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SSzzaannoowwnnii  MMiieesszzkkaańńccyy

iniejszym do Państwa rąk trafia druga edycja 

raportu o stanie Gminy

naszej Małej Ojczyzny rokiem szczególnym. Jeszcze 

nigdy budżet Gminy nie przekroczył pułapu 

70 000 000,00 zł, co pozwoliło na realizację wielu zadań, od 

niewielkich remontów infrastruktury komunalnej w 

poszczególnych sołectwach, po rozpoczęcie planowanej od 

wielu lat rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzeplinie.

Wiele z tych działań można było zrealizować także 

dzięki szeregowi dotacji i dofinansowań, które obejmują 

kwotę ponad dwudziestu milionów złotych. Dzięk

umiejętności pozyskania tak znaczącej kwoty, możliwe stało 

się rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w 

Rzeplinie, Mędłowie i Żórawinie, czy sfinansowanie 48 

grantów w ramach Regionalnego Programu Energetyki Prosumenckiej. Podpisanie szeregu 

umów na kolejne dofinansowania pozwoli w przyszłości przeprowadzić 

inwestycje infrastrukturalne, 

doposażyć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Rok 2019 to zatem 

samorządowej, lecz także otwarcia Gminy 

możliwości, czego odzwierciedleniem jest niniejszy 

obszarów funkcjonowania naszej 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z 

dyskusji nad stanem naszej małej Ojczyzny
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iniejszym do Państwa rąk trafia druga edycja 

o stanie Gminy Żórawina. Rok 2019 był dla 

naszej Małej Ojczyzny rokiem szczególnym. Jeszcze 

nigdy budżet Gminy nie przekroczył pułapu blisko 

000,00 zł, co pozwoliło na realizację wielu zadań, od 

niewielkich remontów infrastruktury komunalnej w 

czególnych sołectwach, po rozpoczęcie planowanej od 

wielu lat rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. 

Wiele z tych działań można było zrealizować także 

dzięki szeregowi dotacji i dofinansowań, które obejmują 

kwotę ponad dwudziestu milionów złotych. Dzięki 

umiejętności pozyskania tak znaczącej kwoty, możliwe stało 

się rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w 

Rzeplinie, Mędłowie i Żórawinie, czy sfinansowanie 48 

grantów w ramach Regionalnego Programu Energetyki Prosumenckiej. Podpisanie szeregu 

a kolejne dofinansowania pozwoli w przyszłości przeprowadzić 

inwestycje infrastrukturalne, zrealizować szeroko zakrojone programy społeczne, 

doposażyć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie Gminy.

nie tylko rok intensywnego działania na rzecz wspólnoty 

samorządowej, lecz także otwarcia Gminy Żórawina na szereg niedostępnych wcześniej 

możliwości, czego odzwierciedleniem jest niniejszy Raport, prezentujący

naszej wspólnoty samorządowej.   

Zachęcam Państwa do zapoznania się z jego treścią oraz udziału w konstruktywnej 

dyskusji nad stanem naszej małej Ojczyzny. 

Wójt Gminy Żórawina

grantów w ramach Regionalnego Programu Energetyki Prosumenckiej. Podpisanie szeregu 

a kolejne dofinansowania pozwoli w przyszłości przeprowadzić dalsze znaczące 

zrealizować szeroko zakrojone programy społeczne, czy 

działające na terenie Gminy. 

nie tylko rok intensywnego działania na rzecz wspólnoty 

na szereg niedostępnych wcześniej 

prezentujący stan kluczowych 

oraz udziału w konstruktywnej 

Z poważaniem 
 

 
Wójt Gminy Żórawina 



II..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE  
 
1.1 Ogólna charakterystyka gminy 
 
 

Żórawina leży na południe od miasta Wrocławia, w powiecie wrocławskim, 

województwie dolnośląskim. Graniczy z gminami: Borów, Domaniów, Kobierzyce, Siechnice. 

Od granic miasta oddziela ją wąski pas terenu, należący do gmin Kobierzyce i 

Siechnice. Gmina położona jest na obszarze mezoregionu Równiny Wrocławskiej, wchodzącej 

w skład dużej jednostki fizjograficznej- Niziny Śląskiej, co w istotny sposób  determinuje 

ukształtowanie terenu. 

Teren Gminy Żórawina ma charakter nizinny, płaski, monotonny, o mało 

zróżnicowanej rzeźbie terenu i  słabym zalesieniu. 

W krajobrazie zaznacza się dolina rzeki Ślęzy, przebiegająca przez całą zachodnią część 

gminy, zagłębiona na 25 m poniżej poziomu wysoczyzny i wprowadzająca pewne 

zróżnicowanie w rzeźbie powierzchni i krajobrazu. 

 

Ponad 90 % gminy położone jest w zasięgu zlewni rzeki Ślęzy i tylko wschodnie krańce 

należą do rzeki Oławy. Obszar gminy charakteryzuje słabo rozwinięta sieć hydrograficzna. 
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Głównymi jej elementami  jest rzeka Ślęża z dopływami Żurawką i Żaliną oraz Sławką i Czarną 

Sławką. W rejonie Pasterzyc zachowały się stawy rybne, zasilane ze Ślęzy. Rzeka zachowała w 

znacznym stopniu cechy naturalne i towarzyszą jej mniej lub bardziej rozległe tereny 

zalewowe. Zagrożenie powodziowe nie stanowią jednak istotnego problemu, gdyż układy 

osadnicze znajdują się poza zasięgiem zalewów wodą.   

W przeważającej części gminy występują  gleby  w 92% o wysokiej klasie bonitacyjnej 

I- III, tworzące kompleksy:  pszenny bardzo dobry i dobry,  o największej przydatności 

rolniczej na terenie kraju, sprzyjające uprawom polowym, roślin warzywnych i sadownictwa. 

Pokrywające teren gminy gleby brunatne - czarnoziemy właściwe o poziomie 

próchniczym powyżej 40 cm, strukturze gruzełkowej, przepuszczalnej, optymalnie wilgotne i 

łatwe do uprawy. 

Na terenie gminy nie rozpoznano i nie udokumentowano zasobów surowców 

mineralnych, które mogłyby mieć znaczenie przemysłowe. Sporadycznie w południowej 

części gminy eksploatowane były piaski. 

      Obszar gminy, zaliczany do Krainy Wrocławsko-Opolskiej jest najcieplejszym rejonem w 

Polsce.  Średnia temperatura roczna waha się od 8,5 – 8,7 º C. Okres wegetacji trwa 220-230 

dni  w roku. 

W obrębie gminy leżą 33 wsie - 28 sołectw – od 1 maja 2019 r.   

Powierzchnia - 12,1 km2, co stanowi 0,6% powierzchni województwa dolnośląskiego. 
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Położenie gminy Żórawina w regionie jest niezwykle korzystne. Przez gminę przebiega 

ważna trasa komunikacyjna - autostrada A4 – łącząca południowe województwa kraju z 

przejściami granicznymi z Niemcami (Zgorzelec - Jędrzychowice, Słubice, Olszyna i in.). 

Główny układ komunikacyjny uzupełniają drogi wojewódzkie: nr W-395 relacji Wrocław - 

Strzelin- Ziębice i nr W- 346 relacji Oława-Kąty Wrocławskie-Środa Śląska. Przez teren gminy 

przebiegają również liczne drogi powiatowe. Gmina Żórawina znajduje się w niewielkiej 

odległości od granic administracyjnych miasta Wrocławia. Odległość miejscowości Żórawina- 

siedziby Gminy od centrum miasta wynosi zaledwie 15 km. 

Władze gminy 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania 

zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, 

wyborów, obronności i pomocy społecznej. 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje 

uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w 

szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonywanie budżetu. 

Funkcję Wójta sprawuje Jan Żukowski 

Urząd Gminy  wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z 

organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie 

w drodze zawartych porozumień. 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

Zastępca Wójta – Tomasz Gracz 

Sekretarz Gminy – Monika Baron-Witka, 

Skarbnik Gminy – Krzysztof Bagiński. 
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Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, 

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał 

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin 

sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Radę Gminy w Żórawinie tworzy 15 osób. 

W 2019 funkcjonowała Rada Gminy wyłoniona w wyborach powszechnych, które 

odbyły się dnia 21 października 2018 r. Aktualny skład Rady Gminy przedstawia poniższa 

tabela. 

 
Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

Michał Duszyński 13-Rzeplin, Szukalice Przewodniczący Rady 
Gminy Żórawina  

Piotr Żelazo 4- Żórawina ul. Urzędnicza, ul. Bankowa, ul. 
Sportowa, ul. Słoneczna, ul. Księżycowa, ul. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Żórawina 
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Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

Gwiaździsta, ul. B. Prusa, ul. A. Mickiewicza, ul. 
M. Kopernika, ul. Gimnazjalna, ul. H. Sienkiewi-
cza, ul. S. Żeromskiego, ul. Polarna, ul. J. Sło-
wackiego, ul. Tęczowa, ul. Kosmiczna, ul. Grani-
towa, ul. C.K. Norwida 

Jadwiga Babij 2- Żórawina ul. Osiedleńcza, ul. M.R. Janeckiej, 
ul. W. Jagiełły, ul. B. Chrobrego,  
ul. Transportowa, ul. Kolejowa 

-Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Przestrzegania Prawa 
-Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i 
Budżetu 
 

Przemysław Burzyński  10-Okrzeszyce, Rynakowice, Bratowice, 
Zagródki, Jarosławice, Milejowice, Wilkowice 

- Wiceprzewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji 
-Członek Komisji Rolnictwa, 
Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
 

Mariusz Damasiewicz 8-Stary Śleszów, Nowojowice, Nowy Śleszów, 
Racławice Małe, Polakowice 

-Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej  
-Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 
 
 

Agnieszka Drapus 15-Karwiany -Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 
-Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i 
Budżetu 

Magdalena Krawiec 14-Komorowice - Wiceprzewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Przestrzegania 
Prawa 
- Członek Komisji Rolnictwa, 
Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 

Alicja Maligranda 3- Żórawina al. Niepodległości: nr nieparzyste 
od 47 do końca, nr parzyste od 62 do końca, ul. 
Wrocławska, ul. Świerkowa, ul. Kasztanowa, ul. 
Leszczynowa, ul. Lipowa, ul. Morelowa, ul. 
Brzoskwiniowa, ul. Malinowa, ul. Śliwkowa, ul. 
Truskawkowa, ul. Porzeczkowa, ul. Agrestowa, 
ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Wiśniowa, ul. 
Owocowa, ul. Czereśniowa, ul. Fiołkowa, ul. 
Jabłeczna, ul. Gruszkowa, ul. Jeżynowa, ul. 
Winogronowa 

- Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i 
Budżetu 
-Członek Komisji Rewizyjnej 
 

Karolina Palacz 12-Mędłów, Suchy Dwór -Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej 
-Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i 
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Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

Budżetu 

Arkadiusz Poręba  7-Węgry, Brzeście, Marcinkowice, Marzęcice -Członek Komisji Rewizyjnej 
-Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

Kamila Sieradzka  5-Wilczków, Pasterzyce, Galowice -Członek Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i 
Przestrzegania Prawa 
-Członek Komisji Rolnictwa, 
Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 

Małgorzata Szatkowska 11-Mnichowice, Turów, Wojkowice -Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa, Ładu 
Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska 
-Członek Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i 
Przestrzegania Prawa 

Wojciech Suchodolski 6-Jaksonów, Przecławice -Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i 
Budżetu 
-Członek Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i 
Przestrzegania Prawa 

Paweł Wójcik 1-Żórawina al. Niepodległości: nr nieparzyste 
od 1 do 43, nr parzyste od 2 do 60, ul. Kwiato-
wa, ul. Małowiejska, ul. Polna, ul. Zaułek, ul. 
Badawcza 

-Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 
-Członek Komisji Rewizyjnej 

Marian Zawiślak  9-Bogunów, Żerniki Wielkie, Krajków -Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Budżetu 
-Wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Ładu 
Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ŻÓRAWINA 

W roku 2019 w skład Gminy wchodziło 11 jednostek. Należą do nich: 

1. Urząd Gminy 

2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

4. Gminne Centrum Kultury 

5. Zakład Opieki Zdrowotnej 
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6. Szkoła Podstawowa w Żórawinie 

7. Szkoła Podstawowa w Węgrach 

8. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 

9. Szkoła Podstawowa w Rzeplinie 

10. Szkoła Podstawowa w Polakowicach 

11. Przedszkole Publiczne w Żórawinie 

12. Gimnazjum w Żórawinie – do 31.08.2019 r. 



IIII..  FFIINNAANNSSEE  II  BBUUDDŻŻEETT  
 
Budżet Gminy Żórawina na 2019 rok, został przyjęty na podstawie uchwały nr IV/24/18 Rady Gminy 

Żórawina z 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2019. 

Dochody Gminy na 2019 rok, ustalono w wysokości 61 319 897,39 zł, a wydatki w wysokości 

62 424 897,39 zł. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na 2019 rok ustalono na podstawie: 

 zarządzenia nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 3 190,00 zł. Dochody do kwoty 61 323 087,39 zł, a wydatki do kwoty 

62 428 087,39 zł. 

 uchwały nr VI/34/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2019. Uchwałą tą zwiększono dochody o kwotę 

1 762 822,35 zł, do kwoty 63 085 909,74 zł, a wydatki budżetu o kwotę 657 822,35 zł,  do 

kwoty 63 085 909,74 zł. 

 zarządzenia nr 42/2019 z dnia 29 marca 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody 

oraz wydatki 27 634,00 zł do kwoty 63 113 543,74 zł, do kwoty 63 113 543,74 zł. 

 zarządzenia nr 48/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 841 451,42 zł. Dochody do kwoty 63 954 995,16 zł, a wydatki do kwoty 

63 954 995,16 zł. 

 zarządzenia nr 58/2019 z dnia 24 maja 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki  

o kwotę 28 550,00 zł. Dochody do kwoty 63 983 545,16 zł, a wydatki do kwoty 

63 983 545,16 zł. 

 uchwały nr IX/65/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2019. Uchwałą tą zwiększono dochody i wydatki o kwotę 

357 296,00 zł, dochody do kwoty 64 340 841,16 zł, a wydatki zwiększono do kwoty 

64 340 841,16 zł. 

 zarządzenia nr 75/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki  

o kwotę 106 360,16 zł. Dochody do kwoty 64 447 201,32 zł, a wydatki do kwoty 

64 447 201,32 zł. 

 zarządzenia nr 78/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 
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wydatki o kwotę 231 829,88 zł. Dochody do kwoty 64 679 031,20 zł, a wydatki do kwoty 

64 679 031,20 zł. 

 uchwały nr XI/81/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2019. Uchwałą tą zwiększono dochody i wydatki o kwotę 

189 822,65 zł, dochody do kwoty 64 868 853,85 zł, a wydatki zwiększono do kwoty 

64 868 853,85 zł. 

 zarządzenia nr 87/2019 z dnia 19 września 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki  

o kwotę 1 142 500,00 zł. Dochody do kwoty 66 011 353,85 zł, a wydatki do kwoty 

66 011 353,85 zł. 

 zarządzenia nr 91/2019 z dnia 30 września 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki  

o kwotę 427 596,00 zł. Dochody do kwoty 66 438 949,85 zł, a wydatki do kwoty 

66 438 949,85 zł. 

 zarządzenia nr 94/2019 z dnia 16 października 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki  

o kwotę 1 205 540,32 zł. Dochody do kwoty 67 644 490,17 zł, a wydatki do kwoty 

67 644 490,17 zł. 

 zarządzenia nr 96/2019 z dnia 28 października 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 265 682,00 zł. Dochody do kwoty 67 910 172,17 zł, a wydatki do kwoty 

67 910 172,17 zł. 

 zarządzenia nr 107/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 1 300 097,00 zł. Dochody do kwoty 69 210 269,17 zł, a wydatki do kwoty 

69 210 269,17 zł. 

 uchwały nr XIII/104/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2019. Uchwałą tą zmniejszono dochody i wydatki o 

kwotę 1 537 182,11 zł, dochody do kwoty 67 673 087,06 zł, a wydatki zwiększono do kwoty 

67 673 087,06 zł. 

 zarządzenia nr 110/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zmniejszono dochody i 
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wydatki o kwotę 10 792,00 zł. 

67 662 295,06 zł. 

 zarządzenia nr 117/2019 z dnia 30 grudnia 2019 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki  

o kwotę 1 285 252,00 zł. 

68 947 547,06 zł. 

Po wprowadzeniu ww. zmian do budżetu, planowane dochody na 2019 rok wyniosły 

68 947 547,06 zł, a planowane wydatki 

Dochody w 2019 roku wykonano w wysokości 

planowanej, w tym 58 752 

majątkowych. Poniżej przedstawiono realizacje dochodów w latach 2016 

Wykres 1 

   Podział procentowy struktury dochodów bieżących za 2019 rok przedstawiono na wykresie nr 2. 
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10 792,00 zł. Dochody do kwoty 67 662 295,06 zł, a wydatki do kwoty 

zarządzenia nr 117/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

252,00 zł. Dochody do kwoty 68 947 547,06 zł, a wydatki do kwoty 

Po wprowadzeniu ww. zmian do budżetu, planowane dochody na 2019 rok wyniosły 

, a planowane wydatki 68 947 547,06 zł. 

Dochody w 2019 roku wykonano w wysokości 67 014 011,77 zł zł, i jest to 

 306,19 zł  dochodów bieżących oraz 8 261 705,58 zł. dochodów 

majątkowych. Poniżej przedstawiono realizacje dochodów w latach 2016 -2019.

Podział procentowy struktury dochodów bieżących za 2019 rok przedstawiono na wykresie nr 2. 

2016 2017 2018

DOCHODY W LATACH 2016 - 2019 

, a wydatki do kwoty 

roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2019. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

, a wydatki do kwoty 

Po wprowadzeniu ww. zmian do budżetu, planowane dochody na 2019 rok wyniosły  

zł, i jest to 97,2% kwoty 

705,58 zł. dochodów 

2019. 

 

Podział procentowy struktury dochodów bieżących za 2019 rok przedstawiono na wykresie nr 2.  

2019
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Wykres 2 

Wpływy z tytułu udziały w podatku PIT wyniosły 16

498 028,88 zł., subwencji ogólnej 10

13 790 844,79 zł. oraz z tytułu dotacji i środków na cele 

Wykonanie zaplanowanych wydatków w 2019 roku zrealizowano w kwocie 

65 592 696,01 zł., co stanowi 

kwocie 49 422 105,87 zł, i majątkowe 16

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,7%

Poniżej przedstawiono realizacje wydatków w latach 2016 
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Wpływy z tytułu udziały w podatku PIT wyniosły 16 497 536,00 zł., podatku CIT 

028,88 zł., subwencji ogólnej 10 016 413,56,00 zł., podatków i opłat lokalnych 

844,79 zł. oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 17 796 

Wykonanie zaplanowanych wydatków w 2019 roku zrealizowano w kwocie 

, co stanowi 95,1% wartości planowanej, w tym wydatki bieżące w 

105,87 zł, i majątkowe 16 170 590,14 zł.  

majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,7%

Poniżej przedstawiono realizacje wydatków w latach 2016 -2019. 

PIT
28%

CIT
1%

PODATKI
24%

SUBWENCJA
17%

DOTACJE
30%

DOCHODY BIEŻĄCE

PIT CIT PODATKI SUBWENCJA DOTACJE

 

536,00 zł., podatku CIT 

413,56,00 zł., podatków i opłat lokalnych 

 923,52 zł.   

Wykonanie zaplanowanych wydatków w 2019 roku zrealizowano w kwocie 

wartości planowanej, w tym wydatki bieżące w 

majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,7% 
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Wykres 3 

 

Wykres 4 

WYNIK BUDŻETU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku realizacji w trakcie 

powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1

zrównoważonym.  

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zrealizowano w pełnej 

wysokości i wynoszą one odpowiednio:

przychody – 3 636 579,25 zł
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

W wyniku realizacji w trakcie 2019 roku zaplanowanych dochodów i wydatków 

powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1 421 315,76 zł przy planowanym budżecie 

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zrealizowano w pełnej 

wysokości i wynoszą one odpowiednio: 

579,25 zł z tyt. kredytów i wolnych środków 

2017 2018 2019

WYDATKI W LATACH 2016 - 2019

2016 2017 2018

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2016 - 201

BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

 

 

2019 roku zaplanowanych dochodów i wydatków 

315,76 zł przy planowanym budżecie 

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zrealizowano w pełnej 

2019

2019

2019
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rozchody – 2 895 000,00 zł

W 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast kwota kredytów 

długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynio

spłata nastąpi w 2023r. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy 

dochodami i wydatkami bieżącymi,  jest dodatni i wynosi 9

 

Wykres 5 

      

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żórawina na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 

IV/25/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie została zmieniona:

 1. Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.

 2. Uchwałą VI/35/19 z dnia

 3. Uchwałą VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 r.

 4. Uchwałą IX/66/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.

 5. Zarządzeniem nr 104/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

 6. Uchwałą XIII/105/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 20
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000,00 zł. z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych.

W 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast kwota kredytów 

długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 6 150 000,00 zł., ostateczna 

spłata nastąpi w 2023r. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy 

dochodami i wydatkami bieżącymi,  jest dodatni i wynosi 9 330 200,32 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żórawina na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 

IV/25/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie została zmieniona:

1. Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. 

2. Uchwałą VI/35/19 z dnia 22 lutego 2019 r. 

3. Uchwałą VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 r. 

4. Uchwałą IX/66/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. 

5. Zarządzeniem nr 104/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. 

6. Uchwałą XIII/105/19 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian 

2020 2021 2022

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE DO SPŁATY W LATACH 2019

31-gru

. z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych. 

