Tyniec n/Śl. Rozpoczęto 
wykonanie przebudowy. 

1 000 000,00 zł 99,34% 993 370,69 zł 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej            
w m. Małuszów.  
Inwestycja w trakcie realizacji, rozpoczęto wy-
konanie projektu budowy drogi gminnej do 
strefy 
ekonomicznej w m. Małuszów. Zakończenie 
projektu 2019 r. 

175 000,00 zł 100,00% 174 999,35 zł 

Modernizacja ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym. 
Inwestycja zrealizowana, wykonano moderniza-
cję ul. Świdnickiej w m. Tyniec Mały. W ramach 
inwestycji wykonano wymianę warstw bitu-
micznych na całej szerokości jezdni oraz doko-
nano 
wymiany oznakowania poziomego i pionowego. 

500 000,00 zł 100,00% 500 000,00 zł 

Przebudowa drogi powiatowej Domasław –  
Magnice. 

100 000,00 zł 100,00% 100 000,00 zł 

Program budowy i oznakowania tras rowero-
wych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – ro-
werowych na terenie gminy. 
Opracowano dokumentację dot. „Opisu przed-
miotu zamówienia sporządzonego zgodnie z 
ustawą 
prawo zamówień publicznych do przetargu na 
dokumentację projektową realizowaną w 
procedurze ZRID dotyczącą budowy trasy rowe-
rowej Kobierzyce - Chrzanów wraz z 
przebudowa istniejącej drogi”, opracowano do-
kumentację dot. oznakowania tras rowerowych 
i wprowadzono część oznakowania. Wykonano 
elementy infrastruktury rowerowej w Bielanach 
Wrocławskich.  

500 000,00 zł 95,97% 479 843,26 zł 

Przebudowa drogi gminnej Domasław – Bielany 
Wrocławskie. 

750 000,00 zł 99,75% 748 115,70 zł 
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Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym. 600 000,00 zł 87,06% 522 362,00 zł 

Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej. 500 000,00 zł 77,55% 387 745,00 zł 

Budowa dróg osiedlowych w Bielanach  
Wrocławskich. 

1 000 000,00 zł 
81,66% 

 
816 590,56 zł 

Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie.  
Inwestycja w trakcie realizacji, zakończono pro-
jekt, obecnie trwają prace przy budowie 
ul. Parkowej w m. Ślęza.  

1 500 000,00 zł 100% 1 500 000,00 zł 

Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej 
na terenie gminy, w tym drogi transportu 
rolnego.  
Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach inwe-
stycji wykonano przebudowę dróg w m. Kobie-
rzyce, Cieszyce, Domasław, Żerniki Małe, Pust-
ków Żurawski. 

1 117 600,00 zł 85,06% 950 637,98 zł 

Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, 
Budziszów, Chrzanów, Wierzbice, Wysoka, 
Racławice Wielkie 
Inwestycja w trakcie realizacji, obecnie trwają 
prace przy budowie chodników w m. Żurawice.  

1 050 000,00 zł 94,31% 990 305,00 zł 

Budowa drogi gminnej Racławice Wielkie – Kró-
likowice. 
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono wy-
konanie projektu oraz zrealizowano przebu-
dowę 
drogi gminnej Racławice – Królikowice. Trwają 
prace zakończeniowe i rozbiórki przepustów. 

1 500 000,00 zł 98,60% 1 478 984,50 zł 

Budowa chodników w południowej części 
Gminy Kobierzyce. 
Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatek prze-
znaczony na opłaty związane z nadzorem 
Inwestorskim. 

13 000,00 zł 
96,03% 

 
12 484,44 zł 

Budowa dróg w południowej części Gminy  
Kobierzyce. 
Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach inwe-
stycji wykonano budowę dróg gminnych 
w m. Szczepankowice, Budziszów, Dobkowice 
ul. Słoneczna i Spacerowa, Żurawice ul. 
Kasztanowa, Klonowa, Tyniec nad Ślęzą ul. 
Polna, Pustków Wilczkowski ul. Ogrodowa i 
Parkowa, Cieszyce ul. Źródlana. 

1 987 000,00 zł 99,28% 1 972 671,86 zł 

Modernizacja przepustów drogowych na tere-
nie Gminy Kobierzyce. 
W ramach inwestycji trwają prace projektowe 
wykonania projektów przebudowy przepustów 
w m. Pełczyce, Chrzanów. Środki wydatkowano 
na wykonanie koncepcji. 
 

200 000,00 zł 4,39% 8 782,20 zł 
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Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej 
w m. Królikowice, Gmina Kobierzyce. 
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono wy-
konanie projektu przebudowy drogi. Obecnie 
trwają prace przy realizacji inwestycji.  
 

1 289 000,00 zł 99,99% 1 288 916,46 zł 

Budowa chodnika do świetlicy w m. Księginice. 
 

200 000,00 zł 99,52% 199 041,50 zł 

Budowa chodnika ul. Damianowickiej w m. 
Pustków Wilczkowski. 100 000,00 zł 

 
99,18% 

 
99 181,50 zł 

Budowa drogi Rolantowice – Dobkowice – Da-
mianowice. 
Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatek zwią-
zany z pracami projektowymi, przebudowy 
drogi oraz z wykonaniem prac. 

1 500 000,00 zł 
 

100% 
 

1 500 000,00 zł 

Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanach Wro-
cławskich.  
Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatek zwią-
zany z realizacją robót.  

4 000 000,00 zł 
 

100% 
 

3 999 999,84 zł 
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5 Fundusz sołecki 
 

Wstęp. 

 

    Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy (na podstawie Ustawy 21 lu-

tego 2014 r. o funduszu sołeckim), zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie 

życia mieszkańców. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego 

(zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu sołeckim) jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

przez sołectwo wniosku (do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek doty-

czy). Wniosek taki musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 

co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 5.1 Fundusz sołecki – wydatki w 2018 roku 

Lp. Sołectwa 
Liczba mieszkańców 

Fundusz sołecki 2018 w zł 
na dzień 30.06.2017 

1. Bąki 77 22 209,05 zł 

2. Bielany Wrocławskie 3708 80 177,06 zł 

3. Biskupice Podgórne 124 25 977,37 zł 

4. Budziszów 169 29 585,34 zł 

5. Chrzanów 185 30 868,17 zł 

6. Cieszyce 212 33 032,95 zł 

7. Damianowice 89 23 171,17 zł 

8. Dobkowice 123 25 897,19 zł 

9. Domasław 829 80 177,06 zł 

10. Jaszowice 149 27 981,79 zł 

11. Kobierzyce 2090 80 177,06 zł 

12. Królikowice 339 43 215,44 zł 

13. Krzyżowice 428 50 351,19 zł 

14. Księginice 180 30 467,28 zł 

15. Kuklice 250 36 079,68 zł 

16. Magnice 290 39 286,76 zł 

17. Małuszów 212 33 032,95 zł 

18. Nowiny 80 22 449,58 zł 

19. Owsianka 129 26 378,25 zł 

20. Pełczyce 321 41 772,25 zł 

21. Pustków Wilczkowski 336 42 974,90 zł 

22. Pustków Żurawski 860 80 177,06 zł 

23. Rolantowice 78 22 289,22 zł 

24. Solna 309 40 810,12 zł 

25. Szczepankowice 309 40 810,12 zł 

26. Ślęza 730 74 564,67 zł 

27. Tyniec Mały 1479 80 177,06 zł 
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28. Tyniec nad Ślęzą 557 60 694,03 zł 

29. Wierzbice 808 80 177,06 zł 

30. Wysoka 3675 80 177,06 zł 

31. Żerniki Małe-Racławice Wielkie 372 45 861,28 zł 

32. Żurawice 162 29 024,10 zł 

 RAZEM 19 659 
1 460 024,27 zł 

 

 

W ramach funduszy sołeckiego sfinansowano:  

 zakup wyposażenia 10 placów zabaw, 

 zakup wyposażenia 3 siłowni zewnętrz-

nych, 

 zakup 2 altan, 

 realizacje ponad 35 imprez okolicznościo-

wych dla mieszkańców.  
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6 Urząd Gminy Kobierzyce  
 

 6.1 Wstęp  

 

Urząd Gminy Kobierzyce znajduje się przy ulicy Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.  

 

Urząd funkcjonuje zgodnie                       

z Ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o sa-

morządzie gminnym, a zwłaszcza z Rozdzia-

łem „Zakres działania i zadania gminy”. Za-

spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. W szcze-

gólności zadania własne obejmują sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki nieru-

chomościami, ochrony środowiska                        

i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

 gminnych dróg, ulic, mostów, placów 

oraz organizacji ruchu drogowego; 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, ka-

nalizacji, usuwania i oczyszczania ście-

ków komunalnych, utrzymania czystości 

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz; 

- działalności w zakresie telekomunikacji; 

 lokalnego transportu zbiorowego; 

 ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej, w tym ośrodków                  

i zakładów opiekuńczych; 

- wspierania rodziny i systemu pieczy za-

stępczej; 

 gminnego budownictwa mieszkanio-

wego; 

 edukacji publicznej; 

 kultury, w tym bibliotek gminnych i in-

nych instytucji kultury oraz ochrony za-

bytków i opieki nad zabytkami; 

 kultury fizycznej i turystyki, w tym tere-

nów rekreacyjnych i urządzeń sporto-

wych; 

 targowisk i hal targowych; 

 zieleni gminnej i zadrzewień; 

 cmentarzy gminnych; 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożaro-

wej i przeciwpowodziowej, w tym wypo-

sażenia i utrzymania gminnego maga-

zynu przeciwpowodziowego; 

 utrzymania gminnych obiektów i urzą-

dzeń użyteczności publicznej oraz obiek-

tów administracyjnych; 

 polityki prorodzinnej, w tym zapewnie-

nia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej; 

 wspierania i upowszechniania idei samo-

rządowej, w tym tworzenia warunków 

do działania i rozwoju jednostek pomoc-

niczych i wdrażania programów pobu-

dzania aktywności obywatelskiej; 

 promocji gminy; 

 współpracy i działalności na rzecz orga-

nizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 

oraz z 2019 r. poz. 37); 

 współpracy ze społecznościami lokal-

nymi i regionalnymi innych państw. 
 

Wszystkie zadania są sprawnie wykonywane 

przez pracowników Urzędu.
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 6.2  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kobierzyce 

 

Referat Liczba osób 

Kierownictwo Urzędu  4 

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek  
17  

(1 osoba na urlopie rodzicielskim) 

Referat Finansowy 
22  

(2 osoby na urlopie rodzicielskim) 

Referat Nieruchomości Inwestycji i Środowiska  14  

Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego 
12  

(1 osoba na urlopie rodzicielskim) 

Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 8 

Referat Edukacji Kultury i Sportu 7 

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich 
7  

(1 osoba na urlopie rodzicielskim) 

Urząd Stanu Cywilnego 1 

Samodzielne stanowiska                                           8 

Informatycy 3 

Robotnicy gospodarczy  12 

Obsługa  urzędu                                                   5 

Razem  122 
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Załącznik do zarządzenia Nr KA 0050.1.0255.2017  
Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 10 października 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
  nadzór 
  współpraca 

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY 

ds. PROMOCJI GMINY SKARBNIK GMINY ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SEKRETARZ GMINY 

PION OCHRONY INFORMACJI 
NIEJAWNYCH 

 PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY 
INFORMACJI NIEJAWNYCH, 

 ADMINISTRATOR SYSTEMU 
TELEINFORMATYCZNEGO, 

 INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA 
TELEINFORMATYCZNEGO. 

