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Opracowanie: 

 

Urząd Gminy Kobierzyce 

Raport opracowano w oparciu o materiały 

źródłowe referatów Urzędu Gminy Kobierzyce, 

gminnych jednostek organizacyjnych i innych 

instytucji. 

Raport o stanie gminy Kobierzyce za 2020  rok 

zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2020  

roku, chyba że zaznaczono inaczej. 
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Ryszard Pacholik 

Wójt Gminy Kobierzyce 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Miniony rok był dla nas wszystkich bardzo trudny – 

świat dotknęła pandemia COVID-19, która 

odcisnęła swoje piętno w każdej dziedzinie życia. 

Staraliśmy się jednak pracować normalnie, 

realizować wyznaczone zadania oraz osiągać 

postawione cele na 2020 r. 

Oddaję w Państwa ręce opracowanie, które w 

sposób usystematyzowany przedstawia efekty 

naszych działań. Raport o Stanie Gminy Kobierzyce 

jest doskonałym źródłem wiedzy na temat rocznej 

pracy, planów, które udało się zrealizować, stanu 

finansowego i gospodarczego Gminy Kobierzyce. Na 

bazie dokumentu, który Państwo otrzymaliście, 

zachęcam do rozmów, przedstawienia sugestii oraz 

potrzeb dotyczących rozwoju gminy. Liczę, że 

wspólnie wypracujemy kolejne cele do 

zrealizowania. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem 

o stanie Gminy Kobierzyce za 2020 r.! 

 

  

Ryszard Pacholik 

Wójt Gminy Kobierzyce 
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1.1. Podstawa prawna 

 

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o 

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych do ustawy     z dnia 8 

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 działalności Wójta w 

roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz  uchwał rady 

gminy. 

 

 

1.2. Dane demograficzne 

 

 

 

 

 

 

      

      

 
 
W 2020 roku liczba 
mieszkańców wzrosła  
o  326 osób względem 
2019 roku. 
 
Proces starzenia się 
mieszkańców Gminy 
Kobierzyce  
pogłębiał się – udział 
osób w wieku 
poprodukcyjnym  
(65 lat i więcej) wzrósł 
z 2 653 osób w 2019 
do 2 693  w 2020. 

      

   
20 586  

 

 228 
 

 158 
 

      
 Liczba 

mieszkańców 

gminy wg. stanu 

na dzień 

31.12.2020 

zameldowanych 
na pobyt stały 

  
 
 
 
Liczba urodzeń 
 

  
 
 
 
Liczba zgonów 

 

 

 

 

Zmiany demograficzne w 2020 roku 
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Rysunek 1 Liczba mieszkańców w Gminie Kobierzyce- stan na 31.12.2020 roku. 
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2. INFRASTRUKTURA    
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2.1. Wstęp 

 
 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku w ramach 

wydatków na infrastrukturę zrealizowała wiele 

znaczących inwestycji. Oprócz przeznaczonych 

na te cele środków własnych, Gmina pozyskała 

dofinansowanie z funduszy europejskich  

i krajowych. 

 

 

2.2. Przewozy pasażerskie 

 
 

Od 2008 roku działa dofinansowywana z 

budżetu Gminy Kobierzyce międzygminna 

komunikacja autobusowa. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu wszystkie miejscowości na terenie 

gminy mają połączenie z Kobierzycami oraz 

Wrocławiem. Autobusowa komunikacja 

gminna uzupełniana jest przez prywatnych 

przewoźników. Od 1 stycznia 2019 r. w Gminie 

Kobierzyce obowiązuje bezpłatna komunikacja 

dla uczniów. Od tego dnia do zwolnionych z 

opłat za przejazdy komunikacją gminną 

dołączyły: 

• dzieci w wieku powyżej 4 lat do 

rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

• dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia szkoły podstawowej, 

ponadpodstawowej, policealnej lub 

ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, 

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem 

lub niepełnosprawne do ukończenia 24 

roku życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 406 442,66 zł 

Wydatki na komunikację  

w roku 2020 
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 Rysunek 2 Schemat linii autobusowych Gminy Kobierzyce 
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2.3. Gospodarka komunalna 

 

 

Mieszkaniowy  zasób Gminy Kobierzyce 

stanowi 85 komunalnych lokali mieszkalnych, 

w tym 4 lokale socjalne. W zasobie 

mieszkaniowym gmina posiada 7 budynków z 

udziałem 100% gdzie znajduje się 47 lokali. 

Pozostałe 38 lokali znajduje się w 9 budynkach, 

gdzie wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy 

właściciele, których lokale wchodzą w skład 

określonej nieruchomości.  

 

 

 

 

Na bieżące utrzymanie, remonty oraz 

inwestycje mieszkaniowego zasobu Gminy 

wydatkowano kwotę ponad 1 1.277.903,52 zł  

w ramach której wykonano: wyburzenie 

budynku w Ślęzie i rozpoczęto budowę nowego 

budynku, który ma być oddany do użytkowania 

na początku II poł. 2021 roku;  wymiana kotłów 

gazowych wraz z system odprowadzania 

spalin; prace  remontowe  w 2 lokalach 

komunalnych  przygotowując je do ponownego 

zasiedlenia; usunięcie awarii wodociągowej; 

dostawa i montaż wodomierzy w komunalnych 

lokalach mieszkalnych; wymiana instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej; wywóz 

ścieków; przeglądy techniczne. 

 

 

 

 

     

     

     

85 

 

 1 

 
 1 277 903,52 zł  

     
 

 

 

Lokali mieszkalnych 

 

  
 
 

Budynek 
nowopowstający 

  
 

Koszty utrzymania, 
remontów i inwestycji  

w zasoby mieszkaniowe 
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2.3.1. Cmentarze komunalne   

 

Na terenie Gminy Kobierzyce znajduje się 6 

cmentarzy komunalnych, które  zgodnie z 

Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz Uchwałą z dnia  22 kwietnia 

2016 r. nr XVI/260/16 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz 

zasad ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce, 

są zarządzane przez gminę. 

 

 

 

Adresy cmentarzy  znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce  

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 2020  roku:  

 

- zakończenie inwestycji dotyczącej 

przebudowy domu pogrzebowego, wymiany 

ogrodzenia od ul. Kwiatowej, przebudowy alei 

głównej i wykonanie jej oświetlenia, budowy 

osłony śmietnikowej oraz instalacji wody do 

zaworów czerpalnych, wymiany barierki na 

pochylni, wykonanie kanalizacji deszczowej 

wraz z przyłączem w Bielanach Wrocławskich – 

273 562,60 zł 

 

- wynajem i serwis kabin sanitarnych, koszenie 

i sprzątanie sezonowe, wykonanie przeglądów 

instalacji elektrycznej, piorunochronnej  

i sanitarnej – 66 961,41 zł 
-wywóz odpadów komunalnych –  

64 596,00 zł 

-media tj, energia elektryczna i woda –  

7 480, 59 zł 

- inne wydatki – 2 999,20 zł 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

415 599,80 zł 

 

Łączna kwota przeznaczona na 

utrzymanie cmentarzy w 2020 roku 
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2.4. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

   

 

W Gminie Kobierzyce obowiązują miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, 

które pokrywają 100% jej powierzchni. 

Ponadto w trakcie sporządzania jest 

wprowadzanych wiele zmian w 

obowiązujących planach, które są odpowiedzią 

na zapotrzebowanie inwestorów oraz 

mieszkańców, jak też sporządza się 

systematycznie co kilka lat kompleksowe plany 

dla całych jednostek osadniczych mających za 

zadanie włączenie wiele mniejszych planów do 

jednolitego aktu prawa miejscowego dla całej 

miejscowości. 

Wydatki Gminy Kobierzyce w 2020 rok w 

ramach realizacji działań związanych z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania 

przestrzennego wyniosły 143 259,76  zł. 

W ramach działań w 2020 roku sporządzono 

nowe miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla całych wsi: Małuszów, 

Kuklice, Pełczyce, Nowiny, Solna, 

Szczepankowice, Damianowice, Rolantowice, 

Królikowice oraz cząstkowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w: 

Bielanach Wrocławskich, Biskupicach 

Podgórnych, Domasławiu, Kobierzycach, 

Krzyżowicach, Małuszowie, Tyńcu Małym, 

Tyńcu nad Ślęzą i Wysokiej. Sporządzono 

również cząstkową zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kobierzyce w obszarze 

obejmującym Tarnobrzeską Specjalną Strefę 

Ekonomiczną w Biskupicach Podgórnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % pokrycia gminy MPZP 

268 planów MPZP 

143 259,76 wydatki gminy na MPZP 

w 2020 roku 
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 Rysunek 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – tereny aktywności gospodarczej 
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 2.5. Inwestycje 

 

 

Wybrane inwestycje zrealizowane w 2020  roku: 

Zadanie Plan % wykonania 

w 2020 

Wykonanie 

Budowa świetlicy w Ślęzie 110 000,00 zł 100 % 110 000,00 zł 

Budowa Domu Opieki Dziennej w Tyńcu 

Małym 

1 350 000,00 zł 89,08% 1 202 589,06 zł 

Budowa nowej remizy strażackiej w 

Pustkowie Żurawskim 

150 000,00  zł 93,79% 140 689,02 zł 

Rozbudowa ośrodka zdrowia w 

Kobierzycach  

245 447,08 zł 32,7% 80 483,12 zł 

 

Inwestycje - infrastruktura drogowa  oraz pozostałe inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej 

realizowane w 2020 roku. 

 

 

 

Zadanie Plan % wykonania 

w 2020 

Wykonanie 

Budowa dróg osiedlowych w Bielanach 

Wrocławskich 

150 000,00 zł 99,96 % 149 942,00 zł 

Bieżąca budowa dróg o nawierzchni 

ulepszonej na terenie gminy, w tym 

transportu rolnego 

2 070 000,00 zł 97,99 % 2 028 488,60 zł 

Budowa chodników w południowej części 

Gminy Kobierzyce 

44 729,00 zł 12,00 % 5 369,00 zł 

Budowa dróg w południowej części Gminy 

Kobierzyce 

650 000,00 zł 6,00 % 39 000,00 zł 

Budowa dróg Gminnych w miejscowości 

Kobierzyce 

1 000 000,00 zł 98,73 % 987 252,88 zł 

Budowa łącznika ul. Nektarowej z ul. 

Błękitną w Bielanach Wrocławskich 

1 720 000,00 zł 58,11% 999 500,00 zł 

Budowa łącznika ul. Bolońskiej do drogi 

powiatowej nr 1960D wraz z przebudową 

skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 

8 w m. Kobierzyce  

200 000,00 zł 87,47% 174 930,00 zł 
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Budowa drogi Rolantowice – Dobkowice – 

Damianowice  

1 900 000,00 zł 99,89 % 1 897 977,64 zł 

Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. 

Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie 

100 000,00 zł 92,45 % 92 450,06 zł 

Przebudowa drogi gminnej ul. Cztery 

Podkowy w m. Wysoka 

100 000,00 zł 23,32 % 23 320,80 zł 
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA  
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3.1. Wstęp 

 

 
W 2020 roku kontynuowano realizację działań  

z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy 

Kobierzyce zgodnie z Programem Ochrony 

Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 – 

2021.  

 

 

         

         

         

3,4 ha 

 

 58,4 ha 

 

 Ok.  6  km 

 

  221 

 

  203 

 

         
Powierzchnia 

lasów 

gminnych 

 

 Powierzchnia 

parków 

gminnych 

 Przebudowanej 

lub 

rozbudowanej 

sieci 

kanalizacyjnej 

 

 Gospodarstw 

podłączonych 

do sieci 

wodociągowej 

w 2020 r. 

 

 Gospodarstw 

podłączonych do 

sieci 

kanalizacyjnej w 

2020 r. 

 

 

 

  

3.2. 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 PONE ma na celu realizację zadania z 

zakresu ochrony środowiska obejmujących 

trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach 

mieszkalnych, opartego na paliwie stałym, 

poprzez zainstalowanie bardziej ekologicznego 

źródła ogrzewania takiego jak ogrzewanie: 

gazowe, olejowe, elektryczne, ogrzewanie 

wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. 

pompy ciepła), jak również ogrzewanie 

wykorzystujące paliwa stałe w tym węgiel lub 

biomasę, spalanych w kotłach  spełniających 

normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, z 

automatycznym podajnikiem paliwa bez 

możliwości instalacji rusztu zamiennego.  
W roku 2020 nie wykorzystano w  pełni 

zaplanowanej kwoty na realizację Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce 

tj. 1 000 000 zł. Na taki stan wpływ mogły mieć 

alternatywne dofinansowania ze środków 
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zewnętrznych. Gmina Kobierzyce prowadziła 

równolegle nabór do programu pn. „Koalicja na 

rzecz poprawy jakości powietrza”  finansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na wymianę źródła 

ogrzewania wykorzystującego paliwa stałe 

niespełniające norm klasy 5 wg PN-EN 303-

5:2012  na ekologiczne źródło ciepła w tym 

głównie na pompy ciepła. W ramach projektu 

mieszkaniec mógł otrzymać dofinansowanie do 

80% kosztów kwalifikowanych do maksymalnej 

kwoty 35 000 zł. W projekcie tym wzięło udział 29 

mieszkańców, z czego 23 zainstalowało pompy 

ciepła, 3 instalacje dotyczyły urządzeń 

hybrydowych tj. pomp ciepła w połączeniu z 

fotowoltaiką, oraz po jednej instalacji na gaz 

ziemny, biomasę oraz ogrzewanie 

wykorzystujące energię elektryczną zasilane 

fotowoltaiką. Łączna kwota  dofinansowania to 

988.453,86 zł termin wypłaty grantów planowany 

jest na początku roku 2021. Jednocześnie 

mieszkańcy mogli korzystać z programu "Czyste 

Powietrze" prowadzonego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu  dofinansowujący 

wymianę źródła ogrzewania oraz 

przeprowadzenie termomodernizacji. Wszystkie 

programy wsparcia cieszą się dużym 

zainteresowaniem, co zbliża Gminę Kobierzyce 

do osiągnięcia nadrzędnego celu jakim jest 

poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie 

niskiej emisji kominowej. Należy również 

wspomnieć, że z powodu braku możliwości 

przyłącza do sieci gazowej ze względu na brak 

technicznych warunków przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej  wynikających z niewystarczającej  

przepustowości punktu wejścia do systemu 

dystrybucyjnego, a co za tym idzie konieczności 

przebudowy stacji gazowej, duża część 

mieszkańców zmuszona była do lub przesunięcia 

realizacji inwestycji wymiany źródła ogrzewania 

do momentu kiedy Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy we 

Wrocławiu   przeprowadzi prace związane ze 

zwiększeniem przepustowości sieci 

dystrybucyjnej. Zgodnie z informacjami z PSG 

zakończenie inwestycji  planowane jest do dnia 

31.12.2024r. jednak Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. zaznacza, że okres ten może się 

wydłużyć. Dlatego należy mieć na uwadze, że 

tendencja spadkowa dotycząca mniejszej liczby 

udzielonych dofinansowań na ogrzewanie 

gazowe może utrzymać się do roku 2024 

W rezultacie zawarto 97 umów z mieszkańcami 

(89 zostało zrealizowanych, 7 osób zrezygnowało. 

1 nie spełniała wymogów)  gospodarstw 

domowych wymieniło stare źródło ciepła na 

bardziej ekologiczne. Spośród mieszkańców 

korzystających z dotacji  39% przeszła na 

ogrzewanie na ekogroszek w kotłach 

spełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-

5:2012, 21% mieszkańców przeszło na 

ogrzewanie gazowe, 23% na ogrzewanie na 

biomasę spełniających normy klasy 5 wg PN-

E303-5:2012, 11% na ogrzewanie przy użyciu 

pompy ciepła, 6% na ogrzewane elektryczne. 

W/w dane dot. 2020 r. zaprezentowano również 

na wykresach.  

Na terenie gminy Kobierzyce od grudnia  2019 r. 

działają czujniki jakości powietrza mierzące m.in. 

poziom pyłów zawieszonych (PM 10, PM2,5). 

Czujniki zlokalizowane są na budynkach szkół 

podstawowych w miejscowościach: Tyniec Mały, 

Kobierzyce, Wysoka, Bielany Wrocławskie, 

Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski. 

Informacje o wynikach pomiarów można śledzić 

na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Kobierzyce, dodatkowo szkoły zostały 

wyposażone w monitory wewnętrzne na których 

wyświetlane są wyniki pomiarów z danej 

placówki, co spełnia funkcje edukacyjną dla 

dzieci.

 

 

 

789 617,55 zł  - na PONE w 2020 roku 

3 971 753,89 zł – dotychczasowa kwota 

dofinansowań 

89 gospodarstw zmieniło źródło ciepła 

na ekologiczne 
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Zasady przyznawania i wysokość dofinansowania (w 2020 roku: zapisy obowiązują od 2017r. bez zmian) 

Zgodnie z zasadami programu Inwestor, po 

złożeniu wniosku o udział w PONE, a następnie po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie, lecz przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek prac i zakupów 

dotyczących wymiany źródła ogrzewania, może 

ubiegać się o zwrot 50% kosztów 

kwalifikowanych,  lecz nie więcej niż: 

• 10 000 zł na budynek mieszkalny lub lokal 

mieszkalny (posiadający indywidualne 

ogrzewanie), 

• iloczyn liczby lokali mieszkalnych 

korzystających ze wspólnego źródła 

ogrzewania i kwoty 4 000 zł w przypadku 

wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

Dotychczas wypłacone środki pieniężne na realizację PONE. 

 

Rok trwania 

programu 
Ilość osób, które skorzystały z PONE Wypłacona kwota dofinansowań 

2017 
48 mieszkańców i Wspólnoty Mieszkaniowe 

Pustków Żurawski 
570 240,57 zł 

2018 171 mieszkańców 1 441 935,50 zł 

2019 138 mieszkańców 1 169 960,27 zł 

2020 97 mieszkańców 789 617,55 zł 

 

 

Rysunek 4 Zestawienie zrealizowanych inwestycji wymiany źródła ogrzewania w poszczególnych miejscowościach 

Gminy Kobierzyce w 2020 r. 
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Rysunek 5 Zestawienie zrealizowanych inwestycji wymiany starego źródła ogrzewania na ekologiczne 
źródła ciepła w 2020 roku z podziałem na rodzaj zamontowanego źródła ciepła. 

 

 

3.3. Gospodarka odpadami  

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 

DZ.U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) utrzymanie 

czystości i porządku w gminach należy do 

obowiązkowych zadań własnych 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 sprawozdawczym, w 

roku 2020 w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Kobierzyce kontynuowany był system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

funkcjonujący od lipca 2013 r., będący efektem 

wejścia w życie znowelizowanej ustawy    
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina Kobierzyce nie posiadając własnego 

zakładu komunalnego zajmującego się 

gospodarką odpadami na terenie gminy, 

realizowała odbiór i zagospodarowanie 

odpadów we współpracy z podmiotami 

prywatnymi. W 2020 r.  usługę odbioru 

odpadów komunalnych  z Gminy Kobierzyce 

świadczyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA SA z/s ul. Szczecińska 5, 54-

517 Wrocław. 

 

 

Na terenie Gminy  Kobierzyce w 2020 r. 

funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pełczycach 

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

Szkolnej, gdzie mieszkańcy mogli nieodpłatnie 

oddać różnego rodzaju odpady komunalne. 

 

 

23 459  mieszkańców w 2020  

8 466  złożone deklaracje 

39%

21%

23%

11%

6%

Zrealizowane inwestycje w 2020 r.

Węglowe klasy 5 - Ekogroszek Biomasa klasy 5 Gaz Elektryczne Pompy ciepła
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Zgodnie z  Uchwałą nr XIII/260/2019 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 listopada 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXIX/393/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 

marca 2013 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, od 

01.01.2020 r. uległa zmianie  opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 

zmieniono miesięczną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  za 

każdego jednego  mieszkańca  

zamieszkującego daną nieruchomość opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 20 zł. 

Określając stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Rada Gminy brała pod uwagę m.in.: liczbę 

mieszkańców zamieszkujących  gminę, ilość 

wytwarzanych na terenie gminy odpadów 

komunalnych, koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Ponadto w związku  ze znacznym 

zwiększeniem w roku 2019 r. ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Kobierzyce i wysokim, co za tym 

idzie wzrostem kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, uzasadnione było podjęcie 

przez Radę Gminy Kobierzyce stosownej 

Uchwały w tej sprawie. 

Nie uległy zmianie od 01.01.2015 r. stawki 

opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika 

na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne i w 2019 r.  

wynosiły: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 37 zł, 

2) o pojemności 240 l - w wysokości 73 zł, 

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 306 zł, 

4) w przypadku pojemników o pojemności 

powyżej 1100 l ustala się stawkę opłaty za 

pojemnik na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne za każdy litr 

pojemności pojemnika w wysokości      

0,20 zł, 

5) w przypadku zbierania odpadów w 

prasokontenerze stawka opłaty za każdy 

litr pojemności prasokontenera wynosi 

0,60 zł. 