W 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast kwota kredytów 

000,00 zł., ostateczna 

spłata nastąpi w 2023r. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy 

200,32 zł. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żórawina na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 

IV/25/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie została zmieniona: 

19 roku, dokonano następujących zmian 

2023

9 - 2023
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żórawina na lata 2019-2023: 

Zwiększenie dochodów w 2019 r. 6 353 189,67 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 9 132 407,35 zł 

Zmniejszenie dochodów majątkowych -2 779 217,68 zł 

Zwiększenie wydatków w 2019 r. 5 248 189,67 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 7 756 091,36 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych -2 507 901,69 zł 

Wynik budżetu po zmianach 0,00 zł 

Zmniejszenie przychodów -1 105 000,00 zł 

 

Dodano następujące przedsięwzięcia: 

 1) Modernizacja i budowa dróg gminnych (Fundusz Dróg Samorządowych); 

 2) Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina; 

 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. 

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: 

 1) Budowa punktów świetlnych; 

 2) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żórawina – etap I (Mędłów i 

Rzeplin); 

 3) Dla przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy 

Żórawina. 

 
 
 



IIIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  UUCCHHWWAAŁŁ  RRAADDYY  GGMMIINNYY  
 
Rada Gminy Żórawina w roku 2019 podjęła 89  uchwał z czego: 
  

− 20 było objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,  

− 27 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
Stwierdzenia nieważności uchwał przez ograny nadzoru:  
 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uchwałą nr 89/2019 z dnia 3 

lipca 2019r stwierdziła nieważność uchwały  nr VIII/63/19  z dnia 31 maja 

2019r w sprawie przyjęcia zasad dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany 

źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń  do powietrza na 

terenie Gminy Żórawina.   

2. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-

N.4131.168.1.2020RJ z dnia 24 stycznia 2020r stwierdził nieważność  uchwały 

nr XIV/106/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żórawina. 

3. Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu postanowieniem z  dnia 7 stycznia 

2020r  negatywnie zaopiniował projekt regulaminu dostarczania wody i od-

prowadzania ścieków przekazany uchwałą nr XII/94/19 Rady Gminy Żórawina z 

dnia 8 listopada 2019r. 

 

 
 

 
 
 



IIVV..  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  GGMMIINNYY  
 
Demografia 
 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Żórawina w Gminie 

Żórawina zamieszkiwało 10549 osób w tym 5362 kobiet i 5187 mężczyzn. (stan na 

31.12.2019r.). W 2019 r. narodziło się w gminie 111 osób, w tym 51 dziewczynek i 60 

chłopców, a zmarły 82 osoby, w tym 38 kobiety i 44 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2019r. wyniósł 29. 

Statystyki Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
 

Urodzenia, w tym: 
dziewczynki - 
chłopcy - 
 

111 
51 
60 

Zgony, w tym: 
Kobiety - 
Mężczyźni - 
 

82 
38 
44 

Zameldowano na pobyt stały 
i czasowy osób 
 

602 
284 

Przyjęto wniosków na dowody osobiste 
Wydane dowody osobiste 

 
1045 

 
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 
Sporządzone akty urodzenia w tym: 
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje ) 
- dzieci urodzone terenie Gminy Żórawina 

16 
- 16 transkrypcji 
- 0 dzieci urodzone terenie Gminy Żórawina 

Sporządzone akty małżeństwa w tym: 
- konkordatowe (śluby kościelne) 
- cywilne 
- zagraniczne (transkrypcje) 

95 
- 50 KKRD 
- 41 śluby cywilne 
- 4 transkrypcje 

Sporządzone akty zgonu w tym: 
- na terenie Gminy Żórawina 
- zgon za granicą (transkrypcja) 

41 
- 40 zgonów na terenie gminy 
- 1 transkrypcja 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie 

6 

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa w tym: 
ślub cywilny 
ślub konkordatowy 

81 
 
 
- do ślubu cywilnego 42 
- do ślubu KKRD 39 

Wydano łącznie 939 odpisów aktów stanu cywilnego  
 

939 



VV..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  
 

Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących 

działalność gospodarczą. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy 

zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej zawartymi. Do dnia 30 czerwca 

2011 r ewidencja działalności gospodarczej była prowadzona przez Wójta Gminy Żórawina, 

zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która prowadzona jest w 

systemie teleinformatycznym. Portal jest nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju. 

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na 

terenie Polski. Głównym celem stworzenia internetowej ewidencji było ułatwienie 

przedsiębiorcom założenia własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji 

przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

właściciela. Centralna ewidencja, działająca w sieci, pozwala na składanie wniosku bez 

wychodzenia z domu. Z takiego udogodnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy 

prowadzący działalność, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub 

zlikwidować firmę. Dzięki CEIDG każdy, kto ma dostęp do Internetu może skorzystać z bazy 

danych, w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby 

fizyczne, zarejestrowanych w Polsce. 

Rodzaj wniosku 
Liczba złożonych wniosków 

w Urzędzie Gminy w Żórawinie 
w 2019 roku 

Założenie 60 

Zmiana 330 

Zmiana  z zawieszeniem 75 

Zmiana ze wznowieniem 37 

Zmiana z zakończeniem 1 

Zakończenie 35 

Suma 538 

 

 

Aktywnych przedsiębiorców, dla których gmina Żórawina jest głównym miejscem 

wykonywania działalności, wg danych CEiIDG na koniec roku 2019 było 888. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 30 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. –33 podmioty. Przyczyną wzrostu 

jest rozwój sieci usług gastronomicznych na terenie gminy. 

 



VVII..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  II  RREEMMOONNTTYY  
 
W roku 2019 z Budżetu Gminy wykonane zostały inwestycje za kwotę 16 170 590,14 zł (w 
roku 2018 – 7 531 372,99 zł). Powyższe środki zostały wydatkowane m.in następujące 
zadania inwestycyjne i remontowe: 
 
Budowa, przebudowa, remonty dróg i chodników gminnych: 
 
- Chodnik w Turowie - część ul. Lipowej 
 
Wykonano chodnik przy ul. Lipowej w miejscowości Turów. Zakres robót obejmował 
rozebranie istniejących krawężników kamiennych, rozebranie kostki kamiennej z 
wywiezieniem gruzu, korytowanie pod wykonanie chodnika, wykonanie podbudowy 
chodnika w tym warstw odsączających, ułożenie kostki betonowej gr. 8cm na odcinku ok. 
122 metrów, wymianę studzienki ściekowej ulicznej oraz zasypanie piaskiem wolnych 
przestrzeni miedzy kostkami. 
 
Wartość inwestycji wyniosła: 72.476,70zł brutto. 
 
Wykonawcą inwestycji była firma Usługi ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej. 
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- Chodnik w Mędłowie 
 

Wykonano chodnik przy ul. Długopolskiej w miejscowości Mędłów z kostki 
betonowej grubości 8,0cm na odcinku od niwelety ok. 150 m do ul. Dębowej wraz z 
obrzeżami i krawężnikami na długości ok. 230 m.  

Prace wykonała firma AGROTIS Piotr Zawiślak i Spółka z Oławy. 
Wartość zadania: 74.080 zł brutto. 
 

- Droga gminna 7KDL1/2 z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z jej 
przebudową w miejscowości Krajków/Wojkowice. 
 

W ramach inwestycji zostało wykonane rondo wraz z drogą gminną na odcinku od 
drogi wojewódzkiej nr 395 do przejazdu pod autostradą A4. Całość robót obejmowała 
wykonanie konstrukcji drogi z podbudową i krawężnikami, oraz nawierzchnię bitumiczną 
wraz z oznakowaniem drogi. 

Całość inwestycji została sfinansowana przez wykonawcę inwestycji usługowej na 
działkach sąsiednich ,firmę HE Wroclaw 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Inwestycja realizowana w ramach porozumienia Gminy Żórawina z Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
- Droga w Karwianach, część ul. Wiosennej 
 
Wykonano drogę z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym i czerwonym na odcinku 90 
metrów na dalszej części ul. Wiosennej , działka nr 219 , w Karwianach. W ramach 
inwestycji położono krawężniki z obrzeżami, wykonano odwodnienie z montaż czterech 
studni deszczowych, uzupełniono brakujące rewizje wodne. 
Prace wykonała firma AGROTIS Piotr Zawiślak i Spółka z Oławy. 
Wartość zadania: 104.550 zł brutto. 
 
- Droga transportu rolnego Żórawina – Wojkowice – etap I wykonanie nawierzchni 
tłuczniowej (w ramach zadania Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Żórawina - Wojkowice” – etap I ) 
 

W ramach inwestycji zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu drogi o 
szerokości zmiennej 4,0 -4,5 metra i długości około 1427 metrów, ograniczoną z obu stron 
poboczem z kruszywa o jednostronnym spadku poprzecznym. W zakres prac wchodziło 
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63mm o grubości 20cm oraz warstwy mrozoodpornej gruntu stabilizowanego 
cementem o gr. 15cm. 

Prace wykonała firma URSA Roboty ziemne Szałankiewicz Artur z siedzibą w 
Osieku. 

Wartość inwestycji 498.000zł,  w tym z dotacji Województwa Dolnośląskiego 
uzyskano kwotę 142.700zł, pozostałe koszty pokryła Gmina Żórawina. 
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W ramach prac remontowych wykonane zostały remonty i naprawy cząstkowe 
nawierzchni dróg gminnych. Pracy obejmowały naprawy i remonty przy wykorzystaniu 
tłucznia oraz masy asfaltowej. Wykonano m.in.: 

 
- drogę w Bogunowie, ul. Ogrodowa 
Wykonano prace drogowe z utwardzeniem nawierzchni na części ulicy Ogrodowej w 
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Bogunowie polegające na zebraniu tłucznia z górnej warstwy nawierzchni drogi na odcinku 
około 45 metrów i szerokości 2,5metra i rozścielenie z uzupełnieniem ubytków w ul. 
Ogrodowej (od strony „krzyża” przy ul. Marii Konopnickiej oraz od strony ul. Lisiej), 
korytowanie na odcinku około 85 metrów i szerokości 2,5 metra, uzupełnienie i 
utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym o frakcji 0-63mm na odcinku ok. 85 
metrów w miejscu korytowania i końcowym wyrównaniu nawierzchni, 
 
- drogę w Wojkowicach, ul. Kwiatowa 
Wykonano uzupełnienie ubytków wraz z utwardzeniem nawierzchni tłuczniem o frakcji 0-
63mm na odcinku ok. 150 metrów wraz z wyrównaniem nawierzchni na ul. Kwiatowej w 
Wojkowicach, 
 
- drogę w Karwianach, ul. Owocowa (odcinek 354m), Mnichowice, ul. Leszczynowa, 
Brzozowa, Topolowa, Żórawina ul. Brzoskwiniowa (odcinek 448m) i część ul. Morelowej 
( odcinek 108) oraz Suchy Dwór ul. Majowa (odcinek 400m) – nowa nawierzchnia 
asfaltowa.  
 
Budowa, przebudowa, remonty dróg i chodników powiatowych: 
 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów- etap IIb  
 
- Chodnik zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej, wykonano w etapie IIb w km 0+456 
do km 0+ 667.  Chodnik o szerokości 2,0 metrów wykonany z kostki betonowej oddzielony 
został od jezdni krawężnikiem betonowym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z 
jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej, a od strony zabudowań 
ograniczony obrzeżem betonowym. Wykonano frezowanie istniejącej jezdni na szerokość 
0,50 m od krawędzi ścieku i wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S o 
gr. 4 cm. 
Roboty wykonywała firma PLAYLAND Piotr Jarząbek z Brzegu. 
Wartość robót: 219.461,38zł brutto 
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- Przebudowa drogi powiatowej polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości 
Węgry - część 1) 
 

Przebudowana droga to droga powiatowa nr 1954D (ul. Tadeusza Kościuszki) 
zlokalizowana w miejscowości Węgry. Jezdnia istniejącej drogi posiada szerokości ok. 
5.5m–6.0m i ograniczona jest obustronnie poboczem. 

 
Wykonano chodnik po obu stronach jezdni o szerokości 2,0 metra od stawu do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 346 w km 0+167 i 0+141 w Węgrach. W ramach 
inwestycji wykonano zjazdy do posesji położnych na przedmiotowym odcinku drogi oraz 
przejścia dla pieszych przy stosowane dla osób niepełnosprawnych. Na odcinku tym 
wybudowano peron autobusowy. Chodniki oddzielone zostały od jezdni krawężnikiem 
betonowym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 
16x16x16 cm na ławie betonowej, a od strony zabudowań ograniczone obrzeżem 
betonowym. Poszerzono również istniejącą jezdnię wraz z frezowaniem istniejącej 
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nawierzchni na głębokość do 4 cm i szerokość 0,5m. Ukształtowanie wysokościowe 
chodnika zaprojektowano ok. 12 cm ponad krawędzią jezdni. W pobliżu przejść dla 
pieszych zaprojektowano oznakowanie dla niewidomych z oznakowaniem dotykowym 
35x35x5 cm oraz obniżenie chodnika i krawężnika.  

 
Wartość robót wyniosła: 417.998,01zł brutto. 
 

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi budowlane Rafał Szlachcic z Olesznej. 

 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 27 - 

 

 
 
- Chodnik w Polakowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 
 

Wykonano chodnik przy ul. Jana III Sobieskiego w miejscowości Polakowice o 
szerokości 2,0 metrów z kostki betonowej grubości 8,0cm na odcinku od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 395 do ulicy Szkolnej, kilometr 0+495, oraz od ul. Polnej do rowu 
melioracyjnego za posesją nr 23 przy ul. Jana III Sobieskiego w Polakowicach, w km 
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0+160.Przy budowie chodnika wykonano również zjazdy do poszczególnych posesji 
położonych na przedmiotowym odcinku chodnika. Chodniki oddzielone są od jezdni 
krawężnikiem betonowym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki 
betonowej 16x16x16cm na ławie betonowej , a od strony zabudowań ograniczone 
obrzeżem betonowym. 

Wartość robót wyniosła 887.973,18zł brutto, z czego kwotę 803.410,08zł 
finansował Powiat Wrocławski, a kwotę 84.563,10zł Gmina Żórawina.  

 
Wykonawcą była firma Open Trade Group z Łażan. 
 

 
 
Inwestycje kubaturowe 
 
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzeplinie 
 

Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizacji inwestycji 
polegającej na Rozbudowie szkoły modułowej w Rzeplinie o 4 sale lekcyjne  oraz 
pomieszczenia towarzyszące wraz z infrastrukturą techniczną (wewnętrzną instalacje wod-
kan, wentylację, elektrykę oraz zewnętrzną instalacją sanitarną oraz deszczową).  

Przy istniejącej szkole powstaje obiekt szkolny, niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny w zabudowie modułowej, wykonanej z prefabrykowanych modułów 
stalowych z płaskim dachem. Rozbudowa zawiera dodatkowe cztery sale lekcyjne, 
sanitariaty, serwerownię oraz pomieszczenie gospodarcze. Obiekt wykonany zostanie na 
planie zestawionych prostokątów, umożliwiających wpisanie najekonomiczniejszego i 
najbardziej ergonomicznego układu pomieszczeń według założonego programu 
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użytkowego. Wykonane będzie również 5 miejsc postojowych od ulicy Kalinowej w 
Rzeplinie do obsługi komunikacyjnej obiektu. 

W ramach zadania zostanie zamontowanych 124 panele fotowoltaiczne o mocy 
każdego panelu 340W, służących wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby placówki 
oświatowej bez magazynowania. 

Powierzchnia obiektu dobudowanego wynosić będzie 286,22m2, co w sumie z 
istniejącym obiektem modułowym tworzyć będzie budynek o powierzchni użytkowej 
526,08m2. 

Zakończenie robót planowane jest w pierwszym kwartale 2020roku. Umowna 
wartość inwestycji wyniesie 2.339.306,20zł brutto, w tym wartość dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 86.100zł. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe HEPAMOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Proszowic  
realizująca inwestycję w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
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- Budowa świetlicy w miejscowości Krajków 
 
Przedmiotem robót jest budowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej, 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem 
na nieczystości płynne wraz z zagospodarowaniem terenu, w miejscowości Krajków, na 
działce nr 16/2, gmina Żórawina. Inwestycja polega na budowie budynku parterowego, 
niepodpiwniczonego, przykrytego dachem stromym, symetrycznym, dwuspadowym o 
nachyleniu połaci 25 stopni, w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia: 
korytarz, hol, wiatrołap, szatnia, pomieszczenie gospodarcze, ubikacja w-c,  (2 szt), szatnia, 
biuro, obieralnia wstępna, kuchnia zmywalnia, przedsionek z magazynem, sala główna. 
Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
w postaci: drogi dojazdowej, chodnika i miejsc parkingowych wykonanych z kostki 
betonowej. 
Parametry powstającego budynku: 
- wymiary budynku  22,00 x 12,68 x 12,71 m, 
- powierzchnia zabudowy: 280,00 m², 
- powierzchnia użytkowa: 251,06 m², 
- kubatura budynku brutto: 1425,82 m³, 
- liczba kondygnacji -1, 
- dach stromy o kącie  nachylenia 25 stopni. 

 
Zakończenie robót planowane jest w 2020 roku. Umowna wartość inwestycji wynosi 
1.395.000zł brutto. 
Wykonawcą jest firma KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod-Kan i Gaz, Usługi 
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Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś, z siedzibą w Wysokiej realizująca inwestycję w wyniku 
wygranego przetargu nieograniczonego. 
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Budowa oświetlenia drogowego
      Na terenie Gminy Żórawina w 2019 roku wybudowano 60 nowych punktów 

oświetlenia drogowego, na wartość brutto 395.610,00 zł. Nowe oświetlenie zwiększyło 

komfort bezpieczeństwo mieszkańców gminy Żórawina.

Oświetlenie drogowe powstało w następujących mie
1. Szukalice dz. nr 30/1, 18/1, 59 ETAP 

2. Mnichowice ul. Kasztanowa, Dębowa i Wierzbowa

3. Komorowice (Gencz) 

4. Mędłów ul. Dębowa

5. Żórawina ul. Bankowa

6. Żórawina ul. Sportowa cz. II 

7. Żórawina teren przy boisku lekkoatletycznym 

 

               Żórawina ul. Bankowa
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Budowa oświetlenia drogowego 
Na terenie Gminy Żórawina w 2019 roku wybudowano 60 nowych punktów 

oświetlenia drogowego, na wartość brutto 395.610,00 zł. Nowe oświetlenie zwiększyło 

komfort bezpieczeństwo mieszkańców gminy Żórawina. 

Oświetlenie drogowe powstało w następujących miejscowościach: 
dz. nr 30/1, 18/1, 59 ETAP – II    - 9 lamp; 

ul. Kasztanowa, Dębowa i Wierzbowa - 17 lamp          

Komorowice (Gencz) ul. Starobaśniowa - 9 lamp                                           

ul. Dębowa - 7 lamp  

ul. Bankowa   - 9 lamp 

ul. Sportowa cz. II - 6 lamp                                             

teren przy boisku lekkoatletycznym - 3 lampy     

Żórawina ul. Bankowa 

Na terenie Gminy Żórawina w 2019 roku wybudowano 60 nowych punktów 

oświetlenia drogowego, na wartość brutto 395.610,00 zł. Nowe oświetlenie zwiększyło 

17 lamp           

9 lamp                                            

 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 33 - 

 

 

Żórawina ul. Sportowa 

 

Żórawina teren przy boisku lekkoatletycznym 
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Mędłów ul. Dębowa 
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Komorowice (Gencz) ul. Starobaśniowa 

 

OŚWIETLENIE 
DROGOWE - 

MAJĄTEK GMINY 
ŻÓRAWINA 

Wyszczególnienie 2018 2019 
spadek (-) / wzrost 

%  

Ilość wybudowanych 
słupów oświetlenia 

drogowego 
115 60 

-48% 
Różnica w ilości 

wybudowanych słupów 
oświetlenia drogowego 

-55 

Wartość w zł. brutto 
wybudowanych słupów 
oświetlenia drogowego 

    620 160,55 zł       395 610,00 zł  

-36% 
Różnica w zł brutto 

wybudowanych słupów 
oświetlenia drogowego 

-                              224 550,55 zł  

średnia wartość w zł. 
brutto / 1 słup 

oświetlenia drogowego 

       5 392,70 zł           6 593,50 zł  

22% 

                                   1 200,80 zł  

R A Z E M: 

Ilość wybudowanych 
słupów oświetlenia 

drogowego                    w 
roku 2018 i 2019 

175 

  

Na łączną wartość              
w zł. brutto 

                           1 015 770,55 zł  

średnia wartość w zł. 
brutto / 1 słup 

oświetlenia drogowego 
                                  5 804,40 zł  

  

        W ramach programu pilotażowego na ul. Bankowej (od ul. Gimnazjalnej do ul. 

Urzędniczej), na ul. Gimnazjalnej (od ul. Sportowej do ul. Bankowej), oraz na ul. M. 