WÓJT GMINY 

ds. WOJSKOWYCH,  
OBRONY CYWILNEJ  

I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

SŁUŻBA BHP 

KIEROWNIK URZĘDU  
STANU CYWILNEGO 

Z-CA KIEROWNIKA 

BIURO RADY GMINY 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY 

ds. SEKRETARIATU 

REFERAT FINANSOWY 
 
STANOWISKA.: 
 
 ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ, 
 ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ  

I PODATKÓW, 
  ds. PODATKÓW, 
  ds. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT 
 ds. KSIĘGOWOŚCI, WYDATKÓW, KOSZTÓW I 

PODATKU VAT, 
  ds. KSIĘGOWOŚCI ORGANU, 
  ds. KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW I KOSZTÓW, 
  ds. SPRAWOZDAWCZOŚCI, 
  ds. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ, 
  ds. ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH, 
  Ds. KSIĘGOWOŚCI I WYNAGRODZEŃ, 
  ds. WYMIARU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI, 
  ds. KONTROLI I EGZEKUCJI ELEKTRONICZNEJ 

PODATKÓW, OPŁAT I OPŁAT ZA ODPADY 
KOMUNALNE, 

 KASA, 
 STANOWISKA POMOCNICZE. 

REFERAT WSPÓLNEJ OBSŁUGI 
JEDNOSTEK (RWOJ) 

 
STANOWISKA: 
 
 KIEROWNIK REFERATU, 

 ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU, 

 STANOWISKO ds. KSIĘGOWOŚCI, 

 STANOWISKO ds. KSIĘGOWOŚCI I 
WYNAGRODZEŃ, 

 STANOWISKO ds. OBSŁUGI 
FINANSOWO - KSIĘGOWEJ 
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, 

 STANOWISKO POMOCNICZE. 

REFERAT INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I 
ŚRODOWISKA 

STANOWISKA.: 
 Kierownik, 
 ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji, 
 ds. ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami, 
 ds. budownictwa, 
 ds. architektury i budownictwa, 
 ds. zagospodarowania przestrzennego i 

środowiska, 
 ds. ochrony środowiska i rolnictwa, 
 ds. inwestycji komunalnych, wodociągów i 

kanalizacji, 
 ds. nadzoru inwestycji komunalnych, 
 ds. gospodarki odpadami komunalnymi, 
 ds. Inwestycji, 
 stanowiska pomocnicze i obsługi 

REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA 
KOMUNALNEGO 

STANOWISKA: 
 Kierownik, 
 ds. dróg gminnych i infrastruktury, 
 ds. gospodarki obiektami komunalnymi, 
 ds. gospodarki komunalnej, 
 ds. gospodarki komunalnej i energii, 
 ds. zarządzania nieruchomościami, 
 ds. gospodarczych, 
 ds. kontroli pasów drogowych, 
 ds. inwestycji drogowych, 
 ds. zieleni i czystości w gminie 
 ds. zarządzania cmentarzami, 

 stanowiska pomocnicze i obsługi. 

REFERAT ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
STANOWISKA: 
 KIEROWNIK, 

 ds. POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH, 

 ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 

 STANOWISKO POMOCNICZE 

REFERAT OGÓLNYCH I SPRAW 
OBYWATELSKICH 

 
STANOWISKA: 
 KIEROWNIK, 

 ds. BIURA OBSŁUGI KLIENTA, 

 ds. ARCHIWUM 
ZAKŁADOWEGO, 

 STANOWISKO POMOCNICZE 
O OBSŁUGI 

ds. KADR 

ds. INFORMATYKI 

ds. EWIDENCJI LUDNOŚCI 

REFERAT EDUKACJI, KULTURY 
I SPORTU 

 
STANOWISKA: 
 
 KIEROWNIK, 

 ds. OŚWIATY I WYCHOWANIA, 

 ds. SPORTU, 

 Ds. OŚWIATY I ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH, 

 ds. FUNDUSZU SOŁECKIEGO. 
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 6.3 Realizacja projektu e-urząd 

 

 W 2018 roku podjęto działania dla 

usprawnienia funkcjonowania administracji 

samorządowej w ramach projektu pn. 

„Zwiększenie dostępności i jakości elektro-

nicznych usług oraz tworzenie i wykorzysta-

nie otwartych zasobów publicznych dla 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czer-

nicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów 

Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic 

i Żórawiny” w ramach naboru w RPO WD 

2014-2020”  

W roku 2018 do Urzędu Gminy Kobierzyce 

wpłynęło około 1030 dokumentów elektro-

nicznych. 

Działania podjęte w ramach projektu to:  

 uruchomienie 8 e-usług z obszaru podat-

ków lokalnych; 

 wdrożenie zmodernizowanego systemu 

obiegu dokumentów w pełni dopasowa-

nego do obowiązującej instrukcji kance-

laryjnej i  przyszłego przejścia do pracy  

w trybie EZD; 

 udoskonalenie mechanizmów integracji 

wewnętrznego obiegu dokumentów                 

z platformą ePUAP; 

 wdrożenie mechanizmów integrującego 

obiegu dokumentów z aplikacjami dzie-

dzinowymi urzędu (aplikacjami systemu 

RATUSZ); 

 wdrożenie środowiska sprzętowo- pro-

gramowego do świadczenia e-usług o 5 

poziomie dojrzałości; 

 odświeżenie infrastruktury IT poprzez 

generacyjną wymianę platform serwero-

wych połączoną z częściową wirtualiza-

cją środowisk; 

 zwiększenie wydajności rozwiązania 

umożliwiającego publikowanie wybra-

nych rodzajów dokumentów bezpośred-

nio z systemu obiegu dokumentów                    

w BIP/na stronie Internetowej; 

 zakup 20 stacji roboczych dla generacyj-

nej wymiany najstarszego eksploatowa-

nego jeszcze sprzętu; 

 zwiększanie skalowalności, niezawodno-

ści i zarządzalności środowiska IT; 

 przeszkolenie personelu IT w zakresie 

administrowania wdrażanymi rozwiąza-

niami i użytkowników końcowych tych 

nowych rozwiązań. 

 

 

6.4 Zamówienia publiczne  

 

W 2018 roku udzielonych zostało  

zamówień z zastosowaniem Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo za-

mówień publicznych 68 zamówień o war-

tości przekraczającej wyrażoną w złotych 
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równowartość kwoty, o której mowa  

w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz większych od kwot okre-

ślonych w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 11 ust. 8 ustaw na łączna kwo-

teę  68 210 935,09 zł. 

 

Przetarg nieograniczony 

w tym: Ilość postępowań Wartość netto [zł] 

roboty budowlane 28 48 551 170,52 zł 

dostawy 2 1 103 202,91 zł 

usługi 24  12 972 916,34 zł 

SUMA 54 62 627 289,77 zł 

Zamówienia z wolnej ręki 

w tym: Ilość postępowań Wartość netto [zł] 

roboty budowlane 13 5 124 645,32 zł 

dostawy 0 0,00 zł 

usługi 1 459 000,00 zł 

SUMA 14 5 583 645,32 zł 

 

 

 6.5 Promocja Gminy  

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku przekazała na wydatki związane z promocją 725 665,52 zł.

 

Publikacje dotyczące Gminy Kobierzyce 

  

Gazeta Sąsiedzka - zasięg gminny 6 publikacji 

Afisz Dolnośląski - zasięg powiatowy 1 publikacja 

Express Powiatu Wrocławskiego - zasięg powiatowy 25 publikacji 

Magazyn Kapitał Dolnego Śląska - zasięg Województwo Dol-

nośląskie 
1 publikacja 

Album Kulinarne Podróże po Dolnym Śląsku 1 publikacja 

Magazyn „Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy” 1 publikacja 

Słowo Polskie - Zasięg Województwo Dolnośląski 2 publikacje 

Portale internetowe: www.otowroclaw.pl, www.otodol-

nyslask.pl  

publikacje przez okres  

12 miesięcy 

Katolickie Radio Rodzina - 6 audycji, Zasięg ogólnopolski 6 audycji 

Telewizja ECHO 24 - zasięg Województwo Dolnośląskie 
100 emisji materiałów filmo-

wych 

http://www.otowroclaw.pl/
http://www.otodolnyslask.pl/
http://www.otodolnyslask.pl/
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TEMIDA - zasięg ogólnopolski 1 publikacja 

Wiadomości Dolnośląskie - zasięg Województwo Dolnoślą-

skie 
1 publikacja 

Gmina Polska - Zasięg ogólnopolski 2 publikacje 

 

Główne zrealizowane wydarzenia i zadania: 

 realizacja projektu pn. „TELEBIMY – no-

woczesne e-usługi w dziedzinie turystyki 

i kultury w dolnośląskich gminach”  

w związku z zawartą umową na dofinan-

sowanie z Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007-2013; 

 opracowanie i wykonanie biuletynu in-

formacyjnego „Kobierzyce Moja Gmina 

Moja Wieś”; 

 działania informacyjno-promocyjne                  

z wykorzystaniem specjalnie w tym celu 

przygotowanego profilu (TuKobie-

rzyce) na portalu społecznościowym Fa-

cebook; 

 organizacja uroczystości nadania imienia 

Adama Wójcika Hali Sportowo-Widowi-

skowej w Kobierzycach; 

 organizacja Święta Policji; 

 współorganizacja otwarcia tras rowero-

wych Gminy Kobierzyce; 

 współorganizacja Mistrzostw Polski  

w Podnoszeniu Ciężarów na Hali Spor-

towo-Widowiskowej im. Adama Wójcika 

w Kobierzycach; 

 organizacja otwarcia Przedszkola                         

i Żłobka w Kobierzycach; 

 realizacja projektów w ramach współ-

pracy zagranicznej: wyjazd studyjny do 

Wspólnoty Gmin Kantonu Lencloitre 

(Francja), Seminarium w Gdańsku                      

z udziałem partnerskiej Gminy Kobeřice, 

występ zespołu folklorystycznego pod-

czas dożynek gminnych z czeskich Ko-

beřic, udział delegacji oraz występ ze-

społu artystycznego z Gminy Kobierzyce 

w obchodach Den Obce w Kobeřicach; 

 organizacja konferencji prasowych i spo-

tkań; 

 wykonanie materiałów promocyjnych, 

gadżetów, zaproszeń, kalendarzy ścien-

nych i książkowych. 

 

 6.5  Inwestycje  

 

Zadania Plan % wykonania 

w 2018 

Wykonanie 

Modernizacja Urzędu Gminy -Dokończono 

budowę 40 miejsc postojowych wraz z oświe-

tleniem, odwodnieniem i 

zagospodarowaniem terenów zielonych wo-

kół miejsc parkingowych 

19 719,68 zł 100% 19 719,68 zł 

Modernizacja Urzędu Gminy 2 382 312,20 zł 97,46% 2 321 782,48 zł 
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Styczeń Gmina Kobierzyce otrzymała Na-

grodę przyznaną w Plebiscycie 

"Słowa Sportowego" dla Najbar-

dziej Usportowionej Gminy na 

Dolnym Śląsku.  

  

 Odbyły się II Halowe Mistrzostwa 

Polski Artystów w Tenisie Ziem-

nym w Gminie Kobierzyce. Mi-

strzostwa zostały objęte Honoro-

wym Patronatem Wójta Gminy 

Kobierzyce. 

  

 Uroczystość wręczenia Stypen-

diów Sportowych przyznanych 27 

zawodnikom z Gminy Kobierzyce. 

  

Luty  Podpisanie  porozumienie  

o współpracy pomiędzy Gminą 

Kobierzyce a Wydziałem Nauk 

o Sporcie Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu. Poro-

zumienie dotyczy współpracy  

w zakresie działalności szkole-

niowo-sportowej, edukacyjnej, 

marketingowej i naukowo-ba-

dawczej w Gminie Kobierzyce. 

  

 W związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej budowy sieci kanaliza-

cji sanitarnej w miejscowościach 

Kuklice, Pełczyce, Magnice, Księ-

ginice, Chrzanów, Racławice 

Wielkie, Żerniki Małe, Małuszów, 

Krzyżowice, Bąki, Nowiny, odbyły 

się spotkania informacyjne doty-

czące przedmiotowej inwestycji. 

