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WWSSTTĘĘPP  

 
 
 

SSzzaannoowwnnii  MMiieesszzkkaańńccyy  GGmmiinnyy  ŻŻóórraawwiinnaa!!  
 

ok 2020 już na zawsze zapisze się w pamięci nas 

wszystkich jako stojący pod znakiem światowej epidemii 

SARS-CoV2. Z tego powodu jest to rok szczególny nie 

tylko dla urzędów, handlowców, czy instytucji kultury, lecz także 

dla wielu mieszkańców naszej Gminy, w których życiu przyniósł 

istotne zmiany. I nie zawsze były to zmiany na lepsze  

Mimo wielu ograniczeń okołoepidemicznych, dla Gminy 

Żórawina był to okres intensywnego działania na rzecz 

wspólnoty samorządowej. Pomyślnie sfinalizowana została 

rozbudowa szkoły podstawowej w Rzeplinie, wyremontowano kolejne odcinki dróg lokalnych, 

w nowych lokalizacjach wymieniono bądź zainstalowano energooszczędne oświetlenie 

ekologiczne. Nowe inwestycje realizowane były przez Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej, kontynuowano także rozmowy na rzeczy budowy wspólnego transportu 

publicznego, organizowanego wraz z miastem Wrocław i Związkiem Komunikacyjnym 

Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe. 

Dorobek roku 2020 w relacji do rzeczywistości codzienności epidemicznej należy 

zatem określić mianem nie tylko satysfakcjonującego, lecz również pozwalającego z 

uzasadnionym optymizmem spoglądać w przyszłość Gminy Żórawina.  

Najistotniejsze z tych osiągnięć dokumentuje niniejszy Raport, do lektury którego 

wypada mi tym samym Państwa zachęcić, zapraszając jednocześnie do udziału w 

konstruktywnej dyskusji nad stanem naszej małej Ojczyzny. 

 
 

Z poważaniem 
 

 
Wójt Gminy Żórawina 

RR 



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. 

Głównymi jej elementami  jest rzeka Ślęża z dopływami Żurawką i Żaliną oraz Sławką i Czarną 
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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 Gminy Żórawina 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) oraz 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 stosunku do roku 2019 nie nastąpiły 

zmiany.  

 

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. 
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 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Żórawina 

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

-Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
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Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

ul. Transportowa, ul. Kolejowa 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 
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 
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Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

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 

6. Szkoła Podstawowa w Żórawinie 

7. Szkoła Podstawowa w Węgrach 

8. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 
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9. Szkoła Podstawowa w Rzeplinie 

10. Szkoła Podstawowa w Polakowicach 

11. Przedszkole Publiczne w Żórawinie. 

 

 



IIII..  FFIINNAANNSSEE  II  BBUUDDŻŻEETT  
 
 

Budżet Gminy Żórawina na 2020 rok, został przyjęty na podstawie uchwały nr XIV/113/19 

Rady Gminy Żórawina z 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na 

rok 2020. Dochody Gminy na 2020 rok, ustalono w wysokości 79 168 895,63 zł, a wydatki w 

wysokości 76 513 895,63 zł. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na 2020 rok ustalono na 

podstawie: 

 

 zarządzenia nr 38/2020 z dnia 31 marca 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody i wydatki o kwotę 17 924,00 zł. Dochody do kwoty 79 186 819,63 zł, a wydatki 

do kwoty 76 531 819,63 zł. 

 zarządzenia nr 39/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody oraz wydatki 466 806,84 zł do kwoty 79 653 626,47 zł, do kwoty 

76 998 626,47 zł. 

 zarządzenia nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zmniejszono 

dochody i wydatki o kwotę 70 200,00 zł. Dochody do kwoty 79 583 426,47 zł, a wydatki 

do kwoty 76 928 426,47 zł.                                                                                                                                                                                                           

 uchwały nr XVI/144/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2020. Uchwałą tą zmniejszono dochody o 

kwotę 1 759 827,00 zł, dochody do kwoty 77 823 599,47 zł, a wydatki zwiększono o 

871 235,92 do kwoty 77 799 662,39 zł. 

 zarządzenia nr 56/2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody i wydatki o kwotę 175 503,16 zł. Dochody do kwoty 77 999 102,63 zł, a 

wydatki do kwoty 77 975 165,55 zł. 

 zarządzenia nr 62/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 
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dochody i wydatki o kwotę 43 873,00 zł. Dochody do kwoty 78 042 975,63 zł, a wydatki 

do kwoty 78 019 038,55 zł. 

 uchwały nr XVII/145/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2020. Uchwałą tą zwiększono dochody o kwotę 

123 294,66 zł, dochody do kwoty 78 166 270,29 zł, a wydatki zwiększono o 3 294,66 zł, 

do kwoty 78 022 333,21 zł. 

 zarządzenia nr 66/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody i wydatki o kwotę 90 530,00 zł. Dochody do kwoty 78 256 800,29 zł, a wydatki 

do kwoty 78 112 863,21 zł. 

 zarządzenia nr 81/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody i wydatki o kwotę 11 336,00 zł. Dochody do kwoty 78 268 136,29 zł, a wydatki 

do kwoty 78  124  199,21 zł. 

 zarządzenia nr 84/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody o kwotę 136 477,29 zł, dochody do kwoty 78 404 613,58 zł, a wydatki 

zwiększono o  135 761,29 zł do kwoty 78 259 960,50 zł. 

 zarządzenia nr 88/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zmniejszono 

dochody o kwotę 136 477,29 zł, dochody do kwoty 78 268 136,29 zł, a wydatki 

zmniejszono o 135 761,29 zł do kwoty 78 124 199,21 zł. 

 zarządzenia nr 91/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody i wydatki o kwotę 138 777,29 zł. Dochody do kwoty 78 406 913,58 zł, a 

wydatki do kwoty 78 262 976,50 zł. 

 uchwały nr XX/177/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 września 2020 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2020. Uchwałą tą zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 115 872,00 zł, dochody do kwoty 78 522 785,58 zł, a wydatki do kwoty 

78 378 848,50 zł. 

 zarządzenia nr 96/2020 z dnia 30 września 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 
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dochody i wydatki o kwotę 20 274,00 zł. Dochody do kwoty 78 543 059,58 zł, a wydatki 

do kwoty 78 399 122,50 zł. 

 zarządzenia nr 101/2020 z dnia 30 października 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w 

sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia 

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 287 712,22 zł. Dochody do kwoty 78 830 771,80 

zł, a wydatki do kwoty 78 686 834,72 zł. 

 zarządzenia nr 112/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w 

sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia 

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 306 268,00 zł. Dochody do kwoty 77 524 

503,80 zł, a wydatki do kwoty 77 380 566,72 zł. 

 uchwały nr XXII/188/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2020. Uchwałą tą zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 66 000,00 zł, dochody do kwoty 77 590 503,80 zł, a wydatki do kwoty 

77 446  566,72 zł. 

 zarządzenia nr 118/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono 

dochody i wydatki o kwotę 17 055,98 zł. Dochody do kwoty 77 607 559,78 zł, a wydatki 

do kwoty 77 463 622,70 zł. 

 

Po wprowadzeniu ww. zmian do budżetu, planowane dochody za 2020 rok wyniosły  

77 607 559,78 zł, a planowane wydatki 77 463 622,70 zł. 

 

Dochody w 2020 roku wykonano w wysokości 74 311 992,27 zł, i jest to 95,8% kwoty 

planowanej, w tym 65 051 608,97 zł dochodów bieżących oraz 9 260 383,30 zł dochodów 

majątkowych. Poniżej przedstawiono realizacje dochodów w latach 2017 -2020. 
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Wykres 1 

    

Podział procentowy struktury dochodów bieżących z

nr 2.  

 

Wykres 2 

 

Wpływy z tytułu udziały w podatku PIT wyniosły 17

611 217,47 zł., subwencji ogólnej 10

15 095 934,95 zł, oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 21
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Podział procentowy struktury dochodów bieżących za 2020 rok przedstawiono na wykresie 

Wpływy z tytułu udziały w podatku PIT wyniosły 17 296 866,00 zł., podatku CIT 

217,47 zł., subwencji ogólnej 10 800 423,00 zł, podatków i opłat lokalnych

934,95 zł, oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 21 247 

2017 2018 2019

DOCHODY W LATACH 2017 - 2020 

PIT
26%

PODATKI
23%SUBWENCJA

17%

DOTACJE

DOCHODY BIEŻĄCE

 

a 2020 rok przedstawiono na wykresie 

 

866,00 zł., podatku CIT 

423,00 zł, podatków i opłat lokalnych 

 167,55 zł.   

2020

2020 

CIT
1%

PODATKI
23%
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Wykonanie zaplanowanych wydatków w 2020 roku zrealizowano w kwocie 

72 366 481,63 zł., co stanowi 

kwocie 54 794 111,43 zł, i majątkowe 17

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,3%

Poniżej przedstawiono realizacje wydatków w latach 2017 

 

Wykres 3 

 

Wykres 4 
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Wykonanie zaplanowanych wydatków w 2020 roku zrealizowano w kwocie 

, co stanowi 93,4% wartości planowanej, w tym wydatki bieżące w 

ł, i majątkowe 17 572 370,20 zł.  

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,3% 

Poniżej przedstawiono realizacje wydatków w latach 2017 -2020. 

2018 2019

WYDATKI W LATACH 2017 - 2020

2017 2018 2019

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 
2017 - 2020

BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

Wykonanie zaplanowanych wydatków w 2020 roku zrealizowano w kwocie 

wartości planowanej, w tym wydatki bieżące w 

 

 

2020

2020

W LATACH 
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WYNIK BUDŻETU 

W wyniku realizacji w trakcie 2020 roku zaplanowanych dochodów i wydatków 

powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zrealizowano 

wysokości i wynoszą one odpowiednio:

przychody – 2 597 062,92 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych 

środków 

rozchody – 2 861 000,00 zł. z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych, udzielonych 

pożyczek. 

W 2020 roku nie wystąpiły

długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3

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

dochodami 

i wydatkami bieżącymi,  jest dodat

 

Wykres 5 
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WYNIK BUDŻETU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

 

W wyniku realizacji w trakcie 2020 roku zaplanowanych dochodów i wydatków 

powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1 945 510,64 zł przy planowanej 143

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zrealizowano 

wysokości i wynoszą one odpowiednio: 

062,92 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych 

000,00 zł. z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych, udzielonych 

W 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast kwota kredytów 

długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3 375 000,00 zł., ostateczna 

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

i wydatkami bieżącymi,  jest dodatni i wynosi 10 257 497,54 zł. 

 

2020 2021 2022

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE DO SPŁATY 
LATACH 2019 - 2023

31-gru

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

W wyniku realizacji w trakcie 2020 roku zaplanowanych dochodów i wydatków 

510,64 zł przy planowanej 143 937,08 zł.  

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zrealizowano w pełnej 

062,92 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych i wolnych 

000,00 zł. z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych, udzielonych 

zobowiązania wymagalne, natomiast kwota kredytów 

000,00 zł., ostateczna 

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

 

2023

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE DO SPŁATY W 
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żórawina na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 

XIV/114/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie została 

zmieniona: 

1. Uchwałą XVII/146/20 z dnia 3 lipca 2020 r. 

2. Uchwałą XX/178/20 z dnia 29 września 2020 r. 

3. Zarządzeniem 109/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żórawina na lata 2020-2023: 

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Dochody ogółem: 79 168 895,63 zł -338 123,83 zł 78 830 771,80 zł 

dochody bieżące, w 

tym: 

67 064 505,90 zł +1 623 512,77 zł 68 688 018,67 zł 

udziały z podatku 

PIT 

17 810 584,00 zł -6 092,00 zł 17 804 492,00 zł 

z subwencji 

ogólnej 

10 616 010,00 zł +118 413,00 zł 10 734 423,00 zł 

z tytułu dotacji 

bieżących 

22 443 911,90 zł +1 260 591,77 zł 23 704 503,67 zł 

pozostałe 15 694 000,00 zł +250 600,00 zł 15 944 600,00 zł 

dochody 

majątkowe, w tym: 

12 104 389,73 zł -1 961 636,60 zł 10 142 753,13 zł 

z tytułu dotacji 

i środków 

przeznaczonych na 

inwestycje 

10 909 389,73 zł -1 961 636,60 zł 8 947 753,13 zł 

Wydatki ogółem: 76 513 895,63 zł +2 172 939,09 zł 78 686 834,72 zł 
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Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

wydatki bieżące, w 

tym: 

57 052 922,32 zł +1 351 323,51 zł 58 404 245,83 zł 

wynagrodzenia 

z narzutami 

21 320 588,38 zł -386 255,10 zł 20 934 333,28 zł 

wydatki majątkowe 19 460 973,31 zł +821 615,58 zł 20 282 588,89 zł 

Wynik budżetu 2 655 000,00 zł -2 511 062,92 zł 143 937,08 zł 

 

Dodano następujące przedsięwzięcia: 

1) Budowa świetlicy w miejscowości Wojkowice, 

2) Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) 

i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina, 

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina – etap II, 

4) Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, 

5) Program "Bezpieczna Droga", 

6) Publiczny transport zbiorowy, 

7) Rozbudowa Szkoły w Żórawinie, 

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa punktów świetlnych. 

 
 
 



IIIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  UUCCHHWWAAŁŁ  RRAADDYY  GGMMIINNYY  
 
 

Od kwietnia 2020 r. w związku z  pandemią COVID-19 Rada Gminy Żórawina pracowała na 

sesjach w trybie zdalnym.   

Rada Gminy Żórawina w roku 2020 podjęła 76  uchwał z czego: 

− 21 było objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

− 18 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez ograny nadzoru:  

1. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.168.5.2020 RJ z 

dnia 26 lutego 2020r stwierdził nieważność § 1 we fragmencie: „od dnia 

1.01.2020r” uchwały nr XV/121/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 6 lutego 2020r. 

zmieniającą uchwałę nr IV/18/18 z dnia 20.12.2018 r w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustalenia szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich 

pobierania.  

 

 
 
 
 
 



IIVV..  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  GGMMIINNYY  
 
Demografia 
 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Żórawina w Gminie 

Żórawina zamieszkiwało 10762 osób w tym 5501 kobiet i 5261 mężczyzn (stan na 

31.12.2020 r.). W 2020 r. narodziło się w gminie 126 osób, w tym 61 dziewczynek i 65 

chłopców, a zmarły 95 osoby, w tym 45 kobiety i 50 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2020r. wyniósł  31. 

Statystyki Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
 

Urodzenia, w tym: 
dziewczynki - 
chłopcy - 
 

126 
61 
65 

Zgony, w tym: 
Kobiety - 
Mężczyźni - 
 

95 
45 
50 

Zameldowano na pobyt stały 
i czasowy osób 
 

440 
106 

Wydane dowody osobiste 797 

 
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 

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

12 
11 
1 

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

82 
34 
44 
 4 

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

46 
44 
2 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
 

0 

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

73 
 
 
51 
22 

Wydano łącznie odpisów stanu cywilnego  917 
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w tym: 
odpisów skróconych 
odpisów zupełnych 
odpisów wielojęzycznych 

 
777 
107 
33 



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. 

Aktywnych przedsiębiorców, dla których gmina Żórawina jest głównym miejscem 
wykonywania działalności, wg danych CEIDG na koniec roku 2020 było 912. Szczegółowe 
statystyki dotyczące złożonych wniosków w sprawach związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela. 

 

Rodzaj wniosku 
Liczba złożonych wniosków 

w Urzędzie Gminy w Żórawinie 
w 2020 roku 

Założenie 48 

Zmiana 221 

Zmiana  z zawieszeniem 31 

Zmiana ze wznowieniem 22 

Zmiana z zakończeniem 3 

Zakończenie 28 

Suma 353 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. 33 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. –35 podmiotów. Przyczyną wzrostu 
jest rozwój sieci handlowej gminy. 
 

 



VVII..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  II  RREEMMOONNTTYY  
 
 

W roku 2020 z budżetu Gminy wykonane zostały inwestycje na kwotę 
17 410 318,03 zł (16 170 590,14 zł w roku 2019). Powyższe środki zostały wydatkowane 
m.in następujące zadania inwestycyjne i remontowe: 

 

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH 

 

- Przebudowa ul. Gimnazjalnej, ul. Słonecznej, ul. Księżycowej w miejscowości Żórawina, 
gm. Żórawina 

Roboty rozpoczęto 18.12.2019r, inwestycje odebrano 19.08.2020r. Wykonawcą była firma 
WASBUD Robert Wąs z Grodkowa. Wartość inwestycji 3.790.207,47 zł brutto. 

W ramach inwestycji wykonano: 

 ul. Gimnazjalna – na odcinku km 0-133,25 – km 0+000,00 wykonanie chodnika oraz 
przebudowę zjazdów do posesji po stronie prawej natomiast na pozostałym odcinku 
(km 0+000,00 – km 0+316,25) projekt przewiduje wykonanie drogi o szerokości 6.0 m, 
która ograniczona będzie z obu stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykra-
wężnikowym z obustronnym chodnikiem szerokości 2,0m. Ulica Gimnazjalna przecina 
się z: ul. Słoneczną w km 0+085.79, ul. Księżycową w km 0+170.66, ul. Gwiaździstą w 
km 0+259.32, 

 ul. Słoneczna –wykonanie drogi o szerokości 5.00 m ograniczonej z obu stron krawęż-
nikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym po obu stronach jezdni. Na całej 
długości drogi zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni o szerokości 2.0 m, na-
tomiast na odcinku ok. km 0+119.11 - km 0+351.99 zaprojektowano chodnik również 
po prawej stronie o szerokości 2.0 m. Ulica Słoneczna przecina się z ul. Gimnazjalną w 
km 0+131.89, 

 ul. Księżycowa – wykonanie drogi o szerokości o szerokości  6.0 m ograniczonej z obu 
stron krawężnikiem betonowym ze ściekiem przykrawężnikowym po obu stronach 
jezdni. Na całej długości drogi zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości 2.0 m. 
Ulica Księżycową przecina się z: ul. Gimnazjalną w km 0+130.68, ul. Gwiaździstą w km 
0+350.01,  ul. Polarną w km 0+390.21. 

W celu uspokojenia ruchu wykonano:  wyniesione przejście dla pieszych (Skrzyżowanie 
ul. Gimnazjalnej ze Słoneczną, Skrzyżowanie ul. Gimnazjalnej z Księżycową, Skrzyżowanie ul. 
Gimnazjalnej z Gwieździstą i na ul. Księżycowej), Wyniesione skrzyżowanie (na skrzyżowaniu 
Księżycowej z Polarną), oznakowanie aktywne przejść dla pieszych (linie wibracyjne na 
dojazdach do przejść, znaki pionowe na tle fluorescencyjnym, punktowe elementy 
odblaskowe) - na każdym przejściu dla pieszych znajdują się dwa progi zwalniające listwowe 
(U-16d) w km 0+050,10 oraz w km 0+213,97. W wyniku przeprowadzenia inwestycji droga 
osiągnęła właściwe parametry techniczne, następnie zaliczono drogi do kategorii dróg 
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gminnych publicznych. 

 

 

- 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, nawierzchnię bitumiczną wraz z 
oznakowaniem drogi, oświetlenie i odwodnienie do rzeki Żurawka. 