 

 

Ustalono  niższe stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne oraz pojemnika na odpady surowcowe, od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 16,50 zł, 

2) o pojemności 240 l - w wysokości 31,50 zł, 

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 132,50 zł
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4) w przypadku pojemników o pojemności powyżej 1100 l ustala się stawkę opłaty za pojemnik na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemnik na odpady surowcowe, za każdy litr 

pojemności pojemnika w wysokości      0,10 zł, 

5) w przypadku zbierania odpadów w prasokontenerze 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 selektywnie zbiera się: 

 

• papier, 

• szkło, 

• metale, 

• tworzywa sztuczne, 

• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

 

 

Powyższe frakcje odpadów należy gromadzić w pojemnikach. Dopuszcza się również zbieranie  

wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach. 

W zakresie wyżej opisanych zmian w 2019 r. gmina podjęła szereg działań polegających m.in. na 

zmianie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy  znowelizowanej   

ustawy   o   utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach  i uwzględniających zbiórkę bioodpadów.  

Do najważniejszych zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaliczyć odbiór 

odpadów BIO tj. odpadów zielonych wraz z odpadami kuchennymi (bez mięsa i kości) przez cały rok. 

 

Odbiór odpadów BIO od mieszkańców może odbywać się w brązowych workach lub  

w brązowych pojemnikach.  

 

 

 

 

 

Inne działania Gminy polegały na: 

• przygotowaniu postępowania 

przetargowego na odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów - wybór 

nowego podmiotu odpowiedzialnego za 

odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy; 

 

• opracowaniu uchwał wprowadzających 
zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Gminie 
Kobierzyce, w oparciu o przepisy 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  
i uwzględniających zbiórkę bioodpadów .
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W/w Uchwały dostępne na stronie 

internetowej www.ugk.pl w zakładce – 

Gospodarka odpadami – Uchwały. 
Gmina Kobierzyce, w ramach gminnej strony 

internetowej, prowadzi serwis poświęcony 

gospodarce odpadami komunalnymi, 

uwzględniający także tematykę edukacji w 

zakresie postępowania z odpadami 

komunalnymi 

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

 

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą odnaleźć 

informacje na temat obowiązującego system 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Serwis podpowiada jak segregować odpady i 

które ich rodzaje należy wrzucać do 

poszczególnych pojemników / worków. 

Ponadto na stronie internetowej znajdują się 

informacje o funkcjonujących Punktach 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (rodzaje odpadów, które można 

oddać do PSZOK, adresy, dni i godziny ich 

otwarcia).  

Serwis pozwala również mieszkańcom na 

bieżąco zapoznać się  z harmonogramem 

odbioru poszczególnych rodzajów 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 co roku 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 

edukacyjnych na terenie gminy. Dzieci 

 i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych biorą 

udział w akcjach i projektach związanych z 

poznawaniem i ochroną środowiska oraz 

zrównoważonym gospodarowaniem 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 folderów i ulotek 

dotyczących tematyki ochrony środowiska. 

Zgodnie z podpisaną umową firma świadcząca 

usługę polegającą na odbiorze oraz transporcie 

odpadów komunalnych pochodzących z 

nieruchomości na terenie Gminy   Kobierzyce   

oraz  zagospodarowaniu  tych   odpadów  

zobowiązana w 2020 r.   była do  

przeprowadzenia  prelekcje w szkołach 

podstawowych dla uczniów nt. Systemu 

segregowania odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Kobierzyce. 

 

 

3.3.1. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kobierzyce  

  

Gmina Kobierzyce realizuje na podstawie 

Uchwały nr XLVIII/598/10 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia  22 października 2010 r. 

Program 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 

zinwentaryzowano 98 169,50 m2  azbestu  tj.  

1 079,8645 t. 
W roku 2020  usunięto  25,696 ton azbestu z 
terenu Gminy Kobierzyce za kwotę  22 340,11 
zł (wykonawca – firma zewnętrzna). Razem 
usunięto do chwili obecnej  405,916 t azbestu 
tj. ok. 37,59  % zinwentaryzowanego azbestu. 
Pozostało do usunięcia ok.  673,944 t azbestu. 

 

 

http://www.ugk.pl/
http://www.ugk.pl/edukacja-ekologiczna
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 3.4. Wybrane inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

 

 

Poniżej są przedstawione szczegółowe 

informacje dotyczące inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska rozpoczęte i zrealizowane 

w 2020 roku. Najważniejsza z inwestycji to 

budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce

 

 
Wybrane inwestycje wykonane w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. 

Nazwa zadania Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce 

Termin realizacji 2017 – 2021 r. 

Wartość robót brutto 86 211 022,86 zł 

Wartość inwestycji zrealizowanej w 2020  roku 35 156 625,10  zł, tj. 98,75 % z planu- 36 500 000,00 zł. 

W 2020  r. trwała kontynuacja budowy kanalizacji w 11 miejscowościach gminy.   

W ramach zadania kontynuowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pełczyce, 

Kuklice, Magnice, Księginice, Chrzanów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe, Krzyżowice, Bąki, Małuszów 

oraz Nowiny. Dokonano odbioru kanalizacji w miejscowości Kuklice. Z uwagi na brak doprowadzenia 

przez Tauron Dystrybucja S.A. prądu docelowego dla kilkunastu przepompowni ścieków planowany 

termin zakończenia inwestycji dla pozostałych miejscowości to 2021 r.  

Dodatkowo w ramach zadania podpisano umowę oraz rozpoczęto budowę dodatkowych odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobierzyce: m.in. Pełczyce  ul. Kobierzycka posesje 7 – 9, 

ul. Akacjowa, Radosna, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Magnickiej, 

Kuklice ul. Klonowa, Żerniki Małe ul. Szczęśliwa, Jesionowa, kontynuacja budowy kanalizacji w ul. 

Lwowskiej, Racławice Wielkie ul. Spokojna, Krzyżowice. 

Inwestycja jest dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

 

Zadanie Plan 
% wykonania 

 w 2020 
Wykonanie 

Bieżąca rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy 

 

41 000,00 zł 
  

94,91%  38 914,12 zł   

Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Pustkowie 

Żurawskim i budowa urządzeń 

przesyłowych do Kobierzyc 

 

600 000,00 zł  22,17%   133 035,02 zł  
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4. EDUKACJA    
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4.1. Wstęp  
 

Zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 15 i art. 11 

ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

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 warunków materialno-

organizacyjnych.  

Jednym z najważniejszych zadań jednostki 

samorządu terytorialnego jako organu 

prowadzącego jest zapewnienie bezpieczeństwa i 

higienicznych warunków nauki. W 2020 roku 

praca placówek edukacyjnych odbywała się 

zgodnie z ustalonymi planami i programami.  W 

2020 roku praca placówek edukacyjnych 

odbywała się zgodnie planem nauczania. Jednak  

ze względu na epidemię COVID-19 wprowadzone 

zostały od marca 2020 r. ograniczenia 

funkcjonowania szkół podstawowych i 

przedszkoli. Większość zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych w szkołach   odbywała się 

zdalnie. Ponadto niektóre zajęcia dodatkowe i 

inne działania szkół i przedszkoli m.in. 

uroczystości, program nauki pływania dla klas III, 

a także  wycieczki zostały odwołane. Miały 

miejsce sytuacje zawieszenia zajęć dla klas lub 

grup przedszkolnych, a także opieki w żłobkach, 

ze względu na zachorowania pracowników lub 

dzieci. W czasie  pandemii wprowadzone zostały 

restrykcyjne warunki higieniczno-sanitarne we 

wszystkich jednostkach oświatowych i żłobkach 

Gminy Kobierzyce. 

 

4.2. Jednostki oświatowe na terenie Gminy Kobierzyce 
 

Gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym dla 8 placówek znajdujących się na jej terenie.  

W ich skład wchodzą: 

     

     

 

 

 

 

 

 

2 przedszkola 

samorządowe 

 

  

2 szkoły  

podstawowe 

 

  

4 zespoły  

szkolno-przedszkolne 

 

Szkoły Podstawowe i Przedszkola, dla których Gmina Kobierzyce jest organem prowadzącym: 
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Lp. Nazwa placówki Adres Strona www 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Bielanach Wrocławskich : 

Szkoła Podstawowa im. UNICEF 

w Bielanach Wrocławskich, 

Przedszkole Samorządowe 

w Bielanach Wrocławskich 

Bielany Wrocławskie 

ul. Akacjowa 1 

55-040 Kobierzyce 

www.zspbielanywr.edupage.org  

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Tyńcu Małym: 

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: 

Szkoła Podstawowa 

im. Romualda Traugutta 

w Pustkowie Żurawskim, 

Przedszkole Samorządowe 

w Pustkowie Żurawskim 

Pustków Żurawski 

ul. Kolejowa 46 

55-040 Kobierzyce 

www.zsp.pustkow.szkolnastrona.pl  

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wysokiej: 

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.szkolastrona.pl  

6. Szkoła Podstawowa 

W Pustkowie Wilczkowskim wraz 

z Punktem Przedszkolnym 

Pustków Wilczkowski 

ul. Kłodzka 2 

55-040 Kobierzyce 

www.sppustkowwilcz.szkolastrona.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 

 

 

http://www.szkolatyniecmaly.pl/
http://www.zsp.pustkow.szkolnastrona.pl/
http://www.zspwysoka.pl/
http://www.spkobierzyce.szkolastrona.pl/
http://www.sppustkowwilcz.szkolastrona.pl/
http://www.przedszkole-kobierzyce.pl/
http://www.przedszkolesleza.pl/
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4.2.1. Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych 

 

Do placówek oświatowych na terenie Gminy 

Kobierzyce  uczęszcza  3 865 dzieci. Do przedszkoli, 

do 54 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1 212 

dzieci. Do 132 oddziałów szkolnych 2 653.  

W tabeli przedstawiono podział na poszczególne 

jednostki. 

 

Uczniowie w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kobierzyce 

 

Lp. Nazwa jednostki 

Liczba 

oddziałów 

szkolnych 

Liczba 

uczniów SP 

Liczba oddziałów 

przedszkolnych 

Liczba dzieci w 

przedszkolach 

1. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Bielanach Wrocławskich 
25  549  5  119  

2. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Tyńcu Małym 
27  550  10  245  

3. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pustkowie Żurawskim 
9 133 3 67  

4. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wysokiej 
40  866  9 218 

5. 
Szkoła Podstawowa 

w Kobierzycach 
22 456  2  44  

6. 
Szkoła Podstawowa w 

Pustkowie Wilczkowskim 
8 99  2 43  

7. 
Przedszkole Samorządowe 

w Kobierzycach 
0 0 9  212  

8. 
Przedszkole Samorządowe 

w Ślęzie 
0 0 12  264  

Razem 131  2 653  52  1 212  

 

 
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w jednostkach oświatowych na terenie Gminy              

Kobierzyce: 

Lp.: Nazwa jednostki 

Nauczyciele Administracja i obsługa 

Liczba 

nauczycieli 
Liczba etatów 

Liczba 

pracowników 

Liczba 

etatów 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Bielanach Wrocławskich 
69  65,48  23  22  

 

3 865  - liczba dzieci w placówkach 

oświatowych w 2020 roku 

131 - oddziałów szkolnych 

52- oddziały przedszkolne 
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2. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Tyńcu Małym 
82  91,62  43  42,20  

3. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pustkowie Żurawskim 
37 29,45  16 14,00 

4. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wysokiej 
107  104,40  60  58,20  

5. 
Szkoła Podstawowa 

w Kobierzycach 
54  51,34  21  19,45  

6. 
Szkoła Podstawowa w 

Pustkowie Wilczkowskim 
24  18,89  11  9,25  

7. 
Przedszkole Samorządowe 

w Kobierzycach 
26  22,02  32  30,50  

8. 
Przedszkole Samorządowe 

w Ślęzie 
34  31,54  31  31,00  

Razem 433  414,74  237  226,60  

 
 
 

4.2.2. Dane finansowe z zakresu edukacji w Gminie Kobierzyce 
 

W 2020 roku wydatki poniesione przez jednostki 

oświatowe wyniosły łącznie 52 918 156,34  zł. 

Najwięcej  wydatkowano kolejno na Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w  Wysokiej, Tyńcu Małym 

oraz Bielanach Wrocławskich .   

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

  

 Liczba 

uczniów w 

2020 roku 

Wykonanie budżetu 

za 2020 rok 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich 668  7 747 618,33 zł   

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 795 10 529 866,33 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pustkowie Żurawskim 
200   3 801 975,62 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej 1 084  13 405 512,04 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 

 

500  6 660 312,82  zł 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim 142  2 594 041,87 zł 

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach  212  3 882 722,53 zł 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie 264  4 296 106,80 zł 

 

Łącznie 
  3 865 52 918 156,34 zł 
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Rysunek 6. Wydatki poniesione na jednostki oświatowe w 2020 roku. 

  

 
 
 
 
 

Wydatki Gminy Kobierzyce  na zadania oświatowe w roku 2020 w zł.    

 Kwota % 

Wydatki bieżące szkół podstawowych i przedszkoli 52 598 692,10  68,40  

Wydatki inwestycyjne 19 641 372,26  25,54  

Dowozy dzieci do placówek oświatowych 1 097 889,37  1,43  

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli 

niepublicznych 
2 836 020,18  3,69  

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

574 242,38  0,75  

Pozostałe w tym:  obsługa prawna szkół i przedszkoli,  

awans zawodowy nauczycieli 
154 326,86  0,20  

Łącznie 76 902 542,15  100 

 

 

 

 

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w 2020 r. 
 

 

 0,00 zł 4000 000,00 zł 8000 000,00 zł 12000 000,00 zł 16000 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
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Źródła finansowania  

  

Kwota [zł] 

 

% 

Subwencja oświatowa 25 259 607,00   32,58  

Dotacja celowa na przedszkola 1 666 982,00  2,17  

 

Dotacja celowa na zakup podręczników 

 

305 740,48  0,40  

Dochody własne Gminy 49 670 213,67   64,59  

Łącznie 76 902 542,15  100 

 

4.3. Realizacja projektów i programów edukacyjnych 

 

Na terenie placówek oświatowych realizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne zarówno dla 

najmłodszych dzieci, jak i starszej młodzieży. 

Zajęcia pozalekcyjne: 

Wyszczególnienie 

Liczba godzin zajęć 

pozalekcyjnych 

zrealizowanych w 2020  

roku w ujęciu 

tygodniowym (zajęcia 

rozwijające uzdolnienia i 

dydaktyczno-

wyrównawcze) 

Liczba 

projektów/wydarzeń/progra

mów/zajęć, których celem 

było zwiększenie oferty 

kształcenia na terenie gminy 

w 2020  roku w tym Program 

Nauki Pływania 

dla Uczniów 

Klas III Szkół Podstawowych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Bielanach Wrocławskich 
141  129  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Tyńcu Małym 
96  28 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pustkowie Żurawskim 
19 8  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wysokiej 
151  132  

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 49  11  

Szkoła Podstawowa 

w Pustkowie Wilczkowskim 
33  2 

Razem 489  310  
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Wśród zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawcze 

można wyróżnić szczególnie zajęcia językowe, 

polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, 

sportowe, teatralne, muzyczne, geograficzne, 

turystyczno-krajoznawcze.  

Projekty/wydarzenia/programy/zajęcia,  

w których brały udział dzieci i młodzież ze szkół 

miały charakter szczególnie:  sportowy, 

matematyczno-przyrodniczy, ekologiczny, 

patriotyczny i obywatelski, społeczny, 

teatralny, udzielania pierwszej pomocy, a także 

charytatywny. W Gminnym Programie nauki 

pływania dla klas III wzięło udział ok. 320  

uczniów. 

W czasie ogłoszenia stanu epidemii projekty, 

wydarzenia oraz zajęcia nie odbywały się.  

Z powodu zagrożenia epidemicznego od marca 

2020 roku również zawieszono naukę pływania 

dla klas III.

  

4.4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 
 

Język polski 

Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich 80,9  % 

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym 67,1  % 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim 49,7  % 

Szkoła Podstawowa w Wysokiej 66,8  % 

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 64,5  % 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim 56,4  % 

Gmina Kobierzyce 67,3  % 

Województwo Dolnośląskie 58,80  % 

 

Matematyka 

Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich 63,6  % 

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym 68,2  % 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim 42,8  % 

Szkoła Podstawowa w Wysokiej 61,4  % 

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 53,3  % 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim 45,3  % 

Gmina Kobierzyce 58,1  % 

Województwo Dolnośląskie 44,5  % 

 



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

37 | S t r o n a  
 

 

 

Język angielski 

Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich 77,9  % 

Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym 69,9  % 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim 36,8  % 

Szkoła Podstawowa w Wysokiej 67,9  % 

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 59,1  % 

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim 43,7  % 

Gmina Kobierzyce 64,1  % 

Województwo Dolnośląskie 55,0  % 

 

 

4.5. Programy stypendialne  

 

Celem programu stypendialnego jest 

wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, 

objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich 

rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią 

się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i 

aktywności młodzieży w Gminie Kobierzyc.  

Wójt Gminy Kobierzyce w roku 2020  przyznał 

następujące stypendia w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Uczniów Gminy Kobierzyce. 

      Program Stypendialny Gminy Kobierzyce w 2020 roku 

Program stypendialny Gminy Kobierzyce w 2020 roku 

Rodzaj 

stypendium 

Liczba osób, które otrzymały 

stypendium 
Wydatkowano w 2020 roku 

naukowe 

Stypendium przyznane na rok szkolny 

2019/2020 (od stycznia do czerwca 

2020 r.) 

36  

80 400,00 zł  

Stypendium przyznane na rok szkolny 

2020/2021 (od września do grudnia 

2020 r.) 

42 

artystyczne 

Stypendium przyznane na rok szkolny 

2019/2020 (od stycznia do czerwca 

2019 r.) 

1  
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Stypendium przyznane na rok szkolny 

20209/2021 (od września do grudnia 

2020 r.) 

3  

 

 

Inne działania Gminy wspierające proces edukacji dzieci i młodzieży 

 
 

• Program „Nauka pływania dla uczniów III klas 
szkół podstawowych” realizowane w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

• Nagrody Wójta Gminy na zakończenie roku 
szkolnego w postaci książek naukowo -

historycznych dla uczniów z najwyższą średnią 
ocen.  

• Organizowanie akcji edukacyjnych w zakresie 
ekologii i ochrony środowiska np. prelekcje, 
akcje sprzątania terenów gminnych.  

 

 

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

 

Na terenie Gminy Kobierzyce został utworzony Kobierzycki 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 

 

Żłobek Gminny w Wysokiej 

Lokalizacja instytucji:  

Wysoka ul. Chabrowa 99 

 

 

Liczba miejsc: 90 

Liczba dzieci zapisanych: 90 
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KZZ liczba dzieci i wydatki w 2020 

Kobierzycki Zespół Żłobków 

 Liczba dzieci w żłobku Wydatki w 2020  roku 

Żłobek Gminny w Kobierzycach 75 

3 137 634,45 zł Żłobek Gminny w Wysokiej 90 

Suma 165 

 

 

Zatrudnienie w Kobierzyckim Zespole Żłobków 

Lp. Nazwa jednostki 

Opiekunki Administracja i obsługa 

Liczba 

opiekunek 
Liczba etatów 

Liczba 

pracowników 

Liczba 

etatów 

1. Żłobek Gminny w Wysokiej 16 16,00 9 8,50 

2. Żłobek Gminny w Kobierzycach 14 14,00 7  5,75 

Razem Kobierzycki Zespół Żłobków 30 30,00 16   14,25  
 

 

4.7. Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Kobierzyce 

 

 

Na terenie gminy Kobierzyce istnieją również 

niepubliczne placówki wychowania 

przedszkolnego. Uzupełniają one publiczną 

sieć przedszkoli i żłobków, oferując szeroką 

ofertę edukacyjną.

 

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 62  

2. 
Niepubliczne Przedszkole Złote Krople 

Bielany Wrocławskie 
100 59  

3. 
Niepubliczne Przedszkole, Dzieci Świata 

Wysoka 
25 9  
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4. 
Niepubliczne Przedszkole Źródło Montessori 

Ślęza 
81 19  

5. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chaberek E 

Wysoka 
15 6  

6. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chaberek D 

Wysoka 
18 13 

7. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bursztynek 

Żurawice 
14 10  

8. Niepubliczne Przedszkole Bright Beginners, Ślęza 56  17  

9. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Lingua Junior, 

Bielany Wrocławskie 
25 14  

10. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowana 

Kraina III, Wysoka 
45 6  

11. 
Niepubliczne Przedszkole Zielony Zakątek 

Montessori, Tyniec Mały 
24  14  

Razem 497  229  

 

 

Niepubliczne placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Lp. Nazwa placówki Liczba miejsc Wartość dotacji w 2020  

r. 