  

Marzec Podpisanie umowy pomiędzy 

Gminą Kobierzyce a Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu na budowę sieci kana-

lizacyjnej w jedenastu miejscowo-

ściach. Jest to jedna z najwięk-

szych inwestycji w historii Gminy 

Kobierzyce. W wyniku realizacji 

tej inwestycji zostaną wybudo-

wane: sieć kanalizacji sanitarnej  

o długości 55 km, 29 przepom-

powni, sieć wodociągowa o dłu-

gości 2,3 km. Z sieci kanalizacyjnej 

skorzysta około 2,3 tys. mieszkań-

ców. Wartość tej inwestycji to 

około 89 mln złotych. 

  

 Utworzenie „Akademii Piłkarskiej 

Gminy Kobierzyce” przy współ-

pracy z Dolnośląskim Związkiem 

Piłki Nożnej. 

  

Kwiecień W dniu 11 kwietnia odbyła się wi-

zyta Komisji Europejskiej, przed-

stawicieli Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnoślą-

skiego oraz Urzędu Miejskiego 

Wrocławia. Wizytacja została 

przyjęta na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego oraz 

Żłobka w miejscowości Wysoka.  

  

 7 kwietnia w Hali Sportowo- Wi-

dowiskowej w Kobierzycach od-

był się VIII Międzynarodowy Tur-

niej Karate Shinkyokushin Kobie-

rzyce Cup, którego organizato-

rami był Karate Kosir i Klub Karate 

Shinkyokushin, przy współudziale 

finansowym Gminy Kobierzyce. 

  

 W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. 

w Krakowie Z-ca Wójta Gminy Ko-

bierzyce Piotr Kopeć podczas IV 

Europejskiego Kongresu Samo-

rządów, odebrał nagrodę za zaję-

cie I. miejsca wśród gmin wiej-

skich w Rankingu Finansowym Sa-

morządu Terytorialnego, który 

został przygotowany przez Uni-

wersytet Ekonomiczny w Krako-
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wie oraz Fundację Instytutu Stu-

diów Wschodnich. Ocenie zostało 

poddane zarządzanie pieniędzmi. 

  

Maj Jubileusz 35-lecia Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury. 

  

 Obchody jubileuszu 70-lecia po-

wstania Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pustkowie Wilczkowskim. 

  

 3 maja 2018 roku odbył się IV Ko-

bierzycki bieg z Konstytucją 3 

maja. Działanie były współfinan-

sowane z budżetu Gminy Kobie-

rzyce.  

  

 25 maja odbyła się uroczystość 

nadania imienia Janusza Korczaka  

Szkole Podstawowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Wyso-

kiej. 

  

 26 maja w Kobierzycach obyła się 

uroczystość nadania imienia Ad-

ama Wójcika - wybitnego repre-

zentanta Polski w koszykówce, 

kobierzyckiej Hali Sportowo-Wi-

dowiskowej. 

  

Czerwiec 8 czerwca odbyła się XXXIX sesja 

Rady Gminy Kobierzyce.  

Zostało udzielone Absolutorium  

z wykonania budżetu za 2017 r. 

dla Wójta Gminy Kobierzyce Ry-

szarda Pacholika. Dochody gminy 

ogółem w 2017 r. wyniosły około 

197 mln zł, a wydatki ogółem 

około 163 mln zł. Skład Orzeka-

jący Regionalnej Izby Obrachun-

kowej we Wrocławiu oraz Komisja 

Rewizyjna wydały pozytywną opi-

nię z wykonania planu budżetu za 

ubiegły rok. 

  

  

  

 9 czerwca na Stadionie w Kobie-

rzycach odbyła się I Olimpiada 

Sportowa Szkół o Puchar Wójta 

Gminy Kobierzyce. W zawodach 

wzięło udział ponad 100 uczniów 

reprezentujących klasy 4-7 szkół 

z: Bielan Wrocławskich, Kobie-

rzyc, Pustkowa Wilczkowskiego, 

Pustkowa Żurawskiego, Tyńca 

Małego, Wysokiej. Organizato-

rem zawodów był Kobierzycki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji który 

przy organizacji imprezy współ-

pracował z nauczycielami wycho-

wania fizycznego ze wszystkich 

szkół. 

  

Lipiec 9 lipca odbyła się Konferencja In-

auguracyjna pt. DecydujeMy – 

partycypacja społeczna w Gminie 

Kobierzyce. Organizatorami Kon-

ferencji była Gmina Kobierzyce 

we współpracy ze Stowarzysze-

niem Chrzanowy Ogród. Działanie 

współfinansowane w ramach Pro-

gramu Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich.  

  

Sierpień Odbyły się dożynki gminne. 

  

 3 sierpnia odbyło się Święto Poli-

cji. Uroczystości odbyły się na te-

renie Hali Sportowo-Widowisko-

wej im. Adama Wójcika. 

  

Wrzesień Uroczyste otwarcie trasy rowero-

wej T-3 Kobierzyce - Wrocław. 

 

 W kobierzyckiej hali im. Adama 

Wójcika odbyły się 25. Mistrzo-

stwa Polski Seniorek i 88. Senio-

rów w podnoszeniu ciężarów,  

w których startowała rekordowa 

liczba zawodniczek i zawodników. 

Ustanowiono 11 rekordów Polski. 

  

 26 września w Warszawie w sie-

dzibie Polskiego Komitetu Organi-

zacyjnego odbyła się uroczysta 

Gala Sportowa Polska, w trakcie 
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której Gmina Kobierzyce otrzy-

mała wyróżnienie - tytuł SPOR-

TOWA GMINA 2018. W imieniu 

Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda 

Pacholika nagrodę odebrała Dy-

rektor KOSiR Maja Muszyńska. 

  

Październik Wręczenie wyróżnień w rankin-

gach Pisma Samorządu Terytorial-

nego Wspólnota. Gmina Kobie-

rzyce zajęła I. miejsce w klasyfika-

cji ogólnej rankingu „Sukces ka-

dencji 2014-2018” w kategorii 

gminy wiejskie. Klasyfikacja ta 

uwzględnia poziom osiągniętych 

wskaźników w rankingach finan-

sowym, ekonomicznym, infra-

strukturalnym i społecznym. Za-

jęła również III. miejsce w ran-

kingu podsumowującym wydatki 

inwestycyjne samorządów w la-

tach 2015-2017, w kategorii 

gminy wiejskie. Rankingi Wspól-

noty są opracowywane przez 

prof. Pawła Swianiewicza z Uni-

wersytetu Warszawskiego. Są to 

zestawienia wszystkich samorzą-

dów analizowane na podstawie 

obiektywnych danych z GUS. 

  

 Uroczystość otwarcia przedszkola 

i żłobka w Kobierzycach. 

  

 Gmina Kobierzyce zajęła pierwsze 

miejsce w Polsce w Rankingu Sa-

morządów Najdynamiczniej 

Zwiększających Liczbę Osób Pra-

cujących w latach 2003-2017             

w kategorii Gmina Wiejska oraz 

drugie miejsce w kraju w Ran-

kingu Zrównoważonego Rozwoju 

Jednostek Samorządu Terytorial-

nego w kategorii Gminy Wiejskie. 

Rankingi zorganizowane zostały 

przez Komisję Samorządu Teryto-

rialnego i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP oraz Fundację Polskiego 

Godła Promocyjnego "Teraz Pol-

ska". To kolejne rankingi opubli-

kowane w tym roku, w których 

nasza gmina melduje się w ścisłej 

czołówce 

  

 7 października br. Prezydent Wro-

cławia Rafał Dutkiewicz oraz Wójt 

Gminy Kobierzyce Ryszard Pacho-

lik podpisali porozumienie doty-

czące budowy linii tramwajowej 

łączącej naszą gminę z Wrocła-

wiem.  

  

 W dniu 17 października 2018r.           

w Kobierzyckim Ośrodku Kultury 

w Kobierzycach odbyło się uro-

czyste wręczenie stypendiów        

w ramach XVI edycji Programu 

Stypendialnego Gminy Kobie-

rzyce. Przyznane zostały 32 sty-

pendia, w tym 25 stypendiów        

w kategorii naukowej i 7 stypen-

diów w kategorii artystycznej. 

  

 21 października odbyły się wybory 

samorządowe w wyniku których 

Ryszard Pacholik został wybrany 

na Wójta Gminy Kobierzyce na 

kolejną kadencje 2018-2023 . 

  

Listopad Odbyła się inauguracyjna sesja 

Rady Gminy Kobierzyce VIII ka-

dencji. 

  

Grudzień Uroczystość zainaugurowania 

uruchomienia nowej przestrzeni 

technologicznej w Centrum Ba-

dań, Rozwoju i Jakości w Biela-

nach Wrocławskich firmy Mon-

delēz International. 

  

 18 grudnia 2018 roku w Kobie-

rzyckim Ośrodku Kultury odbyło 

się samorządowe spotkanie 

opłatkowe. Drużyna harcerska 

„Morowa 13” Hufca Kąty Wro-

cławskie działająca przy  Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Wyso-
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kiej kontynuując sztafetę Betle-

jemskiego Światła Pokoju 2018,  

przekazała symboliczne „Światło, 

które łączy” przedstawicielom 

władz gminy Kobierzyce,  dyrekto-

rom placówek edukacyjnych, 

przedszkoli i żłobków, a także 

przedstawicielom organizacji i in-

stytucji publicznych, księżom, 

przedstawicielom służb mundu-

rowych – Policji, Ochotniczej 

Straży Pożarnej, 31 Dolnoślą-

skiego Batalionu Radiotechnicz-

nego, Wojskowej Komendy Uzu-

pełnień oraz Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego. Ryszard Pa-

cholik, wójt gminy Kobierzyce 

wraz z proboszczem kobierzyckiej 

parafii ks. Andrzejem Jacakiem 

złożyli gościom najserdeczniejsze 

życzenia pomyślności w Nowym 

Roku. 
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Rejestr uchwał Rady Gminy Kobierzyce w 2018r. 
 

Lp. Numer Uchwały Data Tytuł Autor/Status  

1.  XXXV/652/18 26.01.18 
w sprawie ustalenia zasad udzielania, 

Gminnej Spółce Wodnej Kobierzyce, dotacji 
z budżetu Gminy Kobierzyce, oraz 
określenia sposobu jej rozliczenia. 

 

Autor: Grzegorz 
Morawski 

 
Status: Wieloletnia, na jej 

podstawie udzielamy 
dotacji Gminnej Spółce 

Wodnej 

 

2.  XXXV/653/18 26.01.18 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 
Porozumienia umożliwiającego realizację 

zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Pełczyce – 

Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów 
na odcinku Bielany Wrocławskie – Ślęza, 
stanowiących część tras rowerowych na 

terenie gminy Kobierzyce”. 

Autor: Hanna Żurawska 
Status: zrealizowana 

 

3.  XXXV/654/18 26.01.18 w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego 
oraz niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy 
Kobierzyce oraz ustalenia trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

4.  XXXV/655/18 26.01.18 w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 

Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

5.  XXXV/656/18 26.01.18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXIV/436/17 z dnia 24 marca 

2017r. w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" 
oraz nadania jej statutu. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: zrealizowana 

 

6.  XXXV/657/18 26.01.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: Magda Cendrowicz 
Status: Zrealizowana 

 

7.  XXXV/658/18 26.01.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: Magda Cendrowicz 
Status: Zrealizowana 

 

8.  XXXV/659/18 26.01.18 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/310/16 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie Uchwalenia Lokalnego 

Autor: Hanna Żurawska 
Status: zrealizowana 
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Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. 