Całość inwestycji została sfinansowana przez wykonawcę inwestycji usługowej na 
działkach sąsiednich, firmę HE Wroclaw 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Inwestycja 
odebrana została 17.01.2020r. 

Inwestycja realizowana w ramach porozumienia Gminy Żórawina z Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego oraz firmą HE Wrocław 4 Sp. z o.o. 

Całkowity koszt zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 wyniósł: 3.317.257,00 zł 
netto. 

Całkowity koszt budowy drogi gminnej  7KDL 1/2 wyniósł 2.259.745,00 zł netto. 
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- Droga ul. Produkcyjna, Magazynowa i Hurtowa w Żórawinie 

W dniu 17.07.2020roku podpisano umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. 
Szczecińska 11, 54-517 Wrocław na wykonanie drogi. Wartość inwestycji: 1 023 660,60 zł 
brutto. 

Zadanie zostało odebrane 02 grudnia 2020r. 

Budowa drogi na działkach nr 95/7, 96/4, 96/6, 97/1, 99, 100, 106/2, 105/2, 
150/11, 150/13, 681, 682/2, 682/3 w zakresie wykonania pełnej konstrukcji jezdni na ul. 
Produkcyjnej, Hurtowej i Magazynowej. Droga (ul. Produkcyjna, Hurtowa i Magazynowa o 
długości kolejno 666.32m, 105.96m i 108.44m)  ma szerokość 6.0m i ograniczona jest z 
obu stron poboczem z kruszywa o jednostronnym spadku poprzecznym. Droga ul. 
Produkcyjna zakończona jest placem do zawracania o szerokości 12.0m. Wykonano 
warstwę ścieralną, wiążącą i podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego o grubości  
odpowiednio 4cm, 5cm i 7 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łam. stab. mech. 
0/63 mm o grubości 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm=1.5-2.5 MPa o grubości 25 cm. Ukształtowanie wysokościowe drogi zostało 
wykonane tak, aby nawiązać się do istniejącej nawierzchni oraz nadać drodze normatywne 
spadki podłużne. Na początkowym odcinku drogi ul. Produkcyjnej przewidziano 
wykonanie drogi w nasypie ze względu na dużą różnicę wysokości (około 2m) miedzy ul. 
Kolejową a terenem nowopowstałej drogi. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni składa się z warstwy ścieralnej masy bitumicznej, 
warstwy wiążącej masy bitumicznej, warstwy podbudowy zasadniczej, podbudowy z 
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kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy mrozoodpornej gruntu 
stabilizowanego cementem. 
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- Przebudowa ul. Badawczej w Żórawinie 

W dniu 18.12.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie drogi ul. 
Badawczej w Żórawinie na odcinku 969 metrów od drogi powiatowej do przejazdu 
kolejowego. 

Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m ograniczoną z obu stron 
poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m. Na odcinku km 0+769,00 - km 0+969,00 
zaprojektowane zostało poszerzenie jezdni z pełną konstrukcją o szerokości 1,00 m. Na całej 
długości wzmocniono istniejącą konstrukcję warstwą z kruszywa o średniej grubości 10 cm. 
Kruszywo to dodatkowo spełnia funkcję odprężającą pomiędzy sztywną podbudową a 
nawierzchnią bitumiczną.  

Odwodnienie wykonanego odcinka drogi odbywa się powierzchniowo, poprzez spadki 
podłużne i poprzeczne. 

Wykonawcą robót była firma EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. 
Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wartość inwestycji wyniósł niecałe 470.000zł brutto. 
Termin realizacji 15.06.2020 r. 
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- Budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” ciągów pieszo-rowerowych wraz z 
parkingiem P&R (park & ride) i B&R (bike & ride) na terenie Gminy Żórawina – etap II. 

W ramach umowy wykonawca opracuje  dokumentację projektową na podstawie 
założeń i rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem 
wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych dla zakresu zamówienia, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kolejnym etapem będzie wykonanie, na 
jej podstawie, robót budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych wzdłuż 
alei Niepodległości i ul. Kolejowej oraz budowie parkingu P&R (park & ride) i B&R (bike & 
ride) przy dworcu PKP w Żórawinie. Umowę podpisano 25.09.2020 r. 

Wartość robót wynosi: 1 210.369,58zł brutto. 

Wykonawcą inwestycji jest firma WASBUD” Robert Wąs siedzibą ul. Wrocławska 
51, 49-200 Grodków. 

 

- Droga transportu rolnego Żórawina – Wojkowice – etap II wykonanie nawierzchni 
asfaltowej (w ramach zadania Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żórawina 
- Wojkowice” – etap II ) 

Jezdnia przewidziana do remontu drogi posiadała nawierzchnię z kruszywa. 
Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na przyległe tereny zielone do przydrożnego 
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rowu. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie  
wrocławskim i obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów: 227 – obręb Żórawina i 
202/2, 206/4 – obręb Wojkowice. 

Wykonano remont istniejącej nawierzchni poprzez zmianę na nawierzchnię 
bitumiczną. 

Wykonano warstwę ścieralną i wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm 
każda na istniejącej nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni zawiera: warstwę ścieralną z AC11S 50/70 gr. 4 cm, 
warstwę ścieralną z AC11W 50/70 gr. 4 cm, Istniejącą podbudowę z kruszywa łam. stab. 
mech. 0/63 mm gr.20 cm, istniejącą warstwa mrozoochronna grunt stabilizowanym 
cementem Rm=1.5-2.5MPa gr. 15 cm 

Roboty odebrano 30.11.2020r. Prace wykonała firma STRABAG Infrastruktura 
Południe Sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. 

Wartość umowna inwestycji 343 806,13 zł brutto,  w tym z dotacji Województwa 
Dolnośląskiego uzyskano kwotę 140.000zł, pozostałe koszty pokryła Gmina Żórawina. 
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W RAMACH PRAC REMONTOWYCH WYKONANE ZOSTAŁY REMONTY I NAPRAWY 
CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH. PRACE OBEJMOWAŁY NAPRAWY I 
REMONTY PRZY WYKORZYSTANIU TŁUCZNIA ORAZ MASY ASFALTOWEJ.  

 

Nakładki asfaltowe wykonano na:  

 drogę w Mędłowie, część ul. Akacjowa (408,30m2) 

 drogę w Rzeplinie, ul. Kalinowa (1005m2) 

 drogę w Bratowicach, ul. Piastowska (824m2) 

 droga w Przecławicach, ul. Okrężna (233m2) 

 parking w Żórawinie, ul. Bankowa (202m2) 

 droga w Mnichowicach (rondo) ul. Topolowa (901m2) 

 ścieżka pieszo-rowerowa w Komorowicach (565m2) 

 droga w Starym Śleszowie, ul. Boczna i ul. Piękna (778m2) 

 droga w Mędłowie, ul. Długopolska i Dębowa (1012m2) 

 droga w Turowie, ul. Osiedlowa (845m2) 

 droga w Rzeplinie, dojazd do budynku komunalnego nr 35 (172m2) 

 

Chodnik wykonano: 

 chodnik w Żórawinie, ul. Bankowa – część (420m2) 

 

Remonty masą na gorąco wykonano: 

 droga Polakowice, ul. Szkolna (124,32m2) 

 droga w Wilczkowie (453,58m2); 

 droga w Nowojowicach (689,21m2) 

 droga w Krajkowie – ul. Nowa - przy świetlicy (182,00m2) 

 droga w Turowie, zjazd ul. Lawendowa (55m2) 

 droga w Komorowicach, ul. Starobaśniowa (64,50m2) 
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Remonty/podbudowa (tłuczeń) wykonano: 

 droga w Mnichowicach, ul. Modrzewiowa (około 300m2) 

 drogę w Rzeplinie, ul. Jarzębinowa  (420m2) 

 drogę w Żórawinie, ul. Kosmiczna (750m2) 

 droga w Żórawinie, ul. Malinowa (480m2) 

 droga w Jaksonowie, ul. Słoneczna (1340m2) 

 

Remonty patcherem dróg gminnych: 

 Jaksonów (na odcinku 0,25km),  

 Suchy Dwór- Karwiany- Rzeplin (na odcinku 5,0 km),  

 Stary Śleszów- Racławice Małe (na odcinku 1,0 km),  

 Mędłów- Turów- Mnichowice (na odcinku 4,0 km) 

W ramach prac remontowych wykonywane były także roboty na pozostałych 
drogach gminnych wymagających remontów i naprawy. Napraw i remontów dokonywano 
głównie przy wykorzystaniu tłucznia drogowego różnych frakcji oraz masy asfaltowej. 
Gminne drogi tłuczniowe i gruntowe były wyrównywane przy pomocy równiarki a pobocza 
dróg obkaszano kosiarką bijakową będącą na wyposażeniu Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Żórawinie.  Oznakowanie dróg w zakresie znaków drogowych oraz 
oznaczenia nazw ulic realizowane były na bieżąco w ramach aktualnych potrzeb. Na 
drogach gminnych w miejscach wymagających ograniczenia prędkości instalowane były 
także progi zwalniające. Wykonano również prace związane z odtworzeniem oznakowania 
poziomego dróg gminnych (przejścia dla pieszych, linie, i inne). W roku 2020 zakupione 
zostały także nowe wiaty przystankowe. 

Zimowe utrzymane dróg w zakresie odśnieżania dróg i chodników gminnych 
realizowane było przy udziale Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie. 

 

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW WOJEWÓDZKICH: 

 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie poprawy nawierzchni chodnika w 
miejscowości Nowojowice 

W dniu 06.11.2020r podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą Usługi 
Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic, ul. Ślężna 17, 58-214 Oleszna. Wartość umowna robót 
wynosi 250 785,63zł brutto. Termin zakończenia – 15.04.2021r.  

Remont chodnika w etapie I-szym na drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości 
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Nowojowice będzie mieć długość 197,69m. Chodnik przylegać będzie do krawędzi 
istniejącej jezdni i oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym ciężkim wraz ze 
ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie 
betonowej, a od strony zabudowań chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym. 
Ukształtowanie wysokościowe chodnika ok. 12 cm ponad krawędzią jezdni. Wykonane 
zostanie frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni drogi wojewódzkiej na szerokości 
1.0m-2.0m oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej, na tym odcinku, o grubości 5 cm. 

Remontowany chodnik ma szerokość 2.0 m z wyjątkiem zwężeń wynikających z 
ograniczeń terenowych. W pobliżu przejść dla pieszych i na peronach autobusowych 
zaprojektowano oznakowanie dla niewidomych z kostki betonowej integracyjnej gr. 8 cm 
koloru żółtego z oznakowaniem dotykowym. Na przejściach dla pieszych zaprojektowano 
obniżenie chodnika i krawężnika do 2 cm ponad krawędzią jezdni.  

W ramach remontu chodnika wykonany zostanie remont istniejących zjazdów. 

 

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH: 

 

-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Jaksonów 

Zadanie realizowane przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu Gminy 
Żórawina w udziale procentowym 50% Powiat i 50% Gmina. 

 W ramach inwestycji wykonano etap III na odcinku 303 metrów jednostronnego 
chodnika. Chodnik przylega do istniejącej krawędzi drogi, oddzielony jest od jezdni 
krawężnikiem betonowym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki 
betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej, a od strony zabudowań ograniczone będą 
obrzeżem betonowym. Na odcinku gdzie chodnik przylega bezpośrednio do krawędzi 
istniejącej jezdni sfrezowano istniejącą nawierzchnie na głębokość do 4 cm i szerokość ok. 
0,5m. Ukształtowanie wysokościowe chodnika zaprojektowano ok. 12 cm ponad 
krawędzią jezdni. Chodnik ma szerokość 2.5 m (miejscowe zwężenia maks. do 1.70m). W 
pobliżu przejść dla pieszych wykonano oznakowanie dla niewidomych z dwóch rzędów 
płytek chodnikowych z oznakowaniem dotykowym 35x35x5 cm oraz obniżenie chodnika i 
krawężnika. 

Wartość umowna robót wynosi 304.012,20 zł brutto. Roboty odebrano i 
rozliczono. 
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- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Galowice 

Budowa chodnika w etapie II-gim przy drodze powiatowej w miejscowości 
Galowice obejmowała chodnik o szerokości 2,0 na odcinku około 287 metrów. Chodnik 
zlokalizowany po prawej stronie istniejącej drogi powiatowej w kierunku m. Jaksonów. 
Chodnik na części odcinka ograniczony z prawej strony obrzeżem betonowym, a od strony 
jezdni krawężnikiem betonowym. Na pozostałym odcinku chodnik oddzielony od jezdni 
poboczem z kruszywa o szerokości 0.75 m i zieleńcem. Ukształtowanie wysokościowe 
chodnika wykonano powyżej krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni od 12 do 
16 cm. 

Na całym odcinku km 0+000 – km 0+440 oczyszczono istniejący rów oraz 
przebudowano jego skarpy. 

Dnia 22 listopada 2020r podpisano umowę z wykonawcą Usługi Ogólnobudowlane 
Rafał Szlachcic, ul. Ślężna 17, 58-214 Oleszna na wykonanie robót drogowych. Wartość 
zadania wynosi 280 542,50 zł brutto. Termin zakończenia robót – 15.04.2021r.  

Zadanie realizowane przez Gminę Żórawina przy współfinansowaniu Powiatu 
wrocławskiego w udziale procentowym 50% Powiat i 50% Gmina. 
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- Przebudowa drogi powiatowej polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości 
Węgry . 

Chodnik oddzielony są 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.  W ramach inwestycji 
wykonano nowe wpusty uliczne kanalizacji deszczowej oraz przejście dla pieszych. 

Wartość robót wyniosła: 208.302,32zł brutto. 

Wykonawcą inwestycji była firma WASBUD” Robert Wąs siedzibą ul. Wrocławska 
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51, 49-200 Grodków. 

Roboty zostały odebrane 19.08.2020r. 

 

 

INWESTYCJE KUBATUROWE 

 

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzeplinie 

Zakończono realizację inwestycji polegającej na Rozbudowie szkoły modułowej w 
Rzeplinie o 4 sale lekcyjne  oraz pomieszczenia towarzyszące wraz z infrastrukturą 
techniczną ( wewnętrzną instalacje wod-kan, wentylacje, elektryke oraz zewnętrzną 
instalacją sanitarną oraz deszczową).  

Przy istniejącej szkole powstał 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 wykonano na planie 
zestawionych prostokątów, umożliwiających wpisanie najekonomiczniejszego i najbardziej 
ergonomicznego układu pomieszczeń według założonego programu użytkowego. 
Wykonano również 5 miejsc postojowych od ulicy Kalinowej w Rzeplinie do obsługi 
komunikacyjnej obiektu. 
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W ramach zadania zamontowano 124 panele fotowoltaiczne o mocy każdego 
panelu 340W, służących wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby placówki 
oświatowej bez magazynowania. 

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

Zadanie zostało odebrane od wykonawcy w dniu 19.02.2020r 

Umowna wartość inwestycji wyniosła 2.339.306,20zł brutto, w tym wartość 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 86.100zł. 

Wykonawcą była 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 

Zakończono budowę 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  dł. 22,00 x szer. 12,68 x wys. 6,31 m, 

- powierzchnia zabudowy: 280,00 m², 

- powierzchnia użytkowa: 251,06 m², 

- kubatura budynku brutto: 1425,82 m³, 

- liczba kondygnacji: 1, 
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Zadanie odebrane zostało w dniu 06.10.2020 roku. Umowna wartość inwestycji 
wynosi 1.395.000zł brutto. 

Wykonawcą była firma KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod-Kan i Gaz, 
Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś, z siedzibą w Wysokiej, gmina Kobierzyce. 
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- Budowa świetlicy w Wojkowicach 

  Na terenie działek nr 153/4 i 153/5 powstanie świetlica wiejska. Jest to budynek 
wolnostojący, o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieużytkowym, 
niepodpiwniczony, kryty dachem stromym, dwuspadowym, symetrycznym. Obiekt 
wyposażony będzie w instalację elektryczną,  wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem 
ścieków do zbiornika bezodpływowego, instalację wentylacji mechanicznej oraz  instalację 
ogrzewania nadmuchowego w oparciu o powietrzną pompę ciepła.  

  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do celów socjalno-bytowych z 
przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego. Wejście i wjazd na teren posesji 
powstanie od strony północnej, z ulicy lokalnej (ul. Leśna)- dz. nr 76, cz. dz. nr 72/5 i cz. dz. 
nr 153/3.  W północnej części działki powstanie plac manewrowy obejmujący 2 miejsca 
postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowej i zachodniej 
zaprojektowano taras rekreacyjny. Pozostała część terenu przeznaczona jest na zieleń 
rekreacyjną, wypełniona będzie trawnikami i kompozycjami roślinnymi.  

Parametry powstającego budynku: 

-wymiary budynku: dł. 14,60 x szer. 8,60m x wys. 7,62m 
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- powierzchnia zabudowy: 125,63 m2 

- powierzchnia użytkowa (parter) 101,74m2 

Dnia 22 grudnia 2020r została podpisana umowa z wykonawcą zadania „BUDOWA 
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” dz.nr 153/3, 153/4, AM-1, obr. Wojkowice gmina 
Żórawina.  

Wykonawcą została firma MLL BUILDING CONSULTING Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą ul. Krzycka 62, 53-020 Wrocław.  

Termin zakończenia zadania – 30.10.2021r wraz z pozwoleniem na użytkowanie.  
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Budynki komunalne 

- Wykonano zabezpieczenie dachu na budynku komunalnym w Galowicach przy ul. 
Irysowej 2.  

Wykonawcą była firma Zakład ogólnobudowlany Bernard Żelazny z Wrocławia. Umowę 
podpisano 22.10.2020r. Zadanie odebrano 18.12.2020 r. 

Wartość inwestycji: 85.000zł brutto. 
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Remonty dachów wykonano także w budynkach komunalnych znajdujących się w 

Żórawinie, Milejowicach i Rzeplinie.Pozostałe prace budowlano/remontowe wykonywane 

były na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania. 

 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

Na terenie Gminy Żórawina w 2020 roku wybudowano 84 nowych punktów oświetlenia 
drogowego, na wartość brutto 428.776,51 zł. Nowe oświetlenie zwiększyło komfort 
bezpieczeństwo mieszkańców gminy Żórawina. 