1. 
Żłobek Niepubliczny Malinowe Wzgórze  

w Tyńcu Małym 
15 70 800,00  

2. 
Żłobek Niepubliczny Malinowe Wzgórze  

Junior w Domasławiu 
15 70 400,00   

3. 
Żłobek Niepubliczny Oto Bajka w Bielanach 

Wrocławskich 
15 65 600,00  

4. 
Żłobek Niepubliczny Bielanek 

w Bielanach Wrocławskich 
20 96 000,00  

5. 
Żłobek Niepubliczny Bielanek Junior  

w Bielanach Wrocławskich 
15 72 000,00 

6. 
Żłobek Niepubliczny Świat Bobasa  

w Tyńcu Małym 
20 91 600,00  

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

8. 
Żłobek Niepubliczny Żyrafka w Bielanach 

Wrocławskich 
15  92 000,00 

9. Żłobek Niepubliczny Dzieci Świata w Wysokiej 20  47 200,00 

10. Żłobek Niepubliczny Lingua Baby w Bielanach 

Wrocławskich 
15 61 200,00  

11. Żłobek Niepubliczny Lingua Junior w Bielanach 

Wrocławskich 
15 62 000,00  
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2 162 130,63 zł  - przekazana dotacja na 

dzieci w 2020 roku 

55 961,64 zł  - wysokość dotacji na dzieci 

wymagające opieki 

 

12. Żłobek Niepubliczny Wesoła Sówka w 

Domasławiu 
20 93 200,00  

Razem 205    894 000,00 zł  

Łączna wysokość dotacji udzielonych 

niepublicznym przedszkolom i punktom 

przedszkolnym w 2020  roku wynosiła 

2 836 020,18 zł z uwzględnieniem kosztów 

wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich 

mieszkańców innych gmin oraz dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 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 przedszkolnego 

korzystało średnio miesięcznie 229  dzieci 

zamieszkujących Gminę Kobierzyce. Przekazana 

dotacja na 228  dzieci wyniosła 2 162 130,63 zł, 

natomiast dotacja przekazana na dzieci 

wymagające stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy wyniosła  55 961,64 zł.  

 

 

 

 

 

 

4.8. Inwestycje w obszarze edukacji  

 

 

Wybrane  wieloletnie inwestycje i zadania realizowane przez Gminę Kobierzyce w 2020  roku w obszarze 

edukacji. 

Zadanie Plan % wykonania 

w 2020 

Wykonanie 

Rozbudowa szkoły w Bielanach 

Wrocławskich 

13 000 000,00 zł 99,93 % 12 991 457,03 zł 

Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w 

Ślęzie 

3 700 000 zł 99,43 % 3 678 801,21 zł 

Modernizacja budynku szkoły podstawowej 

w Pustkowie Wilczkowskim 

590.000,00 zł 88,35 % 521 241,61 zł   

Przebudowa budynku szkolnego w 

Kobierzycach 
 

2 350 000,00 zł 88,35% 2 076 173,29 zł 
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5. SPRAWY SPOŁECZNE    
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5.1. Wstęp 

 

W 2020 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.  

 

5.2. Organizacje pozarządowe 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku współpracowała z 

organizacjami pozarządowymi realizując program 

współpracy, który został przyjęty uchwałą Nr 

XIII/266/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 

listopada 2019 r.  w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kobierzyce z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 . 

Roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi obowiązywał od dnia 1 stycznia 

2020  r. do 31 grudnia 2020  r. 

W roku 2020  przekazano następującym 

organizacjom pozarządowym dotacje na realizację 

zadań z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ochrony 

dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 

 

Dotacje dla stowarzyszeń oraz innych instytucji działających na terenie Gminy Kobierzyce w 2020  roku 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Obszar Dotacja przyznana w 2020  r. 

1. 

Stowarzyszenie 

Krzewienia Abstynencji i 

Trzeźwości „Iskra” 

Program profilaktyczny dla osób 

uzależnionych  

i członków ich rodzin, którego celem jest 

umocnienie więzi rodzinnych, rozwój 

osobisty i poprawa relacji 

interpersonalnych. 

20 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie „Bielany 

dla Ciebie” 

Prowadzenie świetlicy profilaktycznej w 

miejscowości Bielany Wrocławskie 

34 814,00 zł 

 

3. 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych   

i Chorych „SONICH” 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, 

integracyjnych oraz wyjazdów 

rehabilitacyjnych na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

z terenu Gminy Kobierzyce 

10 000,00 zł 
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4. 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Kobierzyce 

Organizacja życia kulturalnego emerytów  

i rencistów zamieszkałych na terenie 

Gminy Kobierzyce 

10 000,00 zł 

5. 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w. św. 

Andrzeja Apostoła  

w Bielanach 

Wrocławskich 

Cykl otwartych koncertów „Muzyka 

Narodów” w wykonaniu chórów 

kościelnych 

13 000,00 zł 

 

6. 

Związek Sybiraków 

Zarząd Koła 

Terenowego Kobierzyce 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych  

i edukacyjnych służących 

upowszechnianiu historii przez Sybiraków 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Kobierzyce 

10 000,00 zł 

7. 

Wojewódzki Związek 

Rolników, Kółek i 

Organizacji Rolniczych 

Edukacja, upowszechnianie oraz promocja 

twórczości  

i przedsięwzięć kulturalnych mieszkańców 

Gminy Kobierzyce 

10 000,00 zł 

8. 

Fundacja „Kraina 

Inspiracji” 

Edukacyjne warsztaty z szycia dla 

seniorów z Gminy Kobierzyce 

2 000,00 zł 

9.  

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Organizacja zimowiska dla dzieci i 

młodzieży 

z terenu Gminy Kobierzyce 

 

10 000,00 zł 

 

10.  

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Organizacja kolonii lub obozów 

wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Kobierzyce 

 

20 000,00 zł 

 

11. 

Rzymskokatolicka 

Parafia p.w. Św. 

Wojciecha, Biskupa 

i Męczennika w 

Domasławiu 

Propagowanie kultury muzycznej wśród 

mieszkańców Gminy Kobierzyce 

 

 

13 000,00 zł 

 

12.  

Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. 

Św. Michała Archanioła 

w Tyńcu nad Ślęzą 

Propagowanie kultury muzycznej wśród 

mieszkańców Gminy Kobierzyce 
8 000,00 zł 

 

13. 

Rzymsko - Katolicka 

Parafia p.w. św. 

Andrzeja Apostoła  

500 lat historii Bielan Wrocławskich i 

kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła 7 000,00 zł 
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Współpraca Gminy Kobierzyce  z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2020 polegała  

w szczególności na: 

• zlecaniu realizacji zadań na zasadach 

określonych w Ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

dnia 24.03.2003 r.  (Dz.U z 2019 r., 

poz.688 z późn.zm), w ramach 

organizowanych otwartych 

konkursów ofert, poprzez: 

• powierzanie wykonywania zadań 

publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji; 

• wspieranie takich zadań, wraz  z 

udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji; 

• publikowanie ważnych dla obu stron 

informacji na stronie internetowej 

gminy www.ugk.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej; 

• 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; 

• informowanie o dostępnych 

programach pomocowych, 

szkoleniach, konferencjach; 

• prowadzenie wspólnych 

przedsięwzięć, np.: organizacja 

imprez kulturalno-promocyjnych 

dotyczących gminy, 

współorganizowania konferencji, 

forum, szkoleń itp.; 

• udzielanie rekomendacji 

organizacjom współpracującym z 

gminą, które ubiegają się  

o dofinansowanie z innych źródeł; 

• prowadzenie elektronicznej bazy o 

organizacjach pozarządowych 

realizujących zadania publiczne. 

Informacje dostępne są na stronach   

https://www.ugk.pl/organizacje-

pozarzadowe, 

https://www.ugk.pl/sport  

• a także na BIP  http://ug-

kobierzyce.sisco.info/ 

?id=2082

 

 

 

 

w Bielanach 

Wrocławskich 

14. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Działania mające na celu ochronę i 

popularyzację dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – wyjazdy edukacyjne 

25 000,00 zł 

 
 

 

SUMA 

192 814,00 zł 

 

https://www.ugk.pl/organizacje-pozarzadowe
https://www.ugk.pl/organizacje-pozarzadowe
https://www.ugk.pl/sport
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 5.3. Zabytki 

 

W roku 2020  z budżetu Gminy Kobierzyce przyznano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie 

obiektów zabytkowych:  

Przyznane dotacje na prace remontowo-konserwatorskie 

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” 

20 000,00 zł  
 

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Bielanach 

Wrocławskich: 

„Prace remontowe wnętrza Kościoła Świętego Andrzeja Apostoła                             

w Bielanach Wrocławskich dla zapewnienia obiektowi właściwego stanu 

technicznego oraz warunków trwałego zachowania, dla zachowania  

i utrwalenia substancji zabytku” 

20 000,00 zł  
 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała i NMP w Wierzbicach: 

„Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków - instrument organowy w kościele parafialnym” 

60 000,00 zł 

SUMA 
100 000,00 zł 

 

 

 

5.4. Pomoc społeczna 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kobierzycach funkcjonuje jako gminna 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej. 

Na poziomie lokalnym wykonuje zadania 

skierowane na wsparcie i poprawę warunków 

życia mieszkańców Gminy Kobierzyce. Działania 

ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i 

zgodne z realizacją celów Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014-2020. 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie 

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 usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. 

 

Rozprzestrzenianie się w roku 2020 

koronawirusa  i ogłoszeniem stanu epidemii 
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warunkowało konieczność zmian w 

funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kobierzycach. Pandemia 

spowodowała ograniczenie bezpośredniego 

kontaktu z klientem. Przez cały czas 

rozpatrywane były  wnioski, przyznawane 

świadczenia, udzielane poradnictwa a w 

uzasadnionych sytuacjach podejmowano pracę w 

terenie w bezpośrednim kontakcie z klientem. 

Pandemia, z którą zmagamy się od wielu miesięcy 

zrodziła nowe wyzwania i zadania. Zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 

30.03.2020 r. podjęto się zaopatrywania 

seniorów w domach w niezbędne środki 

żywnościowe, higieniczne oraz leki. Miało to na 

celu zabezpieczenie osób samotnych, chorych 

oraz przebywających w kwarantannie. Zadania te 

wpisują się w trwający ogólnopolski program 

„Wspieraj Seniora”. Nowym wyzwaniem dla 

pracowników socjalnych jest także konieczność 

rozpatrywania, analizy potrzeb osób zgłaszanych 

przez Urząd Wojewódzki przebywających w 

kwarantannie – aplikacja „Kwarantanna 

domowa”. Większa część zgłoszeń dotyczyła 

obcokrajowców. Z uwagi na  brak nauki 

stacjonarnej, zmienione zostały formy pomocy 

dla dzieci i ich rodzin. Rodziny, które otrzymywały 

pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i nie 

mogły z niego korzystać w warunkach szkolnych, 

otrzymały w zastępstwie paczki z produktami 

żywnościowymi. 

Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień w Kobierzycach udzielał 

wsparcia i pomocy psychologicznej w formie 

online.

 

5.4.1. 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 administrację 

rządową. Ponadto wykonuje zadania powierzone 

przez Wójta i Radę Gminy. 

W 2020  roku Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kobierzycach na realizacje zadań 

wydatkował kwotę 43 257 219,00 zł, w tym: 

 

 

Zadania własne gminy –  3 792 638,00 zł  : 

 

• utrzymanie Ośrodka – 1 830 827,00 zł, 

• zasiłki i pomoc w naturze –  393 869,00 zł,  

• dodatki mieszkaniowe –  29 512,00 zł,  

• Domy Pomocy Społecznej – 1 051 457,00 zł,  

• Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – 254 690,00 zł,  

• usługi opiekuńcze –  w utrzymaniu Ośrodka,  

• składka zdrowotna –  13 017,00 zł,    
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• pomoc materialna uczniom – 20 322,00 zł,  

• Program przeciwdziałanie narkomanii – 42 000,00 zł,  

• Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 1 992,00 zł,  

• Program „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” –  225,00 zł,  

• asystent rodziny – 154 727,00 zł. 

 

 

 

Zadania zlecone gminy – 39 464 581,00 zł : 

 

• składki zdrowotne –  25 321,00   zł, 

• świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –  3 627 035,00  zł, 

• dodatki energetyczne – 1 028,00  zł, 

• świadczenia wychowawcze – 34 691 483,50  zł, 

• „Dobry Start” – 1 085 260,00  zł, 

• Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  – 86 031,00  zł,   

• Program rządowy „Karta Dużej Rodziny” – 697,00 zł 

• Zasiłki i pomoc w naturze – 2 000,00 zł (klęska żywiołowa). 
 

Rysunek 7.  Struktura wydatków na zadania GOPS w 2020 roku  

 

Wydatki z budżetu własnego gminy w 

porównaniu do lat ubiegłych kształtują się na 

podobnym poziomie. Wzrost wydatków z zadań 

zleconych  

w 2020  roku spowodowany jest realizacją 

świadczenia wychowawczego (Program ,,Rodzina 

500+") bez kryterium dochodowego oraz 

realizacją programu „Dobry start”.

 

Zadania własne; 3792 
638,00 zł

Zadania zlecone ; 
39464 581,00 zł

Struktura wydatków

Zadania własne Zadania zlecone



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

50 | S t r o n a  
 

 

 

 

5.4.2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności 

realizację: 

 

•  ustawy o pomocy społecznej, 

•  rządowych programów pomocy społecznej, m.in. 

„Posiłek w szkole i w domu”, 

•  wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-2023 

•  programu osłonowego Gminy Kobierzyce 

„Pomoc rzeczowa dla potrzebujących” na lata 

2014-2020, 

• świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów tj. stypendia socjalne, 

•  ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy 

zastępczej, 

•  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2018-2020, 

•  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem", 

•  ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, 

•  Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

•  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, 

• Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

• ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

• ustawy o ustaleniu i wypłacie specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, 

• programu Karta Dużej Rodziny, 

• programu Kobierzycka Karta Dużej Rodziny 2015-

2020, 

• rządowego programu "Dobry Start", 

• rządowego programu „Rodzina 500 plus”, 

 

 

               oraz: 

 

• koordynuje Gminną Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014- 2020 

• przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe, 

• przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, 

• przyznaje i wypłaca świadczenia  z funduszu 

alimentacyjnego, 

• prowadzi postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych, 

• przyznaje i wypłaca dodatki energetyczne, 

• organizacje posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

• przyznaje uprawnienia do świadczeń 

zdrowotnych dla osób nigdzie 

nieubezpieczonych, 

• uczestniczy w realizacji programu operacyjnego 

„Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, 

 

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest 
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 
podejmowanie działań zmierzających do 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. W tym celu pracownicy socjalni 
realizują m.in. pracę socjalną, stanowi ona 
fundament polityki społecznej. W ramach pracy 
socjalnej realizuje się projekty socjalne. Celem 
projektu socjalnego jest w szczególności 
uzyskanie (poprzez jego realizację) zmiany na 
lepsze oraz poprawy sytuacji osoby, rodziny, 
grupy. 

 

5.4.3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

             na rok 2020  

 

Wydatki związane z realizacją działań na rzecz ochrony zdrowia w ramach realizacji Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2020  
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Lp. Nazwa zadania Kwoty 

1 
działalność Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
73 816,07 zł 

 

2 
praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wywiady 

i skierowanie wniosków Komisji do sądu celem zobowiązania do leczenia 
odwykowego od alkoholu 

32 473,72 zł 
 

3 szkolenia osób współpracujących  w zakresie uzależnień 
2 160,00 zł 

 

4 
sporządzenie diagnozy i strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Gminy Kobierzyce 
 

4 600,00 zł 
 

5 świetlice profilaktyki środowiskowej- koszt energii 
19 680,40 zł 

 

6 wydatki inwestycyjne 
787 974,91 zł 

 

7 
usługi pocztowe związane z realizacją działań profilaktycznych 

  
6 000,00 zł 

 

8 realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświaty 
92 368,80 zł 

 

9 
realizacja programu profilaktycznego wyjazdowego dla dzieci  i młodzieży 

w wieku od 7 do 16 lat 
 

0,00 zł 

10 
realizacja programu profilaktycznego dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin 
11 317,00 zł 

 

11 prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie 
24 842,79 zł 

 

12 
realizacja programu świetlic profilaktyki środowiskowej przez Kobierzycki 

Ośrodek Kultury 
265 845,50 zł 

 

 RAZEM 1 331 079,19  zł 
 

 

5.4.4 Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 
 
 

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 

dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

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

ramach działalności gminy został uchwalony 

program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 

Celem ww. programu jest zapewnienie posiłku 

dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą 

osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych 

lub niepełnosprawnych i samotnych. Program 

przewidywał przyznanie pomocy w formie 

posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem osób, 

których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekraczał 150% kryterium dochodowego 

określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

pomocy społecznej. Uchwałą Rady Gminy zostało 

podniesione kryterium do 200 % nieodpłatnie.  

Liczba dzieci objętych pomocą w postaci posiłku 

w szkołach i w przedszkolach w 2019 r. Wynosiła 

65. Rodziny otrzymywały także pomoc w formie 
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zasiłków na zakup żywności. W 2019 roku 

wszystkie wnioski złożone w tej kwestii zostały 

przez GOPS rozpatrzone pozytywnie. Powyższym 

programem objętych było ogółem 225 osób, w 

tym 65 dzieci. Dożywianie osób potrzebujących w  

gminie było finansowane z zadań zleconych i 

własnych. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020 

 

Najważniejszymi zadaniami Gminy w 2020 roku 

były: profilaktyka dzieci i młodzieży, umocnienie 

rodziny, zmniejszanie skutków uzależnień poprzez 

prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i  

Rozwiązywania Problemów Uzależnień, tzw. 

punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania. 

Prowadzono następujące programy: grupę 

motywującą osoby uzależnione do leczenia 

(osoby początkujące) - udział wzięło 27 osób, 

grupa motywująca osoby z problemem 

alkoholowym – udział wzięło 8 osób, grupa 

młodzieżowa- udział wzięło 11 osób; wsparcia dla 

rodzin z problemem alkoholowym – udział wzięło 

45 osób. Celem ogólnym programu było 

ograniczenie na terenie Gminy Kobierzyce 

spożycia alkoholu i związanych z tym problemów 

zdrowotnych i społecznych. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2020  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020  zapobiegał i ograniczał używania 

narkotyków oraz związanych z tym problemów. 

Zadania realizował poprzez edukację społeczności 

Gminy Kobierzyce na temat zjawiska narkomanii, 

uwrażliwienie na oznaki i skutki zażywania 

środków psychoaktywnych, a także wskazanie 

konkretnych sposobów pomocy ludziom 

uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom, co w 

efekcie dało możliwość przyczynienia się do 

zmniejszenia zjawiska narkomanii na terenie 

gminy. Udział w programie wzięło 140 osób. 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na rok 2020  

 

Program tworzył warunki do skuteczniejszego 

przeciwdziałania przemocy poprzez: 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

zmniejszanie skali zjawiska przemocy  w rodzinie, 

zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w 

których stosowana jest przemoc, zwiększanie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych, korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Zadania te realizowane były poprzez: 

systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy 

w rodzinie, szkolenie służb zajmujących się 

przemocą w rodzinie, udzielanie profesjonalnej 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie 

oraz pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz 

Przeciwdziałania 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 

indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub 

środowiska znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej i wypracowaniem sposobu 

postępowania, celem przywrócenie integralności 

rodziny, lub środowiska oraz możliwości 

realizowania ich funkcji, oraz podejmował 

działania w tym celu. 

• udzielaniem pomocy, a w zależności od 

potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, 

psychologicznego osobom, rodzinom, grupom 

problemowym i środowisku, mającym trudności 

lub wykazującym potrzebę wsparcia w 

rozwiązywaniu swoich problemów. 

• podejmowaniem interwencji w 

przypadku przemocy domowej i uruchamianiem 

procedury mającej na celu jej powstrzymanie. 

• udzielaniem pomocy dzieciom 

doświadczającym i będących świadkami 

przemocy w rodzinie. - podejmowaniem 

wspólnych działań w ramach procedury 

„Niebieska karta”. 
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• utworzeniem 71  grup roboczych w celu 

rozwiązywania problemów związanych z 

wystąpieniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach. 

W 2020  wpłynęło 71  wniosków wszczynających 

procedurę Niebieskiej Karty, w tym 66  założonych 

przez policję, 2  założone przez Jednostkę Oświaty, 

2  założone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 

założone przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Razem rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty było 89 . Zakończono procedurę 

41  grup roboczych. Odbyło się 402  posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych, 

w tym 4 posiedzenia ogólne oraz 398  spotkań 

Grup Roboczych. Zespół działał przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewniał 

jego obsługę organizacyjno - techniczną. 