9.  XXXV/660/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego wzdłuż ul. Przestrzennej w 
środkowo-zachodniej części wsi Bielany 

Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

10.  XXXV/661/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w północno-wschodniej części 

obrębu Rolantowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

11.  XXXV/662/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Kresowej w 
południowo-wschodniej części wsi Tyniec 

Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

12.  XXXV/663/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Topolowej w 
środkowo-zachodniej części wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

13.  XXXV/664/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego pomiędzy ul. Rumiankową a ul. 
Borówkową w północno-środkowej części 

wsi Księginice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

14.  XXXV/665/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Modrzewiowej w 
środkowo-wschodniej części wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

15.  XXXV/666/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Zacisze w środkowo-
zachodniej części wsi Krzyżowice . 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

16.  XXXV/667/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Lipowej w środkowo-

południowej części wsi Wierzbice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

17.  XXXV/668/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Tarnopolskiej w 
środkowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

18.  XXXV/669/18 26.01.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w środkowo-zachodniej części 

wsi Jaszowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

19.  XXXV/670/18 26.01.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego po 

wschodniej stronie ul. Sportowej w 
środkowej części wsi Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

20.  XXXV/671/18 26.01.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania Autor: Grzegorz Maszka  
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miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 

ul. Słonecznej w środkowo-zachodniej 
części wsi Kobierzyce. 

Status: W trakcie realizacji 

21.  XXXV/672/18 26.01.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Szmaragdowej w północno-środkowej 

części wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

22.  XXXV/673/18 26.01.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Lipowej w północno-środkowej części 

obrębu Wierzbice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

23.  XXXVI/674/18 02.03.18 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Kobierzyce na 2018 rok. 

  

24.  XXXVI/675/18 02.03.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

25.  XXXVI/676/18 02.03.18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy 
Kobierzyce na lata 2018-2021. 

Autor:Marta Listwan 
Status: zrealizowana 

 

26.  XXXVI/677/18 02.03.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: KOSiR 
Status: zrealizowana 

 

27.  XXXVI/678/18 02.03.18 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce, 
zatrudniających dziennych opiekunów na 

terenie Gminy Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

28.  XXXVI/679/18 02.03.18 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/16 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 
2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

29.  XXXVI/680/18 02.03.18 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/236/16 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 
2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka 

Gminnego w Wysokiej. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

30.  XXXVI/681/18 02.03.18 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Kobierzyce na lata 2018-2021”. 

Autor: Elżbieta Nawrocka 
Status: Zrealizowano 

 

31.  XXXVI/682/18 02.03.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego pomiędzy linią kolejową, ul. 
Sportową oraz ul. Wspólną w północno-

środkowej części wsi Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

32.  XXXVI/683/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Bąki, położonego w 

obrębie Owsianka-Bąki. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 
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33.  XXXVI/684/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Owsianka, położonego 
w obrębie Owsianka-Bąki. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

34.  XXXVI/685/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dobkowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

35.  XXXVI/686/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Księginice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

36.  XXXVI/687/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Magnice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

37.  XXXVI/688/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi 

Racławice Wielkie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

38.  XXXVI/689/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Tyniec nad Ślęzą. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

39.  XXXVI/690/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żerniki Małe. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

40.  XXXVI/691/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Towarowej w północno-środkowej 
części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

41.  XXXVI/692/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego wzdłuż 
ul. Polnej w południowo-środkowej części 

wsi Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

42.  XXXVI/693/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Świerkowej w środkowo-wschodniej 

części wsi Krzyżowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

43.  XXXVI/694/18 02.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego 
obszaru położonego pomiędzy ul. 

Piaskową, Sosnową i Domasławską w 
środkowej części wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

44.  XXXVI/695/18 02.03.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Damianowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

45.  XXXVI/696/18 02.03.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

46.  XXXVI/697/18 02.03.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Wierzbice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 
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47.  XXXVI/698/18 02.03.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Żerniki Małe. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

48.  XXXVI/699/18 02.03.18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wrocławskiemu na budowę i 

rozwój Systemu Informacji Przestrzennej. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

49.  XXXVII/700/18 23.03.18 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kobierzyce na 2018 rok. 

  

50.  XXXVII/701/18 23.03.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

51.  XXXVII/702/18 23.03.18 w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz  liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 

Autor: Joanna Kłodzińska 

Status: Zrealizowana 

 

52.  XXXVII/703/18 23.03.18 w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

Autor: Joanna Kłodzińska 

Status: Zrealizowana 

 

53.  XXXVII/704/18 23.03.18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/652/18 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 

2018 roku, w sprawie ustalenia zasad 
udzielania, Gminnej Spółce Wodnej 
Kobierzyce, dotacji z budżetu Gminy 

Kobierzyce oraz określenia sposobu jej 
rozliczenia. 

Autor: Grzegorz 
Morawski 

Status: Wieloletnia, na jej 
podstawie udzielamy 

dotacji Gminnej Spółce 
Wodnej 

 

54.  XXXVII/705/18 23.03.18 w sprawie  zmiany uchwały nr VI/80/15 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 
2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

55.  XXXVII/706/18 23.03.18 w sprawie  programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kobierzyce na rok 2018. 

Autor:Monika Pilichowska 

Status: Zrealizowana 

 

56.  XXXVII/707/18 23.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Jagodowej w południowo-środkowej 

części wsi Małuszów. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

57.  XXXVII/708/18 23.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Bocznej w południowo-środkowej części 

wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

58.  XXXVII/709/18 23.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 
zagrodowej położonego w południowo-

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: uchylona uchwałą 

nr XLI/827/18 
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wschodniej części obrębu Kobierzyce. 

59.  XXXVII/710/18 23.03.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

60.  XXXVII/711/18 23.03.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Solna. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

61.  XXXVII/1/18 23.03.18 Oświadczenie  w sprawie wyrażenia opinii 
przez Radę Gminy Kobierzyce na temat 

realizacji projektu partnerskiego 
pn.:"Budzimy ambicje, spełniamy 

marzenia-projekt dla szkół w Gminie 
Kobierzyce". 

Autor: Monika Penczak 
Status: zrealizowana 

 

62.  XXXVII/712/18 23.03.18 w sprawie  nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Wysokiej, wchodzącej w 
skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wysokiej. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

63.  XXXVII/713/18 23.03.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru położonego przy 
ul. Czekoladowej i Magazynowej w 

północno-zachodniej części obrębu Bielany 
Wrocławskiej. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

64.  XXXVIII/714/18 24.05.18 w sprawie nadania imienia Hali Sportowo- 
Widowiskowej w Kobierzycach. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

65.  XXXVIII/715/18 24.05.18 w sprawie dopłat dla wybranych grup 
taryfowych odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

Autor Marta Listwan 
Status: Obowiązuje do 

28.03.2019 r. 

 

66.  XXXVIII/716/18 24.05.18 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu 
Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Kobierzyce. 

Autor Marta Listwan 
Status: Uchylona 

 

67.  XXXVIII/717/18 24.05.18 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne oraz 

inne formy wychowania przedszkolnego 
prowadzone przez Gminę Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: w trakcie realizacji 

 

68.  XXXVIII/718/18 24.05.18 w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla 

pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych 

i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 

Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

69.  XXXVIII/719/18 24.05.18 w sprawie regulaminu otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
kryteriów wyboru ofert. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

70.  XXXVIII/720/18 24.05.18 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/284/16 Autor : Anna Wilisowska  
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Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania 
stypendium naukowego i artystycznego 

uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

Status: W trakcie realizacji 

71.  XXXVIII/721/18 24.05.18 w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/15 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 
2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce 

oraz uchwały nr XXXVII/705/18 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/15 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 
2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

72.  XXXVIII/723/18 24.05.18 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Kąty Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz 
Morawski 

Status: zrealizowana 

 

73.  XXXVIII/724/18 24.05.18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kobierzycach. 
 

Autor: GOPS 
Status: w trakcie realizacji 

 

74.  XXXVIII/725/18 24.05.18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców gminy 

Kobierzyce. 

Autor: GOPS 
Status: uchylona przez 

nadzór wojewody 

 

75.  XXXVIII/726/18 24.05.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnej Strategii  

Rozwiązywania Problemów Społecznych  na 
lata 2014 – 2020. 

 
Autor: GOPS 

Status: w trakcie realizacji 

 

 

76.  XXXVIII/727/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Bocznej w środkowo-
zachodniej części wsi Racławice Wielkie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

77.  XXXVIII/728/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Parkowej w północno-

środkowej części wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

78.  XXXVIII/729/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Majowej w środkowo-
wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

79.  XXXVIII/730/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 
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położonego przy ul. Chabrowej w 
środkowo-wschodniej części wsi Wysoka. 

80.  XXXVIII/731/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Bocznej w 
środkowo-południowej części wsi Tyniec 

Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

81.  XXXVIII/732/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Sportowej w 
północno-zachodniej części wsi Małuszów. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

82.  XXXVIII/733/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Akacjowej i Jaśminowej 

w środkowo-wschodniej części wsi Tyniec 
Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

83.  XXXVIII/734/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Akacjowej w 
środkowo-zachodniej części wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

84.  XXXVIII/735/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Domasławskiej w 
północno-wschodniej części wsi Chrzanów. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

85.  XXXVIII/736/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Akacjowej w 
południowo-środkowej części wsi 

Krzyżowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

86.  XXXVIII/737/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

ogrodów działkowych położonych w 
południowo-środkowej części obrębu 

Żurawice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

87.  XXXVIII/738/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Krótkiej w północno-

środkowej części wsi Królikowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

88.  XXXVIII/739/18 24.05.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Akacjowej w środkowo-

wschodniej części wsi Cieszyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

89.  XXXVIII/740/18 24.05.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Spółdzielczej i Nowej w środkowo-

zachodniej części wsi Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

90.  XXXVIII/741/18 24.05.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Szkolnej i Świdnickiej w południowo-

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 
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zachodniej części wsi Tyniec Mały. 

91.  XXXVIII/742/18 24.05.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ul. Szczęśliwej w środkowo-
wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

92.  XXXVIII/743/18 24.05.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ul. LG w południowo-zachodniej 
części obrębu Biskupice Podgórne. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

93.  XXXVIII/744/18 24.05.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

94.  XXXVIII/745/18 24.05.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Ślęza. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

95.  XXXVIII/746/18 24.05.18 w sprawie zwrotu na rzecz Skarbu Państwa 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

nieruchomości  w granicach działki nr 
283/36 położonej w obrębie Bielany 

Wrocławskie. 

Autor: Marta Borkowska 
Status: Zrealizowana 

 

96.  XXXVIII/747/18 24.05.18 w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/613/17 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 

2017 r. dotyczącej wyrażenia zgody na 
wniesienie nieruchomości w formie aportu 
do spółki pn. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 
siedzibą w Kobierzycach. 

Autor: Marta Borkowska 
Status: Zrealizowana 

 

97.  XXXVIII/748/18 24.05.18 w sprawie wskazania wstępnego miejsca 
lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych (na żądanie) przy drodze  
powiatowej nr 1977D w miejscowości 

Solna oraz drodze powiatowej nr 1963D w 
miejscowości Pustków Wilczkowski, gmina 

Kobierzyce. 

Autor: Małgorzata 
Seredyńska 

Status: zrealizowana 

 

98.  XXXVIII/749/18 24.05.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
Porozumienia oraz przekazanie środka 

trwałego umożliwiającego usunięcie kolizji 
z siecią oświetleniową stanowiącą składnik 
majątku TAURON  Dystrybucja S.A Oddział 

we Wrocławiu. 

Autor: Emilia Zimoch 
Status: Zrealizowano 

 

99.  XXXVIII/750/18 24.05.18 w sprawie nieodpłatnego przekazania na 
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości nie-

zabudowanych w granicach działek nr 
280/11, nr 284/175, położonych w obrębie 

Bielany Wrocławskie stanowiących pas 
drogowy drogi krajowej nr 35. 