Oświetlenie drogowe powstało w następujących miejscowościach: 

 

 Turów ul. Ogrodowa dz. nr 156 i 157   -  14 lamp                        

 Żórawina ul. Truskawkowa dz. nr 38, 288 i 782 - 17 lamp               

 Jaksonów ul. Wrocławska (sięgacz)  dz. nr 142/6; -  3 lamp              

 Mnichowice ul. Modrzewiowa – ETAP – I, -  8 lamp                             

 Stary Śleszów ul. Ogrodowa  dz. nr 80/1, 82, 84/3 -  12 lamp                   
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 Przecławice Ul. Łąkowa dz. nr 

 Wojkowice ul. Szczęśliwa

 Bogunów Ul. Leśna 

 Węgry Ul. Osiedlowa

 Suchy Dwór Ul. Parkowa

                                    

Suchy Dwór ul. Parkowa                                    

 

Żórawina ul. Truskawkowa        
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Ul. Łąkowa dz. nr 204 -  1 lampa   

ul. Szczęśliwa -  6 lamp                                                         

 -  6 lamp                                                                

Ul. Osiedlowa -  6 lamp                                                         

Ul. Parkowa -  11 lamp                                                          

Suchy Dwór ul. Parkowa                                         Turów ul. Ogrodowa

 

Żórawina ul. Truskawkowa                                           Wojkowice ul. Szczęśliwa

6 lamp                                                          

6 lamp                                                                 

11 lamp                                                           

 

Turów ul. Ogrodowa 

 

Wojkowice ul. Szczęśliwa 
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Bogunów ul. Leśna                 

                   

OŚWIETLENIE 
DROGOWE  - 

MAJĄTEK GMINY 
ŻÓRAWINA 

Wyszczególnienie 2019 2020 
spadek (-) / 

wzrost %  

Ilość wybudowanych słupów 
oświetlenia drogowego 

60 84 40% 

Różnica w ilości 
wybudowanych słupów 
oświetlenia drogowego 

24 
 

Wartość w zł. brutto 
wybudowanych słupów 
oświetlenia drogowego 

     395 610,00 zł         428 776,51 zł  8% 

  

Modernizacja oświetlenia drogowego 

        W  2020 roku na terenie gminy została przeprowadzona modernizacja oświetlenia 
ulicznego polegająca na wymianie żarówek sodowych, które wykazywały duże zużycie 
kWh, na nowe żarówki Led charakteryzujące się mniejszym poborem kWh, oraz niższymi 
rachunkami za pobór energii elektrycznej.  

    W związku z osiągnięciem założonego celu w 2019 r, który miał uzyskać min. 50% 
oszczędności w zużyciu kWh, Gmina Żórawina dokonała w 2020 r. wymianę 129 żarówek 
sodowych na inteligentne żarówki LED za kwotę 52.710,42 zł brutto. 

Modernizację oświetlenia ulicznego przeprowadzono w następujących miejscowościach: 

 Żórawina -  Os. Cukrownia;  

 Żórawina – parking przy Hali Sportowej; 
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 Żórawina – plac zabaw, stacja uzdatniania wody; 

 Komorowice;  

 Mnichowice;  

 Mędłów; 

 Suchy Dwór;  

 Wilczków;  

 Wojkowice; 

 Karwiany;  

 Stary Śleszów; 

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 
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 wymiana źródeł 
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. 

  Analiza porównawcza zużycia kWh żarówek sodowych do inteligentnych żarówek 
LED. W analizie porównawczej przyjęto ten sam czaso okres (luty – grudzień 2019 r. do 
luty - grudzień 2020 r. za 11 miesięcy) wynikający z faktur wystawianych przez Tauron 
Dystrybucja S.A. i Tauron Sprzedaż. 

Poniżej zestawienie tabelaryczne i wykresowe pokazujące uzyskana oszczędności 
kWh i wartości w zł. brutto. 

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA W ZŁ. BRUTTO - M-C: LUTY 2019  - DO STYCZEŃ 2020  
PO WYMIANIE ŻARÓWEK SODOWYCH NA ŻARÓWKI LEDOWE 

 

L.p. 
OŚWIETLENIE DROGOWE SOD 

/ LED - MAJĄTEK GMINA 
ŻÓRAWINA 

Ilość 
słupó

w 

Zużycie zł. brutto za 11 miesięcy 

spadek (-) 
/ wzrost 

% zużycia 
kWh 

  2019 2020 
 

1 
ŻÓRAWINA – OSIEDLE 
CUKROWNIA 

14 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 4 071,45 zł                 1 925,89 zł  -53% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    2 145,56 zł  
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L.p. 
OŚWIETLENIE DROGOWE SOD 

/ LED - MAJĄTEK GMINA 
ŻÓRAWINA 

Ilość 
słupó

w 

Zużycie zł. brutto za 11 miesięcy 

spadek (-) 
/ wzrost 

% zużycia 
kWh 

  2019 2020 
 

2 MĘDŁÓW – UL. PIASTÓW ŚL.  28 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 4 484,14 zł                 1 990,71 zł  -56% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    2 493,43 zł  
 

3 
MĘDŁÓW – UL. AKACJOWA, 
KLONOWA, LIPOWA,  

25 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 7 407,34 zł                 4 499,31 zł  -39% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    2 908,03 zł  
 

4 
MĘDŁÓW – UL. 
DŁUGOPOLSKA 

4 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 1 829,12 zł                    800,71 zł  -56% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    1 028,41 zł  
 

5 KOMOROWICE 4 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 1 033,47 zł                    500,65 zł  -52% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                       532,82 zł  
 

6 
MNICHOWICE  UL. 
JARZĘBINOWA 

10 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 2 599,11 zł                 1 139,48 zł  -56% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    1 459,63 zł  
 

7 SUCHY DWÓR - UL. MAJOWA 11 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 2 849,15 zł                 1 095,31 zł  -62% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    1 753,84 zł  
 

8 WILCZKÓW ul. KOPERNIKA 6 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 1 415,78 zł                    608,55 zł  -57% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                       807,23 zł  
 

9 WOJKOWICE PL. ZABAW 1 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                    327,09 zł                    181,58 zł  -44% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                       145,51 zł  
 

10 
KARWIANY – UL. MAJOWA, 
TERENU KOŁO SWIETLICY 

19 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 3 491,60 zł                 1 778,37 zł  -49% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    1 713,23 zł  
 

11 STARY ŚLESZÓW UL. ŚLĘŻNA 7 

Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

                 3 613,96 zł                 1 500,07 zł  -58% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                                    2 113,89 zł  
 

R  A  Z  E  M  : 129 

    

    Zużycie zł. brutto za 
11 m-cy 

     29 050,76 zł      14 094,74 zł  -51% 

Oszczędność zł. 
brutto 

-                                  14 956,02 zł  
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ANALIZA PORÓWNAWCZA W kWh - M-C: LUTY 2019  - DO STYCZEŃ 2020                                                                                                              
PO WYMIANIE ŻARÓWEK SODOWYCH NA ŻARÓWKI LEDOWE 

 

L.p. 
OŚWIETLENIE DROGOWE SOD / 

LED - MAJĄTEK GMINA ŻÓRAWINA 
Ilość słupów 

Zużycie kWh za 11 m-cy 
spadek (-) / 

wzrost % zużycia 
kWh 

  2019 2020 
 

1 
ŻÓRAWINA – OSIEDLE 
CUKROWNIA 

14 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

8005 2480 -69% 

Oszczędność kWh -5525 
 

2 MĘDŁÓW – UL. PIASTÓW ŚL.  28 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

9448 2778 -71% 

Oszczędność kWh -6670 
 

3 
MĘDŁÓW – UL. AKACJOWA, 
KLONOWA, LIPOWA,  

25 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

14319 6118 -57% 

Oszczędność kWh -8201 
 

4 MĘDŁÓW – UL. DŁUGOPOLSKA 4 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

3208 958 -70% 

Oszczędność kWh -2250 
 

5 KOMOROWICE 4 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

1811 446 -75% 

Oszczędność kWh -1365 
 

6 MNICHOWICE  UL. JARZĘBINOWA 10 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

5006 1086 -78% 

Oszczędność kWh -3920 
 

7 SUCHY DWÓR - UL. MAJOWA 11 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

5582 1383 -75% 

Oszczędność kWh -4199 
 

8 WILCZKÓW ul. KOPERNIKA 6 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

2643 669 -75% 

Oszczędność kWh -1974 
 

9 WOJKOWICE PL. ZABAW 1 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

468 157 -66% 

Oszczędność kWh -311 
 

10 
KARWIANY – UL. MAJOWA, 
TERENU KOŁO SWIETLICY 

19 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

7055 2740 -61% 

Oszczędność kWh -4315 
 

11 STARY ŚLESZÓW UL. ŚLĘŻNA 7 

Zużycie kWh za 11 m-
cy 

7612 2393 -69% 

Oszczędność kWh -5219 
 

R  A  Z  E  M  : 129 

    

    Zużycie kWh za 11 m-
cy 

57152 18728 -67% 

Oszczędność kWh -38424 
 

 

Gmina Żórawina, jak wynika z powyższej analizy uzyskała oszczędności  po 
wymianie źródeł oświetlenia ulicznego za 11 miesięcy w wysokości 14.094,74 zł brutto ( w 
przedstawionej kwocie zawarte są wszystkie składniki występujące przy rozliczeniach z 
dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej), przy takich oszczędnościach szacujemy , 
że zainwestowane środki finansowe zwrócą się w przedziale czasowym ok 3-4 lat. 
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Dzięki wymianie źródeł światła obniżaliśmy również zużycie energii elektrycznej aż 
o 38 424 kWh. 

 

 

Żórawina ul. Bankowa 

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina – etap II 

-  „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina, ul. Gimnazjalna, 
Księżycowa.” Zadanie obejmowało budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 
119,0 w miejscowości Żórawina. Zakres rzeczowy wykonanych robót:  

• kanały grawitacyjne (PVC200) o łącznej długości ok. 119,00m; 

• sięgacze kanalizacyjne PVC160 – 9szt. o łącznej długości ok. 84,5 m; 

• studzienki włazowe – 3szt. 

Prace prowadziła firma: Hydroraz Piotr Berliński Przemysław Hudy Spółka Cywilna z 
Henrykowa. 

Zadanie współfinansowane 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 zasoby”, 
Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.2 „Gospodarka wodno 
– ściekowa – ZIT WrOF”. 

Ilość wybudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w ramach projektów unijnych 
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Nazwa zadania 2018/2019 2020 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina 3 592,58 m - 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów 3 454,61 m  

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeplin 5 454,61 m - 

Budowa kanalizacji w miejscowości Żórawina, ul. Gimnazjalna, 
Księżycowa 

- 203,50 m 

RAZEM 12 501,80 m 203,50 m 

 
 
 



VVIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPOOLLIITTYYKK,,  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  II  SSTTRRAATTEEGGIIII  
 
 

W roku 2020 Gmina Żórawina kontynuowała realizację szeregu programów 

rozpoczętych w ubiegłych latach. Poniżej znajduje się charakterystyka najważniejszych 

spośród nich. 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

W pracy samorządu Gminy Żórawina nadrzędna jest realizacja zasad 

zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju, 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 2020 roku podpisano list intencyjny ze Stowarzyszeniem Wolna 

Przedsiębiorczość ze Świdnicy w sprawie uczestnictwa Gminy Żórawina w projektach o 

formule sieciowej. Oto lista tych projektów, udziałem w których jest zainteresowany 

Partner: 

 
1) Domy Czystej Energii - Kompleksowy program grantowy modernizacji budynków 

mieszkalnych w kierunku ograniczania niskiej emisji i zwiększania udziału odnawial-

nych źródeł energii do celów grzewczych 

Dwie ścieżki w projekcie: 

- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

- poprawa standardu termicznego domów 

Dwa rodzaje budynków mieszkalnych i dwa typy odbiorców projektu: 

- jednorodzinne (prywatnie) 

- wielorodzinne (komunalne) 

2) Prosumencka Transformacja Solarna - program grantowy transformacji energetycznej 

budynków mieszkalnych w kierunku wykorzystania energii solarnej z fotowoltaiki jako 

dominującego źródła energii elektrycznej  

Technologie w projekcie: 

- Fotowoltaika 
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- Magazyny energii 

3) Transformacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Charakter transformacji: 

- Ścieżka 1: termomodernizacja + wymiana źródła wysokoemisyjnego + zapewnienie 

własnego źródła energii elektrycznej (np. PV) 

- Ścieżka 2: wymiana źródła wysokoemisyjnego + zapewnienie własnego źródła energii 

elektrycznej (dotyczy budynków już stermomodernizowanych i posiadających niskie 

zużycie energii użytkowej) 

4) Prosument zbiorowy – projekt pilotażowy nowego modelu partnerstwa publiczno-

społecznego na rzecz transformacji energetycznej 

Komponenty projektu: 

- Inwestycyjny: farmy fotowoltaiczne o większych mocach, wykonane na terenie gmin 

partnerskich w projekcie w modelu prosumenta zbiorowego i dostarczające energię 

dla odbiorców i obiektów (w tym publicznych) zlokalizowanych w gminie  

- Organizacyjny: powiązanie i konfiguracja zasobów oraz partnerów, niezbędnych do 

realizacji komponentu inwestycyjnego jako modelowego projektu w formule 

prosumenta zbiorowego  

 

5) Energia pod kontrolą – ponadgminny program optymalizacji zużycia i monitoringu  

energii w budynkach publicznych    

- wyposażenie służb gminnych w narzędzia i systemy monitorowania zużycia energii w 

budynkach publicznych 

6) Detektywi energetyczni - program edukacji eko-technologicznej dla szkół podstawo-

wych i średnich 

Cztery ścieżki tematyczne, ze zróżnicowanymi  programami, uwzględniające różny 

poziom zaawansowania i wiek uczniów: 

1) Uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-4) 

2) Uczniowie szkół podstawowych (klasy 5-8) 

3) Uczniowie szkół średnich nieprofilowanych pod katem kierunków budowlano-

energetyczno-elektrycznych 
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4) Uczniowie szkół średnich z klasami o profilu budowlano-energetyczno-

elektrycznym (w tej ścieżce kursy kończące się egzaminami kwalifikacyjnymi i sta-

żami zawodowymi) 

 W roku 2020 na realizację gminnych strategii i programów pozyskano łącznie kwo-

tę 23 959 363 zł (w roku 2019 było to 20 247 818 zł) w formie dofinansowań, dotacji i 

darowizn. Szczegółową strukturę otrzymanych środków przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Nazwa/rodzaj projektu 
Wartość przyznanego 

dofinansowania/grantu* 
ROK realiza-

cji/zakończenia 

1. 
„Ulepszenie infrastruktury rekreacji w miejscowości Suchy 
Dwór, Galowice, Bratowice” realizowany w ramach PROW na 
lata 2014-2020 (w ramach stowarzyszenia Lider A4).  

26 639 zł 
2018 - 2020 - zakoń-

czono 

2. 
„Utworzenie miejsca kultury w Wojkowicach” realizowany w 
ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach stowarzyszenia 
Lider A4).  

82 464 zł 
2019 - 2021 w trakcie 

realizacji 

3. 
„Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie 6 miejscowości 
Gminy Żórawine” realizowany w ramach PROW na lata 2014-
2020 (w ramach stowarzyszenia Lider A4).  

190 324 zł 
2020-2022 w trakcie 

realizacji  

4. 

Projekt o nazwie "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości 
uczniów w Gminie Żórawina"  (Europejski Fundusz Społeczny 
2014-2020) Doposażenie szkół, dodatkowe zajęcia dla 
uczniów, szkolenia dla nauczycieli - objęte wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu gminy [ZIT WrOF] 

859 419 zł 
2020-2021 - realizacja 

programu 

5. 

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglo-
meracji Wrocławskiej (ZIT WROF)" - Projekt Partnerski (Lider 
Projektu –Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsię-
biorczość” w Świdnicy, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica) w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 E Modernizacja sys-
temów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty 
dotyczące zwalczania emisji kominowej w formule grantowej, 
polegające na wymianie starych, nieekologicznych urządzeń 
grzewczych na nowoczesne instalacje do wytwarzania ciepła z 
paliw odnawialnych bądź paliw o niskim współczynniku emi-
syjności (w tym zakup niezbędnych urządzeń i  montaż). 

1 220 000 zł 
2019 - 2021 realizacja 

projektu (tabela 1) 

6. 
„Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”. 
Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 (obejmuje 
Wilczków, Galowice, Polakowice, Bratowice) [ZIT WrOF]   

1 372 338 zł 2019-2021 

7. 
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Żórawina - etap I -zrealizowany w ramach RPO WD 2014-2020 
(obejmuje Rzeplin, Mędłów, Żórawina) [ZIT WrOF]   

8 109 617 zł 
2019 - 2020 zakoń-

czono 

8. 
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Żórawina - etap II - realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 
(obejmuje Żórawina, Szulalice) [ZIT WrOF]   

1 214 208 zł 
2019 - 2022 - realiza-

cja 

9. 
"E-aktywni" - program szkoleń dla mieszkańców w ramach 
POPC (realizacja w chętnych sołectwach a po wubuchu epide-
mii Covid-19 w formule on-line) 

84 000 zł 
2019 -2020 zakończe-

nie projektu 

10. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdzia-
łania COVID-19) - Nabór I (nie wskazano konkretnych zadań 
we wniosku o dofinansowanie) wykorzystanie środków do 
2022 r. 

1 655 218 zł 
2020 - złożenie wnio-

sku i przyznanie 
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L.p. Nazwa/rodzaj projektu 
Wartość przyznanego 

dofinansowania/grantu* 
ROK realiza-

cji/zakończenia 

11. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdzia-
łania COVID-19) - Nabór II (1. Budowa obiektu świetlicy wiej-
skiej w Wojkowicach, 2. Budowa boisk wielofunkcyjnych w 
Polakowicach i Wilczkowie, 3. Remont budynku urzędu gminy, 
4. Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Al. Niepodległości 
w Żórawinie - dz. 516) - Realizacja do 2022 r. 

1 655 218 zł 
2020 - złożenie wnio-

sku i przyznanie 

12. 
"Przebudowa ulicy Badawczej w Żórawinie" - Fundusz Dróg 
Samorządowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

234 667 zł 
2019 - 2020 zakoń-

czenie projektu 

13. 
"Przebudowa ulic Gimnazjalnej, Słonecznej i Księżycowej" - 
Fundusz Dróg Samorządowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

1 895 104 zł 
2019 - 2020 zakoń-

czenie projektu 

14. 
"Budowa dróg gminnych w Żórawinie ul Produkcyjna, Maga-
zynowa, Hurtowa" - Fundusz Dróg Samorządowych Dolnoślą-
ski Urząd Wojewódzki 

614 196 zł 
2020 - zakończenie 

projektu 

15. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mędłów -  Fun-
dusz Dróg Samorządowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

461 252 zł 
2020 - złozenie wnio-
sku (dofinansowanie 

przyznano) 

16. 
Przebudowa drogi gminnej w Starym Śleszowie -  Fundusz 
Dróg Samorządowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

745 894 zł 
2020 - złozenie wnio-
sku (dofinansowanie 

przyznano) 

17. 

„Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa 
obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia 
i Żórawina” dofinansowanego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, w ramach  Osi  3 Gospodarka niskoemisyjna [ZIT WrOF] 

2 467 700 zł 
2019 - 2021 realizacja 

projektu  

18. 
Zdalna szkoła - grant w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup komputerów/laptopów 
do nauki zdalnej) 

69 998 zł 2020 - zakończono 

19. 
Zdalna szkoła plus - grant w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup kompute-
rów/laptopów do nauki zdalnej) 

54 998 zł 2020 - zakończono 

20. 
Budowa chodnika w Polakowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 
w partnerstwie z Powiatem Wrocławskim 

803 410 zł 2020 

21. 