Kopernika ( od ul. Bankowej do SP Żórawina) zostało wymienionych 26 żarówek 

sodowych na nowe inteligentne źródła światła LED, które posiadają w sobie adaptacyjny 

system Q DALI mający na celu stopniowy miękki start 10% mocy przy uruchomieniu, po 20 

min. 40% mocy, po 10 min. 100%, następnie następuje część adaptacyjna zależna od czasu 
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załączenia z poprzedniej nocy np. od godz. 23.00 

następnie w godzinach porannych powrócić na 70% mocy ( wszystkie starty i przejścia są 

uzależnione i dopasowane do danej pory roku i długości nocy). Powyższa 

światła ma na celu uzyskać od 50% do 75%

poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla mieszkańców. 

to 7 lat, żywotność 10 lat

jedyne co jest wymieniane to źródła światła i dławik

         Program miał na celu przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące oświetlenie 

uliczne uzyskać jak największą oszczędność w zużyciu kWh, oraz kosztów z tym 

związanych. Wartość wymiany żarówek 

Analiza porównawcza zużycia kWh ż

żarówkach sodowych oraz inteligentnych żarówek LED. W analizie porównawczej przyjęto 

ten sam czaso okres (VI/VII, VII/VIII, VIII/IX, IX/X, X/XI) wynikający z faktur wystawianych 

przez Tauron Dystrybucja S.A. i Tauron Sprz

2016, 2017, 2018 i 2019. 
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załączenia z poprzedniej nocy np. od godz. 23.00 miękkie przejście na 40% mocy, aby 

następnie w godzinach porannych powrócić na 70% mocy ( wszystkie starty i przejścia są 

uzależnione i dopasowane do danej pory roku i długości nocy). Powyższa 

światła ma na celu uzyskać od 50% do 75% oszczędności z tytułu zużycia kWh, oraz 

poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla mieszkańców. Gwarancja na każde źródło światła 

to 7 lat, żywotność 10 lat, wymianie nie podlegają istniejące oprawy, czy sterowanie, 

jedyne co jest wymieniane to źródła światła i dławiki 

Program miał na celu przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące oświetlenie 

uliczne uzyskać jak największą oszczędność w zużyciu kWh, oraz kosztów z tym 

Wartość wymiany żarówek 9.274,20 zł. brutto 

Analiza porównawcza zużycia kWh żarówek sodowych, reduktora mocy na 

żarówkach sodowych oraz inteligentnych żarówek LED. W analizie porównawczej przyjęto 

ten sam czaso okres (VI/VII, VII/VIII, VIII/IX, IX/X, X/XI) wynikający z faktur wystawianych 

przez Tauron Dystrybucja S.A. i Tauron Sprzedaż, przełom od czerwca do listopada w roku 

miękkie przejście na 40% mocy, aby 

następnie w godzinach porannych powrócić na 70% mocy ( wszystkie starty i przejścia są 

uzależnione i dopasowane do danej pory roku i długości nocy). Powyższa wymiana źródeł 

ności z tytułu zużycia kWh, oraz 

Gwarancja na każde źródło światła 

, wymianie nie podlegają istniejące oprawy, czy sterowanie, 

Program miał na celu przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące oświetlenie 

uliczne uzyskać jak największą oszczędność w zużyciu kWh, oraz kosztów z tym 

arówek sodowych, reduktora mocy na 

żarówkach sodowych oraz inteligentnych żarówek LED. W analizie porównawczej przyjęto 

ten sam czaso okres (VI/VII, VII/VIII, VIII/IX, IX/X, X/XI) wynikający z faktur wystawianych 

edaż, przełom od czerwca do listopada w roku 
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PORÓWNANIE ROKU 2016 DO 2019 
 
 

ŻARÓWKI SODOWE DO ŻARÓWEK LED 

za 5 m-cy od VI do XI 
2016 2019 

spadek 
% 

Zużycie kWh m-c do m-ca  5099 1901 
-63% 

oszczędność w kWh -3198 

Zużycie zł. m-c do m-ca 
dystrybucja + sprzedaż 

           2 488,23 zł               1 164,54 zł  
-53% 

oszczędność w zł -                                              1 323,69 zł 

 

 
 
 

-63%

-53%

Zużycie kWh m-c do m-ca 

oszczędność w kWh

Zużycie zł. m-c do m-ca dystrybucja + 
sprzedaż

oszczędność w zł

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Zużycie kWh m-c do 
m-ca 

oszczędność w kWh
Zużycie zł. m-c do m-

ca dystrybucja + 
sprzedaż

oszczędność w zł

spadek % -63% -53%

2019 1901 zł1 164,54 

2016 5099 -3198 zł2 488,23 zł(1 323,69)

za 5 m-cy od VI do XI
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PORÓWNANIE ROKU 2017 DO 2019 
 

ŻARÓWKI SODOWE DO ŻARÓWEK LED   

za 5 m-cy od VI do XI 2017 2019 spadek % 

Zużycie kWh m-c do m-ca  4409 1901 
-57% 

oszczędność w kWh -2508 

Zużycie zł. m-c do m-ca dystrybucja 
+ sprzedaż 

           2 238,93 zł               1 164,54 zł  
-48% 

oszczędność w zł -                                              1 074,39 zł  

 

 

-57%

-48%

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Zużycie kWh m-c do m-ca 

oszczędność w kWh

Zużycie zł. m-c do m-ca dystrybucja + 
sprzedaż

oszczędność w zł

Zużycie kWh m-c do 
m-ca 

oszczędność w kWh
Zużycie zł. m-c do 

m-ca dystrybucja + 
sprzedaż

oszczędność w zł

spadek % -57% -48%

2019 1901 zł1 164,54 

2017 4409 -2508 zł2 238,93 zł(1 074,39)

za 5 m-cy od VI do XI
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PORÓWNANIE ROKU 2018 DO 2019 
 

ŻARÓWKI SODOWE Z REDUKTOREM MOCY DO ŻARÓWEK LED 

za 5 m-cy od VI do XI 2018 2019 spadek % 

Zużycie kWh m-c do m-ca  2800 1901 
-32% 

oszczędność w kWh -899 

Zużycie zł. m-c do m-ca dystrybucja + 
sprzedaż 

           1 562,66 zł               1 164,54 zł  
-25% 

oszczędność w zł -                                                 398,12 zł  

 

 
 

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Zużycie kWh m-c do m-ca 

oszczędność w kWh

Zużycie zł. m-c do m-ca dystrybucja + 
sprzedaż

oszczędność w zł

Zużycie kWh m-c do 
m-ca 

oszczędność w kWh
Zużycie zł. m-c do 

m-ca dystrybucja + 
sprzedaż

oszczędność w zł

spadek % -32% -25%

2019 1901 zł1 164,54 

2018 2800 -899 zł1 562,66 zł(398,12)

za 5 m-cy od VI do XI
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    W związku z osiągnięciem założonego celu, który miał uzyskać min. 50% oszczędności, 

Gmina Żórawina planuję wymianę żarówek sodowych na inteligentne żarówki LED w 

ramach zadania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żórawina w 

miejscowościach:  

− Żórawina –  Os. Cukrownia,  

− Żórawina – parking przy Hali Sportowej, 

− Żórawina – plac zabaw, stacja uzdatniania wody, 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 41 - 

 

− Komorowice,  

− Mnichowice,  

− Mędłów, 

− Suchy Dwór,  

− Wilczków,  

− Wojkowice,  

− Karwiany,  

− Stary Śleszów. 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina – etap I 
 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina 
 

Zadanie obejmowało budowę ok. 3,5 km sieci kanalizacyjnej w systemie 

grawitacyjno – tłocznym wraz urządzeniami. Inwestycja umożliwi odbiór ścieków bytowo - 

gospodarczych z zabudowań położonych przy ul.: Transportowej, Polnej, Kwiatowej, 

Małowiejskiej, Zaułek i Alei Niepodległości oraz przetransportować do istniejących 

systemów kanalizacyjnych w miejscowości Żórawina. 

 
Zakres rzeczowy wykonanych robót 
 

Żórawina 

1 Rura SN8 PVC200 2239,96 m 

2 Rura SN8 PVC160 368,00 m 

3 Kanały tłoczne PE90 916,12 m 

4 Kanały tłoczne PE225 68,50 m 

5 Studnie osadnikowe DN1200 4 szt 

6 Przepompownie ścieków 4 kpl 

 
Prace prowadziła firma: HYPMAR Hypta Mariusz z Modlęcina. 
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- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów i Rzeplin 
 

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km w m. 
Rzeplin oraz w m. Mędłów w systemie grawitacyjno – tłocznym, której zadaniem jest 
odbiór ścieków z miejscowości Rzeplin i Mędłów oraz odprowadzenie do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w m. Żórawina. 
 
Zakres rzeczowy wykonanych robót 
 

RZEPLIN 

1 Kanały sanitarne PVC250 999,53 m 

2 Kanały sanitarne PVC200 2062,12 m 

3 Odgałęzienia sieci PVC160 527,27 m 

4 Kanały tłoczne PE90 81,73 m 

5 Kanały tłoczne PE160 1825,10 m 

6 Studnie rozprężne DN1200 1 szt 
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RZEPLIN 

7 Studnie odpowietrzające DN1200 2 szt 

8 Studnie sanitarne DN1200 11 szt 

9 Studnie sanitarne DN1000 127 szt 

10 Studzienki sanitarne DN315 10 szt 

11 Studnie osadnikowe DN1200 2 szt 

12 Przepompownie ścieków 2 kpl 

MĘDŁÓW 

1 Kanały sanitarne PVC200 1350,38 m 

2 Odgałęzienia sieci PVC160 278,63 m 

3 Kanały tłoczne PE90 577,57 m 

4 Kanały tłoczne PE160 1248,03 m 

5 Studnie rozprężne DN1200 3 szt 

6 Studnie odpowietrzające DN1200 3 szt 

7 Studnie sanitarne DN1200 8 szt 

8 Studnie sanitarne DN1000 58 szt 

9 Studnie osadnikowe DN1200 1 szt 

10 Studnie osadnikowe DN1000 1 szt 

11 Przepompownie ścieków 2 kpl 

 
Prace prowadziła firma: Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Oleśnicy. 

 

Oba zadania  współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i 
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zasoby”, Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.2 
„Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF”. 

Całkowita wartość projektu to 13 321 842,81 zł,  

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 10 718 499,84 zł. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 8 109 616,99 zł, (75,6% kosztów kwalifikowalnych). 

Środki własne Gminy Żórawina to 5 212 225,82 zł. 

 

W roku 2019 Gmina Żórawina pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”. Inwestycja przewiduje 

przebudowę stawów gminnych w Bratowicach, Galowicach, Polakowicach i Wilczkowie. 

Stan techniczny stawów jest niezadowalający i wymaga interwencji w zakresie istotnego 

zwiększenia swej pojemności retencyjnej i odmulenia dna. Działania służą poprawie 

zasobów wodnych, przede wszystkim służą ochronie powodziowej oraz zwiększeniu 

zasobów wód powierzchniowych i zasilaniu wód podziemnych w celu przeciwdziałania 

skutkom suszy. Przedmiotowe zbiorniki gminne są zatem bardzo ważne dla całego systemu 

wodnego. 

Powierzchnia obszaru, na której zwiększona zostanie naturalna retencja wody to 

2,23 ha. Pojemność obiektów małej retencji 21 727 m3 (zwiększenie retencji o 7 489 m3) 

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby”, 

Działanie nr 4.5 „Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF”) w 

ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WrOF). 

Prace zostaną wykonane w roku 2020. 

 

 

 

 



VVIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPOOLLIITTYYKK,,  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  II  SSTTRRAATTEEGGIIII  
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który 

wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żórawina, należącej do 

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w której skład wchodzi 32 miejscowości. 

Kierunki te dotyczą działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: 

transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, 

energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz 

informacja i edukacja. 

Strategia długoterminowa gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 

zakładająca osiągnięcie znaczącej 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

pespektywie do roku 2050, realizowana będzie we wszystkich wyznaczonych sektorach 

działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Cele Planu to: 

− Ograniczenie do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 

bazowego; 

− Ograniczenie do roku 2020 zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy BAU; 

− Zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w końcowym 

zużyciu energii. 

Realizacja PGN przyczyni się również do ograniczenia emisji innych ubocznych 

produktów spalania (pyły, benzo(a)piren, tlenki siarki, inne) i w konsekwencji poprawie 

jakości powietrza na terenie gminy.  

Działania przewidziane do realizacji przez gminę zostały zestawione 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Opierają się w części na już realizowanych 

przez nią działaniach i zatwierdzonych planach działań i są z nimi zgodne. Zadania w PGN 

koncentrują się głównie na rozwoju nowych rozwiązań w zakresie energetyki (w tym OZE), 

niskoemisyjnego transportu (w szczególności rozwój komunikacji zbiorowej), 

budownictwa (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie 

efektywnego wykorzystania energii. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest szczególnie 

ważnym aspektem dla realizacji Planu. 

Wielkość emisji w roku bazowym oszacowano na poziomie 60 360 Mg CO2e (6,46 

Mg CO2e na mieszkańca). Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania 

pozwalają na zaoszczędzenie 7 915 MWh energii i 3 710 Mg CO2e emisji – redukcja emisji 

o 6,15% w stosunku do roku bazowego, czyli 1990 dla Wrocławia i 2013 dla obszaru 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w skład których wchodzi Gmina Żórawina. 
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Zapewnienie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważnym aspektem 

w polityce gminy. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przyczynia się w znacznym 

stopniu do zmniejszenia się poziomu negatywnego oddziaływania sektorów 

gospodarczych na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz zwiększenie komfortu życia 

mieszkańców.  

PGN jest również dokumentem, wymaganym w procesie pozyskiwania środków 

finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. 

W roku 2019 Gmina Żórawina poczyniła następujące kroki do zmniejszenia emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery wdrażając następujące projekty: 

 

− „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w 

budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” w ramach 

Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020. Prognozowana pula na rzecz mieszkańców gminy: 1 200 000 zł. 

− „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT 

WROF)”. Projekt przewiduje wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła lub ewentualnie paliwa 

gazowe. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka 

niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywność energetyczna 

w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF” w 

ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Prognozowana pula na rzecz mieszkańców gminy: 1 037 

000,00 zł. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Żórawina przyjęto uchwałą nr 

XXIX/170/17 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 stycznia 2017 r. W programie wyodrębniony 

został obszar rewitalizacji gminy. Kryteria wyboru terenu to największa kumulacja 

negatywnych zjawisk, występujących problemów, jak również jego znaczny potencjał 

rozwojowy oraz szerokie spektrum możliwości realizacji działań naprawczych.  

Wielkość obszaru rewitalizacji w gminie Żórawina 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 
% 

mieszkańców 
Powierzchnia 

w km2 
% powierzchni 

Gmina Żórawina 9624 100,00 120,1 100,00 
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Obszar rewitalizacji 2549 26,48 7,89 6,46 

 
Obszar spełnia rygor związany z wielkością i liczbą mieszkańców terenów 

rewitalizacji w gminie, który stanowi że obszar ten nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkany przez więcej, niż 30% jej mieszkańców. 

Fakt, że obszar rewitalizacji podzielono na osiem podobszarów wynika z rozbudowanej 

sieci osadniczej.  

Podobszary obszaru rewitalizacji gminy Żórawina: 

− Podobszar Bogunów (sołectwa Bogunów i Żerniki Wielkie) 

− Podobszar Bratowice (sołectwo Bratowice-Zagródki) 

− Podobszar Jaksonów (sołectwo Jaksonów) 

− Podobszar Galowice (sołectwo Galowice i Żórawina „Osiedle”) 

− Podobszar Okrzeszyce (sołectwo Okrzeszyce-Rynakowice) 

− Podobszar Wilkowice (sołectwo Wilkowice) 

− Podobszar Turów (sołectwo Turów) 

− Podobszar Żórawina (część wsi Żórawina w zakresie „Stara Żórawina”) 

Wizję rozwoju w 2019 roku urzeczywistniano poprzez realizację celów Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026, które zdefiniowano jako: 

• Podniesienie ładu przestrzennego wsi poprzez zagospodarowanie na cele społeczne 

zdegradowanych funkcjonalnie terenów takich jak parki, skwery, nieużytki, stawy i 

tereny wokół nich. 

• Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w celu zapewnienia mieszkańcom 

zdegradowanych obszarów Gminy Żórawina szerokiego dostępu do zróżnicowa-

nych form aktywności.  

• Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizowanych  

• Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej w celu poszerzenia oferty usług w tym 

zakresie. 

• Budowa tożsamości lokalnej i więzi społecznych mieszkańców gminy Żórawina w 

oparciu o amatorską działalność artystyczną. 
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• Rozwój kompetencji edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyrównywanie dostę-

pu do nowoczesnej infrastruktury oświatowej i atrakcyjnych form aktywności po-

zaszkolnej. 

• Dostosowanie rozwiązań technicznych w budynkach użyteczności publicznej i wie-

lorodzinnych budynkach mieszkaniowych do obowiązujących standardów użytko-

wych i wymogów ochrony środowiska. 

• Poprawa stanu technicznego infrastruktury obszarów zdegradowanych zwłaszcza 

w zakresie jakości dróg. 

Poprawa jakości dróg to nie tylko większy komfort z korzystania z nich, to także 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Lepsza infrastruktura komunikacyjna 

ułatwia także dostęp do pobliskiego ośrodka miejskiego (Wrocławia) i związanego z nim 

rynku pracy i usług. Stanowi więc podstawę zarówno do ograniczenia niekorzystnych 

zjawisk demograficznych wynikających z wyludniania i migracji, jak i wzmacniania 

pozytywnych trendów związanych z integracja poszczególnych wsi gminy Żórawina z 

Wrocławskim Obszarem Funkcjonalnym.  

Strategia Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2015-2020 

Strategia rozwoju gminy Żórawina na lata 2015- 2020 jest długoplanowym 

dokumentem (przyjętym na okres siedmiu lat), który określa najważniejsze priorytety i 

cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego do realizacji na obszarze jednostki w 

okresie 2015–2020. Dokument ten stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg 

prowadzenia polityki rozwoju lokalnego w oparciu o strategię, jak również skuteczną 

próbę dostosowania się do standardów europejskich i krajowych, które od czasu przyjęcia 

dotychczasowej Strategii rozwoju gminy Żórawina na lata 2015- 2020 uległy diametralnej 

zmianie. 

Strategia rozwoju prezentuje zatem określoną propozycję dla gminy w postaci 

celów strategicznych i operacyjnych oraz głównych kierunków działania realizowanych na 

rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego oraz 

wydatnego wzrostu poziomu życia mieszkańców, zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska przyrodniczego w okresie 2015–2020. W ramach dokumentu opracowano 

otwarty katalog kierunków działania. Dokument ten nie ogranicza się w swych zapisach 

wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez władze samorządowe, proponując 

równolegle partycypację w wyznaczonych w strategii kierunkach działania, innym 

podmiotom funkcjonującym w granicach gminy, celem rozwijania sieci powiązań 

publiczno-prywatnych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rozwoju lokalnego, gdzie 

nacisk położony jest na realizowanie wspólnej polityki rozwoju lokalnego w kontekście 

terytorialnym, mającej na celu współpracę samorządów na rzecz maksymalnego 

wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów poszczególnych obszarów 

danego województwa. 
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W pracy samorządu Gminy Żórawina nadrzędna jest realizacja zasad 

zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta, zapisana w Strategii rozwoju 

społeczno gospodarczego, prowadząca konsekwentnie do poprawy jakości życia 

mieszkańców i szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Takie podejście do planowania 

rozwoju  gminy wymaga uwzględnienia w zamierzeniach wszystkich dziedzin: środowiska 

społecznego, gospodarczego i przyrodniczego, aby osiągnąć zrównoważony, trwały 

rozwój. 

 W roku 2019 na realizację gminnych strategii i programów pozyskano łącznie kwo-

tę 20 247 818zł w formie dofinansowań, dotacji i darowizn. Szczegółową strukturę otrzy-

manych środków przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa/rodzaj projektu
Wartość przyznanego 

dofinansowania/ 

darowizny*

ROK 

realizacji/zakończenia

1.

 ”Zwiększenie dos tępnoś ci  i  jakoś ci  elektronicznych us ług publ icznych dla  mies zkańców i  

podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławs kiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki , Jorda nowa 

Śląs kiego, Kątów Wrocławs kich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic  i  Żóra winy”; 3. Projekt umożl iwia  

obs ługę na odległoś ć kl ientów (mies zkańców,podmioty gos poda rcze) za  pomocą s ys temów 

teleinforma tycznych. Cały projekt: ponad  12 mln zł 

770 000 zł
2019 - zakończenie 

projektu

2.

Projekt o nazwie "Dla  przys złości  - rozwi jamy kompetencje kluczowe uczniów s zkół z Gminy 

Żórawina (Europejs ki  Fundus z Społeczny 2014-2020) Dopos ażenie s zkół, dodatkowe zajęcia  dla  

uczniów, szkolenia  dla  nauczyciel i  - objęte ws zys tkie s zkoły pods ta wowe z terenu gminy [ZIT 

WrOF]

1 136 908 zł
2018-2019 - 

real i zacja  progra mu

3.

„Regiona lny Program Energetyki  Prosumenckiej – mikroins ta la cje  fotowolta iczne w budynkach 

jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląs ka ” w rama ch Dzia łania  3.1 Produkcja  i  

dys trybucja  energi i  ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Opera cyjnego 

Województwa  Dolnoś ląs kiego na  lata  2014-2020.  (48 grantów dla mieszkańców Gminy Żórawina - 

100% realizacji)

1 697 790 zł
2019 - zakończenie 

projektu

4.
Rozbudowa  s ys temu kanal i za cji  s anitarnej w aglomeracji  Żóra wina - etap I  - s kładany w ra mach 

RPO WD 2014-2020 (obejmuje Rzepl in, Mędłów, Żórawina) [ZIT WrOF]  
10 005 139 zł

2019 - 2020 

real i zacja

5.

"Ks ztałcenie w młodoś ci  - s ukces  w przys złoś ci". Zapewnienie równego dostępu do wys okiej 

jakoś ci  edukacji  podstawowej, gimnazja lnej i  pona dgimnazja lnej kontynuacja  a ktua lnie  

real i zowa nego projektu (real i zacja  od 2020 r.) [ZIT WrOF]

859 419 zł

2019 - podpis anie 

umowy o 

dofinans owanie

6. "E-aktywni" - program szkoleń dla  mieszka ńców w ramach POPC 84 000 zł
2019 - podpis anie 

umowy o 

dofinans owanie

7.
"Przebudowa ul i c Ba dawczej, Gimna zja lnej, Słonecznej i  Ks iężycowej" - Fundus z Dróg 

Samorządowych Dolnoś ląski  Urząd Wojewódzki
2 831 197 zł

2019 - podpis anie 

umowy o 

dofinans owanie

8.
"Przebudowa ul i cy Badawczej w Żórawinie" - Fundus z Dróg Samorządowych Dolnośląs ki  Urząd 

Wojewódzki
385 666 zł

2019 - podpis anie 

umowy o 

dofinans owanie

9. Dopos ażenie OSP w Żórawinie 10 000 zł
2019 - podpis anie 

umowy o 

dofinans owanie

10.