Autor: Marta Borkowska 
Status: Zrealizowana 

 

100.  Apel nr XXXVIII/1/18 24.05.18 
w sprawie podjęcia działań zmierzających 

do przebudowy autostrady A4. 

Autor: Emilia Zimoch 
 

Status: Zrealizowana 

 

101.  XXXIX/751/18 08.06.18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Kobierzyce za rok 
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2017. 

102.  XXXIX/752/18 08.06.18 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Kobierzyce z wykonania 

budżetu za rok 2017. 

  

103.  XXXIX/753/18 08.06.18 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Kobierzyce na 2018 rok. 

  

104.  XXXIX/754/18 08.06.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

105.  XXXIX/755/18 08.06.18 w  sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/68/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Kobierzyce lub 

jednostkom organizacyjnym Gminy oraz 
wskazania organów i osób do tego 

uprawnionych. 

  

106.  XXXIX/756/18 08.06.18 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kobierzyce” 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

107.  XXXIX/757/18 08.06.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Wysoka. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

108.  XXXIX/758/18 08.06.18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/575/17 
z dnia 01.09.2017r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej i finansowej  Powiatowi 
Wrocławskiemu w zakresie realizacji 
zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Pełczyce–

Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów 
na odcinku Bielany Wrocławskie–Ślęza, 
stanowiących część tras rowerowych na 

terenie gminy Kobierzyce”. 
 

 
Autor: Hanna Żurawska 

Status: w trakcie realizacji 

 

109.  XL/759/18 29.06.18 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 
Kobierzyce. 

Autor: Elżbieta Nawrocka 
Status: w trakcie realizacji 

 

110.  XL/760/18 29.06.18 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/114/15 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie -odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

Autor: Elżbieta Nawrocka 
Status: w trakcie realizacji 

 

111.  XL/761/18 29.06.18 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kobierzyce na 2018 rok. 
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112.  XL/762/18 29.06.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

113.  XL/763/18 29.06.18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/653/14 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 września 
2014r. w sprawie Programu „Kobierzycka 
Karta Dużej Rodziny” na lata 2015 – 2020. 

Autor: GOPS 
Status: w trakcie realizacji 

 

114.  XL/764/18 29.06.18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców gminy 

Kobierzyce. 

Autor: GOPS 
Status: w trakcie realizacji 

 

115.  XL/765/18 29.06.18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXIV/436/17 z dnia 24 marca 

2017r. w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" 
oraz nadania jej statutu. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: zrealizowana 

 

116.  XL/766/18 29.06.18 

w sprawie współdziałania z Gminą Wrocław 
w celu doprowadzenia do wybudowania 

trasy tramwajowej z Wrocławia w kierunku 
gminy Kobierzyce. 

Autor: Rafał Krasicki 
Status: Wykonano w 

zakresie zawarcia 
porozumienia z Gm. 

Wrocław – zawarto w dn. 
17.10.2018r. dalsze 

działania są wieloletnie i 
zależne od partnera 

porozumienia. 

 

117.  XL/767/18 29.06.18 w sprawie  zmiany Uchwały nr XXVI/496/17 
z dnia 26.05.2017r. w sprawie przyjęcia  

Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla 
gminy Kobierzyce. 

Autor: Hanna Żurawska 
Status: zrealizowana 

 

118.  XL/768/18 29.06.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat /KKS/. 

Autor: KOSiR 
Status: zrealizowana 

 

119.  XL/769/18 29.06.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat /KPR/. 

Autor: KOSiR 
Status: zrealizowana 

 

120.  XL/770/18 29.06.18 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/345/16 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 września  
2016r. w sprawie zapewnienia warunków 

do osiedlenia się na terenie Gminy 
Kobierzyce rodzinie narodowości polskiej - 

repatriantów z Kazachstanu. 

Autor: Marta Stachów 
Status: W trakcie realizacji 

 

121.  XL/771/18 29.06.18 w sprawie utworzenia Przedszkola 
Samorządowego w Bielanach 

Wrocławskich. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

122.  XL/772/18 29.06.18 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

123.  XL/773/18 29.06.18 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego 
w Kobierzycach. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

124.  XL/774/18 29.06.18 w sprawie zmiany uchwały nr XV/236/16 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 
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2016r. w sprawie utworzenia Żłobka 
Gminnego w Wysokiej. 

125.  XL/775/18 29.06.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVIII/719/18 z dnia 24 maja 2018r. 

w sprawie regulaminu otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
kryteriów wyboru ofert. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

126.  XL/776/18 29.06.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Logistycznej w 
południowo-środkowej części obrębu 

Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

127.  XL/777/18 29.06.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Ryszarda 
Chomicza w północno-środkowej części 

obrębu Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

128.  XL/778/18 29.06.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXV/480/17 z dnia 28 

kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Sosnowej w północnej 

części wsi Ślęza. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

129.  XL/779/18 29.06.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Kobiuerzyce nr XXXVII/708/18 z  dnia 23 

marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Bocznej w południowo-

środkowej części wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

130.  XL/780/18 29.06.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr VI/54/07 z dnia 23 lutego 

2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
przy ul. Tynieckiej w północno-wschodniej 

części obrębu Biskupice Podgórne. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

 

131.  XL/781/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Tynieckiej w północno-wschodniej 

części obrębu Biskupice Podgórne. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

132.  XL/782/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Irysowej w północno-wschodniej części 

wsi Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

133.  XL/783/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 
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przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Kłodzkiej i Zimowej w południowo-

środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

134.  XL/784/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru pomiędzy ul. 

Kłodzką i ul. Przedwiośnie w południowo-
środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

135.  XL/785/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Tynieckiej w środkowo-zachodniej części 

wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

136.  XL/786/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Kobierzyckiej w południowo-wschodniej 

części wsi Chrzanów. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

137.  XL/787/18 29.06.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Błękitnej w północno-zachodniej części 

wsi Ślęza. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

138.  XL/788/18 29.06.18 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2018r. na 

Uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr 
XXXII/604/17 z dnia 30 października 2017r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w środkowo-zachodniej części 

obrębu Małuszów. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

139.  XL/789/18 29.06.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

140.  XL/790/18 29.06.18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Przeworno. 

Autor: Marta Listwan 
Status: Zrealizowana 

 

141.  XL/791/18 29.06.18 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego Wójta Gminy Kobierzyce. 

Autor: Lucyna Suchecka 
Status: zrealizowana 

 

 

142.  XLI/792/18 24.08.18 w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Kobierzyce na 2018 rok. 

  

143.  XLI/793/18 24.08.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

144.  XLI/794/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na 
wprowadzanie należności pieniężnych 

Gminy Kobierzyce do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju 

należności pieniężnych, których dane są 
przekazywane do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych. 

  

145.  XLI/795/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 
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zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

146.  XLI/796/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

147.  XLI/797/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

148.  XLI/798/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

149.  XLI/799/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat . 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

150.  XLI/800/18 24.08.18 w sprawie zmiany uchwały nr XL/774/18 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XV/236/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 
marca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka 

Gminnego w Wysokiej. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

151.  XLI/801/18 24.08.18 w sprawie zmiany uchwały nr XL/773/18 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 

2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka 
Gminnego w Kobierzycach. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

152.  XLI/802/18 24.08.18 w sprawie utworzenia Kobierzyckiego 
Zespołu Żłobków. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

153.  XLI/803/18 24.08.18 w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie i restauratorskie zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (mur wokół 
Kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa i 

Męczennika w Domasławiu) dla 
Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem 

Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w 
Domasławiu. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

154.  XLI/804/18 24.08.18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  na terenie Gminy 
Kobierzyce. 

Autor: GOPS 
Status: W trakcie realizacji 

 

155.  XLI/805/18 24.08.18 w sprawie zasad usytuowania na terenie 
Gminy Kobierzyce miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 

Autor: GOPS 
Status: W trakcie realizacji 

 

156.  XLI/806/18 24.08.18 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/497/17 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 maja 

2017r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kobierzyce na lata 2017-
2021r. 

Autor: Rafał Chmielewski 
Status:  Zrealizowana 

 

157.  XLI/807/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy użyczenia po umowie 

zawartej na czas oznaczony. 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 

 

158.  XLI/808/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Autor: KOSiR  
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kolejnej umowy użyczenia po umowie 
zawartej na czas oznaczony. 

Status: W trakcie realizacji 

159.  XLI/809/18 24.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy użyczenia po umowie 

zawartej na czas oznaczony. 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 

 

160.  XLI/810/18 24.08.18 w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi 
powiatowej nr 1983D położonej na terenie 

Gminy Kobierzyce do kategorii dróg 
gminnych. 

Autor: Emilia Zimoch 
Status: Zrealizowana 

 

161.  XLI/811/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 

Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice 
położonego w obrębach: Pustków Żurawski 

i Żurawice – część A. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

162.  XLI/812/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Słonecznej i Kwiatowej 

w południowo-środkowej części wsi 
Księginice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

163.  XLI/813/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego pomiędzy ul. Chabrową i 
Fiołkową w środkowo-wschodniej części 

wsi Wysoka. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

164.  XLI/814/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Biskupickiej w 
środkowo-zachodniej części wsi Tyniec 

Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

165.  XLI/815/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Długiej w północno-
środkowej części wsi Pełczyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

166.  XLI/816/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego wzdłuż ul. Kobierzyckiej i 
Długiej w północno-wschodniej części wsi 

Królikowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

167.  XLI/817/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w południowo-wschodniej 
części obrębu Szczepankowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

168.  XLI/818/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Szkolnej w północno-

wschodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

169.  XLI/819/18 24.08.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Tynieckiej w północno-

środkowej części obrębu Biskupice 
Podgórne. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 
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170.  XLI/820/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Niebieskiej w północno-środkowej 
części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: uchylona uchwałą 

nr III/40/2018 

 

171.  XLI/821/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Porzeczkowej w północno-

wschodniej części wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

172.  XLI/822/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

173.  XLI/823/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Ludowej w środkowej części wsi 

Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

174.  XLI/824/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

175.  XLI/825/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Lipowej w środkowej części wsi 

Wierzbice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

176.  XLI/826/18 24.08.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego drogi publicznej w 
zachodniej części wsi Wysoka. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

177.  XLI/827/18 24.08.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce Nr XXXVII/709/18 z dnia 23 

marca 2018r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy zagrodowej położonego w 

południowo-wschodniej części obrębu 
Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

178.  XLI/828/18 24.08.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Księginice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

179.  XLI/829/18 24.08.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Szczepankowice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

180.  XLI/830/18 24.08.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

181.  XLI/831/18 24.08.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

182.  XLII/832/18 27.09.18 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kobierzyce na 2018 rok. 

  

183.  XLII/833/18 27.09.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobierzyce. 
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184.  XLII/834/18 27.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie 

realizacji 

 

185.  XLII/835/18 27.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 

 

186.  XLII/836/18 27.09.18 w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Kobierzyce. 

Autor: Maria 
Okraszewska 

Status: Obowiązuje 

 

187.  XLII/837/18 27.09.18 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez 

Gminę Kobierzyce oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

188.  XLII/838/18 27.09.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego pomiędzy rzeką Ślęzą 
a potokiem Młynówka w południowo-

zachodniej części wsi Ślęza . 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

189.  XLII/839/18 27.09.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Rekreacyjnej i 
Błękitnej w północno-zachodniej części 

wsi Ślęza. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

190.  XLII/840/18 27.09.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Dębowej w 
północno-zachodniej części wsi Tyniec 

Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

191.  XLII/841/18 27.09.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego po południowej 
stronie ul. Lipowej w środkowo-

wschodniej części wsi Domasław. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

192.  XLII/842/18 27.09.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Łużyckiej w 
południowo-wschodniej części wsi Żerniki 

Małe. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

193.  XLII/843/18 27.09.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Brzozowej w 
południowo-zachodniej części wsi Żerniki 

Małe. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

194.  XLII/844/18 27.09.18 w sprawie określenia lokalnych standardów 
urbanistycznych lokalizacji i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych na terenie 

Gminy Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

195.  XLII/845/18 27.09.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Magazynowej w północno-zachodniej 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 
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części obrębu Bielany Wrocławskiej 

196.  XLII/846/18 27.09.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Wspólnej w środkowej części wsi 

Kuklice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

197.  XLII/847/18 27.09.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Młodzieżowej w południowej części wsi 

Solna. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

198.  XLII/848/18 27.09.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Wiktoriańskiej w południowo-

wschodniej części wsi Pustków 
Wilczkowski. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

199.  XLII/849/18 27.09.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Tarnopolskiej w środkowo-wschodniej 

części wsi Wierzbice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

200.  XLII/850/18 27.09.18 w sprawie nadania nazwom ulic we wsi 
Żerniki Małe. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

201.  XLII/851/18 27.09.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

202.  XLII/852/18 27.09.18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 

2012r. w sprawie  opłat oraz zasad 
odpłatności, zwolnień i ulg za usługi 
przewozowe świadczone  środkami 
lokalnego transportu zbiorowego na 

terenie gminy Kobierzyce, a także sposobu 
ustalania wysokości opłat dodatkowych. 