Droga transportu rolnego Żórawina – Wojkowice – etap I 
wykonanie nawierzchni tłuczniowej (w ramach zadania Wyko-
nanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żórawina - Woj-
kowice” – etap I ), współfinansowanie z Województwa Dolno-
śląskiego 

142 700 zł 2020 

 
SUMA: 23 959 363 zł   

* Wskazana wysokość dotacji może różnić się od kwoty przyznanej pomocy ze względu na wyniki postępowań prze-
targowych i zamówień publicznych 

 



VVIIIIII..  OOŚŚWWIIAATTAA  II  WWYYCCHHOOWWAANNIIEE  
 
Gmina Żórawina wypełnia zadania oświatowe regulowane następującymi aktami 
prawnymi:  

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
713 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 
ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 
ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 
ze. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 17 ze zm ) 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Żórawina 

 

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 

ul. M. Kopernika 29 
Wilczków 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Aleksandra Ulatowska 

 
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 
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ul. Szkolna 5 
Polakowice 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Karol Szutenbach 
 

5. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 
ul. Szkolna 2 
Węgry 
55-020 Żórawina 
Dyrektor Barbara Sasak   

 
6. Przedszkole w Żórawinie 

ul. Urzędnicza 18A 
55-020 Żórawina 
Druga lokalizacja – Węgry. 
 

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 
 

6. Żłobek Niepubliczny „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, Za-
gródki, Żerniki Wielkie 

10 

SP Rzeplin 
Rzeplin, Karwiany, Komorowice, Mędłów, Suchy 

Dwór, Szukalice 
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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PRZEDSZKOLE W ŻÓRAWINIE 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 

Nazwa szkoły 
Liczba 

oddziałów 

Liczb
a 

uczni
ów 

0- VIII 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

SP w Żórawinie 31 559 35 75 87 81 57 29 77 63 55 

SP  w 
Wilczkowie 

10 129 18 16 14 9 11 11 22 15 13 

SP  w Rzeplinie 16 274 21 46 31 31 30 24 31 34 26 

SP w 
Polakowicach 

10 116 35 6 14 13 11 8 16 7 6 

SP w Węgrach 7 46 0 7 6 5 0 7 9 9 4 

Razem w 
szkołach 

podstawowych 
74 1126 109 150 152 139 109 79 155 128 104 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 

Przedszkole 
Publiczne z 
oddziałem 

zamiejscowym  
w Węgrach 

12 

289 

 w tym 
77 

dzieci w 
wieku 6 

lat 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2020 roku 

 - 62 - 

 

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE 

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 30 

Żłobek Niepubliczny „Szczęśliwe lata” 1 7 
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DOCHODY GMINY ŻÓRAWINA W TYM SUBWENCJA OŚWIATOWA  

 

 

WYDATKI GMINY ŻÓRAWINA NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE 
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ZATRUDNIENIE W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

 

Stan osobowy i wymiar etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  

 Zatrudnienie 

Nazwa szkoły 

Nauczyciele 
Pracownicy obsługi i 

administracji 

etaty osoby etaty osoby 

SP  w Żórawinie 79,74 67 18 18 

SP  w Wilczkowie 21,74 24 5,63 6 

SP w Rzeplinie 45,65 40 6 6 

SP  w Polakowicach 22,44 24 4,5 5 

SP w Węgrach 16,02 17 3 4 

Przedszkole w 
Żórawinie 

32,41 36 24 22,25 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

 

 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

SP  w Żórawinie 3 19 26 19 

SP  w Wilczkowie 1 7 11 6 

SP  w Rzeplinie 5 16 5 14 

SP  w Polakowicach 3 8 5 8 

SP  w Węgrach 3 5 3 6 

Przedszkole 

w Żórawinie 
0 14 14 6 
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W roku 2020 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego. Dziesięciu  nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Żórawina uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W roku 2020 wydatkowano kwotę 
zawodowego dla nauczycieli w następujących obszarach kształcenia:

1) pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 
doskonalenie  umiejętności, zwłaszcza w kontekście prowadzenia nauki zdalnej, 
nauczycieli oraz dyrektorów,

2) zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,

3) w zakresie udzielania pomocy psychologiczno

4) wsparcie i stymulacja rozwoju dzie
terapia ręki, rytmika),

5) inne, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie nauczycieli w Gminie Żórawina 
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W roku 2020 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego. Dziesięciu  nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Żórawina uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.  

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W roku 2020 wydatkowano kwotę 55 152,62 zł na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli w następujących obszarach kształcenia: 

pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 
doskonalenie  umiejętności, zwłaszcza w kontekście prowadzenia nauki zdalnej, 
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, 
terapia ręki, rytmika), 

inne, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola. 

nauczycieli w Gminie Żórawina według posiadanego stopnia 
awansu zawodowego

W roku 2020 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego. Dziesięciu  nauczycieli szkół prowadzonych przez 

 

na dofinansowanie doskonalenia 

pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 
doskonalenie  umiejętności, zwłaszcza w kontekście prowadzenia nauki zdalnej, 

cka (m. in. logopedia, gimnastyka korekcyjna, 

edług posiadanego stopnia 

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta
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WYNIKI SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY  

 

 

 
JĘZ. POLSKI MATEMATYKA JĘZ. ANG. JĘZ. NIEM. ŚREDNIA SZKOŁY 

 

SP ŻÓRAWINA 

 

71,7 48,7 53,1 64 
57,81  /   59,36 z jęz. 

niemieckim 

 

SP RZEPLIN 

 

60 58,3 53 - 53,38 

 

SP WILCZKÓW 

 

67,7 37,6 60,7 - 55,66 

SP POLAKOWICE 

 
67,1 53,5 56,6  

 

59,07 

 

SP WĘGRY 

 

53,2 21,4 35,8 - 36,8 

ROZKŁAD WYNIKÓW  

 

średnia 

w Gminie 

średnia 

w powiecie 

średnia 

w woj. dolnośląskim 

/ 

lokalizacja wieś 

Średnia  krajowa 

/ 

lokalizacja wieś 

JĘZ. POLSKI 68,6 65,8 58,8 / 58 58 

MATEMATYKA 47,1 52,2 44,5 / 42 44 

JĘZ. ANG 54,0 61,9 55 / 50 48 

JĘZ. NIEM. 64,00 55,9 44 / 41 43 

ŚREDNIA 
EGZAMINU 

55,42 58,95 50,75 / 47,75 48,25 
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ROZKŁAD  WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W GMINACH NA TERENIE POWIATU 
WROCŁAWSKIEGO 

 

• wyniki w %  

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Forma pomocy Liczba uczniów 
Kwota wydatków 

w zł 

Pomoc materialna o charakte-
rze socjalnym 

25 29 480,00 

Pomoc materialna o charakte-
rze motywacyjnym 

20  10 800,00 

 

DOWÓZ DO SZKÓŁ 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Kwota wydatków 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 9 54 260,85 

Dowóz uczniów zamieszkałych  
w dalszej odległości 

568 628 259,44 
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PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH  

Nazwa programu / projekt 
Liczba dzieci uczestni-

czących 
Rodzaj zajęć 

Dla przyszłości – rozwijamy kompe-
tencje kluczowe uczniów szkół z 

Gminy Żórawina 
380 

Zajęcia z wybranych przedmiotów 
i jęz. obcych 

Szkolny Klub Sportowy 90 Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe 

Terminy realizacji dostosowane do 
ograniczeń związanych z pandemią 

Sprawny Dolnoślązaczek 118 

Umiem pływać 30 

Nauka pływania 

Projekt niezrealizowany ze względu na 
pandemię. 

 

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - PAŃSTWOWE  

cel szkoła wartość 

Narodowy Program Czytelnictwa 

SP Wilczków 

Zakupiono 327 pozycji 
wydawniczych 

4000,00 zł 

+ 

1002,00 zł wkład własny Gminy 

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych 
SP Rzeplin 

wniosek Gminy o zwiększenie 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej 

73 603,00 zł 

Wyposażenie w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne pomieszczeń do nauki w 

nowo wybudowanych budynkach 
szkolnych 

SP Rzeplin 

wniosek Gminy o zwiększenie 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej 

 42 269,00 zł 

Posiłek w domu i szkole 
SP Żórawina 

SP Węgry 

37 055,94 zł 

+ 

10 915,38 zł wkład własny Gminy 
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DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW 

Liczba pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych pracowników 

(w odniesieniu do pracodawców) 
Liczba decyzji 

odmawiających 
przyznania 

dofinansowania 
Ogółem 

w tym cykl kształcenia: 

24 
miesiące 

36  
miesięcy 

Przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy 

8 5 1 4 1 0 

 

KONTROLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat  351 

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 

 

2 

325 

0 

0 

9 

3 

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

12 

Ogółem liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek szkolny 339 

 

 
 
 
 

 



IIXX..  PPOOLLIITTYYKKAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  
 

Uchwałą Nr XV/120/20 Rady Gminy w Żórawinie z dnia 06.02.2020 r. przyjęty został 
Program Wspierania Rodziny w Gminie Żórawina na lata 2020 -2022. 

W programie wyróżniono dwa obszary priorytetowe: rodzina, dzieci i młodzież  

W obszarze priorytetowymi RODZINIA ustalono następujący cel strategiczny:  

WIELOASPEKTOWY ROZWÓJ RODZINY  

Cele operacyjne: działania wpierające rodzinę w podejmowaniu i utrzymaniu 
zatrudnienia, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji materialnej, podniesienie wydolności wychowawczej rodziny, działania służące 
reintegracji rodziny i przeciwdziałania rozkładowi rodzin, umożliwienie powrotu dzieciom z 
pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, rozwój kompetencji specjalistycznej dla kadry 
zajmującej się przemocą w rodzinie.  

W obszarze DZIECI I MŁODZIEŻ ustalono następujący cel strategiczny: 

ZAPEWNIENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE 
ŻÓRAWINA   

Cele operacyjne: działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w gminie oraz 
zapobieganie uzależnieniom, promocja pozytywnych wzorców zachowania, integracja 
społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przeciwdziałanie wczesnemu 
macierzyństwu i ojcostwu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie dzieci i młodzieży 
z rodzin niewydolnych opiekuńczo. 

Jednym z najważniejszych działań związanych z realizacją ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w/w programu jest tworzenie oraz rozwój 
systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną 
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Gmina ma 
obowiązek zapewnić rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomoc asystenta rodziny 
oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. 

Asystent rodziny - wspiera rodzinę, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności 
życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin wyprowadzono od słowa 
asysta, które jest określeniem osoby towarzyszącej, współobecnej, pomagającej, będącej 
w pogotowiu. Asystent towarzyszy rodzicom w wprowadzeniu zmian w ich myśleniu, 
zachowaniu i otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało 
bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wspieranie rodziny jest prowadzone 
wyłącznie za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych 
oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Z rozeznanych potrzeb wynika, że więcej rodzin powinno korzystać ze wsparcia 
asystenta rodziny jednak ze względu na brak zgody rodzin pomoc ta nie jest świadczona.  

Rodziny mogą być zobowiązane do współpracy z asystentem przez Sąd Rodzinny. W 
Gminie przypadku by to sąd zobowiązał rodzinę do współpracy z asystentem.  
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W 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie zatrudniony był 1 asystent 
rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 
0,75 etatu. 

Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny w roku 2020 było w całości 
finansowane przez budżet Gminy i wyniosło 38,726,73 zł.  

Co roku gmina przystępuje do resortowego program wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Program ma na celu dofinansowanie wydatków 
związanych z wynagrodzeniem asystenta rodziny. W 2020 r gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 1275 zł. Zgodnie z wytycznymi do programu środki zostały 
przeznaczone na dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za pracę 
wykonywaną w czasie pandemii Covid-19.  

Dla porównania w 2019 roku Gmina otrzymała w ramach programu 
dofinansowanie w kwocie 13.082 zł.  

W dziale 855 rozdziale 855504 wspieranie rodziny w roku 2020 wydatkowano 
kwotę – 53.139,66 zł  

W 2020 roku objętych pracą asystenta rodziny było 10 rodzin, w tym 2 rodziny były 
objęte w ramach ustawy „Za życiem”. 

W 2020 roku z 4 rodzinami zakończono współpracę: z 2 dwiema rodzinami ze 
względu na osiągnięte cele i poprawę funkcji opiekuńczo wychowawczych, z 1 rodziną 
zaprzestano współpracy, ponieważ rodzina wyprowadziła się do innej Gminy, 1 rodziną – 
zakończono współpracę ze skutkiem negatywnym – brak perspektywy zmian.  

Zakończono współpracę z 2 rodzinami z ustawy „Za życiem”, z uwagi na osiągnięte 
założone cele współpracy. 

Specjalistyczne poradnictwo - w 2020 r. rodziny miały ograniczony dostęp do poradnictwa 
specjalistycznego (psychologicznego i prawnego) ze względu na pandemię ( poradnictwo 
odbywało się w formie zdalnej). Ponadto rodziny objęte były wsparciem pracowników 
socjalnych: prowadzona była pogłębioną pracą socjalną, 8 rodzin objętych było 
kontraktem socjalnym. 

Cztery rodziny korzystające z pomocy asystenta rodziny objęte były wsparciem 
interdyscyplinarnym. Powoływany był zespół multi - profesjonalny – łącznie 4 zespołów. W 
skład zespołów w zależności od okoliczności wchodził pracownik socjalny, kurator sądowy, 
przedstawiciele szkół – pedagog i psycholog. Biorąc pod uwagę sytuację i potrzeby rodziny 
organizowano Posiedzenie Multiprofesjonalnego Zespołu Pomocy Rodzinie – łącznie 
odbyły się 4 posiedzenia ograniczenia spotkań zespołu związane było z pandemią.  

 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej 

Zgodnie z art. 191 ust. 8 i ust 10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w 
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placówce opiekuńczo--wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
odpowiednio wydatki w wysokości: 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka, 

c) 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach 

Łącznie w 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 146.912,52 zł  

Rodzinna Piecza Zastępcza  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

1. rodzina zastępcza  
a) spokrewniona, 
b) niezawodowa, 
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawo-

dowa specjalistyczna; 
2. Rodzinny dom dziecka. 

 

Odpłatność gminy za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosła 
76.803,95 zł. W rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku przebywało: 11 dzieci z tego 4 
dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą w tym 2 dzieci uzyskało pełnoletność, 2 dzieci 
powróciło do rodziny biologicznej  

 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1. placówki opiekuńczo-wychowawczej; 
2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 
3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

Dzieci z Gminy Żórawina kierowane są do Powiatowego Centrum Usług Społecznych w 
Kątach Wrocławskich w skład, którego wchodzą placówki opiekuńczo wychowawcze: 

1. Placówka Opiekuńczo wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1 - miesięczny koszt 
pobytu w 2020 r - 7.057,97 zł,  

2. Placówka Opiekuńczo wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2 - miesięczny koszt 
pobytu w 2020 r. – 7.927,73 zł,  

3. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu Interwencyjnego miesięczny koszt poby-
tu w 2020 r - 9333,11 zł.  



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2020 roku 

 - 73 - 

 

Odpłatność gminy za pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2020 roku 
wyniosła 70.108,57 zł  

W instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2020 roku przebywało: 6 dzieci z tego 1 
dziecko uzyskało pełnoletniość i wróciło do biologicznej rodziny,  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023  

dane za rok 2020 

 

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.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie przyjęty został Uchwałą Nr XI/78/2019 Rady Gminy w Żórawina z 
dnia 13 września 2019 roku.  

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 
Żórawina w zakresie wspierania rodziny, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomani.  

Program obejmuje zadania z czterech obszarów: 

1. profilaktyki i edukacji społecznej, 

2. ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,  

3. oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie,  
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4. podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Adresatami Gminnego Programu są: 

1. ofiary i sprawcy przemocy, 
2. rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci, 
3. rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, 
4. przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi prze-

mocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sądu, po-
licjanci, wychowawcy, terapeuci, kuratorzy społeczni, pracownicy służby zdrowia, du-
chowni), 

5. mieszkańcy Gminy Żórawina.  

Realizatorami Gminnego Programu są: 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

1. Urząd Gminy Żórawina, 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie, 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4. Szkoły, przedszkola, 
5. Komisariat Policji w Żórawinie 
6. Służba zdrowia. 

Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad 
prawidłowym wykonywaniem zadań zajmuje się Koordynator Gminnego Programu – 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie. 

 

1. 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, 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 
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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 2020 r odbyło się 4 razy. 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 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 2020 roku powołanych było 29 grup roboczych, które spotkały się na 142 
posiedzeniach.  

Pomocą grup roboczych w 2020 roku objęte było 48 rodzin.  

W 2020 roku założono 29 Niebieskich Kart A w tym: 26 założone przez Policję, 1 
przez szkołę, 2 karty założone przez ochronę zdrowia.  

Liczba wypełnionych Niebieskich Kart C w 2020 r (karta prowadzona z ofiarą 
przemocy) – 29  

Liczba wypełnionych Niebieskich Kart D w 2020 r (karta prowadzona ze sprawcą 
przemocy) – 31  

Liczba sprawców przemocy w rodzinie – 52  

Liczba ofiar - 52  

Liczba dzieci w rodzinach, które objęte były procedurą Niebieskich Kart – 9 

Liczba kobiet w rodzinach, które objęte były procedurą Niebieskich Kart – 37 

Liczba mężczyzn w rodzinach, które objęte były procedurą Niebieskich Kart – 6 
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Dominująca formą przemocy to przemoc psychiczna w 49 przypadkach, przemoc 
fizyczna 41, przemoc seksualna 2.  

W 2020 roku zamknięto 24 Niebieskie Karty z powodu braku zasadności 
podejmowania dalszych działań.  

 

POMOC SPOŁECZNA 

Gmina wykonuje najwięcej zadań z pomocy społecznej. Zadania gminy w tym 
zakresie są bardzo rozległe i zróżnicowane. Obejmują min. zapewnienie podstawowych 
potrzeb (schronienia, posiłku, ubrania w tym dla osób bezdomnych), przyznawanie i 
wypłacanie zasiłków, 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. 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej - pomoc społeczna jest 
instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.  

Należy podkreślić, że pomoc społeczna świadczona jest we wszystkich 
przypadkach, w których jednostka nie jest w stanie sobie poradzić. Udzielanie pomocy jest 
w pełni zgodne z podstawowymi zasadami życia społecznego w szczególności z zasadami; 

1. pomocniczości – oznacza to, że struktury wyższe (Gmina) nie powinny wyręczać 
struktur niższych czyli osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych w tym z czym 
mogą poradzić sobie we własnym zakresie, 

2. partycypacji społecznej - polegającą na włączaniu osób, rodzin do rozwiązywania 
swoich problemów, 

3. współodpowiedzialności – polega na wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów 
oraz kompetencji osób, rodzin w rozwiązywaniu swoich problemów a zadaniem sił 
zewnętrznych (Gminy) jest wspieranie, wzmacnianie czy tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi.  

Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żórawinie al. Niepodległości 15.  

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z tzw. szeroko 
rozumianej pomocy społecznej do których wlicza się zadania z  zakresu ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy 
o wypłacie i ustaleniu zasiłków dla opiekunów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
ustawy o przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o ochronie zdrowia 
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psychicznego, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci a także ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 
4 listopada 2016 r.  

Wiele zagadnień z zakresu pomocy społecznej doprecyzowywane są w drodze 
aktów wykonawczych tj. rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego. Zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów realizowany jest od 3 lat program „DOBRY START” 

Poniższe tabele pokazują najważniejsze informacje dotyczące osób i rodzin 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

W tabeli nr 1 przedstawione są wydatki Gminy na pomoc społeczną w roku 2020 z 
rozbiciem na poszczególne formy pomocy i liczbę osób korzystających ze świadczeń oraz 
kwotę świadczeń. 