„Zwięks zenie s pójnoś ci  s ieci  dróg rowerowych oraz budowa  obiektów Parkuj i  Jedź (P&R) i  B&R na 

terenie gmin Miękinia  i  Żórawina” dofinans owanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnoś ląs kiego 2014-2020, w ramach  Os i   3 Gos podarka  

nis koemis yjna 

2 467 700 zł

2019 - złożenie 

wnios ku o 

dofinansowanie

SUMA: 20 247 818 zł

* Os tateczna wartoś ć inwestycji  może ulec zmianie w wyniku pos tępowań przetargowych i  zamówień publ icznych



VVIIIIII..  OOŚŚWWIIAATTAA  II  WWYYCCHHOOWWAANNIIEE  
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień 30 
września 2019 r.  
 

Gmina Żórawina wypełnia zadania oświatowe regulowane następującymi aktami 

prawnymi:  

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2019 r.  

poz. 506 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz. U.  z 2018 poz. 996 

ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z  2018 r.  , poz. 

1669 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. r.  Dz. U. z  2018 r., 

poz. 967 ze. zm.), 

5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm ) 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 
Na podstawie Uchwały nr VIII/59/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Żórawina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 
Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. Budynek Gimnazjum został 
wpisany jako druga lokalizacja SP w Żórawinie.   
 

Od 1 września 2019 r. Gmina Żórawina jest organem prowadzącym dla pięciu szkół 
podstawowych i przedszkola:   
 

1. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego 

ul. M. Kopernika 15 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Lucyna Wasinkiewicz 

 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

ul. Lipowa 26 
Rzeplin 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Dorota Szemro–Aleksandrowicz 

 
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
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ul. M. Kopernika 29 
Wilczków 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Aleksandra Ulatowska 

 
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 

ul. Szkolna 5 
Polakowice 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Karol Szutenbach 
 

5. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 
ul. Szkolna 3 
Węgry 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Barbara Sasak   
 

6. Przedszkole Publiczne w Żórawinie 
ul. Urzędnicza 18A 
55-020 Żórawina 
Druga lokalizacja – Węgry 
 

7. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w: Żórawinie, Rzeplinie, 
Wilczkowie i Polakowicach. 

 
Niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez inne organy: 
 

1. Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Marcin Ziółkowski 
ul. Porzeczkowa 4 
55-020 Żórawina 

 
2. Punkt Przedszkolny „TUP TUP Małych Stóp” Aleksandra Marszałek 

ul. Urzędnicza 4 
55-020 Żórawina 

 
3. Żłobek „Tęczowy Zakątek” Marcin Ziółkowski 

ul. Owocowa 12 
55-020 Żórawina 

 
4. Przedszkole Niepubliczne „TUP TUP Małych Stóp” Aleksandra Marszałek 

ul. Urzędnicza 4a 
55-020 Żórawina 

 
5. Przedszkole Niepubliczne „ Szczęśliwe lata” 

ul. Szczęśliwa 3 
Galowice 
55-020 Żórawina 
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Obwody szkolne w Gminie Żórawina 

Obwód Miejscowości w obwodzie 
liczba 

miejscowości 

SP Żórawina 

Żórawina, Bratowice, Jarosławice, Mnichowice,  

Okrzeszyce, Rynakowice, Turów, Wojkowice, Zagródki, Żer-

niki Wielkie 

10 

SP Rzeplin 
Rzeplin, Karwiany, Komorowice, Mędłów, Suchy Dwór, Szu-

kalice 
6 

SP Polakowice 

Polakowice, Krajków, Milejowice, Nowojowice,  

Nowy Śleszów, Racławice Małe, Stary Śleszów,  

Wilkowice 

8 

SP Węgry Węgry, Bogunów, Brzeście, Marcinkowice 4 

SP Wilczków 
Wilczków, Galowice, Jaksonów, Pasterzyce, 

Przecławice 
5 
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Nazwa szkoły 
Liczba 

oddział
ów 

SP w Żórawinie 30 

SP  w Wilczkowie 10 

SP  w Rzeplinie 14 

SP w Polakowicach 10 

SP w Węgrach 7 

Razem w szkołach 

podstawowych 
71 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 

Liczba 
uczniów 
„0” - VIII 

w tym: 

0 I II III IV V 

541 33 87 82 55 30 73

139 19 14 9 12 15 23

227 16 30 32 26 24 28

117 29 14 13 10 8 16

46 0 6 6 0 7 9 

1070 97 151 142 103 84 149

2017 2018 2019

SP Żórawina

SP Rzeplin

SP Wilczków

SP Polakowice

SP Węgry

Gimnazjum do 31.08.2019

74
71 75

56

2016 2017 2018 2019

 

 

 VI VII VIII 

 62 54 65 

 13 15 19 

 34 25 12 

 7 7 13 

9 4 5 

149 125 105 114 

SP Żórawina

SP Rzeplin

SP Wilczków

SP Polakowice

SP Węgry

Gimnazjum do 31.08.2019

6 lat

poniżej 6 lat
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GIMNAZJUM do 31.08.2019 r. 

Gimnazjum  

w Żórawinie 

 

3 69    69      

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 

Przedszkole 

Publiczne z 

oddziałem 

zamiejscowym  

w Węgrach 

12 

286 

 w tym 56 

dzieci w 

wieku 6 lat 

 

 

        

 
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI  OŚWIATOWE 

 

Nazwa Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci 

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” 2 42 

Niepubliczne  Przedszkole „TUP TUP Małych 

Stóp” 
1 18 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „TUP TUP 

Małych Stóp” 
1 25 

Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Zakątek” 1 30 

Przedszkole Niepubliczne „ Szczęśliwe lata” 1 16 

 
 

WYDATKI NA OŚWIATĘ, OTRZYMANA SUBWENCJA  
W RELACJI Z WYKONANYMI PRZEZ GMINĘ DOCHODAMI  
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ZATRUDNIENIE 
 

 
Stan osobowy i wymiar etaów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  

 Zatrudnienie 

Nazwa szkoły 
Nauczyciele 

Pracownicy obsługi i 
administracji 

etaty osoby etaty osoby 

SP  w Żórawinie 77,77 63 16 16 

SP  w Wilczkowie 19,1 23 5,13 6 

SP w Rzeplinie 39,87 43 6 6 

SP  w Polakowicach 19,72 21 4,63 5 

SP w Węgrach 15,11 15 3 4 

Przedszkole w 
Żórawinie 

29,86 35 21 23 
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Nazwa szkoły 

Stażysta

SP  w Żórawinie 1 /1,31

SP  w Wilczkowie 1 /0,44

SP  w Rzeplinie 9 / 9,3

SP  w Polakowicach 1 / 0,98

SP  w Węgrach 3 / 3,92

Przedszkole w 
Żórawinie 

3 / 0,14

 
 
W roku 2019 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego. Siedmiu nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Żórawina uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. 
 
 

 
 

 
W roku 2019 wydatkowano kwotę 57607,83 zł na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli w następujących obszarach kształcenia:

1) pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 
doskonalenie  umiejętności nauczycieli oraz dyrektorów,

2) zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,
3) w zakresie udzielania pomocy psychologiczno
4) wsparcie i stymulacja rozwoju dziecka (m. in. logopedia, gimnastyka korekcyjna, 

terapia ręki, rytmika),
5) pierwsza pomoc przedmedyczna,
6) inne, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola.

 
 

Zatrudnienie nauczycieli w Gminie Żórawina 
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AWANS ZAWODOWY 

stopnie awansu nauczycieli

Stażysta Kontraktowy Mianowany 

1 /1,31 24 / 30,26 20 / 24,28 

1 /0,44 5 / 3,5 11 / 9,06 

9 / 9,3 11 /11,12 4 / 3,28 

1 / 0,98 7 / 6,24 4 / 4,51 

3 / 3,92 2 / 1,61 4 / 2,76 

3 / 0,14 18 / 17,22 10 / 7,38 

W roku 2019 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego. Siedmiu nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Żórawina uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.  

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W roku 2019 wydatkowano kwotę 57607,83 zł na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli w następujących obszarach kształcenia: 

pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 
doskonalenie  umiejętności nauczycieli oraz dyrektorów, 
zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, 
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
wsparcie i stymulacja rozwoju dziecka (m. in. logopedia, gimnastyka korekcyjna, 

ia ręki, rytmika), 
pierwsza pomoc przedmedyczna, 
inne, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola. 

nauczycieli w Gminie Żórawina według posiadanego stopnia awansu 
zawodowego

 

Dyplomowany 

18 /20,99 

6 / 5,56 

13 / 14,32 

9 / 7,99 

6 / 6,82 

6 / 5,12 

W roku 2019 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego. Siedmiu nauczycieli szkół prowadzonych przez 

 

W roku 2019 wydatkowano kwotę 57607,83 zł na dofinansowanie doskonalenia 

pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 

wsparcie i stymulacja rozwoju dziecka (m. in. logopedia, gimnastyka korekcyjna, 

edług posiadanego stopnia awansu 

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta
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Średni wynik egzaminu gimnazjalnego ( w % ) 

 Średnia szkoły 

(%) 

Średnia 

w województwie 

(%) 

Średnia w kraju 

(%) 

Szkoły 

wiejskie 

w kraju 

polski 64,6 61,3 68 59,6 

historia i WOS 60 58 59 55,9 

matematyka 39 41,2 52 37,5 

przedmioty 

przyrodnicze 
48,6 

49 56 46 

jęz. ang. podst./ 

rozsz. 
61,6 / 44,4 

69 / 54,6 68 63 / 47,6 

jęz. niem. 53 51,3 52 50,9 

 
Średni wynik sprawdzianu ósmoklasisty ( w % ) 

 jęz. polski matematyka jęz. ang. jęz. 

niemiecki 

Średnia szkoły 

(%) 

SP Żórawina 59,5 33 57 85 49,8 

SP Rzeplin 60 64 47 - 57 

SP Wilczków 64,2 44 58,6 - 55,6 

SP Polakowice 62,8 48,6 42,2 - 49,5 

SP Węgry 51,6 36,7 38,7 - 42,3 

Średnia w 
Gminie 

53,3 

Średnia w woj. 54,7 

Średnia w kraju 55,7 

 
 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Forma pomocy Liczba uczniów 
Kwota wydatków 

w zł 

 
Pomoc materialna o charak-

terze socjalnym 
25 38.150,00 

Pomoc materialna 
o charakterze motywacyj-

nym 
 

25  24.000,00 
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Dowóz do szkół 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Kwota wydatków 

Dowóz uczniów niepełnospraw-
nych 

9 101.268,49 

Dowóz uczniów zamieszkałych  
w dalszej odległości 

539 641.286,20 

 
 

Programy rządowe realizowane w szkołach  

Nazwa programu / projekt 
Liczba dzieci 

uczestniczących 
Rodzaj zajęć 

Dla przyszłości – rozwijamy kom-
petencje kluczowe uczniów szkół 

z Gminy Żórawina 
400 

Zajęcia z wybranych przedmio-
tów 

i jęz. obcych 

Szkolny Klub Sportowy 90 
Zajęcia sportowe ogólnorozwo-

jowe 

Sprawny Dolnoślązaczek 118 
Zajęcia sportowe ogólnorozwo-

jowe 

Umiem pływać 45 Nauka pływania 

Narodowy Program Czytelnictwa 

SP Żórawina 
Zakupiono 1040 
pozycji wydawni-

czych 

12000,00 zł 
+ 

3000,00 zł wkład własny Gminy 

Doposażenie gabinetów przyrod-
niczych 

SP Wilczków 

wniosek Gminy o zwiększenie 
0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej 
71982,00 zł 

 
 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych  pracowników 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych pracowników 
(w odniesieniu do pracodawców) Liczba decyzji 

odmawiających 
przyznania 

dofinansowania 
Ogółe

m 

w tym cykl kształcenia: 

24 
miesiące 

36  
miesięcy 

Przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy 

7 8 2 6 0 0 
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Kontrola obowiązku szkolnego i nauki 

Wyszczególnienie 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek szkolny 257 

Liczba młodzieży  spełniającej  obowiązek nauki w tym: 
1. w szkołach podstawowych 
2. w szkołach ponadpodstawowych 
3. w formach pozaszkolnych 
4. w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 
5. przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 
6. przez uczęszczanie do szkoły europejskiej 

 
1 

242 
0 
1 
3 

10 

Liczba młodzieży zameldowanej lecz niezamieszkałej na terenie Gminy, co do 
której brak jest informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku szkolnego 

39 

Ogółem liczba młodzieży w wieku 16-18 lat 296 

 



IIXX..  PPOOLLIITTYYKKAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  
 

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej są bardzo rozległe i zróżnicowane. 

Obejmują min. zapewnienie podstawowych potrzeb poprzez zapewnienie schronienia, 

posiłku, ubrania (w tym dla osób bezdomnych), przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, pracę socjalną, organizowanie i 

świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach 

chronionych, dożywianie dzieci, kierowanie do domu pomocy społecznej ponoszenie 

odpłatności za pobyt w tym domu, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Aktem 

normatywnym regulującym działania pomocy społecznej w Gminie jest ustawa o pomocy 

społecznej, w której zawarte są cele pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz zasady i 

tryb ich udzielania, a także zasady organizacji pomocy społecznej.  

Do szeroko rozumianej pomocy społecznej wliczają się również takie ustawy jak: 

ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawa o wypłacie i ustaleniu zasiłków dla opiekunów, ustawa o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawa o przemocy w rodzinie, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, od kwietnia 2016 r ustawa z dnia 

11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci a także ustawa o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.  

Poniżej przedstawione są dane liczbowe dotyczące korzystających z pomocy i wsparcia 
w ramach ustawy o pomocy społecznej  
 

LICZBA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób 1 109 103 

Liczba osób 2 109 103 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 34 32 

Wiek 0-17 4 16 10 

Wiek produkcyjny * 5 59 66 

Wiek poprodukcyjny ** 6 33 27 

Liczba rodzin 7 95 94 

Liczba osób w rodzinach 8 152 165 

Ogółem 9 53 50 

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 16 17 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 

Wiek 0-17 11 10 4 

Wiek 18-59 12 20 27 

Wiek 60 lat i więcej 13 23 19 

Liczba osób ogółem 14 176 160 

Liczba rodzin 15 113 94 

Liczba osób w rodzinach 16 176 165 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 1 2 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 18 2 10 

 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 1 24 23 23

Kwota świadczeń w złotych 2 125 348 139 554 139 554

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 20 19 19

Kwota świadczeń w złotych 4 111 145 119 490 119 490

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 5 4 4 4

Kwota świadczeń w złotych 6 14 203 20 064 20 064

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 7 20 20 20

Kwota świadczeń w złotych 8 46 950 36 863 36 863

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 8 7 7

Kwota świadczeń w złotych 10 16 200 11 650 11 650

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 3 7 7

Kwota świadczeń w złotych 12 5 050 10 630 10 630

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 1 2 2
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

Kwota świadczeń w złotych 14 400 4 760 4 760

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego 

Liczba osób 15 9 6 6

Kwota świadczeń w złotych 16 23 200 8 173 8 173

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 

Liczba osób 17 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 19 64 72 72

Kwota świadczeń w złotych 20 54 271 69 469 69 469

W tym: (wiersze 21 - 22) 

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W 
DOMU" 

Liczba osób 21 25 29 29

Kwota świadczeń w złotych 22 13 460 19 900 19 900

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU 
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 

Liczba osób 23 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 25 18 12 12

Kwota świadczeń w złotych 26 9 627 8 491 8 491

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 27 17 10 10

Kwota świadczeń w złotych 28 8 182 5 708 5 708

W tym (z wierszy 25-26): 

POSIŁEK 
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" 

Liczba osób 29 18 12 12

Kwota świadczeń w złotych 30 9 627 8 491 8 491

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

Liczba osób 31 17 10 10

Kwota świadczeń w złotych 32 8 182 5 708 5 708

SCHRONIENIE 

Liczba osób 33 1 1 1

Kwota świadczeń w złotych 34 3 510 2 726 2 726

UBRANIE 

Liczba osób 35 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 36 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba rodzin 37 1 0 0

Kwota świadczeń w złotych 38 72 0 0

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 39 3 3 3

Kwota świadczeń w złotych 40 108 447 80 266 80 266

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta 
rodziny 

41 10 7 7

Liczba rodzin wspierających 42 0 0 0

Liczba asystentów rodziny 43 1 1 1

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej w złotych 

44 87 355 171 265 180 000

 
INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok oceny 2019 
Prognoza 

2020 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba gospodarstw domowych 1 1 2 2

Kwota świadczeń w złotych 2 1 280 2 114 2 200

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba gospodarstw domowych 3 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 4 0 0 0
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ 
 I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ  

W BUDŻECIE GMINY ŻÓRAWINA  
(zadania własne i zadania zlecone) w złotych 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 
Rok oceny 

2019 

Prognoz
a 

2020 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 1 X 15 563 090 
21 912 7

63

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 X 15 202 605 
21 562 5

63

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 178 348 188 211 190 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy społecznej 7 108 447 80 265 140 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 108 447 80 265 140 000

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 3 510 2 726 8 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 3 510 2 726 8 000

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 

13 X 10 413 11 900

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 X 10 413 11 900

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

15 89 943 99 332 98 200

w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 89 943 99 332 98 200

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 1 218 2 114 2 200

w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 0 0 0

85216 - Zasiłki stałe 19 125 348 139 554 128 000
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 125 348 139 554 128 000

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 X X X 

w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 X X X 

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 627 439 606 944 643 200

w tym: w budżecie OPS/PCPR 24 627 439 606 944 643 200

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i 
ośrodki interwencji kryzysowej 

25 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 101 710 129 475 199 100

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 101 710 129 475 199 100

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 23 087 28 391 49 500

w tym: w budżecie OPS / PCPR 30 23 087 28 391 49 500

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 0

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w 
celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 

33 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0

85295 - Pozostała działalność 39 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

41 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 0 0

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 0 0 0

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

45 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 0 0

85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 47 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49 50 860 38 160 30 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

51 18 700 24 000 20 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0

855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 7 180 619 
11 444 

862 
17 600 500

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 7 180 619 
11 444 

862 
17 600 500

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

55 2 434 788 
2 421 1

69 
2 447 763

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 2 434 788 
2 421 1

69 
2 447 763

85504 - Wspieranie rodziny 57 59 189 58 320 63 300

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 59 189 58 320 63 300

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 108 000 
108 00

0 
108 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 

61 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 0 0

85508 - Rodziny zastępcze 65 87 355 95 208 100 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 87 355 95 208 100 000

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

67 34 578 76 057 64 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 34 578 76 057 64 000

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 

69 X 9 889 9 100
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 
Prognoza 

2020 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 70 X 9 889 9 100

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych, za osoby zatrudnione jako 
nianie oraz za osoby sprawujące osobistą 
opiekę nad dzieckiem 

71 X 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 72 X 0 0

 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żórawina na lata 2019 – 2028 
 
 

W 2019 uchwałą Rady Gmina Żórawina uchwała z dnia 08.11.2019 nr  XII/93/19 w 

sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żórawina na 

lata 2019 – 2028” 

Bazą do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii były materiały i 

analizy statystyczne gromadzone przez instytucje takie jak: Urząd Gminy w Żórawinie, baza 

danych GUS, GOPS, ZOZ, Gminne Centrum Kultury i placówki oświatowe oraz o diagnozę 

problemów społecznych opracowanych przez „Oficynę Profilaktyczną”. Diagnoza miała na 

celu ukazanie skali problemów społecznych występujących na terenie Gminy Żórawina. 

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów 

społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, przemocy domowej 

i rówieśniczej, uzależnień behawioralnych, niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, 

bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, a także problemów opiekuńczo-

wychowawczych. Badania ankietowe zrealizowano od maja do lipca 2019 roku, a grupy 

docelowe stanowili dorośli mieszkańcy Gminy, seniorzy, uczniowie oraz sprzedawcy. W 

badaniu łącznie wzięło udział 667 osób.  

Poniżej przedstawione zostały problemy społeczne najczęściej dotykające 

mieszkańców Gminy w trzech grupach wiekowych. Wszystkie dane pochodzą z Diagnozy 

problemów społecznych na terenie Gminy Żórawina przeprowadzonej w 2019 roku. 

I. Uczniowie szkół 

Alkohol i narkotyki  
 

Wśród uczniów szkół problem alkoholowy jest istotny, ponieważ spożycie alkoholu 

zadeklarowało 19% respondentów. Niepokojące jest to, iż większość z nich zostało 

poczęstowanych alkoholem i sięgnęło po napoje wysokoprocentowe podczas uroczystości 

rodzinnej. Znaczny odsetek respondentów przyznaje, że ich rodzice wiedzą o spożywaniu 

przez nich alkoholu. Świadczy to o dużym przyzwoleniu społecznym do picia alkoholu w 

gronie rodzinnym. Niepokojący jest również fakt, że 12% uczniów uważa, że alkohol jest 
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łatwo dostępny.  

Problem zażywania substancji psychoaktywnych przez młodych mieszkańców 

Gminy nie jest znaczący. Większość badanych zdaje sobie sprawę ze szkodliwości sięgania 

po tego typu substancje, jednakże 5% oceniło narkotyki i dopalacze jako mało szkodliwe 

lub nieszkodliwe. Niepokojący jest fakt, że 11% uczniów zna miejsca, w których może kupić 

substancje psychoaktywne.  

Przemoc  
 

Ważnym problemem wśród dzieci i młodzieży w  Gminie jest problem przemocy, 

ponieważ ponad 34% uczniów przyznaje, że jej doświadczyła. Większość uczniów doznało 

przemocy ze strony kolegów ze szkoły i znajomych. 1/3 badanych uczniów uważa, że w ich 

szkole występuje przemoc. 26% uczniów stosowało przemoc. Zjawisko przemocy domowej 

dotyczy 9% młodych mieszkańców Gminy. 