Autor: Małgorzata 
Seredyńska 

Status: w trakcie 
realizacji 

 

203.  XLIII/853/18 19.10.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

204.  XLIII/854/18 19.10.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Biskupickiej w zachodniej części wsi Ty-

niec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

205.  XLIII/855/18 19.10.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy użyczenia na czas oznaczony 

do 6 lat budynku użytkowego przy ul. 
Kłodzkiej 4F w Bielanach Wrocławskich. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: zrealizowana 

 

206.  XLIII/856/18 19.10.18 w sprawie uchwalenia statutu Gminy 
Kobierzyce. 

Autor: Magdalena 
Marszałek-
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Wojciechowska 
Status: Zrealizowana 

207.  XLIII/857/18 19.10.18 w sprawie określenia szczegółowych zasad 
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i 
formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

Autor: Kancelaria 
Status: W trakcie realizacji 

 

208.  XLIII/858/18 19.10.18 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/216/12 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 
2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie Gminie Wałbrzych części gruntu, 
na którym zlokalizowane mają być 
Telebimy w miejscowości Bielany 

Wrocławskie. 

Autor : Monika Penczak  
Status: zrealizowana 

 

209.  XLIII/859/18 19.10.18 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/215/12 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie współdziałania z Gminą 
Wałbrzych, Gminą Jedlina-Zdrój, 

Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-
Zdrój, Gminą Boguszów-Gorce, Gminą 
Miejską Kamienna Góra, Gminą Walim, 

Gminą Długołęka, Gminą Kamienna Góra, 
Gminą Miejską Nowa Ruda, Gminą Radków 

i Województwem Dolnośląskim przy 
realizacji projektu pn. „TELEBIMY- 

nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki 
i kultury w dolnośląskich gminach. 

Autor: Monika Penczak  
Status: zrealizowana 

 

210.  XLIII/860/18 19.10.18 w sprawie udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie i restauratorskie zabytku wpi-
sanego do rejestru zabytków (elewacja Ko-

ścioła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Tyńcu Małym) dla Rzymsko-
katolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny w Tyńcu Małym. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

211.  XLIII/861/18 19.10.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia Gminnej Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  na lata 2014 – 

2020. 

Autor: GOPS 
Status: zrealizowana 

 

212.  XLIII/862/18 19.10.18 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia Gminnej Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  na lata 2014 – 

2020. 

Autor: GOPS 
Status: zrealizowana 
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213.  XLIII/863/18 19.10.18 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienia 
nieruchomości w formie aportu do spółki 
pn. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kobierzycach. 

Autor: Marta Borkowska 
Status: Zrealizowana 

 

214.  XLIII/864/18 19.10.18 w sprawie wyrażenia zgody na przedłuże-
nie okresu dzierżawy przez Kobierzyckie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Kobierzyce zajętych pod urzą-
dzenia, sieci wodociągowe i sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z posadowionymi na nich 
budynkami i budowlami. 

Autor: Marta Listwan 
Status:Obowiązuje do 

31.05.2021 r. 

 

215.  XLIII/865/18 19.10.18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ko-
bierzyce nr. XXIV/436/17 z dnia 24 marca 
2017r. w sprawie utworzenia gminnej jed-
nostki organizacyjnej pod nazwą „Kobie-

rzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz na-
dania jej statutu. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: zrealizowana 

 

216.  XLIII/866/18 19.10.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy najmu po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: zrealizowana 

 

217.  XLIII/867/18 19.10.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy najmu po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor: Patrycja Bej 

Status: zrealizowana 

 

218.  XLIII/868/18 19.10.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Platanowej w środkowo-wschodniej 

części wsi Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: przygotowana 

do realizacji 

 

219.  XLIII/869/18 19.10.18 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Czystej w środkowo-wschodniej części 

obrębu Kobierzyce. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

220.  XLIII/870/18 19.10.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bie-
lany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

221.  XLIII/871/18 19.10.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Ślęza. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

222.  XLIII/872/18 19.10.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we 
wsi Tyniec Mały. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: zrealizowana 

 

223.  I/1/2018 19.11.18 Wyboru przewodniczącego Rady 
Gminy Kobierzyce 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: Zrealizowana 
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224.  I/2/2018 19.11.18 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Kobierzyce. 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: Zrealizowana 

 

 

225.  I/3/2018 19.11.18 powołania i wyboru członków stałych 
Komisji Rady Gminy Kobierzyce. 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: Zrealizowana 

 

 

226.  I/4/2018 19.11.18 w sprawie  wskazania Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Kobierzyce do doko-

nywania czynności w poleceniu wyjazdu 
służbowego w stosunku do Przewodniczą-

cego Rady Gminy Kobierzyce 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: Zrealizowana 

 

 

227.  II/5/2018 29.11.18 w sprawie zmiany budżetu gminy Ko-
bierzyce na 2018 rok. 

  

228.  II/6/2018 29.11.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

229.  II/7/2018 29.11.18 w sprawie określenia wysokości sta-
wek w podatku od nieruchomości. 

Autor: Edyta Duniec 
Status: Zrealizowana 

 

 

230.  II/8/2018 29.11.18 w sprawie określenia wzoru deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

Autor: Joanna Kunert 
Status: Odstąpiono od 

realizacji 
Odwołanie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej –
Nowa uchwała 2019r. 

 

231.  II/9/2018 29.11.18 w sprawie uchwalenia rocznego pro-
gramu współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019. 

Autor: Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

232.  II/10/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

233.  II/11/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

234.  II/12/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy użyczenia  na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego przy 
ul. Głównej 18 w Krzyżowicach. 

Autor:Patrycja Bej 
Status: odstąpiono od 

realizacji 

 

235. 1 II/13/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat . 

Autor: KOSiR 
Status: odstąpiono od 

realizacji 

 

236. 1 II/14/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat . 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 
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237.  II/15/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat . 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 

 

238.  II/16/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat . 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 

 

239.  II/17/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat . 

Autor: KOSiR 
Status: W trakcie realizacji 

 

240.  II/18/2018 29.11.18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
miesięcznego Wójta Gminy Kobierzyce. 

Autor: Lucyna Suchecka 
Status: zrealizowana 

 

241.  II/19/2018 29.11.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kobierzyce. 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: Zrealizowana 

 

 

242.  II/20/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do Partnerstwa powołanego do 
realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz 

Poprawy Jakości Powietrza -program gran-
tów na wymianę źródeł ciepła w budyn-
kach mieszkalnych na terenie wybranych 

gmin Aglomeracji Wrocławskiej”. 

Autor : Monika Penczak  
Status: zrealizowana 

 

243.  II/21/2018 29.11.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce Nr XL/783/18 z dnia 29 

czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położo-

nego przy ul. Kłodzkiej i Zimowej w połu-
dniowo-środkowej części wsi Bielany Wro-

cławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

244.  II/22/2018 29.11.18 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Kłodzkiej i Zimowej w południowo-
środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

245.  II/23/2018 29.11.18 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru położonego 
przy autostradzie A4 w północno-zachod-
niej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

246.  II/24/2018 29.11.18 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego osiedla Żurawice poło-
żonego w obrębach: Pustków Żurawski i 

Żurawice. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: W trakcie realizacji 

 

247.  II/25/2018 29.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do Partnerstwa powołanego do 
realizacji projektu, którego celem jest bu-
dowa tras rowerowych w Gminie Kobie-

Autor : Hanna Żurawska 
Status: zrealizowana 
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rzyce oraz budowa tras rowerowych i par-
kingów w gminach: Miasto Oleśnica, Obor-
niki Śląskie, Wisznia Mała - planowanego 
do dofinansowania w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 
Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii ni-

skoemisyjnych – ZIT WrOF 

248.  III/26/2018 19.12.18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Ko-
bierzyce na 2018 rok. 

  

249.  III/27/2018 19.12.18 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

  

250.  III/28/2018 19.12.18  w sprawie nie wygasania wydatków 
zamieszczonych w budżecie gminy na 2018 

rok. 

  

251.  III/29/2018 19.12.18 w sprawie przyjęcia programu poli-
tyki zdrowotnej „Program zdrowotny w za-
kresie profilaktyki zakażeń wirusami bro-

dawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Kobie-
rzyce na lata 2019-2021. 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

 

252.  III/30/2018 19.12.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy użyczenia  na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego przy 
ul. Głównej 18 w Krzyżowicach. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: Zrealizowana 

 

253.  III/31/2018 19.12.18 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr. XXIV/436/17 z dnia 
24 marca 2017r. w sprawie utworzenia 

gminnej jednostki organizacyjnej pod na-
zwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekrea-

cji" oraz nadania jej statutu. 

Autor: Patrycja Bej 
Status: Zrealizowana 

 

254.  III/32/2018 19.12.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

255.  III/33/2018 19.12.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy najmu po umowie za-

wartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: zrealizowana 

 

256.  III/34/2018 19.12.18 w sprawie ustalenia planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2019 roku za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 
Kobierzyce. 

Autor : Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 

 

257.  III/35/2018 19.12.18 w sprawie  zmiany uchwały nr 
XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu fi-
nansowania zadania własnego Gminy Ko-
bierzyce w zakresie wspierania rozwoju 

sportu. 

Autor: Anna Wilisowska 
Status: W trakcie realizacji 
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258.  III/36/2018 19.12.18 w sprawie przyjęcia i przekazania 
projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Kobierzyce. 

Autor: Marta Listwan 
Status: zrealizowana 

 

259.  III/37/2018 19.12.18 w sprawie ustanowienia wielolet-
niego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie doży-
wiania” na lata 2019-2023. 

Autor: GOPS 
Status: w trakcie realizacji 

 

260.  III/38/2018 19.12.18 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyzna-
nia nieodpłatnie pomocy w zakresie doży-
wiania w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności oraz w for-
mie rzeczowej dla osób objętych wielolet-

nim rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Autor: GOPS 
Status: w trakcie realizacji 

 

261.  III/39/2018 19.12.18 w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w po-
staci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspiera-
nia finansowego gmin w zakresie dożywia-

nia „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 

Autor: GOPS 
Status: w trakcie realizacji 

 

262.  III/40/2018 19.12.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce Nr XLI/820/18 z dnia 24 
sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położo-
nego przy ul. Niebieskiej w północno-środ-
kowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

263.  III/41/2018 19.12.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce Nr XII/190/15 z dnia 27 
listopada 2015r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru po-
łożonego przy ul. Sosnowej w południowo-
zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

264.  III/42/2018 19.12.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce Nr IX/119/15 z dnia 25 

czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położo-
nego przy skrzyżowaniu ul. LG i Tynieckiej 
w północno-wschodniej części obrębu Bi-

skupice Podgórne. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

265.  III/43/2018 19.12.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce Nr XII/189/15 z dnia 27 
listopada 2015r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru w 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 



 

   
Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Kobierzyce   

 
 

119 
 

północno-środkowej części obrębu Bisku-
pice Podgórne. 