 

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA  

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

w zł  

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB 
W 

RODZINACH  

0 1 2 3 4 5 

RAZEM  1 97 X 420643 96 156

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 2 25 235 126153 25 28

z tego 
3 X X 0 X X 

środki własne 

dotacja 4 X X 126153 X X 

w tym przyznane dla osoby  
5 22 209 112425 22 22

samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 6 3 26 13728 3 6

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 7 23 106 42389 23 34

z tego (z wiersza 7): 
8 X X 4502 X X 

środki własne 

dotacja 9 X X 37887 X X 

w tym przyznane z powodu  
10 7 36 14000 7 11

bezrobocia 

długotrwałej choroby 11 6 25 9732 6 6

niepełnosprawności 12 2 8 3200 2 3

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

13 7 28 11456 7 8
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FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA  

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

w zł  

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB 
W 

RODZINACH  

innego niż wymienione w wierszach 10-
13 

14 3 9 4001 3 8

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 15 1 X 1217 1 2

w tym (z wiersza 16): 
16 1 1 1217 1 2

w schronisku dla osób bezdomnych 

w schronisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi 

17 0 0 0 0 0

w ogrzewalni 18 0 0 0 0 0

w noclegowni 19 0 0 0 0 0

schronienie udzielone w sytuacji 
kryzysowej występującej na skalę 
masową (na podstawie art.48a ust. 9) 

20 X X 0 X X 

POSIŁEK 21 4 476 5120 4 9

w tym dla (z wiersza 22): 
22 1 74 518 1 6

dzieci 

UBRANIE 23 0 0 0 0 0

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 24 11 8785 168211 10 13

w tym (z wiersza 25): 
25 0 0 0 0 0

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na 
ubezpieczanie zdrowotne osobom 
mniemającym dochodu i uzyskania 
świadczeń na podst. ustawy o 
świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych  

26 0 0 0 0 0

w tym dla (z wiersza 27): 
27 0 0 0 0 0

osób bezdomnych 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

28 4 5 16662 4 9

Zasiłki celowe w formie biletu 
kredytowego  

29 0 0 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU 30 X 0 0 0 0

w tym (z wiersza 31): 
31 X 0 0 0 0

osobom bezdomnym 

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem  32 70 X 60891 70 120

w tym (z wiersza 33): 
33 17 21 10524 17 33

zasiłki specjalne celowe 

w tym (z wiersza 33):zasiłki celowe 
przyznane niezależnie od dochodu na 
podstawie art. 39a ust. 1 i 2  

34 0 X 0 0 0
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FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA  

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

w zł  

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB 
W 

RODZINACH  

Pomoc na ekonomiczne 
usamodzielnienie ogółem  

35 0 X 0 0 0

w tym (z wiersza 36): w naturze  
 36 0 0 0 0 0

 zasiłki 37 0 0 0 0 0

pożyczka 38 0 0 0 0 0

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 
(prawne, psychologiczne, rodzinne) 

39 X X X 0 0

INTERWENCJA KRYZYSOWA 40 X X X 0 0

PRACA SOCJALNA 41 X X X 129 280

       

 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM 
PRZYZNANO DECYZJĄ 

ŚWIAD. 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ w zł 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB W 
RODZINACH 

Odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

42 4 43 131159 4 4

 

 
 
Poniższa tabela przedstawia środki finansowe na wydatki z pomocy społecznej i innych obszarach 
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne i zlecone) w 
złotych. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok 2020 

OGÓŁEM ( działy) 1 15 563 090 20 339 985

W tym: w budżecie OPS 2 15 202 605 19 979 368

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 16 240

w tym: w budżecie OPS 4 0 0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 188 211 185 888

w tym: w budżecie OPS  6 0 0

85202 - Domy pomocy społecznej 7 80 265 131 159

w tym: w budżecie OPS  8 80 265 131 159

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 2 726 1 217

w tym: w budżecie OPS  10 2 726 1 217

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 0 0
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok 2020 

w tym: w budżecie OPS  12 0 0

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

13 10 413 9 790

w tym: w budżecie OPS  14 10 413 9 790

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

15 99 332 93 843

w tym: w budżecie OPS 16 99 332 93 843

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 2 114 2 709

w tym: w budżecie OPS 18 0 0

85216 - Zasiłki stałe 19 139 554 126 153

w tym: w budżecie OPS 20 139 554 126 153

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 21 X X 

w tym: w budżecie PCPR 22 X X 

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 23 606 944 656 759

w tym: w budżecie OPS 24 606 944 656 759

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 

25 0 0

w tym: w budżecie OPS  26 0 0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 129 475 174 211

w tym: w budżecie OPS 28 129 475 174 211

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 28 391 31 218

w tym: w budżecie OPS 30 28 391 31 218

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0

w tym: w budżecie OPS  32 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
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok 2020 

w tym: w budżecie OPS 34 0 0

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0

w tym: w budżecie OPS 36 0 0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0

w tym: w budżecie OPS  38 0 0

85295 - Pozostała działalność 39 0 5 792

w tym: w budżecie OPS  40 0 5 792

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

41 0 0

w tym: w budżecie OPS 42 0 0

85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 43 0 0

w tym: w budżecie OPS  44 0 0

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 38 160 29 480

w tym: w budżecie OPS  46 0 0

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

47 24 000 10 800

w tym: w budżecie OPS  48 0 0

85501 - Świadczenie wychowawcze 49 11 444 862 15 998 837

w tym: w budżecie OPS  50 11 444 862 15 998 837

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

51 2 421 169 2 540 618

w tym: w budżecie OPS  52 2 421 169 2 540 618

85504 - Wspieranie rodziny 53 58 320 53 140

w tym: w budżecie OPS  54 58 320 53 140

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 55 108 000 115 500

w tym: w budżecie OPS 56 0 0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 57 0 0

w tym: w budżecie OPS  58 0 0

85507 - Dzienni opiekunowie 59 0 0

w tym: w budżecie OPS  60 0 0
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2019 Rok 2020 

85508 - Rodziny zastępcze 61 95 208 76 804

w tym: w budżecie OPS  62 95 208 76 804

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 63 76 057 70 109

w tym: w budżecie OPS  64 76 057 70 109

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 

65 9 889 9 718

w tym: w budżecie OPS  66 9 889 9 718

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 

67 0 0

w tym: w budżecie OPS  68 0 0

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 69 0 0

w tym: w budżecie OPS  70 0 0

 
 

 



XX..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  KKOOMMUUNNAALLNNAA  

1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 

 Zaopatrzenie w wodę gminy Żórawina w roku 2020 kształtowało się na poziomie 

bardzo dobrym. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na dzień 31.12.2020 wynosiła ok.  

10.758 (w 2017 r. – 9900).  Z wodociągów naszego Zakładu na koniec 2020r. korzystało 

4126 indywidualnych gospodarstw domowych, 220 instytucji, zakładów pracy i osób 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Żórawina, z czego 226 zostało 

przyłączonych w ciągu roku.  Ponadto w 2020r. 18 odbiorców rozliczanych było na 

podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałtów). W 2020r. dokonano ponadto 474 

wymian wodomierzy u odbiorców, zaopatrywanych w wodę na terenie gminy. Większość 

wymian związana byla z zakończeniem okresu legalizacji wodomierzy. Na terenie Gminy 

Żórawina wodę rozprowadzano systemem sieci wodociągowej wraz z przyłączami o 

łącznej długości 188,7 km co oznacza przyrost w stosunku do poprzedniego roku o 5,32 

km. Zakład zaopatruje w wodę wszystkie miejscowości zlokalizowane na terenie Gminy 

Żórawina. 

 

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, Rzeplin, Szukalice, 
Komorowice, Karwiany 

2 360 

2 SUW Jaksonów Jaksonów oraz Przecławice 2 100 

3 SUW Żerniki Wielkie Żerniki Wielkie, Galowice, Wilczków 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, Zagródki, Wojkowice, Turów, 
Mędłów, Suchy Dwór 

3 200 
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2. Strefy zasilania miejscowości w wodę z poszczególnych stacji uzdatniania wody 

 

1)  Średniodobowa produkcja wody na poszczególnych stacjach uzdatniania wody 

 

Tabela 1. Średnia dobowa produkcja wody na stacjach uzdatniania wody w 2019 - 2020 r. 
 

SUW 

Średnia dobowa produkcja 
wody wynikająca z 

pozwolenia 
wodnoprawnego [m3/d] 

Średnia dobowa produkcja wody na SUW [m3/d] 

2019 2020 

Bratowice 803,4 409 420 

Jaksonów 303 88 97 

Stary Śleszów 404 177 185 

Węgry 520 140 151 

Żerniki Wielkie 68,6 26 93 

Żórawina 1580 1014 1001 

SUMA 3679 1854 1947 

2) Struktura produkcji 

 

Strukturę produkcji wody według SUW w 2020 r. przedstawiono na wykresie nr 1. 

 

Wykres 1: Struktura produkcji wody na SUW Żórawina w roku 2020 
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 W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały przyrost liczby odbiorców rozliczanych 

według wskazań wodomierzy. W 2020 roku

121 do roku 2019. Wzrostową tendencję liczby odbiorców w latach 2014 

przedstawiono na wykresie 2.

 

 Przychody ze sprzedaży generują klienci z dwóch grup odbiorców: gospodarstwa 

domowe oraz podmioty gospoda

podziałem na grupy odbiorców przedstawiono na wykresie 3.

51%

5%

3215

2014 2015

3000

3300

3600

3900

4200

4500

Wykres 2 : Liczba odbiorców świadczonych usług na koniec roku 2020

Raport o stanie Gminy Żórawina w 2020 roku 

 - 85 - 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały przyrost liczby odbiorców rozliczanych 

według wskazań wodomierzy. W 2020 roku liczba tych odbiorców wzrosła o w

121 do roku 2019. Wzrostową tendencję liczby odbiorców w latach 2014 

przedstawiono na wykresie 2. 

ze sprzedaży generują klienci z dwóch grup odbiorców: gospodarstwa 

domowe oraz podmioty gospodarcze. Strukturę sprzedaży wody w latach 2011 

podziałem na grupy odbiorców przedstawiono na wykresie 3. 
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3) Hurtowy zakup wody 

 

 Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2020 prowadzone były z 

wykorzystaniem ujęć własnych ze studni głębinowych, oraz dzięki doraźnym w przypadku 

awarii, zakupom wody od ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Św. Katarzynie 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). 

 Ilości zakupionej wody od ZGK  i od KPWiK w latach 2018 – 2020 przedstawiono na 

wykresie 4. 

 

4) Straty produkowanej wody 

 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie utrzymuje standart 

optymalnego poziomu wycieków w sieciach wodociągowych eksploatowanych przez 

Zakład. W kontekście analizy przesyłu wody GZGK w Żórawinie pod kątem dbałości o 
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koszty przesyłu wody i jej oszczędzanie może być uważana jako przykład bardzo 

poważnego, racjonalnego i merytorycznego traktowania kosztów (w zakresie ich 

minimalizacji). GZGK w Żórawinie utrzymuje od wielu lat optymalny kosztowo poziom strat 

wody w sieci wodociągowej.  

 Aktualnie, co można stwierdzić na bazie prowadzonych pomiarów, straty z 

wycieków we wszystkich obszarach sieci utrzymują się na ekonomicznym poziomie, a 

profesjonalne podejście służb GZGK w Żórawinie (z powodu ciągłego bieżącego nadzoru 

nad stratami wody) zasługuje na wysokie uznanie i spełnia w pełni wymogi standardu 

Optymalnego Poziomu Wycieków. Wykres nr 5 przedstawia straty wody w latach 2010 – 

2020. 

 

5) Kontrola jakości wody 

 

 Jakość wody dostarczanej do mieszkańców gminy Żórawina w roku 2020  podlegała 

systematycznej kontroli w ramach wewnętrznych i zewnętrznych monitoringów 
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kontrolnych oraz przeglądowych. 

 Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom gminy Żórawina w roku 2020 

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 2020 na potrzeby GZGK w Żórawinie. 

 

L.p. 
Nazwa 

wodociągu 
sieciowego 

Liczba 
próbek 

pobranych 
przez PSSE 

we 
Wrocławiu 

Liczba próbek pobranych na potrzeby GZGK w Żórawinie 
Liczba 
próbek 
ogółe

m Monitoring 
przeglądowy 

Monitoring 
kontrolny 

Monitoring 
wody 

surowej 

Badania do 
odbioru sieci 
wodociągow

ych 

Pozostałe 
dodatkowe 

badania 

1. Żórawina 31 2 8 2 7 12 62 

2. Węgry 17 1 4 2 0 12 36 

3. 
Stary 

Śleszów 
19 1 4 2 1 12 39 

4. Jaksonów 13 0 2 2 0 12 29 

5. Bratowice 21 1 4 3 1 12 42 

6. 
Żerniki 
Wielkie 

12 0 2 1 2 12 29 

 SUMA 237 

 

 

6) Udział wodomierzy ze zdalnym odczytem 
 
 Wskaźnik jest relacją liczby wodomierzy głównych, dla których możliwy jest zdalny 

odczyt danych do ogólnej liczby wodomierzy głównych posiadanych przez 

przedsiębiorstwo. Zwiększenie wartości wskaźnika wpływa na poprawę jakości i 

skuteczności pomiarów, jak również pośrednio na poziom strat wody. W przypadku strat 

wody, wodomierze z odczytem zdalnym (w systemie online) są nieodzownym elementem 
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tworzenia opomiarowanych stref, które pozwalają szybko uzyskać odpowiedź czy 

zanotowany zwiększony dopływ do strefy jest efektem ponadnormatywnego rozbioru 

wody, czy też jest to efekt awarii. 

 

Odsetek wodomierzy ze zdalnym odczytem w stosunku do ogólnej liczby wodomierzy 
 

Sposób kalkulacji:  
��������	�
������ół�
���	���
�	����


��������	�
������ół�

%, 

 
licznik: liczba wodomierzy głównych ze zdalnym odczytem, które posiadają odbiorcy usług 
mianownik: liczba wodomierzy głównych, które posiadają odbiorcy usług 

 
���

����
≈ 12 % 

 

W grupie przedsiębiorst małych (wg. Benchmarking IGWP – Wybrane wyniki 

przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, Bydgoszcz 2020) za najbardziej 

prawdopodobny wskaźnik udziału wodomierzy ze zdalnym odczytem można przyjąć 

wielkość na poziomie ok. 15%. 

 
 
7) Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę 
 
 Wskaźnik energochłonności procesu zaopatrzenia w wodę jest podstawową miarą 

oceny energetycznej procesu  zaopatrzenia w wodę. Jest obliczany jako iloraz ilości energii 

elektrycznej zużytej w procesie poboru, uzdatniania i dostarczania wody na jednostkę 

objętości wody sprzedanej odbiorcom końcowym z wyłączeniem sprzedaży hurtowej. 

 

Sposób kalkulacji:  

���ść��ż������������������������������������,��	���������	�������������	

���ść�����	������	��ół�

kWh/m3, 

 

������

������
= 0,87 kWh/ m3 

 

licznik: ilość zużytej energii elektrycznej w procesie poboru, uzdatniania i dostarczania wody [kWh] 
– zużycie energii w przedsiębiorstwie w całym procesie zaopatrzenia w wodę, od etapu poboru 
wody przez etap uzdatniania po etap dostarczenia wody do odbiorcy końcowego. 
mianownik: Ilość sprzedanej wody ogółem – łączna ilość sprzedanej wody taryfowej (bez podziału 
na taryfowe grupy odbiorców) z wyłączeniem sprzedaży hurtowej. 
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 Wartość wskaźnika (wg. Benchmarking IGWP – Wybrane wyniki przedsiębiorstw 

wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, Bydgoszcz 2020) w grupie małych 

przedsiębiorstw mieści się w zakresie 0,39-0,83 kWh/ m3 

 

 

8) Samowystarczalność energetyczna Stacji Uzdatniania Wody 
 
 Wskaźnik  energetyczny Stacji Uzdatniania Wody to liczbowy obraz udziału energii 

elektrycznej wyorodukowanej samodzielnie w stosunku do energii elektrycznej zużytej w 

procesie oczyszczania wody. 

 
 

Sposób kalkulacji:  
���ść�����������	��������������� �������������!

���ść��ż��������������������������������	
% 

 
licznik: ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych, kWh 
mianownik: ilość zużytej energii elektrycznej w procesie oczyszczania wody, kWh 

 

�����

������
= 11% 

 

 

 

4.  Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i beczki asenizacyjne 

 

1. Oczyszczalnia ścieków 

 

 W 2020 roku oczyszczalnia odprowadziła do odbiornika rzeki Ślęzy 236 690 m3 

ścieków oczyszczonych. Poniżej wykres nr 6 przedstawiający łączną ilości ścieków 

przyjętych na oczyszczalnię ścieków kolejno w latach 2012 ÷ 2020. 
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 Na łączną ilość ścieków składały się ścieki dopływające hydraulicznie oraz ścieki 

dowożone. W roku 2020 ilość ścieków dowożonych wyniosła 84 656 m3, co stanowiło 

35,77 % 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. 

 

1) Badania jakości ścieków na oczyszczalni 

 

 Wykonano 4 badania średniodobowe ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych  

przez akredytowane laboratorium – wartości zanieczyszczeń w ściekach były zgodne z 

wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Ze względu na duży ładunek zanieczyszczeń w 

ściekach dowożonych oczyszczalnia jest dociążona w większym stopniu ładunkowo niż 

hydraulicznie. Zatem powinno się dążyć do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

ograniczenia dostaw ścieków dowożonych, które często są zagniłe i wymagają 

zwielokrotnionego nakładu energii elektrycznej na ich oczyszczenie. 
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Wykres 6: Zestawienie ilości ścieków wprowadzanych na oczyszczalnie w latach 2012 - 2020
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2) Energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków 
 
 
 Wskaźnik energochłonności procesu odbioru i oczyszczania ścieków to relacja ilości 

energii zużytej w procesie odbioru i oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów 

ściekowych w stosunku do ilości ścieków oczyszczonych. Wyznacza jednostkowe zużycie 

energii niezbędnej do oczyszczenia 1m3 ścieków. 

 

Sposób kalkulacji:  
���ść��ż��������������������	�����������������ś����ó�

���śćś����ó�����������!
kWh/m3, 

 
licznik: ilość zużytej energii elektrycznej w procesach przesyłu oraz oczyszczania ścieków, w tym 
ilość zużytej energii niezbędnej do przepompowania lub tłoczenia ścieków oraz utylizacji osadów z 
wyłączeniem zużycia energii w procesach suszenia lub spalania osadów. 
mianownik: łączna ilość ścieków oczyszczonych w ciągu roku na oczyszczalni. Kategoria ilości 
ścieków obejmuje również wody grawitacyjne, opady, zrzuty nieopomiarowane. 
 
 

������

����"�
= 2,6 kWh/m3 

 

 Analizując rozkład częstości wartości wskaźnika (wg. Benchmarking IGWP – 

Wybrane wyniki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, Bydgoszcz 

2020) w grupie małych przedsiębiorstw zauważono, że w większości przypadków wartość 

tego wskaźnika mieści się w granicach 1 kWh/m3  - 2 kWh/m3. 

 
 

3) Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków 
 
 Wskaźnik  energetyczny oczyszczalni ścieków to liczbowy obraz udziału energii 

elektrycznej wyorodukowanej samodzielnie w stosunku do energii elektrycznej zużytej 

procesie oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. 