II. Dorośli mieszkańcy 

Problemy dzieci i młodzieży 
 

Wśród problemów społecznych, które zdaniem dorosłych mieszkańców Gminy 

dotykają dzieci i młodzież w Gminie Żórawina wymieniono: spożywanie alkoholu przez 

dzieci i młodzież (37%), palenie papierosów (27%), brak możliwości dokształcania się 

(18%), 17% badanych twierdzi, że problemem w Gminie jest zażywanie narkotyków przez 

młodych ludzi. 13% badanych mieszkańców doświadcza trudności w opiece nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym, a 12% wskazało na ograniczony dostęp do Internetu. Za główne 

utrudnienia mieszkańcy uznają brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieży 

(51%) oraz brak miejsca spotkań w poszczególnych wsiach (49%). 

Uzależnienia 
 

Problem alkoholowy w Gminie występuje w umiarkowanym natężeniu, 

abstynencję zadeklarowało 39% ankietowanych. Jednak 28% mieszkańców zauważyło 

wzrost spożycia alkoholu na przestrzeni lat. Niestety po alkohol sięgają także kobiety w 

ciąży, 26% ankietowanych widziało kobiety w ciąży pijące alkohol. Zdarzają się również 

przypadki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu – 43% respondentów było 

świadkiem takiej sytuacji, natomiast 12% zadeklarowało, iż zdarzyło im się kierować 

pojazd pod wpływem alkoholu.  

Problem uzależnienia od środków psychoaktywnych jest znikomy, większość 

mieszkańców nigdy nie zażywało środków psychoaktywnych (97%). Jednocześnie 19% 

respondentów uważa że narkotyki są łatwo dostępne 

Znaczny odsetek badanych nie ma także wiedzy dotyczącej możliwości pozyskania 
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narkotyków (63%) i dopalaczy (57%). Niepokojący jest jednak odsetek respondentów 

uznających narkotyki i dopalacze jako łatwe do pozyskania, 12% zadeklarowało, iż można 

je zakupić w szkole, przed szkołą, 9% że w centrum miejscowości, 5% zna konkretną osobę, 

u której może kupić środki psychoaktywne.   

Przemoc 
 

Skala problemu doświadczania przemocy jest w Żórawinie nieznacznie niższa, niż 

ogólnopolska. 9% ankietowanych dorosłych mieszkańców doświadczyło w swoim życiu 

przemocy. Była to głównie przemoc psychiczna i fizyczna, ale także ekonomiczna, 17% 

badanych zna osobę która doświadcza przemocy w swoim domu. Kobiety częściej były 

ofiarami przemocy niż mężczyźni. Niepokojący jest fakt, że większość osób, które 

stosowały przemoc robiły to w stosunku do dziecka/dzieci, a 5% uważa, że stosowanie kar 

fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą wychowawczą. Zdaniem większości 

mieszkańców problem przemocy w rodzinie związany jest z piciem alkoholu (87%), 

zażywaniem narkotyków (43%), zażywaniem dopalaczy (33%), choroby (21%), 

wykluczeniem społecznym (10%) i zażywaniem leków (9%). 

Niepełnosprawność  
 

Problem związany z niepełnosprawnością na terenie Gminy Żórawina jest 

widoczny, 17% mieszkańców często spotyka się z osobami niepełnosprawnymi w Gminie, a 

co piąty ankietowany ma w rodzinie osobę niepełnosprawną, w tym 50% osób jest 

niepełnosprawna fizycznie, 21% ma niepełnosprawność złożoną, 19% sensoryczną, a 12% 

psychiczną. Większość osób ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim 38%, 

36% w stopniu znacznym, a 26% w stopniu umiarkowanym. 

 
Problem wykluczenia społecznego  
 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że 13% mieszkańców doświadczyło problemu 

wykluczenia społecznego, w tym: 4% ze względu na chorobę psychiczną, 3% ze względu na 

starszy wiek, 2% ze względu na sieroctwo i bezdomność, a 1% ze względu na 

niepełnosprawność, ubóstwo i wielodzietność rodziny. Problem ubóstwa w Gminie 

Żórawina występuje w małej skali 16% badanych doświadczyła go w swoim życiu. Według 

ankietowanych dorosłych mieszkańców Gminy najbardziej zagrożone ubóstwem są osoby 

starsze i samotne (49%), osoby bezrobotne (49%) oraz dotknięte problemem uzależnień 

(46%), rodziny wielodzietne (31%) osoby uzyskujące niskie dochody (25%), osoby 

samotnie wychowujące dzieci (21%) oraz osoby niepełnosprawne (19%). 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze wśród dorosłych mieszkańców 
 

Głównymi źródłami bezradności opiekuńczo-wychowawczej według dorosłych 

mieszkańców Gminy jest niski poziom umiejętności wychowawczych (54%) oraz 
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uzależnienia (49%). W dalszej kolejności ankietowani wskazywali na następujące powody: 

przemoc w rodzinie (30%), ubóstwo (26%), niskie dochody (20%), niepełna rodzina (18%), 

wielodzietność (15%), a także niepełnosprawność czy długotrwała choroba (10%).  

Negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci młodzieży to według respondentów 

głównie spożywanie alkoholu i palenie papierosów (47%), brak zorganizowanych form 

spędzania czasu wolnego (40%), zaniedbanie wychowawcze (33%), przemoc rówieśnicza 

(27%), chuligaństwo i przestępczość (27%), brak miejsc spotkań np. w poszczególnych 

wsiach (27%).  

Mieszkańcy uznali, że sytuacja może się poprawić dzięki większej dostępności do 

konsultacji psychologiczno-pedagogicznych (42%), profilaktyce i terapii uzależnień (38%), 

edukacji rodzin (35%), a także pomocy terapeutycznej (32%). 

III. Problemy i potrzeby seniorów 

Głównymi problemami osób starszych w Gminie jest utrudniony dostęp do 

placówek medycznych (56%), choroby (52%) oraz samotność (52%). Kolejno seniorzy 

wskazali na utrudniony dostęp do placówek opiekuńczych (32%), 30% seniorów uważa, że 

ich problemem jest ubóstwo oraz bieda, 26% osób starszych wyróżniło 

niepełnosprawność, 14% utrudniony dostęp do placówek kulturalnych, a 10% wskazało na 

bariery architektoniczne w Gminie. Problemem seniorów związanym z publicznymi 

usługami medycznymi są: odległe terminy wizyt (84%), długie oczekiwania w kolejkach 

(76%), brak dobrej komunikacji publicznej (50%) oraz duże odległości od przychodni (40%), 

a także krótkie godziny przyjęć (28%).  

Do głównych potrzeb osób starszych w środowisku lokalnym 62% seniorów 

zaliczyło usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, oraz 56% pomoc materialną, a 52% wskazała 

na wsparcie emocjonalne, 34% respondentów chciałoby pomocy w doradztwie i 

załatwianiu spraw urzędowych. Seniorzy wskazywali na problemy związane z komunikacja 

Gminną.  

Oferta dla osób starszych jest niewystarczająca. Według osób starszych w Gminie 

brakuje głównie usług opiekuńczych (46%) oraz programów zdrowotnych (42%), brak 

klubów seniora wskazało 36% respondentów, brak placów rekreacji ruchowej wskazało 

32% seniorów, 30% chciałoby skorzystać z usług psychologa, 24% zaznaczyło Domy 

Dziennego Pobytu, a 14% Domy Pomocy Społecznej.  

Seniorzy odpowiadali na pytanie dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu. 

Najwięcej badanych wskazało na oglądanie telewizji (72%) oraz czytanie książek i prasy 

(60%), rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek (54%) oraz opiekowanie się wnukami (54%). 

Połowa badanych słucha radia, a 38% spotyka się ze znajomymi oraz rodziną. Nikt z 

seniorów nie uczestniczy w spotkaniach kół zainteresowań, klubów oraz w wydarzeniach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury lub Bibliotekę. 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 71 - 

 

Zajęcia i usługi skierowane do osób starszych, na które jest największe 

zapotrzebowanie w Gminie to: usługi opiekuńcze (38%), zajęcia ruchowe (taniec, aerobik, 

gimnastyka itp.), warsztaty komputerowe (32%), miejsca, w których osoby starsze i 

samotne mogłyby spędzać czas (32%), zajęcia kulturalne (30%), warsztaty artystyczne 

(24%) oraz nauka języków obcych (20%). 

 

PROGNOZA 
 

Analiza szerokiego spektrum programów rozwoju, których wdrażanie będzie w 

perspektywie co najmniej najbliższych 10 lat oddziaływać na sytuację w Gminie Żórawina, 

pozwala prognozować, że w tym okresie, pomoc społeczna stanowić będzie 

fundamentalny element w polityce zarówno państwa polskiego, jak i samorządu 

lokalnego. Będzie to efekt między innymi wprowadzania w życie programu „Europa 2020”, 

który wiele uwagi poświęca poprawie sytuacji w sferze społecznej.  

Ustalono, że Gmina Żórawina, podobnie jak inne samorządy w Polsce, stanie 

wkrótce przed koniecznością zmierzenia się z nowymi problemami wynikającymi zarówno 

z uwarunkowań lokalnych, jak wpływu zewnętrznej sytuacji społeczno-polityczno-

gospodarczej. Wśród czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na sytuację 

społeczną w Gminie warto wymienić te, które wynikają z niekorzystnych perspektyw 

demograficznych – starzenie się społeczeństwa Gminy, migracji – zwłaszcza ludzi młodych, 

napływu imigrantów, niekorzystnych zmian w obszarze podstawowych wartości 

rodzinnych skutkujących rozpadem rodzin, w tym rodzin wielopokoleniowych, oraz innych 

nieznanych jeszcze dzisiaj zagrożeń. Dlatego też lokalna polityka społeczna w Gminie 

Żórawina musi uwzględniać narastający problem starzenia się społeczeństwa, zmiany 

systemu wartości, zmiany w strukturze rodziny, czy też powiększające się obszary zagrożeń 

funkcjonowania jednostki i rodziny. Można więc przyjąć, że pomoc społeczna będzie 

podlegać dużym przemianom zarówno w układzie instytucjonalnym, jak i zadaniowym. 

Rozwój sytuacji społecznej na terenie Gminy będzie ściśle związany z rozwojem 

ekonomiczno – społecznym społeczności lokalnej.  

Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę sytuacji społecznej w Gminie  Żórawina 

oraz skalę i znaczenie społeczne ujawniających problemów określono cele strategiczne, 

operacyjne i kierunki działań, które uwzględniają zagrożenia i problemy wynikające z 

sytuacji zewnętrznej, ale przede wszystkim biorą pod uwagę uwarunkowania lokalne.  

Określono Misję gminy: 
 

 Gmina Żórawina – silne rodziny, aktywni seniorzy, integralny rozwój człowieka.  
 

Realizację tak określonej misji Gminy ma zapewnić wizja poprawy jakości życia 

mieszkańców. 
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Wizja 

 
Gmina Żórawina dążąc do poprawy jakości życia swoich mieszkańców, 

przeciwdziała marginalizacji społecznej oraz eliminuje negatywne zjawiska, staje się 

społecznością wrażliwą, potrafiącą zaspokoić potrzeby społeczności lokalnej.   

W układzie celów strategicznych przedstawia się ona następująco:  

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu: bezrobociem, 

ubóstwem, bezdomnością i uzależnieniami  

2) Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

3) Wspieranie działań służących poprawie jakości życia osób starszych i 

niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich  w środowisku zamieszkania    

4) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych. 

 

Do osiągnięcia celów strategicznych wybrane są konkretne działania.  

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 
spowodowanemu: 
długotrwałym 
bezrobociem, 
ubóstwem, 
bezdomnością i 
uzależnieniami 

Podejmowanie 
działań służących 
ograniczeniu skali 
długotrwałego 
bezrobocia i 
ubóstwa 

Tworzenie i realizacja partnerskich programów 
przeciwdziałania ubóstwu i długotrwałemu 
bezrobociu. 

Integracja i intensyfikacja działań z zakresu pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy służących 
aktywizacji beneficjentów pomocy społecznej, np. 
prac społecznie użytecznych, staży zawodowych, 
prac interwencyjnych. 

Prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla osób 
dorosłych. 

Usługi doradztwa zawodowego oraz poradnictwa 
psychologicznego,  spotkania indywidualne, 
prelekcje, warsztaty grupowe, inne. 

Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych. 

Rozwijanie 
gminnego modelu 
przeciwdziałania i 
wychodzenia z 
bezdomności 

Systematyczne monitorowanie problemu 
bezdomności i zabezpieczanie pomocy doraźnej 
osobom bezdomnym. 

Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, 
pomocy socjalnej, psychologicznej, reintegracji 
społecznej i zawodowej, w szczególności przy 
wykorzystaniu indywidualnych planów wychodzenia 
z bezdomności. 

Organizacja funkcjonowania mieszkań 
wspomaganych dla osób bezdomnych, osób po 
odbyciu kary pozbawienia wolności,  opuszczających 
placówki. 

Rozbudowa i 
wzmacnianie 

Rozwijanie systemu pomocy rodzinom z problemem 
uzależnienia oraz dotkniętych przemocą poprzez 
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systemu 
przeciwdziałania i 
rozwiązywania 
problemów 
uzależnień 

kompleksowość i interdyscyplinarność 
podejmowanych działań.  

Podjęcie działań w zakresie edukacji i promowania 
zdrowego – trzeźwego stylu życia. Promocja życia 
bez alkoholu, narkotyków i innych substancji 
uzależniających. 

Prowadzenie działań profilaktycznych, skierowanych 
do dzieci, młodzieży i rodziców mających zarówno 
charakter edukacyjny jak i dostarczających 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Tworzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających 
sytuacje kryzysowe 

Podejmowanie działań w zakresie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych oraz członków ich rodzin. 

Zintegrowanie 
działań służących 
przeciwdziałaniu 
wykluczeniu 
społecznemu 

Tworzenie i realizowanie kompleksowych projektów 
służących przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu, np. dotyczących zasobu 
mieszkaniowego komunalnego. 

Podejmowanie interdyscyplinarnej współpracy 
podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych 
bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Praca 
metodą streetworkingu. 

Wspieranie rodzin, 
wspomaganie rozwoju 
dzieci i młodzieży 
 

Wspieranie rodzin 
w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo 
- wychowawczych 
 

Wspieranie rodzin w zakresie zabezpieczenia potrzeb 
bytowych. 

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
wychowawczych rodziców i opiekunów poprzez 
działania edukacyjne (organizacja warsztatów, 
szkoleń). 
 

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 
poprzez pomoc rodziny wspierającej. 

Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci z 
zaburzeniami zachowania. Organizacja zajęć z 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

Zapewnienie dostępności do opieki przedszkolnej i 
żłobka. 

Tworzenie 
warunków dla 
prawidłowego 
rozwoju dzieci i 
młodzieży 

Zapewnienie odpowiedniej pomocy socjalnej 
(ubranie, wyżywienie, wyprawka szkolna itp.) 
dzieciom z rodzin ubogich. 

Zapewnienie pomocy psychologicznej, korekcyjno – 
kompensacyjnej dzieciom przejawiającym trudności 
w nauce. 

Prowadzenie prac z uczniem zdolnym poprzez zajęcia 
pozalekcyjne, koła zainteresowań, przygotowanie do 
konkursów, olimpiad 

Rozwijanie bazy edukacyjnej, służącej realizowaniu 
zainteresowań oraz zagospodarowaniu czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży. 

Popularyzacja 
aktywnego 
wypoczynku przez 
uprawianie sportu 
i rekreację 

Organizacja zawodów sportowych  

Prowadzenie treningów dla członków klubów 
sportowych 

Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych 

Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców 
gminy 
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Organizacja kampanii promujących aktywny styl 
życia 

Zapewnienie 
pomocy rodzinom 
z dysfunkcjami w 
przezwyciężaniu 
trudności 

Realizacja działań służących podnoszeniu 
kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców 
wykazujących braki w tym zakresie. 

Intensyfikacja pracy socjalnej. 

Podejmowanie działań zmierzających do powrotu 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodziny 
biologicznej. 

Wykorzystanie instytucji asystentów rodziny do 
pracy nad przywróceniem prawidłowego 
funkcjonowania rodziny. 

Rozwijanie interdyscyplinarności w działaniach 
podejmowanych na rzecz wsparcia rodzin. 

Ochrona i 
promocja 
dziedzictwa 
kulturowego 

Organizacja konkursów o tematyce kulturalnej dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 
gminy 

Rozwijanie wśród mieszkańców gminy, w tym 
szczególnie dzieci i młodzieży, różnorodnych 
zainteresowań poprzez organizację warsztatów 
(Warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne, 
plastyczne, teatralne, fotograficzne, dziennikarskie i 
inne), kół zainteresowań. 

Organizacja konkursów o tematyce regionalnej, 
prezentacja twórców ludowych. 

Wspieranie działań 
służących poprawie 
jakości życia osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 
oraz utrzymanie ich  w 
środowisku 
zamieszkania  

Rozwijanie usług 
społecznych na 
rzecz osób 
starszych 

Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości i jakości 
usług opiekuńczych.  

Zapewnienie osobom starszym potrzebującym 
całodobowej instytucjonalnej pomocy i miejsc w 
domach pomocy społecznej. 

Umożliwienie osobom starszym zamieszkania w 
mieszkaniach wspomaganych. 

Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób 
starszych. 

Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej i 
szerzenie potrzeby zwiększenia opieki geriatrycznej. 

Organizacja i wspieranie działalności wolontariatu na 
rzecz osób starszych 

Tworzenie oferty 
edukacyjnej 
skierowanej do 
osób starszych 

Opracowywanie i realizacja programów promujących 
zdrowie wśród seniorów i aktywne spędzanie 
wolnego czasu. 

Opracowywanie i realizacja programów 
edukacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu osób 
starszych w szczególności e-wykluczeniu. 

Wspieranie działalności edukacyjnej dla seniorów 

Wspieranie 
aktywności 
społecznej 
promującej 
integrację 
wewnątrz i między 

Utworzenie i wspieranie działalności klubu seniora. 

Wsparcie i promocja aktywności kulturalnej, 
fizycznej i rekreacyjnej osób starszych. 

Opracowywanie i realizacja programów promujących 
integrację międzypokoleniową 
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pokoleniową 

Działania na rzecz 
partycypacji 
społecznej osób 
starszych 

Budowanie pozytywnego wizerunku starości. 

Promowanie uczestnictwa osób starszych w 
organizacjach pozarządowych 

Realizacja działań 
w dziedzinie 
promocji zdrowia 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych promujących 
zdrowy styl życia. 

Opracowywanie i wdrażanie programów 
profilaktycznych, zdrowotnych przeciwdziałających 
niepełnosprawności. 

Zwiększenie 
dostępu osób 
niepełnosprawnyc
h do usług 
społecznych, w 
tym opieki i 
rehabilitacji 

Organizacja rehabilitacji 

Wspieranie funkcjonowania i tworzenia 
środowiskowych form pomocy osobom 
niepełnosprawnym. 

Integracja ze 
środowiskiem 
osób 
niepełnosprawnyc
h 

Wspieranie działań ukierunkowanych na aktywizację 
zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
aktywnego udziału w działalności sportowej i 
kulturalnej. 

Organizowanie spotkań, konsultacji, konferencji 
dotyczących problemów osób niepełnosprawnych 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu 
do edukacji poprzez realizację kształcenia 
integracyjnego i specjalnego. 

Likwidacja barier m.in. architektonicznych, 
komunikacyjnych i społecznych, utrudniających 
osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w 
życiu społecznym. 

Wspieranie funkcjonowania mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób niepełnosprawnych. 

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego i 
profesjonalizacja służb 
społecznych 
 

Wspieranie 
działalności grup 
obywatelskich i 
organizacji 
pozarządowych 

Wsparcie organizacji pozarządowych w tym 
doradztwo prawne, finansowe i lokalowe oraz 
świadczenie poradnictwa dla organizacji 
pozarządowych w zakresie pozyskiwania grantów i 
dotacji, środków finansowych z innych źródeł niż 
samorządowe 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych. 

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Zwiększenie koordynacji współdziałania z 
organizacjami pozarządowymi. 

Popularyzacja interdyscyplinarnego modelu pracy. 

Umożliwianie pracownikom instytucji pomocy 
społecznej możliwości podnoszenia kwalifikacji i 
superwizji. 

 

Ramy Finansowe 

Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszej Strategii 

będą: 

- budżet Gminy Żórawina, 
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- budżet Wojewody, 

- budżet Samorządu Województwa, 

- Fundusz Pracy, 

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- inne środki. 

Prognozy wykorzystane do sporządzenia ram finansowych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w Gminie Żórawina przyjęto w oparciu o procentową strukturę 

wydatków socjalnych w latach 2017-2018 opracowaną na podstawie oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2017 i 2018 przy uwzględnieniu ryzyka finansowego - zmiana 

przepisów, wzrost wydatków, inflacja. 

 
 

W 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/78/2019 z dnia 13 września 2019 roku został 

przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Żórawina na lata 2019 - 2023 powstał na mocy art. 6 ust. 2 

pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który nakłada na gminę obowiązek 

tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym obowiązek 

opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, zwiększenie 

skuteczności udzielania pomocy rodzinom dotkniętym przemocą oraz zmniejszenie 

negatywnych następstw przemocy w życiu społecznym i rodzinnym.  

Program ma charakter interdyscyplinarny i zakłada, że będzie realizowany we 

wzajemnej współpracy wszystkich instytucji i organizacji zobligowanych ustawą o 

przemocy w rodzinie do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.  

Założenia programu są spójne z założeniem Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz lokalnymi potrzebami i dotychczasowymi 

działaniami.  

Program stanowi element Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Żórawina i skorelowany aktualnymi programami przyjętymi w Gminie 
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Żórawina w zakresie wspierania rodziny, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomani.  

Program obejmuje zadania z czterech obszarów: 

− profilaktyki i edukacji społecznej, 

− ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,  

− oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie,  

− podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Adresatami Gminnego Programu są: 

− ofiary i sprawcy przemocy, 

− rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci, 

− rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, 

− przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami 

dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy 

socjalni, pracownicy Sądu, policjanci, wychowawcy, terapeuci, kuratorzy 

społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni), 

− mieszkańcy Gminy Żórawina.  