 

 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Założeniem programu jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2019 

asystenci rodziny objęli wsparciem 16  środowisk, 

w których przebywało 38  małoletnich 

podopiecznych. Asystenci wspierali średnio 8  

rodzin na wniosek pracownika socjalnego oraz 

dodatkowo dwie rodziny realizując zadania z 

ustawy „Za życiem” z terenu Gminy Kobierzyce, 

głównie w zakresie poradnictwa. Dzięki podjętym  

działaniom asystentów rodziny w 2020r- 22 dzieci 

pozostało w rodzinach biologicznych i nie zostały 

skierowane do pieczy zastępczej. Dodatkowo 

asystenci rodziny prowadzili działania mające na 

celu wsparcie rodzin w powrocie dzieci z pieczy 

zastępczej do środowiska rodziny biologicznej (2  

małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej). 

 

Karta Dużej Rodziny 

Programu ukierunkowany jest na podjęcie działań 

na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez 

właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, 

w tym niepubliczne, które mogą zapewnić 

rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia 

w ramach prowadzonej działalności. Wydano 280  

kart w tym dla rodziców – 138  kart, dla dzieci – 

142  kart. Od 2020  r. dodatkowo prawo do 

posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje 

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, 

którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w 

chwili składania wniosku. 

 

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny na lata 2015-

2020 

 

W 2020  r. w ramach programu wnioski złożyły 28  

rodzin, wydano 120  kart, w tym 50  dla rodziców,      

a 78  dla dzieci. W ramach programu aktualne są 

porozumienia z następującymi firmami: Hotel 

Topacz, Eclipse Hotel, Żłobek i Przedszkole Lingua 

Baby, Decathlon, Powerman Sport oraz Park 

Trampolin JUMP World. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ) 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest 

programem współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i 

rodzin najbardziej potrzebujących poprzez 

udzielenie im nieodpłatnej pomocy 

żywnościowej. W 2020  roku tut. Ośrodek 

współpracował z Bankiem Żywności we 

Wrocławiu. W ramach powyższego programu tut. 

Ośrodek wydał 76  skierowań dla 219  osób na 

artykuły spożywcze z różnych grup towarowych. 

 
Program rządowy „Dobry start” 

Zadaniem programu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału 
kulturowego, społecznego i materialnego rodzin.  
W 2020  roku zarejestrowano 2 609  wniosków (w 
tym w formie papierowej 455 , drogą 
elektroniczną 2 154). Wypłacono łącznie 3 501  
świadczeń wychowawczych co dało kwotę  
1 051 150,00 zł  

Program rządowy „Rodzina 500+” 

Funkcją świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowaniem dziecka. Rok 2020  nie był 

standardowym rokiem, w którym należało złożyć 

wniosek na nowy okres świadczeniowy, gdyż 

okres ten rozpoczął się 1 lipca 2019 r. i trwa aż do 
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31 maja 2021 r. Na realizację zadania wydano 

kwotę 34 691 483,50 zł. Zarejestrowano 609 

wniosków. Wypłacono łącznie 69123 świadczeń 

wychowawczych na kwotę 34 415 593,49 zł. 

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Ustawa reguluje w sposób kompleksowy wsparcie 

dla kobiet w  ciąży i  rodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w 

sytuacji niepowodzeń położniczych,  a także 

dzieci,         u których zdiagnozowano ciężkie i  

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. W 2020  roku  wpłacono 3  świadczeń na 

kwotę 12 000,00  zł.

 

5.4.5 Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

    

          

Ilość osób zatrudnionych w GOPS Kobierzyce 28  

Ilość etatów 26,70  
 

  

 

 

5.5 Zarządzanie kryzysowe 

 

 

5.5.1 System monitorowania bezpieczeństwa i porządku oraz 

powiadamiania o zagrożeniach. 

• Całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego, stanowiącego wypełnienie zapisów ustawy o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1856 – t.j.) – całodobowy  telefon alarmowy 

607 727 748 – obsługuje  firma zewnętrzna pod nadzorem inspektora WOC i ZK, 

• Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju 

sytuacji  przez  telefon alarmowy, system powiadamiania ARTsea,  stronę 

internetową, otrzymywane drogą elektroniczną, radiową ostrzeżenia, informacje 

o zagrożeniach i przekazywanie do służb i sołtysów, 

• Organizacja systemu łączności, alarmowania i współdziałania z podmiotami 

uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze gminy, relacja gmina - 

powiat, gmina – gmina,  radiotelefon motorola, email, telefon stacjonarny, 

komórkowy, 

• Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności, inspektor WIO i ZK przez  zdalny system 

powiadamiania mieszkańców oraz  zdalny/radiowy/  system włączania syren /19 

szt., dublowany przez telefon i włączane  ręcznie, 
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• Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego - z terenu powiatu poprzez 

dostępne środki łączności  bezpośrednio lub przez starostwo, 

• Monitoring gminny składający się z 31 kamer w tym 17 obrotowych usytuowanych 

w najbardziej niebezpiecznych miejscach ciągu dróg i ulic gminy, 

• Grupa interwencyjna zapewniająca patrol na terenie gminy przez 7 godzin 

dziennie zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy harmonogramem 

uaktualniania zgodnie z potrzebami, obsługiwany przez firmę zewnętrzną, 

• Stałą współpraca z policją – posterunkiem w Kobierzycach oraz komisariatem 

Wrocław – Krzyki, 

 

Wydatkowanie środków finansowych 

1 Dodatkowe patrole (dla policji) 15 000 zł 

2 Zakup 10 tys. maseczek dla mieszkańców 50 000 zł 

3 
Monitoring gminny, patrol interwencyjny, 

funkcjonowanie gminnego telefonu alarmowego 
860 496,60  zł 

4 

Walka z COVID 19  (środki  przekazane 

Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem 

udzielenia pomocy dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego  im. J. Gromkowskiego   we  

Wrocławiu oraz oraz dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego ul Kamieńskiego 73a  we  

Wrocławiu)   

100 000,00 zł 

5 Łączność, system powiadamiania i alarmowania 7 871 zł 

SUMA 1 033 367,60 zł 

 

 

 5.5.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Gminne jednostki OSP    

L.P Nazwa 

jednostki 

Liczba 

członków 

czynnych 

Wyposażenie Liczba działań 

ratowniczo - 

gaśniczych 

Środki finansowe 

przeznaczone na 

OSP (tylko wydatki 

bieżące) 

1. 

OSP 

Kobierzyce 

21 samochód pożarowy ciężki  Mercedes 

samochód pożarowy lekki – FORD 

KUGA 

motopompy – 5 szt. 
piły  spalinowe – 6 szt. 

51 – wypadki 

drogowe 

110 – pożary 

184 989,49 zł 
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Inwestycje w OSP w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1. Remont remizy  OSP  w  Kobierzycach (dokumentacja)  10 700,00 zł 

2. Zakup  szafek specjalistycznych dla OSP Kobierzyce  5 000,00 zł 

3. 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych  - zakup sprzętu dla OSP                                                       

60 000,00 zł 

 

zestaw ratowniczy hydrauliczny” 
Lukas” -1kpl 
przecinarka do betonu -1 szt.  
zestaw – sanitarny R1 -1 kpl.  
agregat oświetleniowy- 3 szt. 
respirator-1kpl 
armatura gaśnicza – 1 kpl. 
radiostacja motorola - 6 + 2szt. 

115 – inne 

zagrożenia 

 

2. 

OSP 

Pustków 

Wilczkowski 

18 samochód pożarowy średni  Mercedes 

motopompy – 7szt. 

piły  spalinowe – 6 szt. 
zestaw – sanitarny R1 
agregat oświetleniowy-5 szt . 
zestaw przecinarka do betonu -1szt. 
hydrauliczny  ratowniczy „Holmatro” -
1 kpl. 
respirator-1 kpl. 
armatura gaśnicza – 1 kpl. 
armatura gaśnicza – 1 kpl. 
radiostacja motorola- 6+1szt. 

3. 

OSP 

Pustków 

Żurawski 

23 samochód pożarowy średni  VOLVO 

samochód pożarowy Lekki – FORD 

TRANSIT 

motopompy – 7 szt. 
piły  spalinowe – 6 szt. 
agregat oświetleniowy-2 szt. 
przecinarka do betonu -1 szt. 
zestaw  ratowniczy  hydrauliczny” 
Lukas- 2 kpl. 
zestaw – sanitarny R1 
respirator – 1 kpl.  
armatura gaśnicza – 1 kpl. 
armatura gaśnicza – 1 kpl. 
radiostacja motorola- 6 +2 szt. 
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Dotacje OSP w 2020 r.  

Lp. Nazwa jednostki Cel dotacji Środki Gminy Kwota dotacji 

1. 

OSP Pustków 
Wliczkowski 

Zakup sprzętu, 
wyposażenia, środków 
ochrony indywidualnej 
służących do prowadzenia 
akcji ratowniczych i 
usuwania skutków 
zagrożeń na potrzeby 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pustkowie 
Wilczkowskim 

7 575,75 zł 17 676,75 zł - Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

2. 

OSP Pustków 
Żurawski 

Zakup wyposażenia, 
środków ochrony 
indywidualnej służących 
do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń na 
potrzeby  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  
Pustkowie Żurawskim 

8 161,36 zł  19 043,18 zł - Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

3. 

OSP Pustków 
Żurawski 

Zakup średniego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla jednostki 
OSP w Pustkowie 
Żurawskim 

534 899,00 zł 200 000,00 zł  Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

140 000,00 zł pozyskano z 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 
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6. OCHRONA ZDROWIA    
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6.1. Instytucje opieki zdrowotnej  

         

 

Gmina Kobierzyce realizuje zadania z zakresu 

ochrony zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 

z 2001, nr 142, poz.1591).  

 

Jednostką wypełniającą zadania z zakresu 

ochrony zdrowia jest działający nieprzerwanie 

od 2003 r. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej (NZOZ) „Twój Lekarz” z siedzibą w 

Kobierzycach. 

 NZOZ prowadzi działalność w sześciu 

obiektach, których właścicielem jest Gmina 

Kobierzyce:   

 

• Ośrodek Zdrowia w Kobierzycach 

• Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym  

• Ośrodek Zdrowia w Pustkowie 

Wilczkowskim 

• Ośrodek Zdrowia w Ślęzie  

• Ośrodek Zdrowia w Bielanach 

Wrocławskich 

• Punkt Lekarski w Pustkowie 

Żurawskim. 

 

Usługi medyczne świadczone przez NZOZ 

finansowane są głównie przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia na podstawie umów 

zawartych pomiędzy NZOZ a NFZ. 

 

• „Twój Lekarz” świadczy usługi 

medyczne dostępne w ramach NFZ i 

prywatnie z zakresu: 

• Podstawowej opieki zdrowotnej 

• 25 poradni specjalistycznych  

• Diagnostyki 

• Rehabilitacji 

• Medycyny pracy 

• Szkoły rodzenia 

 
Zadania z zakresu powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego, takie jak badania 

wysoko specjalistyczne oraz wysoko 

specjalistyczna diagnostyka realizowane są w 

ośrodkach wrocławskich. Do szpitali we 

Wrocławiu kierowani są pacjenci wymagający 

hospitalizacji. Na terenie gminy dodatkowo 

oferowane są świadczenia medyczne przez 

prywatne praktyki lekarskie, m.in. 

stomatologiczne, internistyczne, 

ginekologiczne, laryngologiczne, pediatryczne. 

W obrębie gminy znajduje się 8 aptek: w 

Kobierzycach, w Bielanach Wrocławskich, w 

Tyńcu Małym, w Wysokiej. 

W sierpniu 2019 roku oddano do użytku nowo 

rozbudowaną część Ośrodka w Kobierzycach w 

2020 roku trwały prace remontowe starej 

części ośrodka, inwestycja zakończyła się w 

październiku 2020 roku. Umożliwiło to 

łatwiejszy dostęp do usług medycznych i 

krótszy czas oczekiwania na wizytę.  

Przychodnia  działając w 9 obiektach, również 

zlokalizowanych we Wrocławiu, obejmuje 

opieką medyczną około 30 tysięcy pacjentów.  
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7. KULTURA    
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7.1.  Kobierzycki Ośrodek Kultury 
 

Kobierzycki Ośrodek Kultury w swojej ofercie 

proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej 

oraz koła zainteresowań dla dorosłych   

i seniorów.  

W 2020  roku zajęcia odbywały się w godzinach 

popołudniowych zarówno w siedzibie KOK jak 

również na terenie gminy: w 20  świetlicach 

profilaktycznych, bibliotekach i punktach 

bibliotecznych, w obiekcie wielofunkcyjnym w 

Ślęzie, w obiekcie w Tyńcu Małym oraz zajęcia 

dzienne dla dzieci w wieku przedszkolnym 5 razy 

w tygodniu w świetlicy edukacyjnej opieki 

wychowawczej w miejscowościach Tyniec 

n/Ślężą. Z uwagi na ogłoszoną w marcu 2020 r. 

epidemię wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim 

choroby COVID-19 zajęcia prowadzone były 

hybrydowo. W 2020  roku wydatki na kulturę  

i ochronę dziedzictwa narodowego wynosiły  

2 995 306,64 zł  zł. 

 

7.1.1. Wydarzenia kulturalne 

 

Lp. Wydarzenie Data Miejsce 

1. 
KULTURA TO MY - KONCERT 

Koncert Kolęd  

10.01.2020 
 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

2. 

KULTURA TO MY - KONCERT 
Dzień Babci i Dziadka. Koncert 

Wojciecha Gąssowskiego  

19.01.2020 
 Kobierzycki Ośrodek Kultury 

3. 

„PORA DLA SENIORA” -Kultura i 

sztuka, tajemnice Dolnego Śląska-

24.01.2020  

24.01.2020 
 Kobierzycki Ośrodek Kultury 

4. 
„PORA DLA SENIORA” Seans kinowy 

„Casablanca”.  

28.02.2020 
 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

5. 

KULTURA TO MY - KONCERT 
Koncert sekcji muzycznych 

prowadzonych przez Lilę Reszke  

29.02.020 
 Kobierzycki Ośrodek Kultury 

6. 

KULTURA TO MY -KONKURS 
65. Dolnośląski Konkurs Recytatorski 

uczniów klas VI-VIII SP- etap gminny  

04.03.2020 
 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

7. 
KULTURA TO MY - TEATR 

IRENEUSZ KROSNY  

08.03.2020 
 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

8. 
KULTURA TO MY –TEATRZYK 

internetowy 
Teatrzyk z okazji Dnia Ziemi  

 
24.04.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

9. 
PORA DLA SENIORA- internetowa 

(tulipan w technice orgiami)  

 
30.04.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

10. 
KULTURA TO MY – TEATRZYK 

internetowy 
 

04.05.2020 
Strona internetowa KOK i FB 

KOK 
  

2 995 306,64 zł 

Wydatki KOK w 2020  
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„Od ziarenka do bochenka”- teatrzyk z 

okazji Dnia Piekarza  

11. 
„PORA DLA SENIORA”- 100 ROCZNICA 

URODZIN JANA PAWŁA II  

 
18.05.2020  

Strona internetowa KOK i FB 
KOK 

  

12. 
KULTURA TO MY - INTERNETOWY 

QUIZ CO WIESZ O KAROLU WOJTYLE 
(JANIE PAWLE II)  

 
19.05.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

13. 
KULTURA TO MY-KONCERT Z OKAZJI 

DNIA DZIECKA - WONER S  

 
01.06.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

14. 
KULTURA TO MY – TEATRZYK Z OKAZJI 

DNIA DZIECKA (EKOLUDEK)  

 
01.06.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

15. 
KULTURA TO MY- QUIZ HISTORYCZNY 

WIEDZY O GMINIE 
 

 
10.06.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

16. 
„PORA DLA SENIORA”- MASA SOLNA  

18.06.2020 
 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

17. 
KULTURA TO MY – TEATRZYK 

internetowy- WAKACJE  

 
26.06.2020 

 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

18. 

KULTURA TO MY - 
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA 
DOŻYNKOWA W KOŚCIELE 

PARAFIALNYM W KOBIERZYCACH Z 
UDZIAŁEM ORKIESTRY DĘTEJ 

 
30.08.2020 

Kościół parafialny w 
Kobierzycach  

19. 
„PORA DLA SENIORA”- BATIK   

17.09.2020 
 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

20. 
„PORA DLA SENIORA”- JESIENNE 

KOMPOZYCJE  

 
02.10.2020 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

21. 
ODSŁONIĘCIE MURALU I 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „BZZ… 
EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ I ZABAWĘ”  

 
11.10.2020 Kobierzycki Ośrodek Kultury 

22. 
ZADUSZKI-WSPOMINAMY ARTYSTÓW 

KTÓRZY ODESZLI 
 

 
02.11.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

23. 
ŚWIĘTO ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI  

 
11.11.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

24. 

PORA DLA SENIORA - ZIMNA 

PORCELANA 

 

 
20.11.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

25. 
KONKURS RECYTATORSKI DLA 
UCZNIÓW KLAS IV-VI- ON-LINE  

 
25.11.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

26. 
PORA DLA SENIORA- WIENIEC 

ADWENTOWY  

 
26.11.2020 

Strona internetowa KOK i FB 
KOK  

27. 
KALENDARZ ADWENTOWY  29.11-24.12.2020 

 
Strona internetowa KOK i FB 

KOK  
 

 

https://kultura-kobierzyce.pl/odsloniecie-muralu-i-zakonczenie-projektu-bzz-edukacja-przez-sztuke-i-zabawe/
https://kultura-kobierzyce.pl/odsloniecie-muralu-i-zakonczenie-projektu-bzz-edukacja-przez-sztuke-i-zabawe/
https://kultura-kobierzyce.pl/odsloniecie-muralu-i-zakonczenie-projektu-bzz-edukacja-przez-sztuke-i-zabawe/
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 7.1.2. Biblioteki 

 

Aktywnemu uczestnictwu mieszkańców Gminy 

Kobierzyce w kulturze poprzez czytelnictwo 

służy dobrze rozbudowana sieć bibliotek 

publicznych. W sieci Bibliotek Publicznych 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w 

Kobierzycach funkcjonuje:  

• 1 biblioteka stopnia podstawowego –  

w  Kobierzycach,  

• 5 filii bibliotecznych: w Bielanach 

Wrocławskich, Jaszowicach, Tyńcu 

Małym, Tyńcu n/Ślęzą i Wierzbicach, 

• 1 punkt biblioteczny – w Pustkowie 

Żurawskim. 

Liczba czytelników ogółem wynosi 3 331 osób.  

 

 

 

Na rok 2020, biblioteka w Kobierzycach 

zaplanowała szereg spotkań czytelniczych 

dostosowanych do różnych grup wiekowych. 

Z powodu pandemii większość z nich została 

odwołana. 

Z 12 zaplanowanych spotkań autorskich, 

udało się zrealizować tylko 4, w tym: 

• 2 spotkania autorskie z  

Justyną Bednarek: jedną z 

najbardziej poczytnych auto-

rek książek dla dzieci i 

młodzieży m.in. bestsellera 

pt. „Niesamowite przygody 

10 skarpetek”, 

• spotkanie autorskie z 

Arturem Andrusem: 

pisarzem, poetą, 

prezenterem telewizyjnym i 

radiowym oraz aktorem i 

piosenkarzem, 

• spotkanie autorskie 

Katarzyną Bondą: polską 

dziennikarką i scenarzystką 

białoruskiego po-chodzenia, 

wybitną pisarką , autorką 

bestsellerowych po-wieści 

kryminalnych. 

W okresie sprawozdawczym biblioteka 

przeprowadziła 2 spotkania autorskie on-

line: 

• spotkanie autorskie z ZOFIĄ 

STANECKĄ: autorką 

kultowej i bardzo lubianej 

serii książek o Basi, 

• przedstawienie kukiełkowe 

w wykonaniu Pana Poety 

czyli autora bajek dla dzieci. 

• Dostosowując się do 

zaistniałej sytuacji, w 

okresie sprawozdawczym 

biblioteka publikowała na 

stronie Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury filmiki, na 

których pracownicy 

biblioteki oraz instytucji 

kultury czytali dla 

najmłodszych czytelników 

bajki (najbardziej znanych i 

 

1 biblioteka stopnia podstawowego 

5 filii bibliotecznych 

1 punkt biblioteczny 
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lubianych autorów). 

Oczywiście działania te, 

poprzedzone zostały 

uzyskaniem zgody od 

autorów na czytanie, 

nagrywanie i udostępnianie 

ich dzieł na stronie instytucji 

i mediach 

społecznościowych 

należących do KOK. 