 
Sposób kalkulacji:  

���ść�����������	��������������� �������������!

���ść��ż������������������������������ś����ó������������	�����������	ó�
% 

 
licznik: ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych, kWh 
mianownik: ilość zużytej energii elektrycznej w procesie oczyszczania ścieków oraz w procesie 
utylizacji ścieków zagospodarowania osadów w oczyszczalni, kWh 

 

�����

��"���
= 15% 
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5. Przepompownie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 

 

1)  Pompy w przepompowni ścieków 

 Awaryjność pomp w przepompowniach ścieków wynikała głównie z braku 

świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Żórawina. Przyczyną licznych awarii jest 

niewłaściwe korzystanie przez mieszkańców z kanalizacji sanitarnej w szczególności 

poprzez wrzucanie do niej chusteczek nawilżanych, zawieszek do kostek WC, ścierek do 

podłóg, resztek jedzenia, w tym kości i innych odpadów, które nie powinny trafić do 

ścieków. Większość interwencji dotyczyła czyszczenia niedrożnych pomp, które ulegały  

zatrzymaniu, często również przegrzaniu, a nie jednokrotnie spaleniu, co wymagało 

oddania ich do naprawy. 

 
 a) Czyszczenie przepompowni ścieków 

 Przepompownie wymagały czyszczenia i wyciągnięcia z nich materiałów 

wrzucanych do kanalizacji przez mieszkańców. Przy małym zanieczyszczeniu 

przepompownie mogły być doraźnie wyczyszczone sprzętem GZGK; przy silnym 

zanieczyszczeniu specjalistycznym sprzętem typu WUKO metodą hydrodynamiczną, co 

dawało długotrwały efekt. W roku 2020 usunięto ok 41 awarii na 27 przepompowniach 

ścieków. 

 Mając na uwadze prawidłową pracę pomp w przepompowniach ścieków, 

konieczne jest usuwanie zbędnych zanieczyszczeń w postaci szmat, kamieni, elementów 

plastikowych, zbrylonych tłuszczów itp. przez specjalistyczny sprzęt. 

 W 2021 roku planowane są kolejne czyszczenia specjalistyczne wszystkich 

przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Regularne czyszczenie przepompowni 

skraca czas czyszczenia, zapewnia skuteczniejszą eksploatację poprzez mniejszą 

awaryjność pomp i pływaków, podnosi bezpieczeństwo pracowników przy ich eksploatacji 

(mniej odorów i innych szkodliwych gazów). 

 

b)   Przewody kanalizacji sanitarnej 

 Zapychanie rurociągów kanalizacji sanitarnej jest wynikiem wprowadzania do 

kanalizacji ścieków o stanie i składzie zagrażającym prawidłowej eksploatacji instalacji, 

sieci i innych urządzeń kanalizacyjnych. Zatory powstające w wyniku wlewania gorących 
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tłuszczy z gospodarstw domowych do zlewów i toalet, musiały być niezwłocznie usuwane, 

aby udrożnić instalację oraz przywrócić prawidłową pracę przepompowni ścieków. 

Powyższe zdarzenia mogą doprowadzić do przepełnienia infrastruktury kanalizacyjnej i 

przedostania się ścieków poza instalację. Dlatego zatory były niezwłocznie usuwane 

sprzętem typu WUKO metodą hydrodynamiczną. 

 

4. Beczki asenizacyjne 

 Tabor asenizacyjny obejmuje obecnie cztery pojazdy. Ścieki odbierane są od 

mieszkańców gminy Żórawina. Ilość ścieków dowożonych przedstawiono na wykresie nr 7. 

 

5. Kontrole, przeglądy, remonty, budowy 

• Styczeń 2020 – wymiana sondy hydrostatycznej w przepompowni w Karwianach, 

• Luty 2020 – wymiana pompy w przepompowni w Żórawienie, przegląd i 

konserwacja hydrantów na Oczyszczalni Ścieków, 

• Marzec 2020 – instalacja monitoringu na przepompowni w Żórawienie, 

• Kwiecień 2020 – wymiana pomp w przepompowni w Karwianach oraz Mędłowie, 

• Wrzesień 2020 – wymiana pomp w przepompowni w Żórawienie, 

• Listopad 2020 – wymiana pomp w przepompowni w Mędłowie, 

• Grudzień 2020 – techniczny przegląd sprzętu gaśniczego na Oczyszczalni Ścieków. 
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• Kontrole przez podmioty zewnętrzne (WIOŚ/PPIS) - brak 

 Dodatkowo w 2020 r. przeprowadzono wymianę rozdzielnicy zasilająco - 

sterowniczej pompowni ścieków nr PS2 i PS6 w Żórawinie oraz przeprowadzono 

kompleksową modernizacje głównej przepompowni PS7 przy ul. Wrocławskiej w 

Żórawinie. Przepompownia ta tłoczy wszystkie nieczystości ciekłe bezpośrednio na 

oczyszczalnię ścieków, które trafiają do kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości 

Żórawina. Powodem dla którego zaszła konieczność przeprowadzenia modernizacji 

przepompowni była niewystarczająca wydajność tłoczenia ścieków do oczyszczalni ścieków 

w Żórawinie (stale rosnąca liczba mieszkańców oraz podłączeń do kanalizacji). Efektem 

tego zjawiska były czasowe przepełnienia zbiornika przepompowni, gromadzenie się 

ścieków w pobliskich studzienkach kanalizacyjnych, jak i również brak możliwości odpływu 

ścieków z pozostałych przepompowni na terenie miejscowości. 

 Modernizacja obejmowała całkowity demontaż istniejącego wyposażenia zbiornika 

przepompowni, a następnie montaż nowego wyposażenia tj: 

 Zestaw pomp 

 Układ rur tłocznych 

 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza 

6. Dokumentacja techniczna 

 

Zakład nieodpłatnie wydaje inwestorom warunki techniczne oraz opiniuje 

dokumentację 

projektową sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.   

W 2020 roku: 

– wydano 296 warunków technicznych, 

– uzgodniono 145 dokumentacji projektowych, 

– dokonano 127 odbiorów (przeglądów) technicznych. 

Na poniższym wykresie nr 8 przedstawiono ilości obsłużonej dokumentacji technicznej w 

latach 2013-2020. 
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7. Wykonane budowy w roku 2020 

 

1) Infrastruktura wodociągowa 

 

 W roku 2020 GZGK w Żórawinie wykonał 3,29 km sieci i 1,25 km przyłączy. 

Ilość wybudowanych sieci wodociągowych i przyłączy przez GZGK Żórawina w okresie             

2011-2020 przedstawiono na wykresie 9. 
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 W czerwcu 2020 roku GZGK zakończył budowę sieci wodociągowej tranzytowej na 

terenie gminy Żórawina łączącej miejscowość Wilczków z miejscowością Żerniki Wielkie. 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 2 200 metrów. Jest to przewód 

tranzytowy, mający za celu połączenie Stacji Uzdatniania wody w Żernikach Wielkich ze 

stacją uzdatniania wody w Żórawinie. 

 

Jest to optymalne rozwiązanie techniczne umożliwiające: 

• Zasilanie z obu stacji uzdatniania wody miejscowości Wilczków, Galowice i Żerniki 

Wielkie w przypadku awarii. 

• Przyczyni się do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych SUW Żerniki 

Wielkie. 

• SUW Żerniki Wielkie będzie wspomagał SUW Żórawina w okresie zwiększonej 

produkcji wody np. latem. 

 Ogółem na terenie gminy Żórawina wykonane zostały inwestycje sieci  
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wodociągowych o łacznej długości 5,32 km i przyłaczy 3,39 km, co przedstawia wykres nr 

10. 

  
 

 

8. 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. 

 

 

Inwestycje wykonane przez GZGK

Ogólnie na terenie gminy

Wykres 10: Długość sieci i przyłączy wodociągowych wykonanych w gminie Żórawina w 
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wodociągowych o łacznej długości 5,32 km i przyłaczy 3,39 km, co przedstawia wykres nr 

Awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych 
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W omawianym okresie działalności Zakładu miały miejsce awarie na sieciach i 

przyłączach wodociągowych. Odnotowano 46 awarii, tj ok 35% mniej niż w roku 2019.  
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9. Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy
 
 Wskaźnik awaryjności eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy jest relacją 

liczby awarii do dlugości eksploatowanej sieci wodociągowej. Niezbędne jest, dla 

prawidłowego interpretowania wyników analiz

podejścia do kwalifikowania zdarzeń awarii.

 

Sposób kalkulacji:  
�����������������������������������	���

	ł���

 
 
licznik: liczba awarii na sieci wodociągowej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo bez względu na 
rodzaj własności w roku w sztukach (zatory, uszkodzenia, niesprawności)
mianownik: różnica między łączną długością sieci wodociągowej ( 
przez przedsiębiorstwo bez względu ma rodzaj własności, a długością przyłączy wodociągowych 
eksploatowanych przez przedsiębiorstwo bez względu na rodzaj własności.
 
 

 

 W tej grupie przedsiębiorswt  

przedsiębiorstw wodociągowo 

prawdopodobną do ogólnych rozważań koncepcyjnych można przyjąć wielkość wskaźnika 

awaryjności sieci wodociągowej na poziomie ok. 

 

 

Awarie "dołki"

Awarie pozostałe
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eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy 

Wskaźnik awaryjności eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy jest relacją 

liczby awarii do dlugości eksploatowanej sieci wodociągowej. Niezbędne jest, dla 

prawidłowego interpretowania wyników analizy porównawczej zapewnienie jednolitego 

podejścia do kwalifikowania zdarzeń awarii. 

�����������������������������������	���ą�����

���ść�������������������������łą��
szt/km/rok,

: liczba awarii na sieci wodociągowej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo bez względu na 
rodzaj własności w roku w sztukach (zatory, uszkodzenia, niesprawności) 

: różnica między łączną długością sieci wodociągowej ( z przyłączami) eksploatowanej 
przez przedsiębiorstwo bez względu ma rodzaj własności, a długością przyłączy wodociągowych 
eksploatowanych przez przedsiębiorstwo bez względu na rodzaj własności. 

�"

���
= 0,10 szt/km/.rok 

W tej grupie przedsiębiorswt  (wg. Benchmarking IGWP –

przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, Bydgoszcz 2020) 

prawdopodobną do ogólnych rozważań koncepcyjnych można przyjąć wielkość wskaźnika 

awaryjności sieci wodociągowej na poziomie ok. 0,10 szt./km/rok. 

Awarie "dołki"

Awarie pozostałe
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Wykres 12: Zestawienie awarii w roku 2020

Wskaźnik awaryjności eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy jest relacją 

liczby awarii do dlugości eksploatowanej sieci wodociągowej. Niezbędne jest, dla 

y porównawczej zapewnienie jednolitego 

szt/km/rok, 

: liczba awarii na sieci wodociągowej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo bez względu na 

z przyłączami) eksploatowanej 
przez przedsiębiorstwo bez względu ma rodzaj własności, a długością przyłączy wodociągowych 

– Wybrane wyniki 

kanalizacyjnych w Polsce, Bydgoszcz 2020) za najbardziej 

prawdopodobną do ogólnych rozważań koncepcyjnych można przyjąć wielkość wskaźnika 
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Infrastruktura kanalizacyjna 

  

  W roku 2020 na terenie gminy Żórawina wykonano 0,53 km sieci kanalizacyjnych, 

oraz 3,22 km przyłączy kanalizacji sanitarnej z czego 0,152 km sieci oraz 0,833 km 

przyłączy wykonano siłami GZGK (wykres 11).       

 

 
Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików 
 
 Wskaźnik awaryjności eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików jest 

relacją liczby awarii do długości eksploatowanej sieci wodociągowej. Niezbędne jest, dla 

prawidłowego interpretowania wyników analizy porównawczej, zapewnienie jednolitego 

podejścia do kwalifikowania zdarzeń awarii.  W ramach rozszerzenia zakresu analiz 

prowadzono ewidencję przyczyn awarii. 

 

Sposób kalkulacji:  
����������������������������������������������

	ł���ść��������������������������������ó�
szt/km/rok, 

 
licznik: liczba awarii na sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo bez względu na 
rodzaj własności w roku w sztukach (zatory, uszkodzenia, niesprawności) 
mianownik: różnica między łączną długością sieci kanalizacyjnej ( z przyłączami) eksploatowanej 
przez przedsiębiorstwo bez względu ma rodzaj własności, a długością przyłączy kanalizacyjnych 
eksploatowanych przez przedsiębiorstwo bez względu na rodzaj własności. 
 
 

��

��
= 1,7 szt/km/rok 
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Wykres 11: Zestawienie wykonanej kanalizacji na terenie gminy Żórawina w 
roku 2020.

Sieć kanalizacyjna

Przyłącza kan.
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 W tej grupie przedsiębiorst (wg. Benchmarking IGWP – Wybrane wyniki 

przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, Bydgoszcz 2020) za najbardziej 

prawdopodobną do ogólnych rozważań koncepcyjnych można przyjąć wielkość wskaźnika 

awaryjności sieci kanalizacyjnej na poziomie ok. 0,11 – 0,25 szt./km/rok. 

 

 

Prace działu remontowo-budowlanego wykonane w roku 2020 

 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie poszerzył swój zakres usług 

świadczonych dla mieszkańców naszej Gminy o odwierty studni głębinowych na 

potrzeby gospodarcze. Wiercimy studnie o średnicy 110 mm i  do maksymalnej 

głębokości 30 m, do budowy studni używamy atestowanych niebieskich rur PVC. 

Właściciel nieruchomości  ma prawo do pobierania wód podziemnych w celu zaspokojenia 

potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego w ilości nie 

przekraczającej 5m3/dobę. Wiercenie studni o głębokości do 30m w celu ujęcia wód 

podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie wymaga opracowywania 

projektu czy uzyskania pozwolenia. 

 Dział remontowo-budowlany świadczy dodatkowo usługi w zakresie montażu 

zbiorników bezodpływowych (w roku 2020: realizacja montażu 4 zbiorników),  

remontowych oraz budowlanych w zakresie budownictwa drogowego na zlecenie Urzędu 

Gminy Żórawina oraz zleceniodawców prywatnych. Zajmowano się zarówno remontami 

nawierzchni dróg utwardzonych jak i nieutwardzonych. 

 Gminny Zakład Komunalny w Żórawinie posiada także w swojej ofercie wynajem 

kabin sanitarnych wraz z serwisem. Do jej powstania przyczynił się dynamiczny rozwój 

naszej firmy i świadczonych przez nas usług w pełni dopasowanych do potrzeb klienta. 
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Doposażenie parku maszynowego w roku 2020:

 W zakresie świadczenia usług remontowo

powiększony o Minikoparkę CAT oraz samochód ciężarowy TGM MAN 18 o ładowności do 

10 ton, 

 Wiertnica do odwiertów studni głębinowych do max. głębokości

 Zamrażarka do rur Ø 50,

 Zgrzewarka elektrooporowa KMT do rur Ø 250,

 Filtr ciśnieniowy Ø1400 wraz ze złożem na SUW Żórawina,

 Zapasowe pompy głębinowe Grundfoss na SUW Żórawina oraz Żerniki Wielkie

 Naprawa trzech dmuchaw do napowietrzania reaktorów bi

 Zadymiarka na potrzeby kontroli prawidłowości podłączeń do kanalizacji sanitarnej,

 Wymiana pompy do recyklingu osadu.

 

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW W BRZEŚCIU

 

Działania podjęte na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Brześciu 
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u maszynowego w roku 2020: 

W zakresie świadczenia usług remontowo-budowlanych dział techniczny został 

owiększony o Minikoparkę CAT oraz samochód ciężarowy TGM MAN 18 o ładowności do 

Wiertnica do odwiertów studni głębinowych do max. głębokości

Zamrażarka do rur Ø 50, 

Zgrzewarka elektrooporowa KMT do rur Ø 250, 

Filtr ciśnieniowy Ø1400 wraz ze złożem na SUW Żórawina, 

Zapasowe pompy głębinowe Grundfoss na SUW Żórawina oraz Żerniki Wielkie

Naprawa trzech dmuchaw do napowietrzania reaktorów biologicznych,

Zadymiarka na potrzeby kontroli prawidłowości podłączeń do kanalizacji sanitarnej,

Wymiana pompy do recyklingu osadu. 

SKŁADOWISKO ODPADÓW W BRZEŚCIU 

Działania podjęte na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 

budowlanych dział techniczny został 

owiększony o Minikoparkę CAT oraz samochód ciężarowy TGM MAN 18 o ładowności do 

Wiertnica do odwiertów studni głębinowych do max. głębokości 30 m, 

Zapasowe pompy głębinowe Grundfoss na SUW Żórawina oraz Żerniki Wielkie 

ologicznych, 

Zadymiarka na potrzeby kontroli prawidłowości podłączeń do kanalizacji sanitarnej, 

Działania podjęte na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  
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 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie na podstawie uchwały nr 

IV/26/2007 Rady Gminy Żórawina z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu 

„Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żórawinie” objął w zarząd gminne 

składowisko odpadów w Brześciu. W dniu 21 grudnia 2018 r. Zakład otrzymał nową 

decyzję nr Z 17.6/2020  wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na 

zamknięcie w/w składowiska. Prace rekultywacyjne winny być zakończone do dnia 29 

grudnia 2021 r. Składowisko obecnie jest w fazie poeksploatacyjnej, zaprzestano 

przyjmować odpady w XII 2006 r. Powyższa decyzja wraz ze stanowiącą jej podstawę 

dokumentacją prezentują założenia w zakresie docelowego ukształtowania terenu 

składowiska w Brześciu znacznie ograniczyła koszty po stronie realizacji w obszarze 

stosowanych materiałów i surowców.  W ramach rekultywacji technicznej mają zostać 

wykonane prace, mające na celu zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną skarp oraz 

powierzchni korony składowiska. Aby móc realizować w/w zadania GZGK w Żórawinie 

otrzymał decyzję nr O 58.5/2020 z dnia  29 grudnia 2020 r. na przetwarzanie odpadów. 

Dzięki uzyskaniu tej decyzji GZGK w Żórawinie mógł przyjmować określone odpady już w 

fazie poeksploatacyjnej składowiska w celu przeprowadzenia jego rekultywacji zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Określone odpady służyły do wykonania uzupełnienia – 

ukształtowania czaszy składowiska z zachowaniem odpowiednich spadków.  

 Zakład jako zarządca przedmiotowej instalacji - w ramach wydanej decyzji na 

zamknięcie składowiska – zobligowany jest przez okres 30 lat do prowadzenia badań 

wybranych parametrów w zakresie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej. W 

latach 2007-2011 badania te przeprowadzał IMiGW we Wrocławiu, od 2012r. – OIKOS w 

Świętej Katarzynie. Zakres sprawowanego nadzoru obejmuje badanie wód podziemnych z 

3 piezometrów, co 3 miesiące w zakresie: pomiar poziomu wód podziemnych, odczyn pH, 

przewodność elektrolityczna właściwa, azot amonowy, metale ciężkie: Zn, Cu, Pb, Cd, Cr+6, 

Hg, ogólny węgiel organiczny OWO, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, 

monitoring osiadania powierzchni kwatery – raz w roku, codzienne badanie opadu 

atmosferycznego.  