Realizatorami Gminnego Programu są: 

− Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

− Urząd Gminy Żórawina, 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie, 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Szkoły, przedszkola, 

− Komisariat Policji w Żórawinie 

− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żórawinie; 

− Służba zdrowia. 

Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad 

prawidłowym wykonywaniem zadań zajmuje się Koordynator Gminnego Programu –
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie. 

 
 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
 

Od 30 listopada 2011 r na terenie Gminy Żórawina funkcjonuje Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem 

Wójta Gminy nr 83/2011 z dnia 30 listopada 2011r. W grudniu 2015 r skończyła się I 

kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 164/2016 z dnia 14 

stycznia 2016 r powołano Kolejny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie 

Al. Niepodległości 15 tel. (71) 31 - 65 - 103 w 22 lub (71) 381 – 41 - 75. 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 

uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Działania te realizowane są w ramach 

procedury „Niebieska Karta”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w 

przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie 

„Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację 

przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona 

lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących 

prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy 

społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki 

oświaty i ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych 

w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie 

przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowania pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. 

Instytucja, która wszczyna procedurę, w terminie 7 dni przesyła wypełnioną 

„Niebieską Kartę - A” do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r odbyło się 4 razy – 27.03.2019, 

26.06.2019, 30.09.2019, 11.12.2019. 

W trakcie spotkań Zespołu omawiane są sprawy związane z funkcjonowaniem 

Zespołu Interdyscyplinarnego, omawiane są przepisy prawne z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu wymieniają się informacjami, w trakcie 
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posiedzeń Zespołu omawiane są wszystkie prowadzone procedury NK. 

Na rzecz pomocy konkretnej rodzinie tworzone są grupy robocze, które składają się 

z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj 

wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - 

pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także 

psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi 

przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent 

rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z 

osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną 

pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.  

W 2019 roku powołanych było 38 grup roboczych, które spotkały się na 118 

posiedzeniach.  

Pomocą grup roboczych w 2019 roku objęte było 38 rodzin.  

W 2019 roku założono 25 Niebieskich Kart A w tym: 22 założone przez Policję, 1 

przez szkołę 2 karty założone były przez pomoc społeczną.  

Liczba wypełnionych Niebieskich Kart C w 2019 r (karta prowadzona z ofiarą 

przemocy) – 25  

Liczba wypełnionych Niebieskich Kart D w 2019 r (karta prowadzona ze sprawcą 

przemocy) – 24  

Liczba sprawców przemocy w rodzinie - 40 

Liczba ofiar - 38  

Liczba dzieci w rodzinach, które objęte były procedurą Niebieskich Kart - 51  

Dominująca formą przemocy to pomoc psychiczna w 35 przypadkach, przemoc 

fizyczna 28 oraz przemoc seksualna 2.  

W 2019 roku zamknięto 14 Niebieskich Kart z powodu braku zasadności 

podejmowania dalszych działań.  

 

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie funkcjonuje Punkt 

konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych oraz dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie, w którym osoby 

zainteresowane mogą skorzystać:  

− bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
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od alkoholu i narkotyków. Osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, 

dopalacze, leki, hazard, Internet, pracoholizm) oraz ich rodzinom, osobom 

eksperymentującym i nadużywającym alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych i ich bliskim, osobom współuzależnionym, wszystkim 

potrzebującym wsparcia oraz informacji na temat uzależnienia, – psycholog 

przyjmuje w Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Urzędnicza 11, pokój nr 12, I piętro 

rejestracja tel.: 577 248 666,  

− bezpłatna pomoc psychologa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Żórawinie Al. Niepodległości 15 nr. tel.: (71) 31 65103 wew. 24, (71) 38 14 177 

lub w siedzibie ośrodka w pokoju nr 6 na parterze, nieodpłatna pomoc 

psychologa obejmuje problemy związane: z konfliktami rodzinnymi, przemocą 

w rodzinie, choroba alkoholową członka rodziny, lękiem, napadami lęku 

panicznego, kryzysami życiowymi – rozwodem, rozstaniem, żałobą po stracie, 

− usługi w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego świadczone są w 

zakresie: prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Niepodległości 15 w Żórawinie 

pokój nr 1 piętro zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 

(71) 31 - 65 - 103 w. 24 lub (71) 381- 41- 77 lub osobiście w siedzibie Ośrodka 

pokój 6 na parterze. 

Z punku konsultacyjno informacyjnego skorzystało 17 osób doznających przemocy 

w rodzinie w tym  z pomocy psychologa skorzystało 10 osób, z poradnictwa prawnego 7 

osób. 

 
 

 



XX..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  KKOOMMUUNNAALLNNAA  

1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Zaopatrzenie w wodę Gminy Żórawina w roku 2019 kształtowało się na poziomie 

bardzo dobrym. Z wodociągów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na koniec 2019 

r. korzystało 4856 odbiorców usług (gospodarstw domowych i firm). W 2019 roku 

wymieniono 707 wodomierzy u odbiorców, zaopatrywanych w wodę na terenie gminy. 

Większość wymian związana była z zakończeniem okresu legalizacji wodomierzy. Na 

terenie Gminy Żórawina wodę rozprowadzano systemem sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami o łącznej długości 190,1 km, co oznacza przyrost w stosunku do poprzedniego 

roku o 6,72 km. Zakład zaopatruje w wodę wszystkie  miejscowości zlokalizowane na 

terenie Gminy Żórawina. 

1) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana była z sześciu stacji 
uzdatniania wody: 

Lp. 
Stacja uzdatniania 

wody 
Zasilane miejscowości 

Ilość studni 
głębinowych 

Pojemność zbiorników 
na wodę uzdatnioną 

[m
3
] 

1 SUW Żórawina Żórawina, Galowice, 

Rzeplin, Szukalice, 

Wilczków, Komorowice, 

Karwiany 

2 360 

2 SUW Jaksonów Jaksonów oraz 

Przecławice 

2 100 

3 SUW Żerniki Wielkie Żerniki Wielkie 1 50 

4 SUW Węgry Bogunów, Brzeście, 

Pasterzyce, Węgry, 

Marcinkowice 

2 100 

5 SUW Stary Śleszów Krajków, Nowojowice, 

Nowy Śleszów, 

Polakowice, Racławice 

Małe, Stary Śleszów 

2 100 

6 SUW Bratowice Bratowice, Jarosławice, 

Milejowice, 

Mnichowice, 

Okrzeszyce, 

Rynakowice, Wilkowice, 

3 200 
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Lp. 
Stacja uzdatniania 

wody 

Zagródki, Wojkowice, 

Turów, Mędłów, Suchy 

Dwór

 

2) Strefy zasilania miejscowości w wodę z poszczególnych stacji uzdatniania wody:
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Zasilane miejscowości 
Ilość studni 

głębinowych 

Pojemność zbiorników 
na wodę uzdatnioną 

Zagródki, Wojkowice, 

Turów, Mędłów, Suchy 

Dwór 

miejscowości w wodę z poszczególnych stacji uzdatniania wody:

 

 

Pojemność zbiorników 
na wodę uzdatnioną 

[m
3
] 

miejscowości w wodę z poszczególnych stacji uzdatniania wody: 
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3) Średniodobowa produkcja wody na poszczególnych stacjach uzdatniania wody:

 
Średnia dobowa produkcja wody na stacjach uzdatniania wody w 2018 
 

SUW 

Średnia dobowa 
produkcja wody 

wynikaj
wodnoprawnego [m

Bratowice 

Jaksonów 

Stary Śleszów 

Węgry 

Żerniki Wielkie 

Żórawina 

SUMA 

 

4) Struktura produkcji

 Strukturę produkcji wody według SUW w 2019 r. przedstawiono na poniższym

 wykresie: 

 

 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały przyrost liczby odbiorców usług (umów) 

54%

1%

Struktura produkcji wody na SUW GZGK Żórawina w roku 2019
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Średniodobowa produkcja wody na poszczególnych stacjach uzdatniania wody:

Średnia dobowa produkcja wody na stacjach uzdatniania wody w 2018 

rednia dobowa 
produkcja wody 

ąca z pozwolenia 
wodnoprawnego [m

3
/d] 

Średnia dobowa produkcja wody na SUW [m

2018 

803,4 348 

200 85,6 

260 126,1 

520 142,8 

68,6 20,1 

1580 966,5 

3432 1689,1 

Struktura produkcji 

Strukturę produkcji wody według SUW w 2019 r. przedstawiono na poniższym

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały przyrost liczby odbiorców usług (umów) 

22%

8%

10%

5%

Struktura produkcji wody na SUW GZGK Żórawina w roku 2019

Średniodobowa produkcja wody na poszczególnych stacjach uzdatniania wody: 

- 2019 r. 

rednia dobowa produkcja wody na SUW [m
3
/d] 

2019 

409 

88 

177 

140 

26 

1014 

1854 

Strukturę produkcji wody według SUW w 2019 r. przedstawiono na poniższym 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały przyrost liczby odbiorców usług (umów) 

Struktura produkcji wody na SUW GZGK Żórawina w roku 2019

Bratowice

Węgry

Stary Śleszów

Żórawina

Żerniki Wielkie

Jaksonów
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wodociągowych rozliczanych według wskazań wodomierzy. W 2019 roku liczba tych 

odbiorców wzrosła o 424 w stosunku do roku 2018. Wzrostową tendencję liczby 

odbiorców w latach 2009 – 2019 przedstawiono na wykresie: 

 Przychody ze sprzedaży generują klienci z dwóch grup odbiorców: gospodarstwa 

domowe oraz podmioty gospodarcze. 

2968
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2500
2700
2900
3100
3300
3500
3700
3900
4100
4300
4500
4700
4900
5100
5300
5500

Liczba odbiorców (gospodarstw) - rozliczana według 
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5) Hurtowy zakup wody

 Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2019 prowadzone były z 

wykorzystaniem ujęć własnych ze studni głębinowych oraz dzięki zakupom wody od ZGK 

Sp. z o.o. Siechnice na potrzeby mieszkańców miejscowości Suchy Dwór, Mędłów, Turów 

oraz od KPWiK Sp. z o. o. z 

miejscowości Komorowice (jedna nieruchomość) i Jaksonów (dwie nieruchomości).

  

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zakład zakupił wodę od KPWiK Sp. z o. o. z 

siedzibą w Kobierzycach w ilości 703 m

Straty produkowanej wody

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w 2019 roku uzyskał 

certyfikat: "Optymalnego poziomu wycieków w sieci wodociągowej".
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Zakup wody od ZGK Sp. z o. o. Siechnice
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Hurtowy zakup wody 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2019 prowadzone były z 

wykorzystaniem ujęć własnych ze studni głębinowych oraz dzięki zakupom wody od ZGK 

Sp. z o.o. Siechnice na potrzeby mieszkańców miejscowości Suchy Dwór, Mędłów, Turów 

oraz od KPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Kobierzycach na potrzeby mieszkańców 

miejscowości Komorowice (jedna nieruchomość) i Jaksonów (dwie nieruchomości).

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zakład zakupił wodę od KPWiK Sp. z o. o. z 

siedzibą w Kobierzycach w ilości 703 m3. 

Straty produkowanej wody 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w 2019 roku uzyskał 

certyfikat: "Optymalnego poziomu wycieków w sieci wodociągowej". 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12629
15106

12000
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8926

Okres [lata]

Zakup wody od ZGK Sp. z o. o. Siechnice

zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2019 prowadzone były z 

wykorzystaniem ujęć własnych ze studni głębinowych oraz dzięki zakupom wody od ZGK 

Sp. z o.o. Siechnice na potrzeby mieszkańców miejscowości Suchy Dwór, Mędłów, Turów 

siedzibą w Kobierzycach na potrzeby mieszkańców 

miejscowości Komorowice (jedna nieruchomość) i Jaksonów (dwie nieruchomości). 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zakład zakupił wodę od KPWiK Sp. z o. o. z 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w 2019 roku uzyskał 

2018 2019

7774

19032

703



Raport o stanie Gminy Żórawina 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 86 - 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 87 - 

 

Kontrola jakości wody 

 Jakość wody dostarczanej do mieszkańców gminy Żórawina w roku 2019  podlegała 

systematycznej kontroli w ramach wewnętrznych i zewnętrznych monitoringów 

kontrolnych oraz przeglądowych. 

 Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom gminy Żórawina w roku 2019 

należy stwierdzić, że dla wszystkich parametrów spełnia ona wymogi Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). 

 Poniżej przedstawiono zestawienie liczbowe ilości próbek wody pobranych przez 

PSSE we Wrocławiu oraz przez akredytowane laboratorium na zlecenie GZGK w Żórawinie. 

 
Wykaz ilości próbek wody pobranych w roku 2019 na potrzeby GZGK w Żórawinie 
 

L.p. 

Nazwa 
wodociąg

u 
siecioweg

o 

Liczba 
próbek 

pobranyc
h przez 

PSSE we 
Wrocławiu 

Liczba próbek pobranych na potrzeby GZGK w Żórawinie 
Liczba 
próbek 
ogółem Monitoring 

przeglądow
y 

Monitorin
g 

kontrolny 

Monitorin
g wody 
surowej 

Badania do 
odbioru sieci 

wodociągowych 

Pozostałe 
dodatkowe 

badania 

1. Żórawina 8 2 8 2 5 9 34 

2. Węgry 3 1 4 2 1 11 22 

3. 
Stary 
Śleszów 

4 1 4 2 0 11 22 

4. Jaksonów 2 1 2 2 1 12 20 

5. Bratowice 4 1 4 3 2 11 25 

6. 
Żerniki 
Wielkie 

2 1 2 1 0 11 14 

 SUMA 140 

 

2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SIEĆ KANALIZACYJNA I BECZKI ASENIZACYJNE 

 

1)  Oczyszczalnia ścieków 

 W 2019 roku oczyszczalnia odprowadziła do odbiornika rzeki Ślęzy 183 895m3 
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ścieków oczyszczonych. Poniżej wykres przedstawiający łączną ilości ścieków przyjętych na 

oczyszczalnię ścieków kolejno w latach 2012 ÷ 2019. 

 

 

  

Na łączną ilość ścieków składały się ścieki dopływające hydraulicznie oraz ścieki 

dowożone. W roku 2019 ilość ścieków dowożonych wyniosła 89 870 m3, co stanowiło 

48,9% wszystkich oczyszczonych przez oczyszczalnie ścieków. 

 Zgodnie z decyzją – pozwoleniem wodnoprawnym nr  663/2016 r. z dnia 4 

listopada 2016 r. wydanym przez Starostę Powiatu Wrocławskiego warunki dotyczące 

ilości ścieków Qśrd.=1221,9 m3/d były dotrzymane. 

2) Przepompownie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 

  

Przepompownie jak i sieci kanalizacyjne wielokrotnie wymagały czyszczenia. 

Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu na śmieci jest dalece niestosowne. 

Znajdujemy w ściekach różnego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, 

chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki 

kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, 

końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, materiały budowlane, gruz itp. 
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Został zakupiony i wprowadzony nowoczesny monitoring przepompowni ścieków. 

Monitoring ten na bieżąco pokazuje poziom ścieków w przepompowniach, różnego 

rodzaju alarmy i zdarzenia, oraz pozwala na sterowanie przepompowniami z dowolnego 

miejsca za pomocą internetowego 
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rodzaju alarmy i zdarzenia, oraz pozwala na sterowanie przepompowniami z dowolnego 
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3) Beczki asenizacyjne

 Tabor asenizacyjny obejmuje obecnie cztery pojazdy. Ścieki odbierane są od 

mieszkańców gminy Żórawina.

II. INFRASTRUKTURA (DZIAŁ TECHNICZNY I EKSPLOATACJI)

1 Dokumentacja techniczna

Zakład nieodpłatnie wydaje inwestorom warunki

dokumentację projektową sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.  
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Beczki asenizacyjne 

Tabor asenizacyjny obejmuje obecnie cztery pojazdy. Ścieki odbierane są od 

mieszkańców gminy Żórawina. 

INFRASTRUKTURA (DZIAŁ TECHNICZNY I EKSPLOATACJI) 

Dokumentacja techniczna 

Zakład nieodpłatnie wydaje inwestorom warunki techniczne oraz opiniuje 

projektową sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.  
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W 2019 roku: 

– wydano 189 warunków technicznych, 

– uzgodniono 136 dokumentacji projektowych, 

– dokonano 115 odbiorów (przeglądów) technicznych. 

 

Na powyższym wykresie przedstawiono ilości dokumentacji technicznej w latach 2012-

2019. 

1) Infrastruktura wodociągowa 

 W roku 2019 na terenie gminy Żórawina wykonane zostały inwestycje sieci  

wodociągowych o łącznej długości 4,62 km i przyłączy 2,1 km. GZGK w Żórawinie wykonał 

1,89 km sieci i 1,37 km przyłączy. 
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 Główną inwestycją rozpoczętą w 2019 roku jest budowa stacji III stopnia 

podnoszącej ciśnienie wody dla mieszkańców Karwian wraz ze zbiornikami wody 

uzdatnionej. 

 

 Ponadto wykonano:

1. Projekt sieci wodociągowej Wilczków

Inwestycje wykonane przez GZGK

Ogólnie na terenie gminy

Długość sieci i przyłączy wodociągowych wykonanych 

Przyłącza

Sieci
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Główną inwestycją rozpoczętą w 2019 roku jest budowa stacji III stopnia 

podnoszącej ciśnienie wody dla mieszkańców Karwian wraz ze zbiornikami wody 

Ponadto wykonano: 

wodociągowej Wilczków-Żerniki Wielkie. 

Inwestycje wykonane przez GZGK

Ogólnie na terenie gminy
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2. Projekt sieci wodociągowej Karwiany
 

2)  Awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych

Lp. Rodzaj awarii 

1 "dołki" – kopanie w gruncie

2 Pozostałe awarie 

3 SUMA 

 

 W omawianym okresie działalności zakładu miały miejsce awarie na sieciach i 

przyłączach wodociągowych. Odnotowano

roku poprzedniego było spowodowana uszkodzeniami infrastruktury wodociągowej przez 

firmy zewnętrzne wykonujące kanalizację i gazyfikację na terenie gminy.

 

 

3) Infrastruktura kanalizacyjna

  W roku 2019 na terenie Gminy Żórawina wykonano 12,18 km sieci kanalizacyjnych, 

oraz 0,76 km przyłączy kanalizacji sanitarnej z czego 0,36 km przyłączy oraz 0,31 km sieci 

wykonano siłami Zakładu.      

Awarie "dołki"

Awarie pozostałe

Zestawienie awarii w roku 2018
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Projekt sieci wodociągowej Karwiany-Suchy Dwór etap 1. 

Awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych 
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XXII..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA  
 

Zasób mieszkaniowy Gminy Żórawina według stanu na dzień 01.04.2020 roku 

obejmuje 86 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 4643,63 m2. W porównaniu ze 

sprawozdaniem Gminy Żórawina za rok 2018 lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. 

Szkolnej 5 w Polakowicach został oddany miejscowej szkole podstawowej na potrzeby 

rozbudowy placówki oświatowej. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Żórawina 

określa poniższa tabela. 