266.  III/44/2018 19.12.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce Nr XLVI/680/14 z dnia 

14 października 2014r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Tulipanowej w środ-
kowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

267.  III/45/2018 19.12.18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce Nr IX/123/15 z dnia 25 czerwca 

2015r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Tulipanowej w 

środkowo-wschodniej części obrębu Ślęza. 
 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

268.  III/46/2018 19.12.18 w sprawie nadania nazwy ulicy we 
wsi Żerniki Małe. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

269.  III/47/2018  w sprawie odpowiedzi na skargę Wo-
jewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 
2018r. na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce 

nr XLI/816/18 Rady Gminy Kobierzyce z 
dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego 
wzdłuż ul. Kobierzyckiej i Długiej w pół-
nocno-wschodniej części wsi Królikowic. 

Autor: Grzegorz Maszka 
Status: Zrealizowana 

 

270.  III/48/2018 19.12.18 w sprawie przyjęcia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy Kobierzyce na 

rok 2019. 

Autor: Magdalena 
Marszałek-

Wojciechowska 
Status: W trakcie realizacji 
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Stopień realizacji priorytetów  Strategii Rozwoju Loklanego Gminy Kobierzyce  
do roku 2020  

Priorytet 1 – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

1.1. Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków 

prowadzenia działalności rolniczej oraz podnoszenie 

kwalifikacji rolników poprzez współorganizowanie 

kursów, szkoleń 

Gmina Kobierzyce realizuje działania z zakresu doradz-

twa rolniczego na rzecz poprawy warunków prowadze-

nia działalności rolniczej oraz podnoszenie kwalifikacji 

rolników poprzez propagowanie wśród rolników z te-

renu Gminy Kobierzyce informacji dotyczących szkoleń, 

kursów, programów rozwoju obszarów wiejskich orga-

nizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 

1.2. Wspomaganie w realizacji inwestycji i moderni-

zacji  gospodarstw rolnych oraz dostosowanie ich do 

wymogów i standardów europejskich 

1.3. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standar-

dów w zakresie ochrony środowiska 

Priorytet 2 – Zwiększenie zróżnicowania i urozmaicenia krajobrazu 

2.1. Realizacja programów gospodarki gruntami, te-

renami  i urządzeniami rolnymi 

 

W ramach priorytetu Gmina Kobierzyce buduje bądź 

przebudowuje drogi transportu rolnego. W 2018 roku  

wykonano drogę m.in. w Dobkowice, która uzyskała do-

tacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

2.2. Zalesienie i zadrzewianie gruntów nieprzydat-

nych do rolniczego wykorzystania 

Gmina Kobierzyce co roku, w porozumieniu z  sołec-

twami, prowadzi nasadzenia na terenie Gminy. 

Priorytet 3 – Zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej 

3.1. Kontynuacja budowy kanalizacji wraz z oczysz-

czalniami ścieków 

 

  

Gmina Kobierzyce w 2018 roku rozpoczęła kolejny duży 

etap związany z budową kanalizacji. W marcu podpisano 

umowę na budowę kanalizacji w 11 miejscowościach tj . 

Małuszów, Bąki, Krzyżowice, Żerniki Małe, Racławice 

Wielkie, Chrzanów, Magnice, Pełczyce, Księginice, Ku-

klice, Nowiny, Kobierzyce ul. Malinowa. Ponadto zakoń-

czono budowę oczyszczalni ścieków w Kobierzycach.  
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3.2. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy oraz 

terenów aktywności gospodarczej 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku zrealizowała część  

inwestycji w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na 

terenie gminy. W ramach realizacji priorytetu współfi-

nansowano również rozbudowę sieci wodociągowej 

oraz wykonano ujęcia wody podziemnej 

 w Biskupicach Podgórnych.  

 

 

 

3.3. Realizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe. 

Gmina Kobierzyce realizuje Program Ograniczania 

 Niskiej Emisji. Więcej informacji nt. programu znajduje 

się w dziale „Ochrona Środowiska”.   

Priorytet 4 - Rozwój i poprawa stanu zasobów komunalnych Gminy oraz rozwój bazy mieszkaniowej 

4.1. Budowa i modernizacja zasobów komunalnych 

Gminy i jej wyposażanie 

Gmina Kobierzyce w ramach priorytetu w 2018 roku re-

alizowała inwestycje wieloletnie, w tym budowę  

i modernizację komunalnych budynków mieszkalnych w 

Ślęzie oraz w Tyńcu nad Ślęzą, budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym oraz mo-

dernizację komunalnego lokalu mieszkalnego w Pustko-

wie Wilczkowskim. 

4.2. Realizacja budownictwa komunalnego i socjal-

nego na terenie Gminy 

 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku podjęła działania mające 

na celu realizacje priorytetu podpisując umowę na wy-

burzenie istniejącego budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego, opracowanie dokumentacji projektowej i bu-

dowę w miejscu wyburzonego obiektu budynku miesz-

kalnego wielorodzinnego w Ślęzie przy 

 ul. Bocznej 4. W roku 2018 roku wykonano rozbiórkę 

istniejącego budynku, wykonano projekt na budowę no-

wego obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji i po-

zwoleń, a także wykonano ławy i ściany fundamentowe 

i ściany konstrukcyjne parteru. Zakończenie budowy 

obiektu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użyt-

kowanie planowane jest na 30.11.2020r. 

 

 

Priorytet 5 - Poprawa ładu przestrzennego Gminy 
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5.1. Uporządkowanie przestrzenne miejscowości 

gminy w tym odnowa tkanki architektonicznej wraz z 

otoczeniem i terenami zielonymi 

 

Gmina Kobierzyce posiada 322 miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego, które w 100% pokrywają 

powierzchnię całej Gminy, w tym całe jednostki osadni-

cze (wsie), regulując dokładnie zasady kształtowania 

krajobrazu kulturowego, warunków zagospodar owania 

terenów oraz kształtując i chroniąc ład przestrzenny, w 

tym tereny zielone oraz przestrzeń publiczną. 

 

5.2. Realizacja rewaloryzacji miejscowości Kobie-

rzyce 

 

Gmina Kobierzyce zgodnie z Programem Rewaloryzacji 

uchwalonym w 2006 roku realizuje inwestycje w miej-

scowości Kobierzyce. W 2018 roku rozpoczęto remont 

ul. Ludowej. 

 

Priorytet 6 – Zapewnienie dostępu do infrastruktury drogowej 

6.1. Kontynuacja zorganizowanej  komunikacji pu-

blicznej na terenie Gminy 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku nawiązała współpracę z  

nowym przewoźnikiem, który rozpoczął świadczenie 

usług przewozowych na liniach autobusowych kobie-

rzyckiej międzygminnej komunikacji zbiorowej. Urucho-

miono również weekendowe połączenia z przewozem 

rowerów na trasie Wrocław - Kobierzyce. 

Rada Gminy Kobierzyce podjęła również uchwałę o do-

płatach do biletów przejazdowych dla dzieci w wieku 

szkolnym. (Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2019r.) 

 

6.2. Modernizacja, budowa i rozbudowa dróg oraz 

infrastruktury drogowej w gminie (w tym dróg trans-

portu rolnego) 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku realizowała szereg inwe-

stycji dotyczących infrastruktury drogowej. Szerszy opis 

inwestycji drogowych znajduje się na stronie  

72-75 Raportu o stanie gminy. 
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6.3. Współdziałanie w uruchomieniu przewozów ko-

lejowych (towarowych oraz pasażerskich) 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku w ramach współdziała-

nia w uruchomieniu przewozów kolejowych brała udział 

w spotkaniach przy udziale Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego oraz w spotkaniach, które odbyły się z 

inicjatywy pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce. Spo-

tkania dotyczyły reaktywacji linii kolejowej nr 285. Po-

nadto podjęto kroki dotyczące umieszczenia w budżecie 

lat przyszłych zadania  

Park & Ride.  

 

6.4. Współdziałanie przy podnoszeniu bezpieczeń-

stwa na drogach 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku zrealizowała szereg dzia-

łań w celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach, 

między innymi zamontowano: 

- tablice prowadzące U-3a, U-3b  (na ostrych zakrętach 

dróg), 

- prędkościomierz wraz z odgięciem kierunku ruchu  

w obrębie przejścia dla pieszych (wjazd do Bielan Wro-

cławskich od strony Domasławia), 

- progi zwalniające w terenach zabudowanych i na wjaz-

dach do miejscowości, 

- strefy ograniczonej prędkości B-43 (30 km/h) na dro-

gach osiedlowych, 

- oznakowanie poziome grubowarstwowe akustyczne 

(przed wjazdem do miejscowości Chrzanów od strony 

Racławic Wlk.), 

- lustra drogowe, w miejscach gdzie utrudniona jest wi-

doczność.  

Wyznaczono również przejścia dla pieszych, szczególnie 

w obrębie szkół i placów zabaw.  

 

Priorytet 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki na terenie Gminy 
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7.1. Wprowadzenia kompleksowej gospodarki odpa-

dami 

 

Gmina Kobierzyce od 1 lipca 2013 roku prowadzi na te-

renie gminy system gospodarowania odpadami komu-

nalnymi. Powyższy system obejmuje zarówno nierucho-

mości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak również 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. Z pobranych opłat za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa 

koszty odbierania, transportu, zbierania i zagospodaro-

wywania tych odpadów. Obsługą systemu gospodaro-

wania odpadami na terenie Gminy Kobierzyce zajmują 

się wykonawcy wyłonieni w ramach przetargów nieo-

graniczonych organizowanych w tej sprawie. 

 

7.2. Współdziałanie na rzecz ograniczenia negatyw-

nego oddziaływania odpadów niebezpiecznych na 

środowisko 

 

Gmina Kobierzyce w ramach systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi utworzyła Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach, do któ-

rego mieszkańcy mogą dostarczać odpady niebez-

pieczne takie jak: przeterminowane leki  

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina Kobierzyce  

posiada podjęty Uchwałą nr XLVIII/598/10 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 22 października 2010 r. Program Usu-

wania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy 

Kobierzyce. Na terenie Gminy Kobierzyce zinwentaryzo-

wano 98.169,50 m2 azbestu tj. 1.079,8645 t. Od 2008 r. 

Gmina Kobierzyce co roku dofinansowuje wszystkim za-

interesowanym mieszkańcom usuwanie i unieszkodli-

wianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z 

budynków i budowli położonych na terenie gminy Ko-

bierzyce. Od stycznia 2018 r. do listopada 2018 r. usu-

nięto 43,01 ton azbestu z terenu gminy Kobierzyce co 

stanowi  

ok 32,48% zinwentaryzowanego azbestu.  
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7.3. Rekultywacja składowisk odpadów oraz likwida-

cja dzikich wysypisk śmieci 

 

Gmina Kobierzyce z końcem 2007 roku zamknęła skła-

dowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Cieszycach o pow. ok. 2 ha. Prace rekultywacyjne na 

składowisku zostały rozpoczęte w styczniu 2009 r. od 

odpowiedniego ukształtowania bryły składowiska i zo-

stały zakończone z końcem marca 2010 r., zgodnie z har-

monogramem inwestycji. W Gminie Kobierzyce z tere-

nów gminnych na bieżąco usuwane są wszelkie odpady 

z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych, tym samym nie 

powstają dzikie wysypiska śmieci. Na pozostałych tere-

nach, w przypadku składowania odpadów w miejscach 

nieprzeznaczonych na ten cel, na podstawie art. 26 

ustawy o odpadach, wszczynane są przez Wójta Gminy 

Kobierzyce stosowne postępowania administracyjne w 

tych sprawach. Obecnie prowadzony jest monitoring 

dzikich wysypisk śmieci. 