  

 

 



XXII..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA  
 

Zasób mieszkaniowy Gminy Żórawina według stanu na dzień 01.04.2021 roku 

obejmuje 86 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 4643,63 m2. Wielkość zasobu 

mieszkaniowego określa poniższa tabela. W roku 2020 nie uległ on zmianie w stosunku do 

roku 2019. 

 

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 
6a 

4 mieszkania 

1. 67,90 m² 
2. 40,10 m² 
3. 64,00 m² 
4. 62,20 m² 

średni 
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L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 
Ocena stanu 
technicznego 

budynku 

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. 
Wrocławska 18 

2 mieszkania 
1. 20,00 m² 
2. 20,00 m² 
 

średni 

24 Krajków 32 1 mieszkanie 1. 67,14 m² zły 
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L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 
Ocena stanu 
technicznego 

budynku 

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..  PPLLAANNOOWWAANNIIEE  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEE  

 

1. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r.  na terenie Gminy Żórawina obowiązywały  miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów o łącznej powierzchni 

szacowanej na ok. 2234 ha. W roku 2020 Rada Gminy Żórawina uchwaliła 2 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych: Suchy Dwór i Rzeplin (zmiana planu). 

2. Łączna powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonymi w roku 2020  wynosi ok. 5,2 ha. 

3. Łączna powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

będących w trakcie realizacji w roku 2020 jest szacowana na ok. 1748 ha i dotyczy 

terenów położonych w obrębach geodezyjnych: Bogunów (cały obręb), Galowice, 

Jaksonów (cały obręb), Mędłów, Suchy Dwór i Żerniki Wielkie (cały obręb).  

4. W roku 2020 Rada Gminy Żórawina podjęła 2 uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Suchy Dwór. 

5. Łączna powierzchnia terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjętymi 

w roku 2020  wynosi ok. 5,9 ha. 

6. W roku 2020 zostało wydanych 27 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla 

następujących inwestycji: 

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (w tym- budynki mieszkalne w 

zabudowie zagrodowej)- 23 szt.; 

2) inne- 4 szt. 

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

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

Mnichowice, Pasterzyce, Racławice Małe, Rynakowice, Suchy Dwór, Węgry i Żórawina. 

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

ok. 8,8 ha. 

9. W roku 2020 zostało wydanych 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

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

sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej. 

10. Decyzje, o których mowa, zostały wydane dla inwestycji planowanych do realizacji na 
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obszarze obrębów:   Galowice, Jaksonów, Karwiany- Komorowice, Stary Śleszów,  Suchy 

Dwór, Turów, Wojkowice  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. 

Przychody z działalności podstawowej ZOZ w Żórawinie opierają się na realizacji 
kontraktu z Dolnośląskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Ponadto źródłem przychodów 
jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz świadczenie usług medycznych nie 
objętych kontraktem z NFZ oraz usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i lokalu 
przeznaczonego na działalność gospodarczą. 

W 2020 roku w Zakładzie Opieki Zdrowotnej zrealizowano przychody w wysokości 
3.311.586,92 zł. co stanowi 102,84 % ogólnego planu przychodów na rok 2020. Załącznik 
nr 2 przedstawia szczegółowo wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach. 

Przychody z udzielonych świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Specjalistycznych takich jak Poradnia 
Ginekologiczno-Położnicza, Otolaryngologiczna, Okulistyczna, Dermatologiczna, 
Stomatologiczna oraz Poradnia Medycyny Pracy zostały zrealizowane na kwotę 
3.143.778,29 zł. tj. na poziomie 103,76% w stosunku do rocznego planu. 

Przychody uzyskane z Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 
31.12.2020 r. wynoszą 2.860.111,44 zł., co stanowi 90,36 % ogólnego wykonania 
przychodów ze świadczeń zdrowotnych. Przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych udzielonych osobom fizycznym oraz pracodawcom w Poradni Medycyny 
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Pracy stanowią 9,02 % ogólnej kwoty przychodów ze świadczeń zdrowotnych, a 
przychody z programów profilaktycznych sfinansowanych dotacją od organu 
założycielskiego stanowią 0,62% ogólnego wykonania przychodów ze świadczeń 
zdrowotnych. W związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii COVID-19 został 
zmieniony sposób rozliczania przez placówki medyczne. Środki pieniężne przekazywane są 
w formie tzw. ryczałtu w wysokości 1/12 kontraktu z NFZ za świadczenia zdrowotne 
objęte umową z NFZ na 2020 r. Pandemia uniemożliwiła realizację w pełnej wysokości 
umów zawartych z NFZ na świadczenia zdrowotne, dlatego wprowadzono możliwość 
zrealizowania świadczeń rozliczanych za 2020 r. w ramach ryczałtu. W tym celu okres 
rozliczeniowy za 2020 został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. W związku z powyższym 
otrzymane środki, w wysokości 55.457,80 zł, na pokrycie świadczeń, których wykonanie 
nastąpi w I półroczu 2021 r. (przewidzianych do realizacji w 2020 r.) odniesiono na inne 
rozliczenia międzyokresowe „przychody przyszłych okresów” i dopiero w 2021 r., czyli 
wówczas gdy nastąpi realizacja tych świadczeń, zostaną rozliczone przychodami 
sukcesywnie do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.  

Przychody z czynszów w stosunku do planu finansowego kształtują się na 
poziomie 60,03 % dotyczą przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych dla osób 
fizycznych w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie oraz w budynku 
w Węgrach, pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę w ZOZ Żórawina oraz przychodu z 
tytułu dzierżawy gruntu i innych. Zrealizowane przychody z wyżej wymienionego tytułu 
stanowią 0,73 % przychodów ze sprzedaży ogółem. 

Przychody z dotacji - Zakład Opieki Zdrowotnej w 2020 roku otrzymał z Urzędu 
Gminy Żórawina środki finansowe w wysokości 120.000,00 zł., z czego na konto 
"Przychody ze sprzedaży usług medycznych - programy profilaktyczne" odniesiono kwotę 
przeznaczoną na zrealizowanie programów profilaktycznych w wysokości 19.478,05 zł. Na 
konto „Pozostałych Przychodów” odniesiono kwotę dotacji, którą sfinansowano zakup 
sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz pokryto wydatki na opracowanie 
kosztorysu rozbudowy budynku ZOZ w Żórawinie, prace remontowe min: związane z 
montażem ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniem podjazdu przy budynku WOZ 
Węgry dla osób niepełnosprawnych. Rozliczenie dotacji przedstawione zostało odrębnym 
sprawozdaniem. 

Pozostałe przychody - realizacja planu finansowego w zakresie pozostałych przychodów 
wynosi 94,56 %. i dotyczy stopniowego rozliczenia międzyokresowego przychodów w 
pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków 
trwałych sfinansowanych dotacją. 

Koszty 

ZOZ Żórawina zrealizował koszty na poziomie 99,09 % kwoty ujętej w planie 
finansowym na rok 2020. Załącznik nr 1 szczegółowo przedstawia wykonanie 
poszczególnych kosztów.  

Zużycie materiałów i energii zostało zrealizowane w stosunku do planu w wysokości 
97,37 % w tym w pozycjach: 

• zużycie leków i szczepionek na poziomie 99,53 % planu; 
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• zużycie materiałów stomatologicznych w wysokości 89,89 % założonego planu; 

• zużycie sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów medycznych 97,65 %; 

• zużycie paliwa wiąże się z realizacją zadań statutowych ZOZ-u 99,01 %; 

• Zużycie środków czystości zgodnie z planem - 95,00 %; 

• Materiały biurowe – 98,96 %, na zużycie składa się eksploatacja materiałów wydruku 
i kopiowania oraz tonerów; 

• Materiały do konserwacji i remontu - na poziomie 91,72 %; 

• Wyposażenie – 95,31 % 

• Zużycie energii - na poziomie 97,92 % 

• Zużycie wody – 97,86% 

• Zużycie opału – 89,10 % 

Usługi obce - wykonanie na poziomie 99,48 %  

• W zadaniu dotyczącym zakupu procedur diagnostycznych i konsultacji medycznych 
koszty wyniosły 865.479,69 zł. tj. 99,94 % z przyjętej na rok 2020 kwoty w planie fi-
nansowym. 

• Usługi remontowe - wykonanie na poziomie 94,71 % planu finansowego, zrealizowa-
na kwota wiąże się z bieżącymi drobnymi remontami budynku oraz remontami urzą-
dzeń i maszyn. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku w Węgrach zmon-
towano instalację elektryczną wraz z grzejnikami. Wykonano podjazd przy budynku 
WOZ Węgry dla osób niepełnosprawnych. 

• Usługi telefoniczne - 99,19 % planu,  

• Usługi komunalne - 96,11 % planu; 

• Pozostałe usługi - 97,60 % wykonania planu. 

Podatki i opłaty - wykonanie planu w wysokości 98,49 % w tym: 

• Podatek od nieruchomości; 

• Opłaty administracyjne. 

Koszty wynagrodzeń - realizacja kosztów wynagrodzeń kształtuje się na poziomie – 99,26 
% założonej kwoty w planie finansowym. 

• Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę stanowią 65,42 % w łącznych kosztach z 
tytułu wynagrodzeń; 
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• Udział kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w łącznej kwocie kosztów wy-
nagrodzeń wynosi 34,58 %. 

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wynosi 99,65 %. 

• Ubezpieczenia społeczne - wykonanie planu na poziomie 99,94 %, 

• Inne świadczenia na rzecz pracowników - wypłacono świadczenia z zakresu BHP, zre-
alizowano wydatki na szkolenie pracowników. 

Zrealizowana kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uwzględniono 
w kosztach w rocznej wysokości. 

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano na poziomie 84,47 % założonego planu, w tym  

• Ryczałty samochodowe 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zrealizowano na 
poziomie 97,55 % planu finansowego. 

Pozostałe koszty - wykonanie planu finansowego wynosi 90,69 % i dotyczy ubezpieczenia 
komunikacyjnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020 roku w stosunku do kwoty rocznej planu 
w zakresie przychodów wyniosło 102,84 %, a w zakresie kosztów 99,09 %.  

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 r. 

1. Należności na koniec 2020 roku wynoszą 260.688,76 zł. w rozbiciu przedstawiają się 
następująco : 

1.1 Należności od Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielonych 
przez Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń zdrowotnych wynoszą 257.236,43 zł. Na-
leżności wymagalne nie występują. 

1.2 Pozostałe należności w kwocie 3.452,33 zł. dotyczą rozrachunków z pozostałymi 
kontrahentami, w tym należności wymagalne, których termin zapłaty na dzień 
31.12.2020 r. minął i mogą być egzekwowane, wynoszą 12.191,64 zł. Na kwotę 
12.191,64 zł utworzono odpis aktualizujący należności przeterminowane o znacznym 
stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Utworzony odpis zmniejsza wartość na-
leżności i zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. 

2. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 r.  

2.1 Zobowiązania publiczno-prawne kształtują się na poziomie 60.862.02 zł. 
i przedstawiają się następująco: 

• Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT 
w wysokości 8.702,00 zł. - zobowiązania wymagalne nie występują. 
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• Zobowiązania  z tytułu innych rozrachunków publicznoprawnych w wysokości 
52.160, - zobowiązania wymagalne nie występują. 

2.2 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń w kwocie 99.597,58 
zł. 

• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 97.064,98 zł., wiążą się z ustalonym 
terminem wypłaty wynagrodzeń - zobowiązania wymagalne w tym zakresie nie wy-
stępują. 

• Pozostałe zobowiązania (potrącenia z wynagrodzeń) - 2.532,60 zł. - w tym wymagal-
nych zobowiązań brak. 

2.3 Inne zobowiązania w wysokości 90.425,08 zł. 

• z tytułu zakupu usług obcych remontowych, transportowych, medycznych i innych 
zobowiązań w wysokości 90.425,08 zł. - brak zobowiązań wymagalnych. 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 250.884,68 zł. Brak zobowiązań 
wymagalnych. 

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 260.688,76 zł. Należności od 
Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń 
zdrowotnych stanowią 94,27 % ogólnej kwoty należności. 

Stan rezerw na dzień 31.12.2020 r. 

Kwota rezerw krótkoterminowych i długoterminowych dotyczy rezerw na 
świadczenia pracownicze i wynosi 119.533,72 zł. ujęta jest na koncie biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów. Rezerwy długoterminowe wynoszą 119.369,79 zł., natomiast 
krótkoterminowe 163,93 zł. 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie osiągnął dodatni wynik finansowy za rok 
2020 r. Działalność Zakładu opiera się na racjonalnym gospodarowaniu, polegającym 
na uzyskaniu maksymalnego efektu przy danym nakładzie środków, których wydatkowanie 
dokonywane jest w sposób celowy i oszczędny. Biorąc pod uwagę realizację planu 
finansowego, wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności dodatni wynik finansowy, jak 
również wielkość realizacji kontraktu i jego wzrost w stosunku do roku poprzedniego oraz 
terminową regulację zobowiązań, można przyjąć tezę o stabilności ekonomiczno-finansowej 
i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. 

 



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 były 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 2020 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 2020 r. z terenu gminy Żórawina odebrano i 
unieszkodliwiono 22 460,00 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 2020 r. oddano do schroniska 8 psów.  



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2020 roku 

 - 119 - 

 

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 2021 r. poz. 247 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 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 
Na wniosek inwestorów wydawane są również opinie w zakresie kwalifikowania 
planowanych zamierzeń inwestycyjnych co do potrzeby uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. W roku 2020 zostało przeprowadzonych 12 
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. Zarówno z przystanków autobusowych, jak i dwóch 

stacji kolejowych zlokalizowanych na terenie Gminy można dojechać 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.  

 Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Gmina realizuje także dowóz do szkół 

podstawowych uczniów z miejscowości położonych na jej terenie, w tym osób 

legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Gmina jest w tym celu 

zarówno organizatorem przewozów zamkniętych, jak i wykupuje bilety na dojazdy w 

ramach linii komunikacyjnych uruchamianych przez firmę TRAKO. W roku 2020 usługa ta 

była oferowana mieszkańcom Gminy w okresach normalnego funkcjonowania placówek 

oświatowych.  

 Zagrożenie epidemiczne w roku 2020 skutkowało istotnym ograniczeniem oferty 

przewozowej na terenie nie tylko naszej Gminy. Firmy Randob oraz Bus do Twierdzy Rycerz 

czasowo całkowicie wstrzymały świadczenie swoich usług, natomiast PKS Oława ograniczył 

swoją ofertę do dwóch par kursów na trasie Strzelin – Wrocław. Ostatecznie te ostatnie 

połączenia zostały całkowicie zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2020 r., mimo podjętej w 

tej sprawie interwencji przez Wójta Gminy Żórawina. 

 Odpowiedzią na ten kryzys komunikacyjny były intensywne negocjacje z firmą 

TRAKO, dzięki którym udało się wypracować specjalny rozkład jazdy autobusów, 

zapewniający minimalny standard obsługi tych spośród mieszkańców, którzy nadal 

zmuszeni byli dojeżdżać do pracy we Wrocławiu. Obejmował on dziewięć par kursów 

okrężnych, łączących w dni robocze Żórawinę z Wrocławiem, a więc taką samą ilość 

połączeń, jakie były realizowane przez kolejowe spółki przewozowe w całym ciągu linii 

kolejowej z Wrocławia do Międzylesia. 

 Zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców miejscowości położonych 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 służyło wstąpienie Gminy Żórawina w dniu 7 września 

2020 r. do Związku Komunikacyjnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe, 

korzystającego z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Po 

dopełnieniu niezbędnych formalności, niezwłocznie przystąpiono do prac nad 

uruchomieniem połączenia autobusowego pomiędzy Nowojowicami a Iwinami, skąd w 

godzinach szczytu co kilka minut można odjechać autobusem MPK do centrum Wrocławia. 
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 Epidemia koronawirusa nie ominęła także transportu kolejowego. Od marca 2020 r. 

aż do końca sierpnia oferta przewozowa Kolei Dolnośląskich oraz Polregio uległa 

istotnemu ograniczeniu do raptem dziewięciu par pociągów w ciągu doby w dni robocze 

oraz pięciu w dni wolne od pracy. Od początku września 2020 roku kolejne połączenia były 

wprawdzie sukcesywnie wznawiane, jednak rozkład jazdy aż do końca obowiązywania w 

miesiącu grudniu nie został przywrócony do postaci sprzed pandemii.  

 W roku 2020 kontynuowane były prace nad uruchomieniem wspólnej komunikacji 

podmiejskiej, łączącej Żórawinę z Wrocławiem. Wspólne starania doprowadziły do podpi-

sania porozumienia międzygminnego z miastem oraz ogłoszenia w pod koniec listopada 

2020 r. przetargu na realizację obsługi dziesięciu nowych linii autobusowych, z których 

dwie niebawem połączą Gminę Żórawina z Wrocławiem. 

  

Nowością w roku 2020 było przystąpienie Gminy Żórawina do porozumienia mię-

dzygminnego, którego celem jest stworzenie wspólnego planu zrównoważonej mobilności, 
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stanowiącego zarówno wstęp do budowy systemu zintegrowanego transportu aglomera-

cyjnego, jak i pozwalającego na ubieganie się o środki z funduszy europejskich przezna-

czone na zakup nowoczesnego taboru elektrycznego oraz wodorowego w przyszłości.   



XXVVII..  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  PPAARRTTNNEERRSSKKAA  

 

Podobnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, w roku 2020 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 2020 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. 

 

 

 

 
 



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 

2020 r. oraz w ramach ofert złożonych poza konkursem Gmina Żórawina przekazała na 

rzecz organizacji pozarządowych kwotę dotacji w wysokości 184.653,04 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.  

 

Procedura konkursowa 

 

Zgodnie z  powołaną ustawą oraz zapisami § 4 ust. 6 i 7 załącznika do uchwały nr 

XIII/100/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Gminy Żórawina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 r. przeprowadzono w 2020 r. otwarty konkurs ofert, 

w którym wyłoniono podmioty realizujące zadania publiczne w dziedzinie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żórawina. 

 Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania wynosiły 180.000 zł. 

 W ogłoszonym konkursie złożono 7 ofert na realizację zadania publicznego Gminy 

Żórawina w zakresie wspierania i upowszechniania sportu. 

 Wszystkie oferty zostały złożone poprawnie. 
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 W wyniku procedury konkursowej wyłoniono następujące podmioty do realizacji 

zadania publicznego i przydzielono im dotację: 

 

 
PODMIOT 

 
Kwota dotacji 

Kwota 
wykorzystana 

Kwota do 
zwrotu 

KLUB SPORTOWY 
„ŻÓRAWINA” 

60.000 60.000 0,00 

LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„STARY ŚLESZÓW” 

28.000 28.000 0,00 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 
„JUVENIA” WROCŁAW 

8.000 8.000 0,00 

KLUB KYOKUSHIN KARATE 8.000 8.000 0,00 

TOWARZYSTWO KULTURALNO – SPORTOWE 
„POLONIA JAKSONÓW” 

28.000 28.000 0,00 

STOWARZYSZENIE GMINNE CENTRUM 
SPORTOWE ŻORAWINA 

6.000 6.000 0,00 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHROBRY 
ŻÓRAWINA 

12.000 12.000 0,00 

RAZEM 150.000 150.000 0,00 

  
   
Małe granty 

Ponadto w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie ofert realizacji zadania publicznego, o 

której mowa w art. 14 ustawy, złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, tutejszy organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego uznając celowość realizacji tych zadań, zlecił organizacjom pozarządowym, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadań  publicznych o charakterze 

lokalnym, spełniającym łącznie następujące warunki: 

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10 000 zł, 

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

 

Dotacje celowe 

 
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania publicznego w DZIEDZINIE 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SPORTU W 2020 r. w Gminie Żórawina, w kwocie 

24.653,04 zł została rozliczona na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe 
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sprawozdań końcowych. 