 

L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 
Ocena stanu 
technicznego 

budynku 

1 
Żórawina al. 
Niepodległości 6 

10 mieszkań 

1.  75,40 m² 
2.  18,9  m² 
3.  57,04 m² 
4.  32,15 m² 
5.  53,31 m² 
6.  31,45 m² 
7.  61,40 m² 
8.  64,40 m² 
9   49,10 m² 
10. 14,20 m² 

średni 

2 
Żórawina al. 
Niepodległości 9 

6 mieszkań 
 

1.  54,00 m² 
2.  59,72 m² 
3.  27,57 m² 
4.  51,18 m² 
5.  68,19 m² 
6.  71,39 m² 

średni 

3 
Żórawina al. 
Niepodległości 27 

3 mieszkania 
1. 74,40 m² 
2. 49,28 m² 
3. 64,20 m² 

średni 

4 
Żórawina al. 
Niepodległości 28 

4 mieszkania 

1. 66,54 m² 
2. 71,32 m² 
3. 30,69 m² 
4. 74,40 m² 

średni 

5 
Żórawina al. 
Niepodległości 41 

1 mieszkanie 1. 45,15 m² zadowalający 

6 
Żórawina al. 
Niepodległości  58 

2 mieszkania 
1. 42,20 m² 
2. 36,90 m² 

średni 

7 
Żórawina al. 
Niepodległości  60 

2 mieszkania 
1. 30,35 m² 
2. 34,28 m² 

średni 

8 Żórawina ul. Kolejowa 4 5 mieszkań 

1.  71,30 m² 
2.  40,67m² 
3.  70,58 m² 
4.  64,10 m² 
5. 47,33 m² 

średni 

9 Żórawina ul. Kolejowa 4 mieszkania 1. 67,90 m² średni 
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L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 
Ocena stanu 
technicznego 

budynku 

6a 2. 40,10 m² 
3. 64,00 m² 
4. 62,20 m² 

10 
Żórawina ul. Kolejowa 
6d 

3 moduły mieszkalne 
1. 30,00 m² 
2. 15,00 m² 
3. 30,00 m² 

dobry 

11 
Żórawina ul. Urzędnicza 
3 b 

3 mieszkania 
1.  82,00 m² 
2.  99,00 m² 
3. 47,7m² 

średni 

12 
Żórawina ul. Urzędnicza 
18 a 

2 mieszkania 
1. 88,16 m² 
2. 70,69 m² 

dobry 

13 
Żórawina ul. Urzędnicza 
29 

1 mieszkania 1. 88,16 m² średni 

14 
Suchy Dwór ul. Główna 
1 

1 mieszkanie 1. 46,7 m² średni 

15 Rzeplin al. Lipowa 26 4 mieszkania 

1. 13,87 m² 
2. 46,76 m² 
3. 14,00 m² 
4. 35,37 m² 

średni 

16 Rzeplin al. Lipowa 29 6 mieszkań 

1. 41,85 m² 
2. 46,01 m² 
3. 23,61 m² 
4. 26,64 m² 
5. 63,22 m² 
6. 24,18 m² 

średni 

17 Rzeplin al. Lipowa 39 3 mieszkania 
1.  55,12 m² 
2. 64,28 m² 
3. 70,21 m² 

średni 

18 Galowice ul. Irysowa 2 6 mieszkań 

1. 39,72 m² 
2. 52,72 m² 
3. 59,4 m² 
4. 47,4 m² 
5. 47,32 m² 
6. 68,00 m² 

zły 

19 Węgry ul. Strzelińska 2 4 mieszkania 

1. 39,73 m² 
2 .18,81 m² 
3. 59,00 m² 
4. 78,84 m² 

średni 

20 Węgry ul. Witosa 21 4 mieszkania 

1.  53,54 m² 
2. 43,54 m² 
3. 62,50 m² 
4. 59,8  m² 

średni 

21 Jarosławice 6 1 mieszkanie 1. 192,35 m² średni 

22 
Komorowice ul. 
Wrocławska 23 

1 mieszkanie 1. 82,20 m² średni 

23 Komorowice ul. 2 mieszkania 1. 20,00 m² średni 
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L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 
Ocena stanu 
technicznego 

budynku 

Wrocławska 18 2. 20,00 m² 
 

24 Krajków 32 1 mieszkanie 1. 67,14 m² zły 

25 
Bogunów ul. 
Konopnickiej 21 

1 mieszkanie 1. 124,87m² średni 

26 
Polakowice  ul. Szkolna 
5 

1 mieszkanie 1. 56,20m² średni 

27 
Żerniki Wielkie 
ul. Młynarska 3 

2 mieszkania 
1. 73,00 m² 
2.56,25 m² 

średni 

28 
 

Milejowice 15 1 mieszkanie 1. 58,32 m² zły 

29 
Wilczków, ul. Kopernika 
30 

3 mieszkania 
1.  80,68 m² 
2. 47,60 m² 
3. 51,50 m² 

średni 

 
 
stan zły budynku - istnieje gdy zachodzi pilna potrzeba wykonania remontu kilku 

elementów budynku zgodnie z zaleceniami po przeglądzie technicznym budynku, 

stan średni budynku - istnieje potrzeba wykonania   napraw w budynku zgodnie z 

zaleceniami po przeglądzie technicznym budynku 

stan dobry budynku – nie zachodzi potrzeba remontu do następnego przeglądu 

technicznego 
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XXIIII..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNAA  

 

1. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r.  na terenie Gminy Żórawina obowiązywały  

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów o łącznej 

powierzchni szacowanej na ok. 2229 ha. W roku 2019 Rada Gminy Żórawina 

uchwaliła 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Wojkowice (2 plany) oraz dla terenu 

położonego w obrębie  geodezyjnym Węgry. 

2. Łączna powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonymi w roku 2019  wynosi ok. 3,0 ha. 

3. W roku 2019 Rada Gminy Żórawina podjęła 8 uchwał w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

następujących terenów: 

− dla całego obrębu Jaksonów; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Galowice; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mędłów; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzeplin; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwiany- Komorowice; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór; 

− dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Turów. 

4. Łączna powierzchnia terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

podjętymi w roku 2019  wynosi ok. 687 ha. 

5. W roku 2019 zostało wydanych 39 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla 

następujących inwestycji: 

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (w tym- budynki mieszkalne w 

zabudowie zagrodowej)- 32 szt.; 

− inne- 7 szt. 

6. Decyzje, o których mowa, zostały wydane dla inwestycji planowanych do realizacji 
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na obszarze obrębów: Bogunów, Galowice, Jaksonów, Karwiany- Komorowice, 

Krajków, Nowy Śleszów, Pasterzyce, Polakowice, Rynakowice, Suchy Dwór, Węgry, 

Wilczków, Wojkowice, Żerniki Wielkie, Żórawina. 

7. Łączna powierzchnia terenów objętych decyzjami, o których mowa, jest szacowana 

na ok. 2,4 ha. 

8. W roku 2019 zostało wydanych 42 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

głównie dla inwestycji liniowych, tj. odcinków sieci gazowej, wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej. 

9. Decyzje, o których mowa, zostały wydane dla inwestycji planowanych do realizacji 

na obszarze obrębów:  Bogunów, Galowice, Karwiany- Komorowice, Krajków, 

Mędłów,  Nowy Śleszów, Racławice Małe, Suchy Dwór, Szukalice, Turów, Węgry, 

Żerniki Wielkie i Żórawina. 

 
 
 



XXIIIIII..  OOPPIIEEKKAA  ZZDDRROOWWOOTTNNAA  

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie działa na podstawie: 

− Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

− Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

− Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Żórawinie zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XXVI/207/09 

z dnia 30 września 2009 r  

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej, oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz 

realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia. 

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 

− POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna 

− AOS – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna 

− STO – Stomatologia 

− w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Żórawinie 

− Poradnia Ogólna – Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

− Poradnia „D” – dziecięca 

− Poradnia Stomatologiczna 

− Poradnia Ginekologiczna 

− Poradnia Laryngologiczna 

− Poradnia Dermatologiczna 

− Poradnia Okulistyczna 

− Poradnia Kardiologiczna 

− Poradnia Medycyny Pracy 

− Poradnia Ortopedyczna 

− Gabinet Zabiegowy 
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− Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych 

− Gabinet EKG 

− Pracownia Ultrasonografii (USG) 

− Badania laboratoryjne 

− Badania RTG zębów 

− w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Węgrach 

− Poradnia Ogólna POZ 

− Gabinet Zabiegowy 

− w Punkcie Lekarskim w Jaksonowie 

− Poradnia Ogólna POZ 

− Gabinet Zabiegowy. 

 

Opieka przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania sprawowana jest w 

szkołach: 

− Szkoła Podstawowa w Żórawinie 

− Gimnazjum w Żórawinie 

− Szkoła Podstawowa w Rzeplinie 

− Szkoła Podstawowa w Polakowicach 

− Szkoła Podstawowa w Wegrach 

− Szkoła Podstawowa w Wilczkowie. 

W ramach umowy z NFZ w ośrodku działają poradnie: 

− LARYNGOLOGICZNA – diagnostyka i leczenie schorzeń laryngologicznych nosa, gardła 

uszu i zatok 

− OKULISTYCZNA – konsultacje okulistyczne, dobór okularów, diagnostyka chorób oczu, 

badanie dna oka 

− GINEKOLOGICZNA – konsultacje ginekologiczne, profilaktyka przeciwnowotworowa 

narządu rodnego (bad. cytologiczne), USG narządu rodnego, prowadzenie ciąży, zapisy 
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KTG 

− DERMATOLOGICZNA – konsultacje lekarskie, leczenie chorób skóry, włosów i paznokci, 

ocena znamion barwnikowych 

− STOMATOLOGICZNA – leczenie zachowawcze i kanałowe, profilaktyka próchnicy, 

ekstrakcje zębów, uzupełnienia protetyczne. 

 

W ośrodku można również skorzystać z komercyjnych (płatnych) wizyt u KARDIOLOGA  I 

ORTOPEDY, wykonać BADANIA USG: jamy brzusznej, tarczycy, piersi, przepływów żylnych 

kończyn dolnych. 

Zakłady pracy mogą skorzystać z usług PORADNI MEDYCYNY PRACY. 

ZOZ w Żórawinie zapewnia wszystkim pacjentom profesjonalną obsługę przez wysoko 

wyspecjalizowany personel lekarski i pomocniczy, oraz krótkie terminy oczekiwania. 

Zakład opieki Zdrowotnej w Żórawinie realizuje następujące programy profilaktyczne i 

zdrowotne: 

1. Badania PURE 

PROSPEKTYWNE BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE LUDNOŚCI 

− Cel badania: Celem programu jest zbadanie wpływu uprzemysłowienia, mechanizacji, 

urbanizacji i rozwoju ekonomicznego na wzrost występowania: otyłości, cukrzycy i 

chorób sercowo-naczyniowych. Celem programu PURE jest także przeciwdziałanie 

występowaniu chorób sercowo-naczyniowych. 

− Przebieg badania: Programem jest objęta min. grupa mieszkańców regionu gminy 

Żórawina, w wieku od 35 do 70 roku życia. Pacjenci będą badani co 3 lata w okresie 12 

lat. Pacjenci bedą proszeni o wypełnienie ankiet dotyczących: stanu zdrowia, 

aktywności fizycznej, warunków życia, zwyczajów żywieniowych. Ponadto zostanie 

pobrana krew na badania biochemiczne oraz pobrana próbka moczu. Zotanie również 

wykonany pomiar antropometryczny, EKG i spirometria. 

− Jakie wyniki otrzyma pacjent? Pacjent otrzyma następujące wyniki badań: – badania 

wydolnościowego układu oddechowego (spirometrii), – elektrokardiogram (EKG), – 

pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, – pomiaru wzrostu i masy ciała, – pomiaru obwodu 

bioder, brzucha, ramienia i siły mięśniowej, – pomiaru poziomu cholesterolu z 

lipidogramem oraz poziomu cukru. 

− Koordynatorzy programu: Głównym koordynatorem programu PURE, który 

prowadzony jest w 15 krajach jest prof. Salim Yusuf, Dyrektor Population Health 
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Research Institute w Hamilton w Kanadzie, zaś w Polsce program kierowany jest 

przez prof. Ryszarda Andrzejaka, Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz prof. 

Witolda Zatońskiego, Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w 

Centrum Onkologii w Warszawie. 

2. Badania CHUK 

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA  

− Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, 

zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w 

Żórawinie i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie 

została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz które w okresie ostatnich 

5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych 

świadczeniodawców). Badania można wykonać u lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej bez skierowania. Wykonywane są m.in.: profilaktyczne badania układu 

krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi (poziom 

cholesterolu i glukozy we krwi) oraz ocena ryzyka zachorowania. 

− Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Umieralność 

w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie głównie z powodu 

niewiedzy o zaistnieniu lub zbyt opóźnionego wykrycia choroby. Współczesny styl życia 

sprzyja bowiem rozwojowi wskazanej grupy chorób. Do najistotniejszych czynników 

(zagrożeń) należą: 

• nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg 

• zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie cholesterolu) 

• palenie tytoniu 

• niska aktywność ruchowa 

• nieracjonalne odżywianie 

• upośledzona tolerancja glukozy 

• wzrost stężenia fibrynogenu 

• wzrost stężenia kwasu moczowego 

• nadmierny stres 

• wiek 

• płeć męska 
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• obciążenia genetyczne. 

3. Pneumokoki  

Program skierowany jest do dzieci pomiędzy 13 a 24 m.ż.  Kontynuowany od 2015 

Pneumokoki to bakterie chorobotwórcze których  nosicielstwo w grupie małych 

dzieci jest w Polsce powszechne. 

Pneumokoki mogą powodować ciężkie choroby inwazyjne takie jak zapalenie opon 

mózgowo- rdzeniowych, sepsę czy zapalenie płuc z bakteriemią. Na szczęście można 

dziecko przed tym zabezpieczyć poprzez szczepienia, które są w tej chwili jedyną, 

skuteczną ochroną.  

4.Szczepienia HPV  

Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za 

powstawanie raka szyjki macicy.   

Program skierowany do dziewczynek z terenu Gminy Żórawina. 

Szczepienia trwają od grudnia 2016 roku. 

Wirus HPV odpowiada za różne przed nowotworowe i nowotworowe zmiany na 

błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak 

szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce zapada 

na ten typ nowotworu około 3000 kobiet rocznie, ponad połowa z nich umiera– jest to 

jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. 

Zestawienie wydatków na programy ochrony zdrowia, poniesionych w roku 2019, 

przedstawia poniższa tabela.  

L.p. Nazwa programu ochrony zdrowia Kwota 

1. Opieka w nagłych zachorowaniach nad pacjentami Gminy Żórawina 38 877,47 zł 

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w Gminei 

Żórawina w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom 
1 499,97 zł 

3. Program profilaktyki nowotworowej w Polsce przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego (HPV) 
4 158,89 zł 

4. Opieka naurologiczna nad pacjentami – Gmina Żórawina 7 600,00 zł 

5. Profilaktyka i zapobieganie wadom postawy ciała i skrzywienia kręgosłupa 

u uczniów Gminy Żórawina 
660,00zł 

6. Opieka nad dziećmi Gminy Żórawina w okresie wzmożonej 

zachorowalności 
3 103,67 zł 

7. Profilaktyka zagrożeń chorób słuchu i wczesnego wykrywania wad słuchu 

oraz diagnostyka nosa, gardła i krtani i pacjentów Gminy Żórawina 
1 600,00 zł 
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 Ponadto w roku 2019 zakupiony został tonometr bezkontaktowy do gabinetu 

okulistycznego za kwotę 23 500,00zł oraz aparatura do wykonywania USG w gabinecie 

kardiologicznym za kwotę 59 000,00zł. Wszystkie wydatki na łączną kwotę 140 000,00zł 

pokryte zostały z dotacji przekazanej przez Urząd Gminy w Żórawinie. 

 



XXIIVV..  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  NNAATTUURRAALLNNEEGGOO  

1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Gmina Żórawina należy do Związku Międzygminnego Ślęza – Oława, który to w 

imieniu Gminy zajmuje się gospodarką odpadami. Aktualnie odbiorem odpadów od 

mieszkańców zajmuje się firma Alba S.A. 

Został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 

Stalowej 2 w Godzikowicach, raz w miesiącu w miejscowości Żórawina, ul. Kolejowa 

(pomiędzy posesją nr 5 a 6a) pojawia się Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości 

w pojemniki na odpady zmieszane/zmieszane resztkowe, na papier, szkło, tworzywa 

sztuczne i metale oraz na bioodpady. Dwa razy w roku w ramach selektywnej zbiórki 

odpadów odbierane są z nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny. Właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowaną w zależności od tego, czy odpady 

na nieruchomości są segregowane, czy też nie są. Jednym z głównych celów systemu jest 

zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych związanych z osiągnięciem 

odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów. 

 

2.Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych 

Usuwanie azbestu w 2019 r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z 

terenu gminy Żórawina odbywało się w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Żórawina”. Właściciele nieruchomości zgłaszają do 

Urzędu Gminy w Żórawinie potrzebę usunięcia azbestu z nieruchomości. Gmina pokrywa 

koszty transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, natomiast 

demontaż jest po stronie mieszkańca.  W 2019 r. z terenu gminy Żórawina odebrano i 

unieszkodliwiono 15,000 kg azbestu (płyt azbestowo – cementowych stosowanych w 

budownictwie). 

 

3. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom, co realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych 

– Wielobranżowych „GABI”. 

W 2019 r. oddano do schroniska 8 psów. 
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4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest 

uregulowane w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Ustawa ta precyzuje pojęcie „oceny oddziaływania na 

środowisko”, jako postępowanie obejmujące w szczególności weryfikację raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień 

oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. 

Ocena stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Decyzje te wydawane są dla planowych przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – wymienia je rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Na wniosek inwestorów wydawane są również opinie w zakresie kwalifikowania 

planowanych zamierzeń inwestycyjnych co do potrzeby uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W roku 2019 zostało przeprowadzonych 15 

postępowań dotyczących wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

5. Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Żórawina 

Celem poszerzenia świadomości mieszkańców o stanie powietrza na terenie Gminy 

funkcjonują 3 szt. sensorów jakości powietrza działający w systemie AIRLY. 

Lokalizacja sensorów: 

 

− Żórawina, ul. Kopernika, 

− Węgry, ul. Strzelińska, 

− Komorowice, ul. Wrocławska. 

 

Sensory podają dane dotyczące pyłów PM10, PM 2,5, PM 1 oraz aktualna 

temperatura, wilgotność powietrza oraz ciśnienie. Dane są dostępne online na stronie 

internetowej https://airly.eu/map/pl/#50.96837,17.04254 oraz istnieje możliwość 

pobrania aplikacji na smartfonie. 

 



XXVV..  TTRRAANNSSPPOORRTT  PPUUBBLLIICCZZNNYY  

 Transport publiczny dostępny na terenie naszej Gminy podzielić można na 

komunikację drogową oraz kolejową. W pierwszym przypadku oferta prywatnego 

przewoźnika – firmy TRAKO – obejmuje trzy linie autobusowe, których przebieg tras 

przedstawia poniższy schemat. 

 

Bezpośrednio z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy dostać się można 

na wrocławskie dworce PKP i PKS, skąd w dalszą drogę można wyruszyć nie tylko do 

większości polskich miast, lecz także wielu stolic europejskich. W wymiarze lokalnym 

komunikacja autobusowa zapewnia dojazd w okolice placu Dominikańskiego, będącego 

kluczowym węzłem transportu publicznego we Wrocławiu, z którego można dojechać do 

wielu zakładów pracy oraz większości z 11 wrocławskich uczelni wyższych. Schemat 

przystanków zlokalizowanych na terenie Żórawiny przedstawia poniższy rysunek. 
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 Rozkład jazdy na poszczególnych liniach jest na bieżąco aktualizowany pod kątem 

rzeczywistych potrzeb transportowych mieszkańców Gminy, stanowiąc wypadkową 

własnych badań przewoźnika oraz analizy wniosków składanych w Urzędzie Gminy. 

Interwał pomiędzy poszczególnymi kursami został zoptymalizowany w taki sposób, by 

zapewnić większą ilość połączeń w okresie porannych szczytów przewozowych w kierunku 

do miasta, natomiast w godzinach popołudniowych umożliwić powrót do większości 

miejscowości na terenie Gminy. 

 Uzupełnienie oferty TRAKO stanowią kursy realizowane przez PKS w Oławie oraz 

prywatnych przewoźników: RANDOB i Bus do Twierdzy Rycerz w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 395. W ciągu doby jest to razem realizowanych na zasadach komercyjnych blisko 

dwadzieścia dodatkowych połączeń, zapewniających dojazd do Wrocławia mieszkańcom 

Turowa, Wojkowic, Krajkowa, Starego Śleszowa, Polakowic i Nowojowic.  

 Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Gmina realizuje także dowóz do szkół 

uczniów z miejscowości położonych na jej terenie, w tym osób legitymujących się 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Należy w tym przypadku podkreślić, że Gmina 

wykupuje bilety miesięczne dla wszystkich uczniów kształcących się w placówkach 

oświatowych na jej terenie, niezależnie od odległości, jaką muszą pokonać. 

 Na terenie Gminy znajdują się dwie stacje kolejowe w Żórawinie i Węgrach. W 

ciągu doby Koleje Dolnośląskie oferują możliwość dojazdu do Wrocławia za 

pośrednictwem kilkunastu par pociągów, które w okresie szczytów przewozowych 

realizowane są średnio co pół godziny. Uzupełnieniem tej oferty są cztery pary pociągów 

samorządowego przewoźnika Polregio. Realizacja tak rozbudowanej oferty przewozowej 

możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków własnych Gminy. 
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 Koleje Dolnośląskie zapewniają jednak nie tylko dojazd do miejsca pracy lub szkoły. 

Linia kolejowa nr 276 stanowi ciąg komunikacyjny, umożliwiający także mieszkańcom 

Gminy atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Kilka razy w ciągu dnia pociągiem można 

dojechać bezpośrednio do kurortów Kotliny Kłodzkiej, dając możliwość realizacji zarówno 

kilkudniowej wycieczki w Góry Stołowe, jak i jednodniowych wypadów w wolne od 

natłoku turystów Góry Bardzkie, do Twierdzy Kłodzkiej, czy zacisza cysterskiego klasztoru 

w Henrykowie. Oferta ta niebawem zostanie rozbudowana o wyjątkowo atrakcyjną 

możliwość bezpośredniego dojazdu do Pragi. Pociągi na tej trasie – będące wspólnym 

przedsięwzięciem Kolei Dolnośląskich oraz czeskiego prywatnego przewoźnika LeoExpress 

– wyruszyły w drogę wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy w grudniu roku 2019 

i stanowią połączenia typowo turystyczne, realizowane w piątki, soboty oraz niedziele. 

 

 Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, w drugiej połowie roku 2019 Gmina 

podjęła starania o utworzenie wspólnej komunikacji podmiejskiej z miastem Wrocław. 

Efektem tych działań było wypracowanie koncepcji trójstronnego porozumienia pomiędzy 

Wrocławiem oraz Gminami Żórawina, Kobierzyce oraz Siechnice, gwarantującego 

współfinansowanie dwóch linii komunikacyjnych, które mają w przyszłości połączyć 

Żórawinę z dogodnymi centrami przesiadkowymi na Tarnogaju oraz Krzykach we 

Wrocławiu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie w maksymalnym możliwym stopniu 

opóźnień środków transportu, wynikających z miejskich kongestii transportowych, dzięki 

stworzeniu możliwości przesiadki do kursujących niemal w całości po wydzielonych 

torowiskach wrocławskich tramwajów.  

 Uruchomienie wspólnej komunikacji podmiejskiej z Wrocławiem to nie tylko 

nowoczesny tabor niskopodłogowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

oraz dzieci w wózkach. Projekt ten oznacza w praktyce znacznie większą częstotliwość 

kursowania autobusów, niż ma to miejsce dotychczas, a także wspólny, jednolity system 
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biletowy, pozwalający na korzystanie z pełnej oferty transportu publicznego na terenie 

Wrocławia bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat w przypadku wykupienia biletu 

miesięcznego. Oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów i studentów, mogących 

korzystać z przejazdów bezpłatnych do ukończenia 21. roku życia na podstawie ważnej 

legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

 

 Gmina Żórawina aktywnie bierze udział w szeregu przedsięwzięć transportowych o 

znacznie szerszym zasięgu. Jej przedstawiciele systematycznie biorą udział w posiedze-

niach Komitetu Transportowego, którego zadaniem jest stworzenie w najbliższych latach 

wspólnego związku komunikacyjnego, obejmującego swym obszarem prawie trzydzieści 

gmin zlokalizowanych wokół Wrocławia. Żórawina jest w tym przypadku pierwszą gminą, 

która została zaproszona do tej współpracy, mimo że bezpośrednio nie graniczy z miastem 

Wrocław. 