 

7.4. Propagowanie wiedzy ekologicznej 

 

Gmina Kobierzyce rokrocznie podejmuje działania  

w zakresie edukacji ekologicznej, w których udział bierze 

młodzież szkolna. Zróżnicowane działania edukacyjne w 

zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

prowadzone są we wszystkich placówkach edukacyj-

nych na terenie gminy.  

Dzieci i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych biorą 

udział w akcjach i projektach związanych z poznawa-

niem i ochroną środowiska oraz zrównoważonym go-

spodarowaniem zasobami i odpadami. Systematycznie 

prowadzony jest system informacji o środowisku  

i jego ochronie polegający na udostępnianiu informacji 

przez pracownika zajmującego się ochroną środowiska 

osobom zainteresowanym, rozdysponowywaniem fol-

derów i ulotek dotyczących tematyki ochrony środowi-

ska. 

 

Priorytet 8  Zwiększenie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców 
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8.1. Stworzenie możliwości form kształcenia umożli-

wiającego zmianę kwalifikacji zawodowych  

 

Gmina Kobierzyce w ramach wsparcia w zakresie zmiany 

kwalifikacji zawodowych mieszkańców współpracuje z 

organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, 

którzy organizują szkolenia w ramach swojej działalność,  

informując mieszkańców o takich działaniach za pomocą 

strony internetowej Gminy oraz portali społecznościo-

wych.  

 

Priorytet 9 Integracja społeczności lokalnej Gminy Kobierzyce 

9.1. Budowanie i promocja tożsamości mieszkańców 

 

Za realizacja zadań związanych z budowaniem i promo-

cją tożsamości mieszkańców odpowiadają m.in. organi-

zacje pozarządowe działające na terenie  

Gminy Kobierzyce.  

 

9.2. Wspieranie inicjatyw i działań nakierowanych na 

rozwój dzieci i młodzieży oraz uprawianie i upo-

wszechnianie  sportu 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku za pośrednictwem jed-

nostki organizacyjnej tj. Kobierzyckiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji realizowała szereg działań mających na celu 

wspieranie inicjatyw i działań nakierowanych na rozwój 

dzieci i młodzieży oraz uprawianie i upowszechnianie 

sportu. W 2018 roku realizowano zajęcia w formie 15 

rodzajów nieodpłatnych sekcji sportowych dla niepełno-

letnich i pełnoletnich mieszkańców Gminy Kobierzyce. 

Liczba terminów zajęć wynosiła 86 tygodniowo co sta-

nowiło 165 godzin zajęć sportowych w tygodniu. 

 

9.3. Realizacja Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 

 

Gmina Kobierzyce kontynuuje uczestnictwo w Progra-

mie Odnowa Dolnośląskiej Wsi do którego należy  

9 miejscowości. W roku 2018 do realizacji Programu do-

łączyło Sołectwo Cieszyce. 

 

Priorytet 10 Rozwój zasobów gminy służących aktywizacji kulturalnej, sportowej 

 i rekreacyjnej mieszkańców. 

10.1.Modernizacja i budowa obiektów sportowych i 

ich wyposażanie  

Gmina Kobierzyce w 2018 roku realizowała szereg inwe-

stycji dotyczących infrastruktury sportowej, największe 

z nich to budowa stadionu w Kobierzycach oraz budowa 

terenu rekreacyjno-sportowego w Ślęzy.   
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10.2. Realizacja obiektów turystycznych i rekreacyj-

nych na terenie Gminy i ich wyposażanie  

 

 

 

Gmina Kobierzyce realizowała Program budowy świetlic. 

Główne założenie umiejscowienie w każdym sołectwie 

świetlicy. W 2018 roku zakończono budowę świetlicy w 

Kuklicach oraz rozpoczęto bądź kontynuowano prace w 

Ślęzy, Krzyżowicach oraz Księginicach. Ponadto realizo-

wane są inwestycje związane z doposażeniem placów 

zabaw oraz wzbogaceniem terenów rekreacyjnych w 

dodatkową infrastrukturę np. oświetlenie bądź nawod-

nienie boisk.  

 

Priorytet 11 Poprawa jakości oraz dostępności do usług opieki zdrowotnej i opieki społecznej 

11.1. Rozwój bazy dla opieki ambulatoryjnej 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku kontynuowała rozbu-

dowę ośrodka zdrowia wraz z parkingiem w miejscowo-

ści Kobierzyce. 

 

11.2. Kształtowanie aktywnych postaw wśród osób 

korzystających  z opieki społecznej 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku realizowała szereg dzia-

łań z zakresu kształtowania aktywnych postaw wśród 

osób korzystających z opieki społecznej za pomocą jed-

nostki organizacyjnej tj. Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, w tym między innymi Gminny Program Prze-

ciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Prze-

mocy, Gminny Program Wspierania Rodziny czy Karta 

Dużej Rodziny. 

 

Priorytet 12 – Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 

12.1. Rozwój bazy i zakup sprzętu dla Gminnych OSP  

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku realizowała inwestycje z 

zakresu rozwoju bazy i zakupu sprzętu dla Gminnych 

OSP, w tym: budowa nowej remizy strażackiej w Pustko-

wie Żurawskim, zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego.  

  



 

   
Załącznik nr 2 

do Raportu o stanie Gminy Kobierzyce   
 

 

129 
 

12.2. Kształtowanie aktywnych postaw  dot. bezpie-

czeństwa wśród mieszkańców  

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku za pośrednictwem Mło-

dzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kobierzyce, re-

alizowała programy szkoleniowe w zakresie pierwszej 

pomocy i bezpieczeństwa. Na wszystkich festynach so-

łeckich członkowie jednostki OSP udzielali instruktażu z 

zakresu pierwszej pomocy oraz prezentowali w jaki spo-

sób wykorzystać sprzęt przeciwpożarowy.  W szkołach 

podstawowych w Kobierzycach, Pustkowie Żurawskim, 

Pustkowie Wilczkowskim, Wysokiej oraz w przedszko-

lach wdrożono Program „Pierwsza Pomoc” prowadzony 

przez jednostki OSP. 

 

Priorytet 13 – Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez większy dostęp do edukacji 

13.1. Realizacja programów i projektów edukacyj-

nych (w tym z wykorzystaniem Internetu) 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku realizowała w szkołach 

na terenie Gminy Kobierzyce ponad 63 projekty eduka-

cyjne z zakresu zwiększenia oferty kształcenia na terenie 

Gminy.  

 

Priorytet 14 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego 

14.1. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkań-

com Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem 

cyfrowym  
W 2018 roku Gmina Kobierzyce kontynuowała projekt 

pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom 

Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfro-

wym–II edycja”.  14.2 Współdziałanie w zapewnieniu dostępu miesz-

kańcom gminy do  Internetu 

14.3.Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 

oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elek-

tronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów go-

spodarczych  

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku realizowała projekt  

„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług 

publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodar-

czych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, 

Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, 

Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny.” W ramach 

projektu zakupiono sprzęt komputerowy, licencje, ser-

wery oraz inne niezbędna urządzenia.  

 

Priorytet 15 – Wspieranie aktywności gospodarczej w Gminie Kobierzyce 
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15.1. Kontynuacja polityki proinwestycyjnej 

 

Gmina Kobierzyce aktywnie i sprawnie współpracuje z 

Inwestorami przy realizacji każdej inwestycji -z wszyst-

kimi organami samorządowymi i rządowymi uczestni-

czącymi w procesie decyzyjnym – począwszy od zakupu 

nieruchomości aż do uruchomienia przedsięwzięcia. 

Najlepszą rekomendacją współpracy władz Gminy Ko-

bierzyce z inwestorami – jest ilość przedsiębiorstw, 

które zlokalizowały swoje inwestycje na terenie Gminy. 

 

 

15.2 Wspieranie Mikro, Małych i Średnich Przedsię-

biorstw oraz propagowanie postaw przedsiębior-

czych 

 

 

Gmina Kobierzyce jest członkiem Lokalnej Grupie Dzia-

łania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty 

Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Doma-

niów – Lider A4, która przyznaje dofinansowania  na za-

łożenie oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw.  

 

Priorytet 16 – Wspieranie aktywności gospodarczej w Gminie Kobierzyce 

16.1. Wspieranie współpracy i promocji gospodar-

czej firm z terenu Gminy Kobierzyce z przedsiębior-

stwami z kraju i zagranicy 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku kontynuowała 

współpracę z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocław-

skiej, która wykonała na rzecz Gminy prezentację stref 

aktywności gospodarczej Gminy na międzynarodowych 

targach branżowych i innych wydarzeniach o charakte-

rze gospodarczym oraz przeprowadziła systemową 

kampanię promującą atrakcyjność inwestycyjną i go-

spodarczą Gminy w kraju i za granicą w celu budowania 

jej rozpoznawalności. 

 

Priorytet 17 – Kreowanie i promocja obszarów i sfer aktywności gospodarczej na terenie Gminy Kobierzyce 

17.1. Wyposażenie obszarów i stref aktywności go-

spodarczej w infrastrukturę techniczną 

 

Gmina Kobierzyce wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu, 

Gminą Wrocław, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodocią-

gów i Kanalizacji oraz Kobierzyckim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęła działania w celu re-

alizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodo-

ciągowej. 

 

17.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego z uwzględ-

nieniem wdrażania nowych technologii innowacyj-

nych 

Gmina nie realizowanych działań w tym zakresie w 2018 

roku. 
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Priorytet 18 – Promocja Gminy w aspekcie kulturalnym, turystycznym i gospodarczym 

18.1. Współdziałanie z jednostkami samorządu tery-

torialnego oraz  innymi podmiotami na rzecz promo-

wania obszaru gminy. 

 

Gmina Kobierzyce w 2018 roku kontynuowała 

współpracę z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocław-

skiej, która wykonała na rzecz Gminy usługi promocyjne 

polegające na stworzeniu i uruchomieniu systemu infor-

macji gospodarczej dotyczącego Gminy oraz innych 

gmin w zakresie prezentacji walorów i ofert inwestycyj-

nych Gminy oraz jej przewag konkurencyjnych. 

Promowano obszar Gminy Kobierzyce współdziałając z 

innymi jednostkami samorządu terytorialnego poprzez 

kontynuację  projektu pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-

usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich 

gminach” w związku z zawartą umową na dofinansowa-

nie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2007-2013. 

 

18.2. Współdziałanie na rzecz promowania obszaru 

gminy w ramach współpracy międzynarodowej (w 

tym z gminami partnerskimi).  

 

Gmina Kobierzyce współpracuje z samorządami tery-

torialnymi z Włoch, Francji, Niemiec oraz Czech. W ra-

mach współpracy partnerskiej w 2018 roku odbył się 

wyjazd studyjny do Wspólnoty Gmin Kantonu Lenclo-

itre (Francja). W 2018 roku, we współpracy z czeską 

miejscowością, w Kobierzycach zrealizowano nastę-

pujące wydarzenia: Seminarium w Gdańsku, występ 

zespołu folklorystycznego podczas dożynek gmin-

nych, udział delegacji oraz występ zespołu artystycz-

nego z Gminy Kobierzyce w obchodach Den Obce w 

Kobierzycach. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy  

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce 
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