• Z powodu pandemii 

biblioteka musiała odwołać 

również szereg spotkań dla 

dzieci, organizowanych w 

ramach współpracy 

bibliotek i szkół, tu: 

spotkania głośnego czytania, 

lekcje biblioteczne, 

spotkania z DKK. Ze 183 

zaplanowanych spotkań 

udało się zrealizować tylko 

59 (w okresie od 2 stycznia 

do 11 marca). 

• Na działalność kulturalną w 

roku 2020 roku, biblioteka 

wydała: 11 271,50 zł. 

• W 2020 roku biblioteka w 

Kobierzycach zakupiła  1824 

pozycji książkowych na 

kwotę 43 750,00 zł (z czego 

8 750,00 zł. otrzymała z 

dotacji Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego).  

 
 

 

7.1.3. Zatrudnienie w Kobierzyckim Ośrodku Kultury 

 

Zatrudnienie w KOK 

 

Ilość osób zatrudnionych w KOK  29  

W tym kultura 21  

W tym świetlica 1 

W tym biblioteka 7 

Ilość etatów 28,25  

W tym kultura 20,75   

W tym świetlica 1 

W tym  biblioteka 6,50 

 

 

563 609,16  zł 

Wydatki na biblioteki w 2020 
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8. SPORT I REKREACJA    
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8.1. Wstęp 

 

Sport w Gminie Kobierzyce to działalność 

klubów sportowych i Kobierzyckiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. Kluby prowadzą działalność 

sportową w takich dyscyplinach jak: piłka 

nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, 

judo, boks, karate, tenis stołowy, badminton, 

jeździectwo, szermierka, stwarzając możliwość 

uprawiania ulubionych dyscyplin sportu.

Przy finansowym wsparciu samorządu 

lokalnego i sponsorów, oferta stowarzyszeń 

sportowych dla osób chcących trenować a 

także dla kibiców, staje się z roku na rok coraz 

bardziej atrakcyjna. Szeroką ofertą zajęć, 

sukcesywnie poszerzaną, może  pochwalić się  

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

 
W 2020 r. ze względu na sytuację pandemiczną 

w Polsce w dużym stopniu ograniczone zostały 

możliwości związane z prowadzeniem zajęć 

oraz organizacją wydarzeń sportowych na 

terenie gminy. Wytyczne Prezesa Rady 

Ministrów w dużym stopniu spowodowały 

również ograniczenia w dostępności w 

korzystaniu z infrastruktury sportowej - boisk 

zewnętrznych, stadionów, skateparku oraz hal 

sportowych, budynków zaplecza i siłowni.   

Prowadzono działania związane z aktualizacją 

informacji, włączanie/wyłączanie działalności 

obiektów, dezynfekcja - pod kątem 

użytkowania ich przez mieszkańców oraz przez 

kluby sportowe i stowarzyszenia na cele 

treningowe bądź prowadzenia rozgrywek 

związkowych (KPR Gminy Kobierzyce, kluby 

piłkarskie),

 

 

W miarę znoszenia obostrzeń na początku 

maja KOSiR otworzył dwa boiska (Kobierzyce, 

Bielany Wrocławskie/Ślęza) dla mieszkańców 

Gminy Kobierzyce zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

Pod koniec maja zostały otwarte wszystkie 

zewnętrzne obiekty sportowo rekreacyjne oraz 

Hala Sportowo – Widowiskowa im. Adama 

Wójcika. 

Od dnia 01.06.2020 r. ruszyły wybrane zajęcia 

sportowe dla dzieci oraz dorosłych (piłka 

nożna, koszykówka, karate, piłka ręczna, nordic 

walking). W dniu 15.06.2020 r. udostępniono 

dla klientów siłownie, która była czynna do 

dnia 16.10.2020r. 

Wytyczne Prezesa Rady Ministrów w dużym 

stopniu spowodowały skrócenie  jesiennych 

zajęcia dla dzieci i dorosłych sekcji KOSiR które 

trwały od 01.06.2020 r. – 19.10.2020 r. oraz 

07.11.2020 r. –  23.12.2020 r. 

 

8.1.1. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji  

 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kobierzycach działając jako jednostka 

budżetowa Gminy Kobierzyce, realizuje 

zadania gminy w obszarze sportu i rekreacji. 

Zadania KOSiR zostały nakreślone w statucie 

jednostki, a uszczegółowione w regulaminie 

organizacyjnym. KOSiR jako jednostka 

organizacyjna gminy prowadzi gospodarkę 

finansową w oparciu o roczne plany dochodów 

i wydatków zatwierdzane na każdy rok 

budżetowy przez Gminę Kobierzyce.  

W 2020 roku wydatki KOSiR wynosiły    

3 926 104,62 zł. Wydatki zostały przeznaczone 

na zadania związane z administrowaniem bazy 

materialnej, tj. boisk sportowych, obiektów 

sportowo – rekreacyjnych, budynków i 

budowli, mienia ruchomego oraz na zadania 
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związane z organizacją wydarzeń sportowych  

i prowadzeniem działalności sekcji sportowych 

dla mieszkańców. 

 

 

 

8.1.2. Baza materialna sportowa i administracyjna 

  

   

Bazę materialną ośrodka stanowią obiekty 

sportowo-rekreacyjne, będące  w zasobach 

Gminy. Zgodnie z wytyczonymi zadaniami, 

KOSiR jest zobowiązany do utrzymywania bazy 

sportowo – rekreacyjnej we właściwym stanie 

technicznym, jej modernizacji i rozbudowy, a 

co za tym idzie do wykonywania remontów 

bieżących, remontów kapitalnych 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 

amatorzy rekreacji. 

W 2020 roku Kobierzycki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji zgodnie ze statutem regularnie 

prowadził działania w zakresie koszenia, 

napraw i remontów, doposażenia, sprzątania 

na terenach administrowanych tj. obiektach 

sportowych, rekreacyjnych i placach zabaw na 

terenie Gminy Kobierzyce.  

 

Boiska sportowe służące rozgrywkom ligowym PZPN (wielkość gruntów) 

 

 

 

Lp. Miejscowość m² 

1. Ślęza ( Obiekt Ślęzańsko – Bielański) 7 700 

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 90 150 m2 

3 926 104,62 

Wydatki na KOSiR w 2020 r. 

 



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

70 | S t r o n a  
 

 

 

Tereny sportowo – 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 2 625 

6. Budziszów 2 250 

7. Chrzanów 4 600 

8. Cieszyce 20 105 

9. Cieszyce 126 

10. Damianowice 13 200 

11. Damianowice 450 

12. Dobkowice 11 112 

13. Domasław 5 500 

14. Domasław 13 595 

15. Jaszowice 6 731 

16. Kobierzyce 38 016 

17. Kobierzyce 300 

18. Kobierzyce 16 802 

19. Królikowice 2 729 

20. Królikowice 2 704 

21. Krzyżowice 13 120 

22. Księginice 1 537 

23. Księginice 3 800 

24. Kuklice 9 773 

25. Magnice 5 942 

26. Małuszów 1 216 

27. Nowiny 6 100 

28. Owsianka 10 385 

29. Pełczyce 1 200 

30. Pustków Żurawski 15 377 

31. Pustków Wilczkowski 4 030 

32. Racławice Wielkie 24 831 

33. Rolantowice 5 700 

34. Solna 13 998 

35. Szczepankowice 681 

36. Ślęza 13 241 

37. Ślęza 21 992 

38. Ślęza 24 682 

39. Tyniec Mały 6 445 

40. Tyniec nad Ślęzą 9 436 
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41 Wierzbice 6 827 

42. Wysoka 13 306 

43. Żerniki Małe 11 600 

44. Żurawice 14 584 

 
Razem 399 603m² 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia 

gruntów przekazana Kobierzyckiemu 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wraz z 

usytuowanymi na nich budynkami i budowlami 

wynosiła 489 923 m2 zgodnie z załącznikiem do 

Uchwały NR XXI/408/2020 

 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 grudnia  

2019 r. 
 

8.1.3. Sekcje sportowe 

  

 

W 2020 roku Kobierzycki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji prowadził zajęcia w formie 13 

rodzajów nieodpłatnych sekcji sportowych dla 

niepełnoletnich i pełnoletnich mieszkańców 

Gminy Kobierzyce.  

Liczba terminów zajęć wynosiła 98 tygodniowo 

co stanowiło 131,5  godzin zajęć sportowych w 

tygodniu. 

Sekcje sportowe 

Lp. Rodzaj sekcji Liczba grup Lokalizacja 

1. Piłka nożna 4  
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, 

Jaszowice 

2. Koszykówka 4  Kobierzyce 

3. Karate 8 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, 

Jaszowice 

4. Crossfit 1 Kobierzyce 

5. Boks 2 Tyniec Mały 

6. Nordic Walking 2 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce 

7. Pilates 4 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Tyniec 

Mały, Wysoka 

8. Aerobic 4 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Tyniec 

Mały, Wysoka 

9. Gimnastyka artystyczna 2 Wysoka 

10.  Szachy 5 Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały 

11.  Yoga 2 Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały  
12. Piłka ręczna 2 Kobierzyce 

13. Modelowanie sylwetki 1 Kobierzyce 

Łączna liczba mieszkańców gminy regularnie 

uczęszczających na zajęcia sekcji w roku 2020 r. 

wynosiła ok 1022 osób. KOSiR zapewniał 

transport (dowóz i odwóz na zajęcia) 

niepełnoletnim uczestnikom zajęć. Uczestnicy 

sekcji sportowych KOSiR wzięli również udział 

w zawodach i rozgrywkach sportowych.  
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8.1.4. Imprezy i wydarzenia sportowe  

 

W 2020 r ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce w dużym stopniu ograniczone zostały 

możliwości związane z prowadzeniem zajęć oraz organizacją wydarzeń sportowych. Wytyczne Prezesa 

Rady Ministrów w dużym stopniu spowodowały również skrócenie otwarcia siłowni. Siłownia otwarta 

była w ciągu całego roku w dniach 02.01.2020 – 11.03.2020 oraz 15.06.2020 – 16.10.2020 natomiast 

zajęcia dla dzieci i dorosłych w dniach 08.01. – 11.03., 01.06. – 19.10. oraz  07.11 – 23.12.

 

 

Wydarzenia sportowe  

Lp. Impreza Data Miejsce 

1. 
Uroczystość wręczenia stypendiów 

sportowych 
Styczeń 2020 Kobierzyce 

2. 
Plebiscyt na najlepszego sportowca Gminy 

Kobierzyce 
     Styczeń 2020 Kobierzyce 

3. 
Turniej piłki nożnej Akademii Piłkarskiej 

Gminy Kobierzyce 
Luty 2020 

Hala Sportowo – 

Widowiskowa w Kobierzycach 

4. Sportowe ferie zimowe dla dzieci Luty 2020 
Hala Sportowo – 

Widowiskowa w Kobierzycach 

5. Feryjny turniej koszykówki Luty 2020 
Hala Sportowo – 

Widowiskowa w Kobierzycach 

6. Dzień kobiet z yogą Marzec 2020 
Hala Sportowo – 

Widowiskowa w Kobierzycach 

7. VIA Dolny Śląsk – wyścig kolarski Wrzesień 2020 Cieszyce 

 

 

 

 

 

 

8.1.5. Zatrudnienie w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

 

 

Zatrudnienie w KOSiR 

Ilość osób zatrudnionych w KOSiR 30 

Ilość etatów 23,75  
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 8.1.6. Dotacje sportowe 

 

Gmina Kobierzyce wspiera kluby sportowe 

udzielając dotacji na realizację zadań 

publicznych na podstawie : 

• ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

• uchwały rady gminy Kobierzyce w sprawie 

określania warunków i trybu finansowania 

zadania własnego gminy Kobierzyce w 

zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu 

W roku 2020 Kluby sportowe otrzymały 

dotację od Gminy Kobierzyce w kwocie 

2 145 000,00 złotych udzielonych na podstawie 

obu trybów dotacyjnych

 

Dotacje udzielone na podstawie  ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr 

XIII/266/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia       

29 listopad 2019 r.  w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020.

 

Dotacje dla Klubów w 2020 r. 

Lp. Nazwa klubu Dotacja w 2020 r. 

1. UKS Bielik Bielany Wrocławskie 14 000 zł 

2. Akademia Piłkarska Jedenastka 5 000 zł 

3. KKJ Wiktoria Chrzanów 10 000 zł 

4. Fundacja Manufaktura Sportu  14 000 zł  

5. UKS Judo Tyniec Mały 3 500 zł  

6. Uczniowski Klub Piłkarski Orliki Tyniec Mały 3 000,00 zł  

Razem 49 500 zł  

 
 

Dotacje 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. 

 

Dotacje dla Klubów 2020  rok 

Lp. Nazwa klubu Dotacja w 2020 r. 

1.  LKS Galakticos Solna 100 200 zł  

2. KKS Kobierzyce 22 000 zł  

3.  KS Polonia Bielany Wrocławskie 82 600 zł  

4. KS Badminton Kobierzyce 31 900 zł  

5.  LKS  Polonia Jaszowice 107 500 zł  

6. KPR Gminy Kobierzyce 4 000 zł  

7. KPR Gminy Kobierzyce Sp. z o.o. 1 400 000 zł  
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8. GKS Kobierzyce 137 000 zł  

9. KKJ Wiktoria Chrzanów 17 700 zł  

10. WKS Wierzbice 152 300 zł  

11.  KS Wicher Domasław 29 500 zł ł 

12. KS Magnice 22 500 zł  

13. KP Tarant Krzyżowice 23 600 zł   

14.  KS Błękitni Pustków Wilczkowski 27 400 zł  

Razem 2 158 200 zł  

 

 

Wspomaganie działalności sportowej klubów z terenu Gminy Kobierzyce przyniosło w roku 2020  

wymierne efekty sportowe.  

 

Najlepsze wyniki w 2020  roku przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Nazwa klubu Wynik sportowy 

1. LKS Galakticos Solna 
2 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2019-2020 – 

awans do ligi okręgowej w sezonie 2020-2021- piłka nożna  

2. KKS Kobierzyce 
3 miejsce  w rozgrywkach 3 ligi mężczyzn DZKosz w sezonie 

2019-2020 – koszykówka  

3. KS Polonia Bielany Wrocławskie 
13 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2019-2020 

– piłka nożna  

4. KS Badminton Kobierzyce 

1 miejsce w rozgrywkach 2 ligi i awans do 1 ligi PZBad w 

sezonie 2020-2021, 

2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w grze 

podwójnej chłopców, 

3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w grze 

mieszanej  

5. LKS Polonia Jaszowice 
4 miejsce we wrocławskiej klasie A w sezonie 2019-2020 – 

piłka nożna  

6. KPR Gminy Kobierzyce 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce ręcznej 

plażowej – 2020  

7. KPR Gminy Kobierzyce Sp. z o.o. 
Brązowy medal Mistrzostw Polski - 3 miejsce PGNiG 

Superligi Kobiet w sezonie 2019-2020 – piłka ręczna  

8. GKS Kobierzyce 15 miejsce we wrocławskiej lidze okręgowej  – piłka nożna  

9. KKJ Wiktoria Chrzanów 

1 miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska  w skokach 

przez przeszkody kucy – kat. wiek. junior młodszy; 

1 miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w 

skokach przez przeszkody – kat. wiek. junior młodszy oraz 

junior  

10. WKS Wierzbice 
3 miejsce we wrocławskiej lidze okręgowej w sezonie 

2019-2020 – piłka nożna  

11. KS Wicher Domasław 
1 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2019-2020  – 

awans do klasy A w sezonie 2020-2021 - piłka nożna  
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12. KS Magnice 
10 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2019-2020 

– piłka nożna  

13. KP Tarant Krzyżowice 
8 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2019-2020 – 

piłka nożna  

14. KS Błękitni Pustków Wilczkowski 
3 miejsce we wrocławskiej klasie B w sezonie 2019-2020 – 

piłka nożna  
 

 

8.1.7. Stypendia sportowe 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodym utalentowanym sportowcom, wójt Gminy Kobierzyce 

przyznał następujące stypendia: 

Stypendia sportowe w 2020  roku 

Program stypendialny Gminy Kobierzyce w 2020  roku 

Rodzaj stypendium Liczba osób, które otrzymały stypendium Wydatkowano w 2020  roku 

sportowe 31  64 800 zł    

 
 

Stypendia sportowe są  przyznawane 

osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy 

Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki 

sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w 

klubach  

 

 

sportowych. Stypendia sportowe zostały 

przyznane w następujących dyscyplinach: 

piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna plażowa, 

karate, taekwondo, judo, sumo, pływanie, 

badminton, tenis ziemny i szachy. 

 

 
 
 
 

8.2. Wybrane inwestycje w obszarze infrastruktury sportowej oraz 

rekreacyjnej 

 

Zadanie 

 

Plan 

% wykonania 

w 2020 

Wykonanie 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku Pełczyce-Kobierzyce 

457 497,15 zł 100 % 457 497,15 zł 

Budowa drogi dla rowerów na odcinku 

Bielany Wrocławskie - Ślęza 
 

344 666,67 zł 100 % 344 666,67 zł 

 

  



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

76 | S t r o n a  
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9. FUNDUSZ SOŁECKI    
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9.1. Fundusz sołecki- wydatki w 2020  roku 

 

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z 

budżetu gminy ( na podstawie Ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim), 

zagwarantowane na realizację przedsięwzięć 

służących poprawie życia mieszkańców.  

  

Wydatkowanie funduszu sołeckiego w 2020  roku z podziałem na sołectwa. 

Lp. Sołectwa Fundusz sołecki 2020 roku  w zł 

1. Bąki 26 873,20 zł   

2. Bielany Wrocławskie 97 384,78 zł   

3. Biskupice Podgórne 30 578,82 zł  

4. Budziszów 36 600,68 zł  

5. Chrzanów 37 590,52 zł  

6. Cieszyce 40 025,14 zł  

7. Damianowice 27 657,28 zł  

8. Dobkowice 31 552,67 zł  

9. Domasław 97 384,78 zł  

10. Jaszowice 34 182,06 zł  

11. Kobierzyce 97 384,78 zł  

12. Królikowice 55 509,32 zł  

13. Krzyżowice 59 502,10 zł  

14. Księginice 38 174,00 zł  

15. Kuklice 44 017,92 zł  

16. Magnice 46 939,46 zł  

17. Małuszów 38 661,76 zł  

18. Nowiny 26 878,20 zł  

19. Owsianka 32 623,90 zł  

20. Pełczyce 53 172,09 zł  

21. Pustków Wilczkowski 52 393,01 zł  

22. Pustków Żurawski 97 384,78 zł  

23. Racławice Wielkie 30 189,28 zł 
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W  ramach funduszu sołeckiego sfinansowano:  

 

 

 

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego m.in. zakupiono tablice informacyjne, zorganizowano festyny rodzinne 

oraz zagospodarowano tereny zielone.  

 

 

 
  

24. Rolantowice 26 780,81 zł  

25. Solna 50 055,77 zł  

26. Szczepankowice 49 179,31 zł  

27. Ślęza 97 384,78 zł  

28. Tyniec Mały 97 384,78 zł  

29. Tyniec nad Ślęzą 71 480,43 zł  

30. Wierzbice 97 384,78 zł  

31. Wysoka 97 384,78 zł  

32. Żerniki Małe 50 737,47 zł  

33. Żurawice 35 934,98 zł  

 RAZEM 1 806 368,42 zł  

     

     

     

10  

 

 3  

 

 9  

 

     

 

 

Placów zabaw 

 

  
 
 

Altany 

  
 
  

Monitoring 



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

80 | S t r o n a  
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

81 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ZARZĄDZANIE GMINĄ    
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 10.1. Władze Gminy 

 

Kobierzyce są gminą wiejską. Fundamentalną 

formą organizacji życia publicznego w gminie 

jest samorząd terytorialny. Mieszkańcy gminy 

tworzą wspólnotę samorządową i poprzez 

organy gminy, tj. radę gminy i wójta gminy, 

mogą wytyczać i realizować wspólne cele. 

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje 

zadania własne obejmujące wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym oraz zlecone 

z zakresu administracji rządowej na zasadach 

określonych przez ustawy. 

Organem wykonawczym – Wójt Gminy 

Kobierzyce.  

Organem stanowiącym i kontrolnym jest 

wybierana przez mieszkańców rada gminy, 

która liczy 15 radnych. Rada powołuje stałe lub 

doraźne komisje. 

W ramach rady gminy Kobierzyce funkcjonują 

następujące stałe komisje d.s.:  

• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  

• Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Zagospodarowania Przestrzennego,  

• Użyteczności Publicznej,  

• Rewizyjna, 

• Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na terenie gminy wyodrębniono 33 jednostki 

pomocnicze – sołectwa: Bąki, Bielany 

Wrocławskie, Biskupice Podgórne, Budziszów, 

Chrzanów, Magnice, Cieszyce, Dobkowice, 

Domasław, Damianowice, Jaszowice, 

Kobierzyce, Królikowice, Nowiny, Krzyżowice, 

Księginice, Kuklice, Małuszów, Owsianka, 

Pełczyce, Pustków Wilczkowski, Pustków 

Żurawski, Rolantowice, Solna, Ślęza, 

Szczepankowice, Tyniec Mały, Tyniec nad 

Ślęzą, Wysoka, Wierzbice, Żerniki Małe, 

Racławice Wielkie, Żurawice. 