 Przedstawiciele gminy uczestniczą także w pracach nad stworzeniem Wrocławskiej 

Kolei Aglomeracyjnej oraz koncepcji jednolitego systemu opłat, pozwalającego na podró-

żowanie wszystkimi środkami transportu publicznego na podstawie jednego biletu na ob-

szarze wszystkich gmin powiązanych funkcjonalnie z Wrocławiem. 



XXVVII..  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  PPAARRTTNNEERRSSKKAA  

Podobnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, w roku 2019 Gmina Żórawina 

w dalszym ciągu aktywnie współpracuje z samorządami i innymi instytucjami przy 

realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. 

Gmina Żórawina od 2013 r. współpracuje z 14 gminami w ramach porozumienia w 

sprawie zasad współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, 

uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Liderem porozumienia 

jest Gmina Wrocław. Celem porozumienia jest wspomaganie stron porozumienia w 

wykorzystaniu środków strukturalnych UE, w tym przede wszystkim Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Gmina Żórawina w 2019 r. realizowała postanowienia porozumienia z Oddziałem 

Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Porozumienie zostało 

zawarte na potrzeby realizacji projektu grantowego „Koalicja na rzecz poprawy jakości 

powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”. Projekt przewiduje wymianę 

dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalacje wykorzystujące 

odnawialne źródła ciepła lub ewentualnie paliwa gazowe. 

Gmina Żórawina współpracuje aktywnie ze Stowarzyszeniem ,,Lokalna Grupa 

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, 

Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4” jako członek zwyczajny. Siedzibą 

stowarzyszenia są Kobierzyce. Celem stowarzyszenia jest  m.in. opracowanie i realizacja 

Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach, której pozyskiwane są środki na rozwój obszarów 

zgodnie z wolą społeczności lokalnej, jak również podejmuje są inicjatywy i działania 

mające na celu budowanie i promocję wizerunku regionu, rozwój produktów lokalnych, 

turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, poprawę estetyki miejscowości i 

bezpieczeństwa mieszkańców; prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska i 

propagowania zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej; nawiązywane są kontakty w 

celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 
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XXVVIIII..  OORRGGAANNIIZZAACCJJEE  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWEE  

 
W Gminie Żórawina uchwalany jest roczny program współpracy Gminy z 

organizacjami pozarządowymi. Celem głównym dokumentu jest realizacja jednego z zadań 

własnych gminy – współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji zadań 

publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w 

2019 r. oraz w ramach ofert złożonych poza konkursem Gmina Żórawina przekazała na 

rzecz organizacji pozarządowych kwotę dotacji w wysokości 172.755, 00 zł. 

Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. wzajemne informowanie o kierunkach 

planowanej działalności; udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników 

urzędu; użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie budynków na cele statutowe, promocję 

działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych,  obejmowanie patronatem władz 

samorządowych.  

 



XXVVIIIIII..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  KKUULLTTUURRAALLNNAA  

Gminne Centrum Kultury w Żórawinie funkcjonuje na podstawie Statutu  nadanego przez 

Radę Gminy z dnia 21 czerwca 2005 – uchwała NR XIII/88/2005. 

W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie oraz jej filie: 

– Filia Biblioteczna w Rzeplinie, 

– Filia Biblioteczna w Węgrach. 

2) Świetlice wiejskie w miejscowościach: 

– Bratowice 

– Bogunów 

– Galowice 

– Jaksonów 

– Jarosławice 

– Karwiany 

– Krajków 

– Milejowice 

– Przecławice 

– Stary Śleszów 

– Węgry 

– Wilczków. 

Działalność Gminnego Centrum Kultury określa statut, a ponadto wynika z ogólnej 

polityki kulturalnej państwa, istniejących tradycji, trendów współczesnej cywilizacji i prze-

obrażeń kulturowych oraz potrzeb środowiska. 

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury należy: 

1. Upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym. 

2. Edukacja społeczno – kulturalna społeczności lokalnej. 

3. Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa. 
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4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

5. Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie. 

6. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej. 

7. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. 

8. Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego. 

9. Aktywizacja środowisk wiejskich do uczestnictwa w kulturze. 

10. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe animatorów kultury. 

11. Promocja Gminy w środowisku lokalnym i ponad lokalnym. 

 

Działalność podstawowa 

1) Prowadzenie grup wokalnych– zespoły: Kids, Pikolo, Ósemka i Majule (łącznie 26 

osób) udział w przeglądach i konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, woje-

wódzkich (laureatki: X Festiwal Kolęd i Pastorałek w GCKiS w Miłkowicach, XVI Dzie-

cięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek Atrium 2018 w Legnicy, XII Dolnośląski Przegląd Pie-

śni i Piosenki Patriotycznej w MDK we Wrocławiu, XXI Festiwal Piosenki Religijnej Cor-

da Cordi w BCK Brzeg, IV Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej dla Dzieci i Mło-

dzieży, XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka w MCK w Legni-

cy, II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena w Lubinie (Grand Prix), IX Prze-

gląd Piosenki Filmowej i Musicalowej we wrocławskiej Animie, XII Ogólnopolski Festi-

wal Piosenki Zuchowej i Turystycznej ,,Na jesienną nudtę" we Wrocławiu, Ogólnopol-

skiego Festiwalu Poezji Śpiewanej ,,Mimoza 2018" we Wrocławiu, Nutka Poliglotka 

Konkurs Wokalny w Warszawie). 

2) Indywidualne zajęcia wokalne zajęcia warsztatowe, dobór repertuaru, przygotowanie 

podkładów muzycznych, udział w przeglądach piosenek i imprezach okolicznościo-

wych. 

3) Zajęcia muzyczne dla dorosłych – chór seniorów ŻÓRAWIANKI i zespół wokalny COTY. 

4) Warsztaty plastyczne – grupa przedszkolna i szkolna (udział ok.40 dzieci) udział w kon-

kursach plastycznych, praca warsztatowa. Laureaci konkursów: VII Edycja Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycznego “Piękno drzemiące w wulkanach” Muzeum Złota i Złoto-

ryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Ogólnopolskie Biennale Malarstwa ,,Niech żyje Ko-

lor” w MDK Śródmieście Wrocław, Dolnośląski Konkurs Plastyczny ,,Kolej na Kolej” 

MCK Legnica, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Psiaki, kociaki i inne zwierzaki” MCK w 

Legnicy. 
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5) Udział dzieci i młodzieży w konkursach: recytatorskich, przeglądach piosenek organi-

zowanych przez inne ośrodki i instytucje kulturalne. 

6) Przygotowanie dekoracji związanej z kalendarzem imprez kulturalnych. 

7) Przygotowanie zaproszeń i plakatów związanych z kalendarzem imprez kulturalnych. 

8) Organizacja przeglądów i imprez (Gminny Przegląd Jasełek, Gminny Przegląd Piosenki, 

Powiatowy Konkurs Recytatorski eliminacje gminne, Gminny Przegląd Form Teatral-

nych, koncert ,,Kocham Mamę”, Turniej Zespołów Tanecznych, Koncert z okazji Święta 

Niepodległości, Koncert Święta Blisko) – przygotowanie regulaminów, kart zgłoszeń, 

zaproszeń, ustalenie transportu, harmonogramy występów, powołanie jury, ustalenie 

kryteriów oceny, zakup nagród. 

9) Uczestnictwo w konkursach plastycznych organizowanych przez inne instytucje, pla-

cówki kulturalne poza gminą. 

10) Organizowanie wystaw plastycznych. 

11) Zajęcia z ZUMBY. 

12) Zajęcia FITNESS. 

13) Przygotowanie uroczystości gminnych – Dzień Samorządowca, Dożynki Gminne, Dzień 

Edukacji Narodowej, Festynów w Sołectwach , 11 Listopada, Opłatek, spotkanie no-

woroczne i inne. 

14) Oprawa artystyczna imprez okolicznościowych – nagłośnienie, konferansjerka. 

15) Prowadzenie imprez okolicznościowych – konferansjerka, przeglądy, imprezy gminne. 

16) Półkolonie letnie – planowanie zajęć, wycieczek i organizacja czasu wolnego. 

17) Półzimowisko – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

18) Opieka nad dziećmi przebywającymi w GCK – zajęcia świetlicowe, pomoc w nauce. 

19) Współpraca z gminnymi szkołami – porady muzyczne, udostępnienie pomieszczeń, 

próby, pomoc w przygotowaniu podkładów muzycznych do przedstawień i konkur-

sów. 

20) Współpraca przy organizacji spotkań okolicznościowych – przygotowania sal, dekora-

cja stołów, pomoc w przygotowaniu dekoracji sali i sceny. 

21) Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, amatorskim i 

zawodowym ruchem artystycznym. 
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Działalność dodatkowa 

1) Cały rok udostępnianie sal: na sesje, komisje, szkolenie, zebrania, spotkania, bale 

szkolne, zabawy taneczne i inne. 

2) Udostępnianie sali widowiskowej na imprezy szkolne i przedszkolne. 

 

BIBLIOTEKI 

Istotą działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i 

ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu gminy Żórawina. 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, rozwijaniu oraz 

upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kulturalno-oświatowemu. Do jej działania 

należy także zapewnienie skutecznego i prawidłowego funkcjonowania całej sieci 

bibliotecznej. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie działa w strukturze Gminnego Centrum 

Kultury w Żórawinie. 

 
DANE  DOTYCZĄCE  BIBLIOTEKI: 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Andrzeja Zakrzewskiego 
  
55-020 Żórawina 
al. Niepodległości 6 
 
tel. 071/31-65-128 
 
Adres e-mail: zorawinagbp@gmail.com 
 
Bożena Komarowska - dyrektor 
tel. 071/31-65-102 
 
Data i nr wpisu do rejestru instytucji kultury: 
15.12.1998 r.    Nr 1/98 
 
Filie biblioteczne: 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie 
Filia w Węgrach 
ul. Strzelińska 2 
Węgry 
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55-020 Żórawina 
tel. 071/31-14-969 
 
e-mail: biblioteka.wegry@neostrada.pl 
  
Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie 
Filia w Rzeplinie 
Al. Lipowa ; Rzeplin 
55-020 Żórawina 
tel. 071/31-64-903 
e-mail: biblioteka.rzeplin@gmail.com 
 

Wszystkie placówki biblioteczne były czynne przez cały rok. Nie otwarto nowej, nie 

zamknięto także żadnej z działających dotąd placówek. 

Żadna z placówek nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
 
 
STAN KSIĘGOZBIORU NA  2019  ROK 
 

Stan księgozbioru w bibliotekach – 38426 woluminów: 

- GBP w Żórawinie –  16451woluminów,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  10557 woluminów,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  11418 woluminów. 

 

Czytelnicy zarejestrowani – 966 czytelników: 

- GBP w Żórawinie –  754 czytelników,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  118 czytelników,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  94 czytelników. 

 

Wypożyczenia książek czytelnikom na zewnątrz – 28261 woluminów: 

- GBP w Żórawinie –  23331 woluminów,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  2780 woluminów,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  2150 woluminów. 

 

Liczba odwiedzin czytelników – 7098 czytelników: 

- GBP w Żórawinie –  5798 czytelników, 

- Filia Biblioteczna Rzeplin – 822 czytelników,  
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- Filia Biblioteczna Węgry –  487 czytelników. 

 

Ilość odwiedzin wszystkich osób w bibliotece w ogólności – 11201 

 

Ilość zakupionych książek – 1175 książek: 

- GBP w Żórawinie –  737 książek,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  237 książek,  

- Filia Biblioteczna Węgry – 201 książek. 

 
Ilość woluminów w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 3,50 wolumina 
 
 

Lekcje biblioteczne – 23 lekcje:  

- GBP w Żórawinie: ilość lekcji – 10 

- Filia Biblioteczna w Rzeplinie: ilość lekcji – 4 

- Filia Biblioteczna Węgry: ilość lekcji – 9 

 

Żadna z placówek nie dysponuje dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteki 

posiadają elektroniczny program biblioteczny Libra 2000. We wszystkich placówkach są 

katalogi komputerowe bez dostępu on-line: filie nadal tworzą te bazy danych. W placówce 

w Żórawinie można składać zamówienia na książki drogą e-mailową oraz telefonicznie.   

 
 
WYDARZENIA 

 

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie we współpracy z Dolnośląską 

Biblioteką Publiczną we Wrocławiu zorganizowała spotkanie autorskie z pisarką Renatą 

Piątkowską, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 r. w placówce głównej w auli 

widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Natomiast w Filii w Rzeplinie odbyły się 

warsztaty: 1. „Ciasteczkowe kopalnie” przeprowadzone przez pracownika Muzeum 

Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; 2. warsztaty plastyczne – temat „Drzewo”; 3. 

warsztaty z Fundacją Go'n'Act – temat „Wielokulturowość, czyli świat jest ciekawy”; 4. 

warsztaty „Czym pachnie piernik”. 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2019 roku 

 - 121 - 

 

 

FINANSE: 332272 zł 

 

POZYSKANE ŚRODKI Z DOTACJI POZA BUDŻETEM 

W 2019 r. GBP w Żórawinie skorzystała z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek”. Otrzymana kwota wynosiła 6900 zł. Dotację w 

całości przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do GBP w Żórawinie i obu jej  filii. 

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK: 

 

GBP W ŻÓRAWINIE 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do godz. 18.00, przez 

wszystkie dni otwarcia biblioteki. 

Pon. – pt. : 10.00 – 18.00 

FILIA W RZEPLINIE 

Biblioteka czynna jest we wtorki i w piątki, od godz. 11.00 – 18.00. 

W środy od godz. 11.00 – 17.00. 

Wt. i pt.:  11.00 – 18.00 

Śr.:   11.00 – 17.00 

 

FILIA W WĘGRACH 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki, wtorki i czwartki od 

godz. 10.00 do 18.00, natomiast w środy i w piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00. 

Pon., wt., czw.:  10.00 – 18.00 

Śr., pt.:   8.00 – 16.00 

 

 
 



XXIIXX..  OOCCHHRROONNAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA    

II  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEE  

  

Na terenie gminy Żórawina działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP 

KSRG Rzeplin, OSP KSRG Węgry, OSP Żórawina): 

− 2 typu „S-2” 

− 1 typu „S-1”. 

W roku 2019 jednostka OSP Żórawina decyzję nr I/137 KSRG z dnia 23.12.2019 r.  

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie bryg. Andrzeja 

Bartkowiaka została włączona w struktury Krajowe Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: 

OSP KSRG Rzeplin: 

− średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 

− średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/30 

− piła łańcuchowa STIHL MS 280 – 1 szt.,   

− piła tarczowa STIHL TS 420 – 1 szt.,  

− piła łańcuchowa STIHL 441 – 3 szt.,  

− motopompa TOHATSU – 1 szt., 

− motopompa HONDA szlamowa WT-30X – 2 szt.,  

− agregat prądotwórczy KIPOR 2,2 kW – 1 szt.,  

− agregat prądotwórczy Eisman 2,5kW – 1 szt., 

− lekki zestaw ratownictwa technicznego LUKAS GO3T – 1 szt.,  

− średni zestaw ratownictwa technicznego LUKAS P-630 SG – 1 szt. 

− turbowentylator spalinowy GX350 – 1 szt., 

− zestaw PSP R-1 – 3 kpl., 

− aparaty powietrzne – 8 kpl., 

− system selektywnego wywoływania z sms – 1 szt., 
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− radiotelefony przewoźny – 2 szt., 

− radiotelefony nasobny – 10 szt. 

OSP KSRG Węgry: 

−  średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,0/30 

− ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 6/32 

− piła łańcuchowa STIHL MS 441 – 1 szt., 

− piła łańcuchowa STIHL MS280 – 1 szt., 

− piła tarczowa STIHL TS-420 – 1 szt., 

− motopompa Albina – 1 szt., 

− motopompa HONDA szlamowa WT-30X – 1 szt., 

− radiotelefon nasobny – 11 szt., 

− radiotelefon przewoźny – 3 szt., 

− agregat prądotwórczy Honda 2,5kW – 1 szt., 

− zestaw PSP R-1 – 2 kpl., 

− aparaty powietrzne – 8 kpl., 

− agregat oddymiający Honda – 1 szt., 

− średni zestaw ratownictwa technicznego LUKAS – 1 szt.,  

− system selektywnego wywoływania z sms – 1 szt. 

 

OSP Żórawina: 

− średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/24 

− aparaty powietrzne – 4 kpl., 

− agregat prądotwórczy Endress 3,5kW – 1 szt., 

− agregat oddymiający Skorpion – 1 szt., 

− średni zestaw ratownictwa technicznego Holmatro TPU10 – 1 szt., 
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− piła łańcuchowa STIHL MS-390 – 1 szt., 

− piła łańcuchowa STIHL MS-362 – 1 szt., 

− piła tarczowa STIHL TS-420 – 1 szt., 

− pompa do wody zanieczyszczonej PSH – 1 szt., 

− motopompa HONDA szlamowa WT-30X – 1 szt., 

− radiotelefon przewoźny – 2 szt., 

− radiotelefon nasobny – 5 szt., 

− zestaw PSP R-1 – 2 kpl., 

− system selektywnego wywoływania z sms – 1 szt. 

Jednostki OSP w roku 2019 zostały wyposażone w następujący sprzęt do działań 

ratowniczo-gaśniczych: 

1. OSP KSRG Rzeplin: 
- kamera termowizyjna Flir K45 – 1 szt. 
- detektor wielogazowy ALTAIR 4X – 1 szt. 
- detektor prądu przemiennego HOT-STICK 
 

2. OSP KSRG Węgry: 
- pilarka do drewna MS 251 – 1 szt. 
- kamera termowizyjna Flir K2 – 1 szt. 
 

3. OSP Żórawina: 
- zestaw do wywarzania drzwi i cięcia pedałów marki Holmatro – 1 kpl. 

 
Powyższy jak i inny sprzęt m.in. armatura wodno-pianowa był wykorzystywany w 

238 interwencjach na terenie Gminy: 

- Żórawina, 
- Kobierzyce, 
- Siechnice, 
- Borów, 
- miasto Wrocław. 

 

W 2019 roku statystyka przedstawia się następująco: 

Jednostka Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe Łącznie 

OSP Żórawina 23 51 7 81 
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OSP KSRG Rzeplin 31 38 9 78 

OSP KSRG Węgry 32 43 4 79 

RAZEM 86 132 20 238 

 

Poza wymienioną statystyką jednostki OSP uczestniczyły jak co roku w: 

- procesje Bożego Ciała, 

- koncert „Rokowa Żórawina”, 

- udział w obchodach Święta Niepodległości, 

- honorowa warta przy Bożym Grobie, 

- VIII edycji REKON 2019. 

 

W zakresie działalności informacyjno-szkoleniowej zorganizowano: 

- udział w festynie w Żórawinie na boisku sportowym; 

- wizyta w Przedszkolu Publicznym i prywatnych; 

- udział w festynach z okazji Dnia Dziecka m.in. w Mędłowie, Polakowicach, Karwianach, 

Mnichowicach, Galowicach, Żórawinie, Węgrach, Okrzeszycach, Krajkowie; 

- 5 druhów w tym: OSP Żórawina – 3, OSP Rzeplin – 1, OSP Węgry – 1, odbyło szkolenie 

podstawowe strażaka ratownika OSP; 

- 4 druhów w tym: OSP Żórawina – 2, OSP Rzeplin – 2, odbyło kurs kierowania działaniami 

ratowniczymi (KDR); 

- wspólne ćwiczenia z ratownictwa technicznego z JRG-9 we Wrocławiu; 

- udział członków OSP Rzeplin i OSP Żórawina w powiatowych zawodach sportowo-

pożarniczych i zajęcie w nich II miejsca; 

- przeprowadzono próbne ewakuacje Szkół Podstawowych w Rzeplinie, Wilczkowie  

i Żórawinie (budynek A i B). 

Ze środków MSWiA w ramach programu 5000+ i dotacji z KSRG jednostki OSP zakupiły 

następujący sprzęt na kwotę ponad 20 tys. zł: 

- detektor wielogazowy MSA Altair 4XR – 1 szt.; 

- buty na zawody Zephir – 3 pary; 
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- wąż tłoczny Grunwald na zawody ø52 – 4 szt; 

- wąż tłoczny Grunwald na zawody ø75 – 2 szt; 

- fantomy Brayden – 3 szt.; 

- namiot – 1 szt.; 

- automatyczne defibrylatory szkoleniowe – 2 szt.; 

- ubranie specjalne – 2 kpl. 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane i zrealizowane w 2019 r.: 

- zakup rękawic do ratownictwa technicznego – 4.551,00 zł 

- zakup mundurów wyjściowych i ubrań specjalnych dla członków OSP – 15.023,41 zł 

- coroczny serwis aparatów ODO i legalizacja butli powietrznych – 5.098,33 zł. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

W celu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji stosunków wodnych na terenie 

gminy Żórawina działa Gminna Spółka Wodna w Żórawinie zrzeszona w Wrocławskim 

Związku Spółek Wodnych z siedzibą we Wrocławiu. 
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W 2019 r. wykonano prace na ogólną kwotę 343 144,63 zł w tym: 

− ze składki rolników – 63 419,19 zł 

− ze składki Urzędu Gminy – 136 525,44 zł 

− z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 20 000,00 zł 

− z dotacji Wojewody – 74 200,00zł 

− z dotacji Starostwa Powiatu Wrocławskiego – 49 000,00 zł 

Wykonano 6469 mb konserwacji rowów w tym (wycinka drzew, naprawa 

przepustów, wywóz karczy, usuwanie zatorów) oraz odmulono i wyczyszczono 3 zbiorniki 

wodne w miejscowościach Okrzeszyce, Węgry oraz Nowojowice. 

Zbiornik wodny w miejscowości Węgry 

 
 