Informacje na temat urzędu, władz urzędu oraz 

rady gminy znajdują się na stronie 

internetowej http://ug-kobierzyce.sisco.info/.  

Wszelkie aktualności zamieszczane są na 

stronie www.ugk.pl oraz na profilu facebook 

https://www.facebook.com/tukobierzyce/. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugk.pl/
https://www.facebook.com/tukobierzyce/
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10.1.1. Wójt Gminy Kobierzyce, Zastępca Gminy, Sekretarz, Skarbnik 

 

Wójt gminy sprawuje władzę wykonawczą. Do 

jego zadań należy realizowanie uchwał Rady 

Gminy Kobierzyce i kierowanie bieżącymi 

sprawami oraz reprezentowanie gminy. 

Wójt wykonuje powierzone mu zadania przy 

pomocy pracowników Urzędu Gminy i  

gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt 

powierza również prowadzenie określonych 

spraw Zastępcy, Sekretarzowi oraz 

Skarbnikowi. 

W kadencji 2018-2023 w.w. funkcje pełnią: 

• Wójt Gminy Kobierzyce 

Ryszard Pacholik 

• Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce  

Piotr Kopeć 

• Sekretarz Gminy Kobierzyce 

Maria Wilk 

• Skarbnik Gminy Kobierzyce 

Maria Prodeus 

 

 

10.1.2. Rada Gminy Kobierzyce 

 

Skład rady Gminy w kadencji 2018- 2023 do 

dnia 31.12.2020r. :  

• Elżbieta Regulska - Przewodnicząca Rady 

Gminy 

• Henryk Łoposzko  - Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy 

• Jankiewicz Radosław 

• Kasprzyk - Czepielinda Apolonia 

• Kmiecik Krzysztof 

• Krzesłowski Andrzej 

• Łukowicz Adrian 

• Muraczewski Wiesław 

• Raś Adam 

• Sala Robert 

• Stadnik Czesław 

• Szwed Wiesław 

• Trojanowska - Zochniak Anna 

• Zawisza Jarosław 

 
 
 
 
 

10.2. Urząd gminy i jego zadania 
 
 

Urząd Gminy Kobierzyce znajduje się przy   

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.  

 

Urząd funkcjonuje zgodnie  z Ustawą z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym,  

a zwłaszcza z Rozdziałem „Zakres działania  

i zadania gminy”. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 

szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

• ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego; 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania 

czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w 

energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 
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• działalności w zakresie telekomunikacji; 

• lokalnego transportu zbiorowego; 

• ochrony zdrowia; 

• pomocy społecznej, w tym ośrodków                  

i zakładów opiekuńczych; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; 

• gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

• edukacji publicznej; 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych 

instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym 

terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych; 

• targowisk i hal targowych; 

• zieleni gminnej i zadrzewień; 

• cmentarzy gminnych; 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                       

i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego; 

• utrzymania gminnych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia 

kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej; 

• wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej, w tym tworzenia 

warunków do działania i rozwoju 

jednostek pomocniczych i wdrażania 

programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej; 

• promocji gminy; 

• współpracy i działalności na rzecz 

organizacji 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 lokalnymi i 

regionalnymi innych państw. 
 

Wszystkie zadania są sprawnie wykonywane przez 

pracowników Urzędu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

W związku z pandemią COVID – 19 w Urzędzie Gminy Kobierzyce podjęto decyzję o pracy zdalnej 

urzędników na stanowiskach, które mogą być wykonywane poza budynkiem urzędu, pozostałe osoby 

pracowały zgodnie z zastosowaniem wszelkich zaleceń sanitarno - epidemiologicznych. Zostało 

zakupionych 55 komputerów przenośnych na kwotę 279 384,78 zł.  Przez cały okres trwania pandemii 

urzędnicy nieprzerwanie wykonywanie swoje obowiązki a interesanci mogli załatwić wszelki sprawy 

zarówno na miejscu jaki i drogą elektroniczną. W 2020 roku za pomocą skrzynki elektronicznej do 

urzędu wpłynęło 3 810 wniosków.  
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Realizacja wybranych działań urzędu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

1 520 

 

 30 dni 

 

   
Liczba odebranych dowodów 

osobistych 

od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

(na podstawie raportu z Rejestru 

Dowodów). 

 

 30 dni od dnia złożenia wniosku o 
wydanie dowodu osobistego – 

czas oczekiwania na dowód: 
(zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach osobistych 
Dz.U. z 2019 poz. 653 ze zm. 
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 10.2.1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kobierzyce w 2020 r. 

 

Referat Liczba osób 

Kierownictwo Urzędu  4 

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek  14 

Referat Finansowy 24 

Referat Nieruchomości Inwestycji i Środowiska  14 

Referat Dróg Transportu i Mienia Komunalnego 13 

Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 7 

Referat Edukacji Kultury i Sportu 7 

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich 7 

Urząd Stanu Cywilnego 2 

Samodzielne stanowiska                                           9 

Informatycy 3 

Robotnicy gospodarczy  11 

Obsługa  urzędu                                                   6 

Razem  121 
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10.2.2. Promocja Gminy 

 

W 2020  roku na promocję gminy wydatkowano 352.252,13  zł  

 

Publikacje dotyczące Gminy Kobierzyce – 2020 

rok: 

Gazeta Sąsiedzka – zasięg gminny –  

 5 publikacji. 

Express Powiatu Wrocławskiego – zasięg 

powiatowy – 24 emisje. 

Telewizja Echo 24 – zasięg Województwo 

Dolnośląskie – regularne emisje. 

Słowo Sportowe – 1 emisja. 

Portale internetowe: www.otowroclaw.pl, 

www.otodolnyslask.pl – publikacje przez 

okres 12 miesięcy. 

 

Główne zrealizowane wydarzenia i zadania: 

Opracowanie i wykonanie biuletynu 

informacyjnego „Kobierzyce Moja Gmina 

Moja Wieś”; 

Działania informacyjno-promocyjne                              

z wykorzystaniem specjalnie w tym celu 

przygotowanego profilu (TuKobierzyce) na 

portalu społecznościowym Facebook; 

Opracowanie i nagranie kolęd wraz z 

życzeniami świątecznymi; 

Wykonanie modułu do głosowania, 

będącego rozszerzeniem strony Gminy 

Kobierzyce www.ugk.pl; 

Dostęp do podstrony internetowej 

działającej pod subdomeną 

http://kobierzyce.naprawmyto.pl; 

Wykonanie materiałów promocyjnych, 

gadżetów, kalendarzy ściennych                                        

i książkowych. 

 

Wykonanie zdjęć z terenu Gminy Kobierzyce.

 

 

10.2.2.1. Kalendarium 2020  

 

Styczeń 

21 .01.2020 r. w Biskupicach Podgórnych została oficjalnie otwarta fabryka Industrias Alegre Poland 

na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce EURO-PARK KOBIERZYCE. 

 

Gmina Kobierzyce zajęła drugie miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej 

Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2018 w kategorii Gmina Wiejska oraz drugie miejsce 

w kraju w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii 

Gmina Wiejska. 

 

 

http://www.otowroclaw.pl/
http://www.otodolnyslask.pl/
http://www.ugk.pl/
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Uroczystość wręczenia Stypendiów Sportowych przyznanych 31 zawodnikom z Gminy Kobierzyce. 

 

Odbyły się 4. Halowe Mistrzostwa Polski Artystów w Tenisie Ziemnym w Gminie Kobierzyce, które 

zostały objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kobierzyce. 

 

Luty 

22.02.2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach podczas Balu 

Sportu zostały podane wyniki Plebiscytu Sportu Gminy Kobierzyce. 

 

8.02.2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Żernikach Małych. 

 

Marzec 

Piłkarki ręczne KPR Gminy Kobierzyce zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski PGNiG Superligi 

Kobiet. 

 

Kwiecień 

Gladiatory PGNiG Superligi Kobiet otrzymały: w kategorii zawodniczka sezonu Kinga Jakubowska z 

KPR Gminy Kobierzyce oraz trener sezonu Edyta Majdzińska z KPR Gminy Kobierzyce. 

 

Gladiatory PGNiG Superligi Kobiet otrzymały: w kategorii zawodniczka sezonu Kinga Jakubowska z 

KPR Gminy Kobierzyce oraz trener sezonu Edyta Majdzińska z KPR Gminy Kobierzyce. 

 

Maj 

Rocznica powstania Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Czerwiec 

19.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego 

Jarosława Obremskiego oraz Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika. Głównym tematem 

dyskusji był „Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w 

Gminie Kobierzyce” oraz planowane w przyszłości działania w tym zakresie.  

 

25.06.2020 r. zawodniczki KPR–u Kobierzyce zdobyły dwa złote i jeden srebrny medal na 

Mistrzostwach Dolnego Śląska w plażowej piłce ręcznej.  

 

Lipiec 

17.07.2020 r.. w Urzędzie Gminy Kobierzyce została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. 

„Budowa magistrali wodociągowej DN 500”.  

 

Sierpień 

Uroczyste obchody Święta Plonów z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane. 30 sierpnia 

w kościele parafialnym w Kobierzycach odbyła się Msza Święta Dziękczynna za zbiory. 
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Data 10.08.2020 r. zawodniczki, sztab szkoleniowy oraz zarząd klubu KPR Gminy Kobierzyce odebrały 

z rąk wiceprezesa Superligi Piotra Należytego brązowe medale za sezon 2019/2020.  

 

21.08.2020 r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Kobierzyce. W jej trakcie został przedstawiony Raport 

o stanie Gminy Kobierzyce za 2019 rok. Radni Gminy Kobierzyce zatwierdzili sprawozdanie 

finansowe. Zostało udzielone Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu 

2019 r.  

  

30.08.2020 r. w Kobierzycach odbyła się akcja zdrowotna "Biała niedziela w Powiecie Wrocławskim". 

 

Wrzesień 

20.09.2020 r. odbyły się w Cieszycach zawody kolarskie Via Dolny Śląsk, w ramach których rozegrano 

II Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Wrocławskiego oraz Grand Prix Gminy Kobierzyce pod 

Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kobierzyce. 

 

Październik 

Gmina Kobierzyce zajęła IV miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota 

podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2017-2017 w kategorii gminy 

wiejskie. Wyróżnienie zostało wręczone w trakcie XVIII Samorządowego Forum Kapitału i 

Finansów w Katowicach, w dniach 7-8 października. 

 

10.10.2020 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 500-lecia wmurowania kamienia 

węgielnego pod budowę kościoła w Bielanach Wrocławskich. 

 

13.10.2020 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbyło się 

symboliczne podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w 

Gminie Kobierzyce pomiędzy LG Chem Wrocław Energy a Kobierzyckim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łączna wartość inwestycji wynosi 30 mln zł. 

 

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji  Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce po 

raz XVIII zostały przyznane stypendia naukowe i artystyczne dla 45 uczniów.  

 
 

Listopad 

23.11.2020 r. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik otrzymał wyróżnienie Dolnośląski Klucz 

Sukcesu w kategorii „Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej”. 

 

Grudzień 

Koło Gospodyń Wiejskich z Tyńca nad Ślęzą zajęło 1. miejsce w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej 

Mistrzowie Agro w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku w Powiecie Wrocławskim. 
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10.3. Zamówienia publiczne 

 

W 2020  roku udzielonych zostało 46 
zamówienia z zastosowaniem Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych na łączną kwotę 30 196 698,14 zł 
netto, w tym: 

•  21 zamówień o wartości przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, i 
mniejszej od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp  na kwotę  22 409 918,78   
zł netto, 

•  5 zamówień o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp na kwotę 7 786 779,36 zł 
netto 

 

 

 

 

Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 

8 ustawy Pzp, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

Przetarg nieograniczony 

w tym: Ilość postępowań Wartość netto [zł] 

roboty budowlane 5   9 580 364,04 zł 

dostawy 1   799 241,94 zł 

usługi 13   3 232 958,68 zł 

SUMA 19   13 612 564,66 zł  

Zamówienia z wolnej ręki 

w tym: Ilość postępowań Wartość netto [zł] 

roboty budowlane 16  7 306 948,75 zł 

dostawy 0 0,00 zł 

usługi  6  1 490 405,37 zł 

SUMA  22 8 797 354,12 zł 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp 

Przetarg nieograniczony 

w tym: Ilość postępowań Wartość netto [zł] 

roboty budowlane  3  6 523 039,52 zł 

dostawy  0 
 

usługi  2   1 263 739,84 zł  

SUMA  5 7 786 779,36 zł  
Zgodnie z Rocznym Sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach w 2020 r. przesłanym do Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

W 2020 r. Gmina Kobierzyce udzieliła 736 zamówień na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień 

Publicznych w Gminie Kobierzyce  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 

000 euro prowadzonych przez Urząd Gminy Kobierzyce  na kwotę 4 017 238,11 zł. (netto). 
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10.3.1.  Zrealizowane projekty przez Gminę Kobierzyce ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w 2020 roku. 

 

ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW PRZEZ GMINĘ KOBIERZYCE (TAKŻE W PARTNERSTWACH)  
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH  

w  roku 2020 

L.p. Nazwa projektu 

Wartość  
całkowita 

projektu w zł. 

Wysokość 
dofinansowania w 

zł. / rodzaj wsparcia 

lata realizacji 
projektu 
(wraz z 

rozliczeniem) 

Program / 
Instytucja 

dofinansowująca Zakres rzeczowy projektu 

1. 

UPRIGHT - powszechny profilaktyczny 
program globalnej interwencji na rzecz 
odporności, wdrażany w celu poprawy i 
promocji zdrowia psychicznego wśród 
nastolatków  

118 600,00 118 600,00/dotacja  2019-2021 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego  
ze środków Unii 
Europejskiej 

Projekt jest realizowany w ramach Programu 
"Horyzont 2020" - programu badań naukowych i 

innowacji.  Realizowany jest w Zespołach Szkolno-
Przedszkolnych w Tyńcu Małym i w Wysokiej.  

Uczniowie w wieku 12-24 biorą  udział w treningach 
mających na celu kształtowanie umiejętności 

społeczno-emocjonalnych. Treningi są  prowadzone 
przez nauczycieli, którzy  przechodzą  specjalistyczne 

szkolenia .  
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2. 

Budzimy ambicje, spełniamy marzenia – 
projekt dla szkół w Gminie Kobierzyce 

 
1 957 804,00  

1 664 134,08/ 
dotacja  

2018-2020 

Unia Europejska- 
RPO WD 2014-
2020 / ZIT WrOF 
Projekt 
partnerski z 
organizacją 
pozarządową   

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją  w 
Szkole Podstawowej w Kobierzycach, Pustkowie 
Wilczkowskim i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Pustkowie Żurawskim . Obejmuje realizację zajęć:  
budowa i programowanie robotów, zajęcia z 
matematyki dla dzieci szczególnie uzdolnionych, 
Języki obce, doświadczenia z fizyki i chemii, wyjazdy 
edukacyjne. Zakupiony tez został sprzęt : 
wyposażenie pracowni komputerowej, doposażenie 
pracowni chemicznych, fizycznych i biologicznych, 
tablice interaktywne wraz z laptopami oraz 
projektorami, laptopy dla nauczycieli, zestawy lego, 
doposażenie placu zabaw oraz Sali terapeutycznej i 
inne. 

3. 

Koalicja na rzecz poprawy jakości 
powietrza Gmin ZIT Aglomeracji 
Wrocławskiej (ZIT WROF) 

1 457 142,86 
1 238 571,42/ 

dotacja 
2019-2021 

Unia Europejska- 
RPO WD 2014-
2020 / ZIT WrOF 
Projekt 
partnerski z 
organizacją 
pozarządową   
i jednostkami 
samorządu 
terytorialnego 

W ramach projektu planuje się  podpisać umowy na 
przekazanie  grantów mieszkańcom gminy, którzy 
wymienia źródła ciepło na nowszej generacji (m.in. na 
pompy ciepła).  

4. 

Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce 84 962 250,00 
13 333 300,00 / 

dotacja  
2018-2020 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska  

Zadanie polega na budowie kanalizacji w 11  
miejscowościach gminy: Pełczyce, Kuklice, Magnice, 
Księginice, Chrzanów, Racławice Wielkie , Nowiny,  
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40 000 000,00 / 
pożyczka  

i Gospodarki 
Wodnej we 
Wrocławiu 

Żerniki Małe,  Małuszów,  Bąki  oraz Chrzanów. W 
wyniku realizacji projektu  wbudowane zostaną m.in  
55 km  sieci kanalizacyjnych ,  28 pompowni, 2,3 km 
wodociągów.  

5. 

Drogi transportu rolnego  Domasław – 
Tyniec Mały   

600 000,00 210 000,00 2019-2020 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi o 
nawierzchni tłuczniowej - 1,321km 

6. 

Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu 
drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza 

 1 932 859,63 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to 
program, w ramach którego rządowe środki trafiają 
do gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Wsparcie 

jest bezzwrotne i pochodzi  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2020 r. 

Gmina Kobierzyce otrzymała dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości 5 638 148,00 zł 

7. 

Bieżąca budowa dróg o nawierzchni 
ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi 
transportu rolnego 

 746 400,37 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

8. 

Budowa dróg gminnych miejscowości 
Kobierzyce - ul. Krótka, Miętowa, 
Lawendowa, Rumiankowa i Tymiankowa 

 589 794,00 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

9. 

 
Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi 
powiatowej nr 1960D wraz z przebudową 
skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 
8 w m. Kobierzyce 

 44 940,00 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 
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Budowa ulicy Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. 
Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie 

 21 995,66 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

11. 

Budowa i modernizacja komunalnych 
budynków mieszkalnych w 
miejscowościach: Budziszów, Wysoka, 
Domasław, Ślęza i Kobierzyce 

 77 500,00 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 
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12. 

Przebudowa budynku szkolnego w 
Kobierzycach 

 284 245,44 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

13. 

Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach 
Wrocławskich 

 1 495 050,13 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

14. 

Budowa Domu Opieki Dziennej w Tyńcu 
Małym 

 365 703,77 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

15. 

Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego  79 659,00 2020 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

16. 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego 

99 568,50 99 568,50 2020 

Ministerstwo 
Cyfryzacji „Zdalna 
Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej  

w systemie 
kształcenia 

zdalnego” w 
ramach 

Programu 
Operacyjnego 

Polska Cyfrowa 
na lata 2014-

2020 

Projekt miał na celu wsparcie uczniów i nauczycieli 

niemających warunków technicznych do 

uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W związku 

z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, szkoły i placówki oświatowe 

stanęły przed wyzwaniem prowadzenia zajęć 

edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. W ramach projektu zakupiono  34 

laptopy i 2 tablety niezbędne do realizacji zadań 

związanych z kształceniem zdalnym, przeznaczonych 

dla uczniów i nauczycieli na czas epidemii Covid-19. 

Sprzęt został przekazany do szkół.    
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17. 

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej 

54 759,00 54 759,00 2020 

Projekt miał na celu wsparcie uczniów z rodzin 

ubogich posiadających min. 3  dzieci oraz nauczycieli 

niemających warunków technicznych do 

uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Środki z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020  pozwoliły na zakup 20 laptopów (w tym 

myszek, toreb do laptopów, słuchawek)  oraz  

1 tableta,  niezbędnych do realizacji zadań 

związanych z kształceniem zdalnym, przeznaczonych 

dla uczniów i nauczycieli na czas epidemii Covid-19. 

Sprzęt został przekazany do szkół.   

 

18. 

 
Budowa przesyłowej sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków 
Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków 
Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Pustkowie 
Żurawskim 

4 510 410,00  3 108 450,00  
RPO WD 2014-

2020 
 

19. 

Przebudowa boiska sportowego w 
Domasławiu 

446 539,17 162 638,00 2020-2021 

Program Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na lata 
2014-2020 

Przedmiotem projektu jest przebudowa oświetlenia  

istniejącego boiska sportowego w miejscowości 

Domasław. Zakres prac obejmuje między innymi 

roboty pomiarowe, geodezyjne, roboty ziemne, 

ułożenie kabli wraz z ich podłączeniem, montaż 

przewodów kablowych z ich podłączeniem, montaż 

masztów oświetleniowych wraz z fundamentami, a 

także montaż konstrukcji wspornych na masztach 

wraz z naświetlaczami oraz układami zapłonowymi. 
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20. 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i 
restauratorskich na pomniku św. Jana 
Nepomucena w Tyńcu nad Ślęzą 

333 176,25 142 000,00                                                               

Program Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na lata 
2014-2020 

Operacja polega na objęciu pracami 

konserwatorskimi i restauratorskimi jednego z 

najcenniejszych zabytków w Gminie Kobierzyce, 

jakim jest pomnik Św. Jana Nepomucena autorstwa 

znanego rzeźbiarza Johanna Georga Urbansky’ego 

(Nr wpisu do Rejestru zabytków: B/2440                                               

). Celem zaplanowanych prac jest powstrzymanie 

destrukcji zabytku. Potrzebę realizacji przedmiotowej 

operacji wymusza stan techniczny pomnika, który 

jest rozbudowaną kompozycją rzeźbiarską 

                                                                                                                                                                                              
21. 

Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach 
Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice 
(Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 
Siechnice) 

2 059 157,38  
434 156,60 / w 

części dla Gminy 
Kobierzyce  

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego w  

ramach RPO WD 

na lata 2014-

2020. 

Projekt partnerski. 

Lider: 

Fundacja Fabryka Marzeń 

Partnerzy: Gminy: Kąty Wrocławskie, Siechnice i 
Kobierzyce. 

                                                                                                                                                                  
22. 

Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach 
Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice 
(Wysoka, Pustków Ż, Sadków, Malkowice, 
SP1 Siechnice, Radwanice, Św. Katarzyna, 
Caritas)                                                                         

1 996 514,40 
205 340,00/ w 

części dlaGgminy 
Kobierzyce  

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego w  

ramach RPO WD 

na lata 2014-

2020. 

Projekt partnerski. 

Lider: 

Fundacja Fabryka Marzeń 

Partnerzy: Gminy: Kąty Wrocławskie, Siechnice i 
Kobierzyce oraz Caritas Polska. 

 
Informacje o pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych znajdują się na stronie internetowej www.ugk.pl w zakładce Gmina - Fundusze Zewnętrzne.  
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 10.4. Wykonanie budżetu gminy Kobierzyce 

 

Wykonanie budżetu gminy Kobierzyce w 2020  roku 

 

I. I.           Dochody 285.513.364,27 zł 

 

II. Wydatki 267 643 770,67 zł 

 

III. Przychody 96.631.995,80 zł 

 

IV. Rozchody 1 663 590,00 zł 

 

Ogółem (I+III) 382 145 360,07 zł  
 

Ogółem (II+IV) 269 307 360,67 zł 
 

 

 

Budżet Gminy Kobierzyce w 2019 roku zamknął się z deficytem w wysokości 17 869 593,60 zł  
 

 

 

10.4.1. Dochody 

 

W 2020  roku dochody gminy Kobierzyce wyniosły 285 513 364,27 zł. Względem 2019 roku  
247 618 040,83 zł) wzrosły  37 895 323,44 zł.  

 

10.4.2. Wydatki 

 

Wydatki w 2020  roku wyniosły 267 643 770,67 zł   

BUDŻET GMINY 2020 ROK 

DOCHODY I PRZYCHÓD OGÓŁEM WYNIOSŁY 382 145 360,07 zł 

WYDATKI I ROZCHODY  269 307 360,67 zł 

BUDŻET GMINY 2020  ROK 

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA WYNIÓSŁ  13 868,63 zł 

BUDŻET GMINY 2020  ROK 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA WYNIOSŁY  13 000,62 zł 
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Gmina Kobierzyce na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XVIII/341/2020 z dnia 30 kwietnia 

2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszenie w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) umorzyła podatek na łączną kwotę w wysokości: 132 583,19 zł.  
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ZAŁĄCZNIK 1 Rejestr Uchwał Rady Gminy Kobierzyce Rok 2020 

 

 

 

NR UCHWAŁY 

 

DATA 

PODJĘCIA 

 

UCHWAŁA 

W SPRAWIE: 

 

 

Status 

 

 XV/294/2020 24.01.2020  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/278/2019 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

Status: Zrealizowana 

 XV/295/2020 24.01.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kobierzyce 

w roku szkolnym 2019/2020. 

Status: Zrealizowana 

 XV/296/2020 24.01.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017 r. w 

sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy 

Kobierzyce. 

Status: Zrealizowana 

 XV/297/2020 24.01.2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy 

realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic 

aglomeracji Wrocław. 

Status: Zrealizowana 

 XV/298/2020 24.01.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 

skrzyżowaniu ul. Błękitnej i Dwa Światy w środkowo-wschodniej części 

wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XV/299/2020 24.01.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 

Niebieskiej i Atramentowej w północnej części obrębu Bielany 

Wrocławskie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XV/300/2020 24.01.2020  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.  Status : Obowiązująca

   

 XV/301/2020 24.01.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. Status: Obowiązująca 

 XV/302/2020 24.01.2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLVII/537/05 z 

dnia 7 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

Status: Zrealizowana 

 XV/303/2020 24.01.2020 w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu 

taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę 

osobową na terenie Gminy Kobierzyce. 

Status: obowiązująca 
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 XV/304/2020 24.01.2020 w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen 

maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na 

terenie Gminy Kobierzyce. 

Status: obowiązująca 

 XV/305/2020 24.01.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu Gminy. Status: Zrealizowana 

 XVI/306/2020 21.02.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.     

 XVI/307/2020 21.02.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 

roku. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/308/2020 21.02.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z siłowni 

zewnętrznych należących       do Gminy Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/309/2020 21.02.2020  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie ul. 

Majowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/310/2020 21.02.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Platanowej w środkowo-

wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/311/2020 21.02.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ul. 

Magnoliową a Liliową w północno-wschodniej części wsi Bielany 

Wrocławskie. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/312/2020 21.02.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kobierzyckiej w 

południowo-środkowej części wsi Chrzanów. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/313/2020 21.02.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klonowej w południowej 

części wsi Żurawice. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/314/2020 21.02.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia 

– Krzyki Zachód we Wrocławiu otrzymanej w dniu 17.02.2020 r. na 

niezgodność z prawem aktu prawa miejscowego. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/315/2020 21.02.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia 

– Krzyki Zachód we Wrocławiu otrzymanej w dniu 17.02.2020 r. na 

niezgodność z prawem aktu prawa miejscowego. 

Status: Obowiązująca 
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 XVI/316/2020 21.02.2020  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-

wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVI/317/2020 21.02.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. 

Kłodzkiej, Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części 

wsi Bielany Wrocławskie. 

XVI/317/2020 

 XVI/318/2020 21.02.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Błękitnej w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVI/319/2020 21.02.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne Status: Obowiązująca 

 XVI/320/2020 21.02.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław. Status: Obowiązująca 

 XVI/321/2020 21.02.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. Status: Obowiązująca 

 XVI/322/2020 21.02.2020 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Tyniec Mały. Status: Obowiązująca 

 XVI/323/2020 21.02.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe. Status: Obowiązująca 

 XVI/324/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania: utrzymanie i rozwój Systemu 

Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP. 

Status: Zrealizowana 

 XVI/325/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania: opracowanie cyfrowej 

ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego „ortofoto2020”. 

Status: Zrealizowana 

 XVI/326/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania: opracowanie ortofotoplanów z 

materiałów archiwalnych dla terenu Powiatu Wrocławskiego 

Status: Zrealizowana 

 XVI/327/2020 21.02.2020 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 

numer 387/2, obręb Kobierzyce, po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/328/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanego do rejestru zabytków (instrument organowy w 

kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała i NMP Częstochowskiej w 

Wierzbicach ) dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Bożego 

Ciała i NMP w Wierzbicach. 

Status: Zrealizowana 

 XVII/329/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.        

 XVII/330/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 XVII/331/2020 27.03.2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2021 r. 

XVII/331/2020 

 XVII/332/2020 27.03.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz Status: zrealizowana 
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zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na rok 

2020. 

 XVII/333/2020 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego 

realizację zadania " Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi 

powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Witosa z 

drogą krajową nr 8 w miejscowości Kobierzyce ". 

Stan: zrealizowana 

 XVII/334/2020 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego 

realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z 

drogą krajową nr 8 oraz drogą powiatową w miejscowości Magnice" 

Stan: zrealizowana 

 XVI/325/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania: opracowanie cyfrowej 

ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego „ortofoto2020”. 

Status: Zrealizowana 

 XVI/326/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania: opracowanie ortofotoplanów z 

materiałów archiwalnych dla terenu Powiatu Wrocławskiego 

Status: Zrealizowana 

 XVI/327/2020 21.02.2020 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 

numer 387/2, obręb Kobierzyce, po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat. 

Status: Obowiązująca 

 XVI/328/2020 21.02.2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanego do rejestru zabytków (instrument organowy w 

kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała i NMP Częstochowskiej w 

Wierzbicach ) dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Bożego 

Ciała i NMP w Wierzbicach. 

Status: Zrealizowana 

 XVII/329/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.        

 XVII/330/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 XVII/331/2020 27.03.2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2021 r. 

Status: Obowiązująca 

 XVII/332/2020 27.03.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na rok 

2020. 

Status: zrealizowana 

 XVII/333/2020 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego 

realizację zadania " Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi 

powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Witosa z 

drogą krajową nr 8 w miejscowości Kobierzyce ". 

Stan: zrealizowana 
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 XVII/334/2020 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego 

realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z 

drogą krajową nr 8 oraz drogą powiatową w miejscowości Magnice" 

Stan: zrealizowana 

 XVII/335/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017 r. w 

sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy 

Kobierzyce. 

Status: Zrealizowana 

 XVII/336/2020 27.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie z budżetu gminy usunięcia 

kolizji elektroenergetycznej z obiektem inwestora dla zadania „ 

Przebudowa drogi Rolantowice – Dobkowice – Damianowice, gmina 

Kobierzyce„. 

Stan: w trakcie realizacji 

 XVII/337/2020 27.03.2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLIII/856/18 z dnia 

19.10.18 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kobierzyce. 

Status: Uchylona 

 XVII/338/2020 27.03.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Dolnośląskiemu. 

Status: Zrealizowana 

 XVIII/339/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.  

 XVIII/340/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 XVIII/341/2020 30.04.2020 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 

Status: Zrealizowana 

 XVIII/342/2020 30.04.2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanego 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. 

Status: Zrealizowana 

 XVIII/343/2020 30.04.2020 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. 

Status: Zrealizowana 

 XVIII/343/2020 30.04.2020 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. 

Status: Zrealizowana 
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 XVIII/344/2020 30.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony. 

Status: wygasła 

 XVIII/345/2020 30.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony. 

Status: obowiązująca 

 XVIII/346/2020 30.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązująca 

 XVIII/347/2020 30.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązująca 

 XVIII/348/2020 30.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Wygasła 

 XVIII/349/2020 30.04.2020 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy 

Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XVIII/350/2020 30.04.2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XVII/337/2020 

z dnia 27 marca 2020r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr 

XLIII/856/18 z dnia 19.10.18 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy 

Kobierzyce. 

Status: Zrealizowana 

 XVIII/351/2020 30.04.2020  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia oraz przekazanie 

środka trwałego umożliwiającego usunięcie kolizji z siecią energetyczną 

stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A Oddział we 

Wrocławiu. 

Stan: w trakcie realizacji 

 XVIII/352/2020 30.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego 

realizację zadania pn. "Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich". 

Status: Obowiązująca 

 XVIII/353/2020 30.04.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakresie realizacji zadania 

pn. ,,Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

Bielanach Wrocławskich”. 

Status: Obowiązująca 

 XVIII/354/2020 30.04.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Europejskiej i Inwestycyjnej 

w północnej części obrębu Magnice. 

Status: Obowiązująca 
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 XVIII/355/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi  Biskupice Podgórne. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/356/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Budziszów. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/357/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi  Chrzanów 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/358/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszyce.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/359/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszowice.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/360/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/361/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/362/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/363/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Żurawice.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/364/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Racławice 

Wielkie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/365/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej położonej 

w północno-wschodniej części obrębu Tyniec Mały.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/366/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Wrocławskiej w północno-środkowej części obrębu Domasław. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/367/2020 30.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 

skrzyżowaniu ul. Przystankowej i Rekreacyjnej w środkowo-zachodniej 

części obrębu Ślęza. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XVIII/368/2020 30.04.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie.   Status: Obowiązująca 

 XVIII/369/2020 30.04.2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kobierzyce. Status: Obowiązująca 

 XVIII/370/2020 30.04.2020 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania Status: obowiązująca 
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obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie 

nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 XIX/371/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/525/05 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 19 maja 2005 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Zespołu Szkół w 

Kobierzycach i wyodrębnienia jednostek organizacyjnych. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/372/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/772/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/373/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/390/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/374/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/577/14 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/375/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/235/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

4 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wysokiej. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/376/2020 29.05.2020 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobierzyce. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/377/2020 29.05.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego. Status: Zrealizowana 

 XIX/378/2020 29.05.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr 

XVII/171/03 z dnia 23 października 2003r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części 

obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/379/2020 29.05.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr 

XVI/156/03 z dnia 25 września 2003r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka drogi 

wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka w północno-wschodniej części 

obrębu Bielany Wrocławskie. 

Status: Zrealizowana 

 XIX/380/2020 29.05.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. Status: Obowiązująca 

 XIX/381/2020 29.05.2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Tyniec Mały. Status: Obowiązująca 

 XX/382/2020 25.06.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.  

 XX/383/2020 25.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 XX/384/2020 25.06.2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie Status: Zrealizowana 
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zabytku wpisanego do rejestru zabytków (remont wnętrza Kościoła p.w. 

Św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich) dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Bielanach 

Wrocławskich. 

 XX/385/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązująca 

 XX/386/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/387/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/388/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/389/2020 25.06.2020  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/390/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/391/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/392/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Status: Obowiązujaca 

 XX/393/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia nr 

SP-DT.032.6.2019 z dnia 30 maja 2019 r. 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”. 

Status: zrealizowana 

 XX/394/2020 25.06.2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Chrzanów. Status: Obowiązująca 

 XX/395/2020 25.06.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław. Status: Obowiązująca 

 XX/396/2020 25.06.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. Status: Obowiązująca 

 XX/397/2020 25.06.2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji podejmowanych przez 

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w 

obszarze infrastruktury wodociągowej. 

Status: Zrealizowana 

 XXI/398/2020 21.08.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobierzyce wotum zaufania. Status: zrealizowana 

 XXI/399/2020 21.08.2020  w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobierzyce za rok 

2019. 

Status: zrealizowana 

 XXI/400/2020 21.08.2020  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za rok 2019. 

Status: zrealizowana 

 XXI/401/2020 21.08.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.  

 XXI/402/2020 21.08.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  
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 XXI/403/2020 21.08.2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 roku. Status: Zrealizowana 

 XXI/404/2020 21.08.2020 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. 

Status: Zrealizowana 

 XXI/405/2020 21.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. /Cadus Sp. z o.o. –ZSP 

Wysoka/. 

Status: Zrealizowana 

 XXI/406/2020 21.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas określony do 3 lat. 

Status: obowiązująca 

 XXI/407/2020 21.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony do 3 lat na lokal użytkowy w miejscowość Tyniec Mały przy 

ul. Domasławskiej 10. 

Status: obowiązująca 

 XXI/408/2020 21.08.2020 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. 

Status: obowiązująca 

 XXI/409/2020 21.08.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kobierzyce 

w roku szkolnym 2020/2021. 

Status: Obowiązująca do 

dnia 30.06.2021 r. 

 XXI/410/2020 21.08.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017r. w 

sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy 

Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XXI/411/2020 21.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kobierzyce 

porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy 

opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Wrocławia. 

Status: Zrealizowana, 

zmieniona 

 XXI/412/2020 21.08.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce 

na lata 2020-2023. 

Status: Obowiązująca 

 XXI/413/2020 21.08.2020 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce". 

Status: Obowiązująca 

XXI/414/2020 21.08.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego publicznego ciągu pieszo-

rowerowego położonego w północno-zachodniej części obrębu 

Małuszów.  

Status: W trakcie 

realizacji 

 XXII/415/2020 18.09.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XXII/416/2020 18.09.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Status: Obowiązująca 
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 XXII/417/2020 18.09.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Status: Obowiązująca 

 XXII/418/2020 18.09.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Status: Obowiązująca 

 XXII/419/2020 18.09.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Status: Obowiązująca 

 XXII/420/2020 18.09.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Status: Obowiązująca 

 XXII/421/2020   18.09.2020 sprawie uchylenia uchwały nr XXV/309/12 Rady Gminy Kobierzyce z dni 

21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne oraz uchwały nr XVII/286/16 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz 

wysokość cen za te usługi oraz wszystkich uchwał zmieniających do w/w 

uchwał. 

Status: Obowiązująca 

 XXII/422/2020 18.09.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

Statut: uchylona 

 XII/423/2020 18.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony do 3 lat na lokal użytkowy w miejscowości Ślęza przy ul. 

Przystankowej 2. 

Status: obowiązująca 

 XXII/424/2020 18.09.2020 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Status: Obowiązująca. 

 XXII/425/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Wysokiej. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/426/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/427/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/428/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/429/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/430/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kobierzycach. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/431/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola 

Samorządowego w Ślęzie. 

Status: Zrealizowana 
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 XXII/432/2020 18.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola 

Samorządowego w Kobierzycach. 

Status: Zrealizowana 

 XXII/433/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi  Damianowice. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/434/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kuklice. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/435/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Małuszów. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/436/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Nowiny. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/437/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pełczyce. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/438/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Solna. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/439/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Szczepankowice. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/440/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Rolantowice. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/441/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Biskupickiej w zachodniej 

części wsi Tyniec Mały. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/442/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych przy ul. LG w środkowo-

zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne.  

Status: Obowiązująca 

 

 XXII/443/2020 18.09.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. 

Dworcowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXII/444/2020 18.09.2020  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części 

obrębu Cieszyce. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXII/445/2020 18.09.2020  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej 

położonych przy ul. Stawowej w południowo-wschodniej części wsi 

Domasław. 

Status: W trakcie 

realizacji 
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 XXII/446/2020 18.09.2020  w sprawie nadania nazw ulic we wsi Damianowice Status: Obowiązująca 

 

 XXII/447/2020 18.09.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solna. Status: Obowiązująca 

 

 XXII/448/2020 18.09.2020 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania 

odcinkiem publicznej drogi powiatowej w miejscowości Magnice w 

zakresie pełnienia funkcji inwestora. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XXIII/449/2020 23.10.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.  

 XXIII/450/2020 23.10.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 

 XXIII/451/2020 23.10.2020 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. 

Status: Zrealizowana 

 XXIII/452/2020 23.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie 

aportu do spółki pn. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

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

Status: Zrealizowana 

 XXIII/453/2020 23.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i wniesienie 

nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Kobierzyckie 

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

Kobierzycach. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XXIII/454/2020 23.10.2020 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XXIII/455/2020 23.10.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/349/2020 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych 

należących do Gminy Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XXIII/456/2020 23.10.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu 

Wrocławskiego. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 XXIII/457/2020 23.10.2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Kobierzyce oraz górnej stawki opłaty 

Status: obowiązująca 
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ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Kobierzyce. 

 XXIII/458/2020 23.10.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/411/2020 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 21.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Kobierzyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad 

współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. 

Status: obowiązująca 

 XXIII/459/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kobierzyce do Stowarzyszenia  

„Rzeczpospolita Samorządna”. 

Status: Zrealizowana 

 

 XXIII/460/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Południowej w 

południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/461/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wschodniej części obrębu Małuszów oraz części 

obrębów Biskupice Podgórne i Tyniec Mały. 

Autor: G. Maszka 

 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/462/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Pałacowej w północno-

środkowej części wsi Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/463/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bukowej w północno-

wschodniej części wsi Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/464/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Energetycznej na częściach 

obrębów Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/465/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Fiołkowej i Chabrowej 

środkowo-wschodniej części wsi Wysoka. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/466/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w środkowej części ul. Irysowej w 

północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/467/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Logistycznej w południowo-

środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Status: Obowiązująca 
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 XXIII/468/2020 23.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

przy ul. Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi 

Pustków Wilczkowski. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIII/469/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXIII/470/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Klecińskiej, Towarowej, Handlowej w północno-zachodniej części wsi 

Bielany Wrocławskie. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXIII/471/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Brzoskwiniowej, 

Świdnickiej i Zdrowej we wsi Tyniec Mały. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXIII/472/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Wrocławskiej i 

Kwiatowej we wsi Domasław. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXIII/473/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Małuszów. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXIII/474/2020 23.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w 

południowo-zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą. 

Status: W trakcie 

realizacji 

 

 XXIII/475/2020 23.10.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie. Status: Obowiązująca 

 XXIV/476/2020 20.11.2020 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Status: Obowiązująca 

 

 XXIV/477/2020 20.11.2020 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Status: Obowiązująca 

 XXIV/478/2020 20.11.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Status: obowiązująca 

 XXIV/479/2020 20.11.2020 w sprawie zmiany uchwały nr V/26/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 

stycznia 2011 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów 

kosztów podróży służbowych należnych radnym Gminy Kobierzyce. 

Status: Obowiązująca 

 XXIV/480/2020 20.11.2020 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021-2030. 

Status: Obowiązująca 
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 XXIV/481/2020 20.11.2020 w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021 – 

2026. 

Status: Obowiązująca 

 XXIV/482/2020 20.11.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Dolnośląskiemu. 

Status: Zrealizowano 

 

 XXIV/483/2020 20.11.2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021. 

Status: Obowiązująca 

 XXIV/484/2020 20.11.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Królikowice. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIV/485/2020 20.11.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, granicą 

Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części wsi Wysoka. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIV/486/2020 20.11.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Żerniki Małe - część B. 

Status: Obowiązująca 

 

 XXIV/487/2020 20.11.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kuklice. Status: Obowiązująca 

 

 XXIV/488/2020 20.11.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

Status: Obowiązująca 

 XXV/489/2020 18.12.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.  

 XXV/490/2020 18.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 XXV/491/2020 18.12.2020 w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 

na 2020 rok. 

 

 XXV/492/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2021 rok.  

 

 XXV/493/2020 18.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.  

 

 XXV/1/2020 18.12.2020 Oświadczenie w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce 

na temat współdziałania Gminy Kobierzyce z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy realizacji 

Programu „Czyste Powietrze”. 

Status: Zrealizowana 

 

 XXV/494/2020 18.12.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/481/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021-

2026. 

Status:Obowiązująca 
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 XXV/495/2020 18.12.2020 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. 

Status: obowiązująca 

 XXV/496/2020 18.12.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/456/2020 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i 

finansowej dla Powiatu Wrocławskiego. 

Stan: zrealizowana 

 

 XXV/497/2020 18.12.2020 w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Cieszyce do 

kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu. 

Status: Zrealizowana 

 XXV/498/2020 18.12.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kobierzyce. Status: Obowiązująca 

 

 XXV/499/2020 18.12.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego. Status: Zrealizowana 

 

 XXV/500/2020 18.12.2020 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego. Status: Zrealizowana 

 

 XXV/501/2020 18.12.2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kobierzyce na rok 2021. 

Status: Obowiązująca 

     

     

W 2020 roku rada Gminy podjęła  209 uchwał.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 Stopień realizacji strategii w 2020 roku 

 

 
Stopień realizacji w 2019 r. „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce  

do roku 2020”   
 

Priorytet 1  Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
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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 

doradztwa rolniczego na rzecz poprawy warunków 

prowadzenia działalności rolniczej oraz podnoszenie 

kwalifikacji rolników poprzez propagowanie wśród 

rolników z terenu Gminy Kobierzyce informacji (m.in. 

na stronie internetowej gminy www.ugk.pl, na 

portalu społecznościowym Facebook 

„TuKobierzyce”, w biuletynie „Moja Gmina, Moja 

wieś”)  dotyczących szkoleń i kursów 

organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego oraz Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa.   

Gmina Kobierzyce propaguje wśród rolników 

informacje odnośnie programów rozwoju obszarów 

wiejskich wdrażanych  przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

 

 

 

1.2. Wspomaganie w realizacji inwestycji i 

modernizacji  gospodarstw rolnych oraz 

dostosowanie ich do wymogów i standardów 

europejskich 

1.3. Dostosowanie gospodarstw rolnych do 

standardów w zakresie ochrony środowiska 

Priorytet 2  Zwiększenie zróżnicowania i urozmaicenia krajobrazu 

2.1. Realizacja programów gospodarki gruntami, 

terenami  i urządzeniami rolnymi 

 

W ramach priorytetu Gmina Kobierzyce buduje bądź 

przebudowuje drogi transportu rolnego. W 2020 

roku  wykonano drogę Tyniec Mały - Domasław, na 

realizację których gmina pozyskała dotacje z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

2.2. Zalesienie i zadrzewianie gruntów 

nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania 

 

 

Gmina Kobierzyce co roku, w porozumieniu z  

sołectwami, prowadzi nasadzenia na terenie Gminy. 

 

 

 

 

 

Priorytet 3  Zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej 

http://www.ugk.pl/
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3.1. Kontynuacja budowy kanalizacji wraz z 

oczyszczalniami ścieków 

W 2020 r. trwała kontynuacja budowy kanalizacji w 

11 miejscowościach gminy.  Zakończono prace 

budowlane związane z budową odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach 

objętych zakresem kontraktu. Wykonawca 

kontynuował prace związane z budową 

przepompowni ścieków w Kuklicach, Pełczycach, 

Magnicach, Nowinach oraz Chrzanowie, rozpoczęto 

prace w pozostałych miejscowościach tj. 

Racławicach Wielkich, Żernikach Małych, 

Krzyżowicach, Bąkach oraz Małuszowie. W dniu 

17.12.2020 r. dokonano odbioru sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kuklice. 

3.2. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy 

oraz terenów aktywności gospodarczej 

 

Gmina Kobierzyce w 2020  roku kontynuowała 

budowę sieci wodociągowych w ramach budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach. 
Wybudowano odcinki sieci wodociągowej m.in. w 

Pełczycach ul. Kobierzycka, Wspólna, Sezamkowa, 

Akacjowa, Radosna, Kuklicach ul. Klonowa, 

Chrzanów ul. Tarnopolska, boczna ul. Krótkiej (dz. 

109/2), Racławice Wielkie ul. Spokojna, Żytnia, 

Żerniki Małe ul. Lwowska, Jesionowa, Boczna, 

Szczęśliwa, Krzyżowice ul. Zaciszna, Ogrodowa, 

Klonowa, Małuszów ul. Polna, Bąki  

ul. Ogrodowa. 

 

 

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 na stronie www.ugk.pl w zakładce 

„Ochrona Środowiska”.   

 

 

 

 

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

http://www.ugk.pl/


 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

119 | S t r o n a  
 

 

4.1. Budowa i modernizacja zasobów 

komunalnych Gminy i jej wyposażanie 

Gmina Kobierzyce w ramach priorytetu w 2020 roku 

realizowała inwestycje wieloletnie, w tym 

kontynuowano budowę i modernizację 

komunalnych budynków mieszkalnych oraz 

realizowano zadania związane z utrzymaniem 

cmentarzy  komunalnych (m.in. przebudowano dom 

pogrzebowy w Bielanach Wrocławskich) 

4.2. Realizacja budownictwa komunalnego i 

socjalnego na terenie Gminy 

 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku kontynuowała 

działania mające na celu budowę w miejscu 

wyburzonego obiektu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Ślęzie przy ul. Bocznej 4. 

Zakończenie budowy obiektu wraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie planowane jest 

w 2021r. 

 

 

Priorytet 5  Poprawa ładu przestrzennego Gminy 

5.1. Uporządkowanie przestrzenne miejscowości 

gminy w tym odnowa tkanki architektonicznej 

wraz z otoczeniem i terenami zielonymi 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 r posiada  298  

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które w 100% pokrywają 

powierzchnię całej Gminy, w tym całe jednostki 

osadnicze (wsie), regulując dokładnie zasady 

kształtowania krajobrazu kulturowego, warunków 

zagospodarowania terenów oraz kształtując i 

chroniąc ład przestrzenny, w tym tereny zielone oraz 

przestrzeń publiczną. 

 

5.2. Realizacja rewaloryzacji miejscowości 

Kobierzyce 

 

Gmina Kobierzyce zgodnie z Programem 

Rewaloryzacji uchwalonym w 2006 roku realizuje 

inwestycje w miejscowości Kobierzyce.  

 

 

 

 

 

Priorytet 6  Zapewnienie dostępu do infrastruktury drogowej 
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6.1. Kontynuacja zorganizowanej  komunikacji 

publicznej na terenie Gminy 

 

Na terenie Gminy Kobierzyce funkcjonują linie 

autobusowe, łączące wszystkie miejscowości z 

Kobierzycami oraz Wrocławiem. Ponadto trwają 

pracę nad rewitalizacją linii kolejowej, która dotąd 

służyła do transportu towarowego.  

6.2. Modernizacja, budowa i rozbudowa dróg 

oraz infrastruktury drogowej w gminie (w tym 

dróg transportu rolnego) 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku realizowała szereg 

inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej. 

Szerszy opis inwestycji drogowych znajduje się w  

Raporcie o stanie gminy  Kobierzyce za 2020 r. 

6.3. Współdziałanie w uruchomieniu przewozów 

kolejowych (towarowych oraz pasażerskich) 

 
Gmina Kobierzyce w 2020 roku w ramach 
współdziałania w uruchomieniu przewozów 
kolejowych brała udział w spotkaniach z inwestorem 
(PKP PLK SA) i Wykonawcą rewitalizacji linii kolejowej 
nr 285. Spotkania dotyczyły gł. uzgodnień rozwiązań 
w zakresie komunikacji do peronów oraz parkingów 
park&ride i bike&ride. Przeprowadzano przetarg na 
zadanie polegającego na zaprojektowaniu a potem  
budowie parkingu typu „Park & Ride” w Bielanach 
Wrocławskich. Stacja Kobierzyce i przystanki 
Domasław, Wierzbice oraz Pustków Żurawski 
wymagają wykonania koncepcji i pozyskania przez 
Gminę odpowiedniego gruntu od PKP. 

Gmina wyraziła wstępną wolę współuczestnictwa w 

wieloletnim zadaniu budowy drugiego toru na 

odcinku Wrocław - Kobierzyce na linii 285, a także 

otrzymała informacje o zamiarach reaktywacji 

przewozów na linii 310 Kobierzyce - Piława Grn. 

Wykonanie tych inwestycji stworzyłoby szansę na 

bardzo sprawne funkcjonowanie kolei 

aglomeracyjnej w naszym obszarze. 



 
 

 
RAPORT O STANIE GMINY KOBIERZYCE ZA 2020 ROK 

 

121 | S t r o n a  
 

 

6.4. Współdziałanie przy podnoszeniu 

bezpieczeństwa na drogach 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku kontynuowała 

działania w celu podniesienia bezpieczeństwa na 

drogach, między innymi zamontowano: tablice 

prowadzące U-3a, U-3b  (na ostrych zakrętach dróg), 

progi zwalniające w terenach zabudowanych i na 

wjazdach do miejscowości, strefy ograniczonej 

prędkości B-43 (30 km/h) na drogach osiedlowych, 

lustra drogowe, w miejscach gdzie utrudniona jest 

widoczność. Wyznaczono również przejścia dla 

pieszych, szczególnie w obrębie szkół i placów 

zabaw.  

W 2020 kontynuowano usługę polegającą na 

zapewnieniu monitoringu wizyjnego (10 

miejscowości), telefonu alarmowego dla potrzeb 

Gminy Kobierzyce wraz z jego obsługą oraz 

wsparciem grupy interwencyjnej. (umowa została 

zwarta z firmą zewnętrzną do 2024 r.).  

 

Priorytet 7  Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki na terenie Gminy 

7.1. Wprowadzenia kompleksowej gospodarki 

odpadami 

 

Gmina Kobierzyce od 1 lipca 2013 roku prowadzi na 

terenie gminy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Powyższy system obejmuje zarówno 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

jak również nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. Z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty 

odbierania, transportu, zbierania i 

zagospodarowywania tych odpadów. Obsługą 

systemu gospodarowania odpadami na terenie 

Gminy Kobierzyce zajmują się wykonawcy wyłonieni 

w ramach przetargów nieograniczonych.  
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7.2. Współdziałanie na rzecz ograniczenia 

negatywnego oddziaływania odpadów 

niebezpiecznych na środowisko 

 

Gmina Kobierzyce w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi utworzyła 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Pełczycach, do którego mieszkańcy 

mogą dostarczać odpady niebezpieczne 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 Usuwania 

Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy 

Kobierzyce. Na terenie Gminy Kobierzyce 

zinwentaryzowano 98.169,50 m2 azbestu tj. 

1.079,8645 t. Od 2008 r. Gmina Kobierzyce co roku 

dofinansowuje wszystkim zainteresowanym 

mieszkańcom usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest pochodzących z 

budynków i budowli położonych na terenie Gminy 

Kobierzyce. W  2020 r. usunięto 25,696 ton azbestu 

z terenu gminy Kobierzyce. 

7.3. Rekultywacja składowisk odpadów oraz 

likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

 

Gmina Kobierzyce z końcem 2007 roku zamknęła 

składowisko 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 zostały zakończone z końcem 

marca 2010 r., zgodnie z harmonogramem 

inwestycji. W Gminie Kobierzyce z terenów 

gminnych na bieżąco usuwane są wszelkie odpady z 

miejsc na ten cel nieprzeznaczonych, tym samym nie 

powstają dzikie wysypiska śmieci. Na pozostałych 

terenach, 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. 
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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 edukacyjnych na terenie gminy.  

Dzieci i młodzież w ramach zajęć edukacyjnych biorą 

udział w akcjach i projektach związanych z 

poznawaniem i ochroną środowiska oraz 

zrównoważonym gospodarowaniem 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 folderów i 

ulotek dotyczących tematyki ochrony środowiska. 

 

Priorytet 8  Zwiększenie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

8.1. Stworzenie możliwości form kształcenia 

umożliwiającego 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 społecznościowych.  

 

Priorytet 9 Integracja społeczności lokalnej Gminy Kobierzyce 

9.1. Budowanie i promocja tożsamości 

mieszkańców 

 

Za realizację zadań związanych z budowaniem i 

promocją tożsamości mieszkańców odpowiadają 

m.in. organizacje pozarządowe działające na terenie  

Gminy Kobierzyce.  
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9.2. Wspieranie inicjatyw i działań nakierowanych 

na rozwój dzieci i młodzieży oraz uprawianie i 

upowszechnianie  sportu 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku za pośrednictwem 

jednostki 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 2020 roku 

realizowano zajęcia w formie 13 rodzajów płatnych i 

nieodpłatnych sekcji sportowych dla niepełnoletnich 

i pełnoletnich mieszkańców Gminy Kobierzyce. 

Liczba terminów zajęć wynosiła 98 tygodniowo co 

stanowiło 131,5 godzin zajęć sportowych w 

tygodniu. Odbyło się 7 wydarzenia sportowe.  

 

9.3. Realizacja Programu Odnowa Dolnośląskiej 

Wsi 

 

Gmina Kobierzyce kontynuuje uczestnictwo w 

Programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi do którego 

należy  

 

Priorytet 10 Rozwój zasobów gminy służących aktywizacji kulturalnej, sportowej 

 i rekreacyjnej mieszkańców 

10.1.Modernizacja i budowa obiektów 

sportowych i ich wyposażanie  

W 2020 roku Gmina Kobierzyce utrzymywała 

obiekty, które zostały do tej pory oddane do użytku.   

10.2. Realizacja obiektów turystycznych i 

rekreacyjnych na terenie Gminy i ich wyposażanie  

Gmina Kobierzyce realizowała Program budowy 

świetlic. Główne założenie umiejscowienie w każdym 

sołectwie świetlicy. Ponadto realizowane są 

inwestycje związane z doposażeniem placów zabaw 

oraz wzbogaceniem terenów rekreacyjnych w 

dodatkową infrastrukturę. 

 

 

 

 

 

 

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

11.1. Rozwój bazy dla opieki ambulatoryjnej 

 

Gmina Kobierzyce w 2019 roku oddała do użytku 

ośrodek zdrowia w Kobierzycach w 2020 roku trwały 

prace remontowe starej części ośrodka.  
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11.2. Kształtowanie aktywnych postaw wśród 

osób korzystających  z opieki społecznej 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku realizowała szereg 

działań z zakresu kształtowania aktywnych postaw 

wśród osób korzystających z opieki społecznej za 

pomocą jednostki organizacyjnej tj. Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy, 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 2020 roku realizowała 

inwestycje z zakresu rozwoju bazy i zakupu sprzętu 

dla Gminnych OSP.  

 Pracownicy urzędu gminy pomagali gminnym 

Ochotniczym Strażom Pożarnym w pozyskaniu 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

12.2. Kształtowanie aktywnych postaw  dot. 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców  

Działania nie były prowadzone ze względu na 

pandemię COVID-19. 

 

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

edukacji 

13.1. Realizacja programów i projektów 

edukacyjnych (w tym z wykorzystaniem 

Internetu) 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku realizowała w 

szkołach na terenie Gminy Kobierzyce projekty 

edukacyjne z zakresu zwiększenia oferty kształcenia 

na terenie Gminy. W tym gmina realizowała projekty 

w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi w 

ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.  

 

Priorytet 14  Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego 

14.1. Zapewnienie dostępu do Internetu 

mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym 

wykluczeniem cyfrowym  

W 2020 roku zakończono trwałość projektu pn. 

„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom 

Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem 

cyfrowym–II edycja” – projekt objął 40 

Beneficjentów.  
14.2 Współdziałanie w zapewnieniu dostępu 

mieszkańcom gminy do  Internetu 
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14.3.Rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej oraz wprowadzenie i 

zwiększenie dostępności elektronicznych usług 

dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych  

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku m.in. rozliczała 

projekt  „Zwiększenie dostępności i jakości 

elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i 

podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego 

oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa 

Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, 

Mietkowa, Siechnic i Żórawiny.” W ramach projektu 

zakupiono sprzęt komputerowy, licencje, serwery 

oraz inne niezbędna urządzenia.  Dokonano tez 

zakupów sprzętu informatycznego z budżetu gminy.  

 

Priorytet 15  Wspieranie aktywności gospodarczej w Gminie Kobierzyce 

15.1. Kontynuacja polityki proinwestycyjnej 

 

Gmina Kobierzyce aktywnie i sprawnie współpracuje 

z Inwestorami przy realizacji każdej inwestycji - z 

wszystkimi organami samorządowymi i rządowymi 

uczestniczącymi w procesie decyzyjnym – począwszy 

od zakupu nieruchomości aż do uruchomienia 

przedsięwzięcia. Najlepszą rekomendacją 

współpracy władz Gminy Kobierzyce z inwestorami – 

jest ilość przedsiębiorstw, które zlokalizowały swoje 

inwestycje na terenie Gminy. 

 

 

15.2 Wspieranie Mikro, Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw oraz propagowanie postaw 

przedsiębiorczych 

 

 

Gmina Kobierzyce jest członkiem Lokalnej Grupy 

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin 

Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, 

Domaniów – Lider A4, która przyznaje 

dofinansowania  na założenie lub rozwój istniejących 

MŚP.  

 

Priorytet 16  Wspieranie aktywności gospodarczej w Gminie Kobierzyce 

16.1. Wspieranie współpracy i promocji 

gospodarczej firm z terenu Gminy Kobierzyce z 

przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy 

 

Gmina Kobierzyce w 2020 roku uczestniczyła w 

projekcie (dofinansowanym z UE) Spółki 

Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej z 

Wrocławia pn. „Wdrożenie standardów obsługi 

inwestora w samorządzie Województwa 

Dolnośląskiego”. 
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Priorytet 17  Kreowanie i promocja obszarów i sfer aktywności gospodarczej na terenie Gminy 

Kobierzyce 

17.1. Wyposażenie obszarów i stref aktywności 

gospodarczej w infrastrukturę techniczną 

 

Gmina Kobierzyce wraz z Agencją Rozwoju 

Przemysłu, Gminą Wrocław, Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz 

Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji rozpoczęła działania w celu realizacji 

inwestycji polegającej na rozbudowie magistralnej 

sieci wodociągowej w kierunku Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz strategicznej 

pompowni wody położonej na granicy Gminy 

Kobierzyce oraz Gminy Wrocław w Bielanach 

Wrocławskich. W 2020 roku podpisano 

porozumienie z LG Chem Wrocław Energy, które 

przekazało dofinansowanie na rozbudowę 

pompowni wody  w Bielanach. 

17.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego z 

uwzględnieniem wdrażania nowych technologii 

innowacyjnych 

Gmina nie realizowała działań w tym zakresie w 2020 

roku. 

 

18.1. Współdziałanie z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz  innymi podmiotami na rzecz 

promowania obszaru gminy. 

 

Gmina Kobierzyce od 2013 r.  jest stroną 

porozumienia w sprawie zasad współpracy przy 

programowaniu, finansowaniu oraz uzgadnianiu 

wspólnych inwestycji w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego – w skrócie ZIT WrOF. W skład 

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poza 

nami, wchodzą: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina 

Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, 

Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina 

Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina 

Czernica, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina 

Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina 

Oborniki Śląskie. 

18.2. Współdziałanie na rzecz promowania 

obszaru gminy w ramach współpracy 

międzynarodowej (w tym z gminami 

partnerskimi).  

 

 

Gmina nie realizowała działań w tym zakresie w 2020 

roku. 
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