  
Wykorzystanie przekazanych środków finansowych przedstawia się następująco: 
       

PODMIOT KWOTA DOTACJI Kwota 
wykorzystana 

Kwota do zwrotu 

STOWARZYSZENIE  
„POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI” 

5.000,00 5.000,00 0 

STOWARZYSZENIE  
MONAR 

10.000,00 10.000,00 0 

STOWARZYSZENIE  
PROJEKT DZIECIAKI  

9.653,04 9.653,04 0 

RAZEM 24.653,04 24.653,04 0 

 
  

Dotacja celowa przeznaczona na realizację ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE 

KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI w 2020 r. w Gminie Żórawina, w kwocie 

10.000,00 zł została rozliczona na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe 

sprawozdań końcowych. 

 

 Wykorzystanie przekazanych środków finansowych przedstawia się następująco: 

   PODMIOT KWOTA DOTACJI Kwota 
wykorzystana 

Kwota do 
zwrotu 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  
GALOWICE 

5.000 5.000 0 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
ŚLESZOWIANKI 

5.000 5.000 0 

RAZEM 10.000,00 10.000,00 0 

 
 

Wymienione podmioty realizujące zadania publiczne Gminy Żórawina w dziedzinie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i 

tradycji w ustawowym terminie złożyły sprawozdania z realizacji zadania. 

 Dokonując oceny realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, 

stwierdza się, że wszystkie podmioty zrealizowały zakładane zadania w sposób rzetelny. 

Prawidłowo wykorzystały środki publiczne otrzymane na realizację zadania oraz w sposób 

prawidłowy prowadziły dokumentację realizacji zadania. 

 



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 

Nowojowice 

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 

przeobrażeń kulturowych oraz potrzeb środowiska. 
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Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury należy: 

 

 Cele 

 

 Upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym. 

 Edukacja społeczno – kulturalna społeczności lokalnej. 

 Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa. 

 Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

 Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie. 

 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej. 

 Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. 

 Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego. 

 Aktywizacja środowisk wiejskich do uczestnictwa w kulturze. 

 Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe animatorów kultury. 

 Promocja Gminy w środowisku lokalnym i ponad lokalnym. 

 

 

Działalność podstawowa 

 

1. Prowadzenie grup wokalno-rytmicznych – nauka piosenek , zabawy rytmiczne, 

udział w imprezach organizowanych przez GCK. 

 

2. Indywidualne zajęcia wokalne zajęcia warsztatowe, dobór repertuaru, 

przygotowanie podkładów muzycznych, udział w przeglądach piosenek i imprezach 

okolicznościowych. 

 

3. Zajęcia muzyczne dla dorosłych – chór  ŻÓRAWIANKI, zespół COTY. 

 

4. Warsztaty plastyczne – grupa przedszkolna i szkolna, udział w konkursach 

plastycznych, praca warsztatowa. 
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5. Udział dzieci i młodzieży w konkursach: recytatorskich, przeglądach piosenek 

organizowanych 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 – 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 , 

placówki kulturalne poza gminą. 

 

10. Organizowanie wystaw plastycznych. 

 

11. Zajęcia z ZUMBY. 

 

12. Zajęcia FITNES. 

 

13. Przygotowanie uroczystości gminnych – Dzień Samorządowca, Dożynki Gminne, 

Dzień Edukacji Narodowej, Festynów  w Sołectwach , 11 Listopada, Opłatek, 

spotkanie noworoczne 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. 
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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 

konkursów. 

 

20. Współpraca przy organizacji spotkań okolicznościowych – przygotowania sal, 

dekoracja stołów, pomoc w przygotowaniu dekoracji sali i sceny. 

 

21. Redagowanie biuletynu „Żórawina Nasza Gmina” - zbieranie materiałów, robienie 

dokumentacji fotograficznej, przygotowanie do druku. 

 

22. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, amatorskim i 

zawodowym ruchem artystycznym. 

 

 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. 

 

 

STAŁE ZAJĘCIA   PROGRAMOWE  ORAZ   INNE   WYKONYWANE   ZADANIA   DLA 

MIESZKAŃCÓW, SZKÓŁ I GMINY  W 2020 ROKU 

 

PROGRAMOWE ZAJĘCIA MUZYCZNE I PLASTYCZNE 

 

-warsztaty plastyczne, 

-wystawy prac 

-zespoły muzyczne Majule, Ósemka, Pikolo, Kids 
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-chór Żórawianki, zespół COTY 

-indywidualne zajęcia wokalne 

-zajęcia rytmiczno-muzyczne 

-nauka gry na instrumentach 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA 

-przygotowywanie sal (stoły, krzesła, zastawa stołowa, kawa, herbata) 

- sesje, komisje Rady Gminy, zebrania , spotkania, szkolenia 

 

3.OBSŁUGA AKUSTYCZNA 

 

-nagłośnienie imprez w GCK, plenerowych ( festyny, uroczyste msze, mecze piłki nożnej), 

szkolnych i inne. 

-przygotowanie uroczystości gminnych – Dzień Samorządowca, Dożynki Gminne, Dzień 

Edukacji Narodowej, Festynów w Sołectwach ,Święta Niepodległości- 11 Listopada,  

Spotkanie noworoczne i inne. 

 

 

4.WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 

 

-przygotowywanie podkładów muzycznych, 

-pomoc techniczna, 

-pomoc komputerowa 

 

5.PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE 

 

-okolicznościowe dekoracje sceny i sali 

-projekt i druk dyplomów 

-opracowanie graficzne i druk podziękowań 

-projekt i druk zaproszeń 

-projekt i druk wkładek okolicznościowych 

(sołectwa, gmina i szkoły) 
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6.PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ i FACEBOOKA - archiwizacja wydarzeń 

 

 W związku sytuacją  epidemiologiczną w kraju oraz decyzją rządu   w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 12 

marca 2020 r. do odwołania obowiązywały czasowe ograniczenie działalności związanej 

z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w domach kultury,  bibliotekach i 

świetlicach. 

 

Od 12.03. 2020 r.  do 17.05.2020 r.  zamknięte instytucje kultury,  domy kultury –  

świetlice 

 

 

18.05.2020 r.   ograniczona działalność domów kultury    –  umożliwiono odbywanie 

prób i ćwiczeń, możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, bez 

publiczności , 

 

04.07.2020 r. do 06.11.2020 r.  - umożliwiono udostępnianie  pomieszczeń w reżymie 

sanitarnym  (dotyczy spotkania i imprezy w pomieszczeniach zamkniętych) 

 

Czerwiec – możliwe imprezach w plenerze (limit do 150 osób). 

 

 

Od 17 lipca  - możliwość imprezach w plenerze (zniesiono limit do 150 osób). 

 

 

Od 07.11.2020  do 20.03.2021  ograniczona  działalność domów kultury –  koncerty 

działalność online. 

 

 Wprowadzone ograniczenia wpłynęły na ilość organizowanych  przez GCK  w Żórawinie 

imprez kulturalnych z udziałem publiczności. 
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1  

HARMONOGRAM IMPREZ KULTURALNYCH GCK W ŻÓRAWINIE – 2020 ROK 

 

STYCZEŃ 

 

06.01……………XXI Gminny Przegląd Jasełek i Orszak Trzech Króli– współorganizacja 

                             Imprezy-nagłośnienie, szycie kostiumów. 

 

09.01……………X Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Śpiewajmy Małemu” 

                             w Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu – 

                             II miejsce zespół Pikolo, udział zespołu Kids - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

12.01…………...Bal Seniora w Rzeplinie – dofinansowanie imprezy 

 

13.01……………XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek Świąteczne Śpiewanie 

                            CEKDiM we Wrocławiu - udział zespołu wokalnego Pikolo i Kids 

                            - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

16.01…………..Jasełka z Tęczowego Zakątka – sala widowiskowa, obsługa techniczna, 

                            nagłośnienie 

 

18.01…………..Dzień Seniora w Starym Śleszowie – dofinansowanie imprezy, 

                           występ zespołu Tacy Sami 

 

19.01…………..Galojasełka w Galowicach – udział solistek i zespołu Pikolo, 

                           Żórawianek i Coty, nagłośnienie – 

                           pracownia Marty Idzkiewicz i Bogdana Bińczaka 

 

21.01……………XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Gokis Miłkowice – 

                             wyróżnienie zespół Tacy Sami 
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23.01……………Dzień Seniora w GCK – sala widowiskowa, organizacja imprezy 

                             obsługa techniczna, nagłośnienie, występ Żórawianek – 

                             pracownia Bogdana Bińczaka 

 

27.01…………...Dzień Babci i Dziadka - Tęczowy Zakątek – obsługa techniczna imprezy 

 

28.01……………XIX Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Atrium Legnica – 

                             III miejsce zespół Pikolo, wyróżnienia – Małgosia Antosik i zespół Kids – 

                             pracownia Marty Idzkiewicz 

 

31.01……………Dzień Seniora w Nowojowicach – dofinansowanie imprezy 

 

LUTY 

 

04.02………….Dzień Babci i Dziadka – SP w Żórawinie – obsługa techniczna imprezy 

 

07.02………….Turniej Wiedzy Pożarniczej – obsługa techniczna 

 

10.02 – 23.02….Ferie Zimowe w GCK – zajęcia feryjne dla dzieci 

 

15.02………….szkolenie OSP – obsługa techniczna 

 

22.02………….Bal Przedszkola w Żórawinie – obsługa techniczna 

 

22.02………..…Dzień Seniora w Krajkowie – dofinansowanie imprezy 

 

23.02………..…Dzień Seniora w Polakowicach – dofinansowanie imprezy 

 

MARZEC 

 

01.03………….Dzień Kobiet w Galowicach – dofinansowanie imprezy, 

                          udział solistek i zespołu Pikolo oraz zespołu Coty – 
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                          pracownia Marty Idzkiewicz i Bogdana Bińczaka 

 

04.03……….…XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski i 65 Dolnośląski Konkurs Recytatorski 

                           eliminacje gminne – organizacja, nagrody, poczęstunek, udział kl. IV-VI SP – 

                           łącznie 30 osób - 6 laureatek z GCK 

 

07.03……..……XIII Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

                           w MDK Krzyki we Wrocławiu - I miejsce zespół Pikolo, 

                            I miejsce Małgosia Antosik - pracownia Marty Idzkiewicz 

12.03………….27. Festiwal Piosenki Religijnej i Refleksyjnej Syców 2020 – 

                           zgłoszenie:Małgorzaty Antosik i zespołów Ósemka i Majule 

                           -pracownia Marty Idzkiewicz 

 

26.03…………..XIX Młodzieżowy Konkurs Piosenki Artystycznej im. A.Osieckiej – 

                           nominacja do finału dla Magdaleny Lip i zespołu Ósemka 

                         - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

 

 

 

Od 12.03 do 10.06 zawieszona działalność domów kultury – działalność online. 

 

Od 10.06 do 06.11 ograniczona działalność domów kultury i świetlic 

                             – praca z małymi grupami lub online 

 

Od 07.11 do 12.02 zawieszona działalność domów kultury – działalność online. 

 

CZERWIEC 

 

19.06……………Dziecięcy Festiwal Piosenki w Atrium Legnica edycja online – 

                             wyróżnienia: Małgorzata Antosik i Lucyna Duleba, 

                             II miejsce głosowanie publiczności – Nikola Piejko 
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                            - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

28.06…………..III Przegląd Wokalny SONORO - online, 2020 Oleśnica – nominacje 

                            do finału 9 uczestniczek - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

LIPIEC           przerwa urlopowa 

 

12.07……………Obchody Święta Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Węgrach 

                             nagłośnienie 

SIERPIEŃ 

 

01.08 – 30.08…….zajęcia warsztatowe w małych grupach przygotowujące 

                               do występów artystycznych (Piknik Średniowieczny, konkursy) 

                              - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

23.08……………Piknik Średniowieczny – współorganizacja, prezentacje sceniczne 

                             dzieci z sekcji wokalnej Marty Idzkiewicz i 

                             zespół Coty i chór Żórawianki z pracowni Bogdana Bińczaka, 

                             obsługa akustyczna i techniczna 

 

WRZESIEŃ .....  zajęcia warsztatowe w małych grupach przygotowujące 

                            do występów artystycznych (koncert świąteczny, konkursy, przeglądy 

online) 

 

PAŹDZIERNIK 

 

03.10   ..............    III Przegląd Wokalny SONORO -nagroda dla Hanny Milnerowicz, 

                             wyjazd do Oleśnicy, występy nominowanych laureatek (9 wokalistek) – 

                            pracownia Marty Idzkiewicz 

 

30.10…………..XI Przegląd Piosenki Filmowej i Musicalowej w Klubie Anima we Wrocławiu- 

                           Nominacje do finału na podstawie nagrań zespoły: Ósemka i Majule. 
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                          Występ w finale na żywo zespołu Majule - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

LISTOPAD 

 

09.11…………..VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej w Bytomiu – 

                           udział Marleny Gadzińskiej i Małgosi Antosik - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

11.11…………...Ogólnopolski Festiwal Dźwięki Wolności w Gdyni – wyróżnienie 

                            Marlena Gadzińska, udział Małgosi Antosik - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

13.11…………..Konkurs Piosenki Patriotycznej ,,Każdy Polak gra i śpiewa Polsce” 

                           w Krakowie – udział Małgosi Antosik i Marlena Gadzińskiej 

                         - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

29.11…………II Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Lipsku – udział Małgosi Antosik 

 

GRUDZIEŃ 

 

06.12………….XXVIII Festiwal Poezji Śpiewanej Mimoza we Wrocławiu – 

                          III miejsce Lucyna Duleba, wyróżnienie Małgosia Antosik, 

                          udział Magdaleny Lip - pracownia Marty Idzkiewicz 

 

22.12………….Festiwal Zimowe Granie w Gdyni – I miejsce zespół Majule, 

                          udział: zespól Pikolo, Eliza Suzgun, Marlena Gadzinska, 

                          Magdalena Lip, Julia Marszałek - pracownia Marty Idzkiewicz 

22.12…………emisja 3 części Koncertu Świątecznego online – przygotowanie graficzne 

                         I cz. Waldemar Duda, udział 27 wokalistek, 30 piosenek świątecznych 

                         (nagranie filmów, edycja, emisja) – pracownia Marty Idzkiewicz 

                         Przygotowanie teledysku świątecznego zespołu Coty – 

                         pracownia Bogdana Bińczaka 
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Udział dzieci i młodzieży z GCK w konkursach, przeglądach i festiwalach 

w 2020 r. pracownia muzyczna Marty Idzkiewicz 

 

-X Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Śpiewajmy Małemu” w Centrum Kreatywności Talent we 

Wrocławiu – II miejsce zespół Pikolo, udział zespołu Kids. 

 

-XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek Świąteczne Śpiewanie CEKDiM we Wrocławiu - udział 

zespołu wokalnego Pikolo i Kids. 

- w Galowicach – udział solistek i zespołu Pikolo. 

 

-XIX Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Atrium Legnica – III miejsce zespół Pikolo, 

wyróżnienia – Małgosia Antosik i zespół Kids. 

 

-Dzień Kobiet w Galowicach – dofinansowanie imprezy, udział solistek i zespołu Pikolo. 

 

-XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski i 65 Dolnośląski Konkurs Recytatorski 

eliminacje gminne - 6 laureatek z GCK. 

 

-XIII Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w MDK Krzyki we Wrocławiu – 

I miejsce zespół Pikolo, I miejsce Małgosia Antosik. 

 

-27. Festiwal Piosenki Religijnej i Refleksyjnej Syców 2020 – zgłoszenie:Małgorzaty 

Antosik 

i zespołów Ósemka i Majule. 

 

-XIX Młodzieżowy Konkurs Piosenki Artystycznej im. A.Osieckiej – nominacja do finału 

dla Magdaleny Lip i zespołu Ósemka. 

 

-Dziecięcy Festiwal Piosenki w Atrium Legnica edycja online – wyróżnienia: Małgorzata 

Antosik i Lucyna Duleba, II miejsce głosowanie publiczności – Nikola Piejko. 

 

-III Przegląd Wokalny SONORO - online, 2020 Oleśnica – nominacje do finału 9 
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uczestniczek. 

 

-Piknik Średniowieczny – występ dzieci z sekcji wokalnej Marty Idzkiewicz. 

 

-III Przegląd Wokalny SONORO -nagroda dla Hanny Milnerowicz, wyjazd do Oleśnicy, 

występy nominowanych laureatek (9 wokalistek). 

 

-XI Przegląd Piosenki Filmowej i Musicalowej w Klubie Anima we Wrocławiu- 

nominacje do finału na podstawie nagrań zespoły: Ósemka i Majule. Występ w finale na 

żywo zespołu Majule. 

 

-VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej w Bytomiu – udział Marleny Gadzińskiej 

i Małgosi Antosik. 

 

-Ogólnopolski Festiwal Dźwięki Wolności w Gdyni – wyróżnienie Marlena Gadzińska, 

udział Małgosi Antosik. 

 

-Konkurs Piosenki Patriotycznej ,,Każdy Polak gra i śpiewa Polsce”w Krakowie – udział 

Małgosi Antosik i Marlena Gadzińskiej. 

 

-II Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Lipsku – udział Małgosi Antosik. 

 

-XXVIII Festiwal Poezji Śpiewanej Mimoza we Wrocławiu – III miejsce Lucyna Duleba, 

wyróżnienie Małgosia Antosik, udział Magdaleny Lip. 

 

-Festiwal Zimowe Granie w Gdyni – I miejsce zespół Majule, udział: zespól Pikolo, Eliza 

Suzgun, Marlena Gadzinska, Magdalena Lip, Julia Marszałek. 

 

-emisja 3 części Koncertu Świątecznego online – udział 27 wokalistek, 30 piosenek 

świątecznych (nagranie filmów, edycja, emisja w internecie) 

-IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Świątecznej i Zimowej Hu, Hu, Ha w Warszawie – 

udział: Eliza Suzgun, Marlena Gadzińska, Magdalena Lip, Julia Marszałek. 
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-27 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie – wyróżnienie zespół 

Majule, udział; Kids, Pikolo, Ósemka, Eliza Suzgun i Gosia Antosik. 

 

-VIII Festiwal Kolęd w Krakowie – udział Julii Marszałek. 

 

-Muzyczna inicjatywa z Cleo – udział Elizy Suzgun i Gosi Antosik. 

 

-MAŚ Festiwal 2020 – udział Gosi Antosik. 

 

-VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek Gloria w Kielcach – III miejsce zespół 

Majule. 

 

-Festiwal Kolędujmy Jezusowi w Przemyślu – I miejsce zespół Majule. 

 

-IX Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w WDK Kielce – udział zespołu Majule. 

 

-VI Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek Jarosław 2021 – II miejsce zespół Majule. 

 

-XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Komprachcicach – II miejsce zespół 

Majule – występ na żywo w SOK w Komprachcicach, udział Julii Marszałek. 

 

-VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Łodzi – udział Elizy Suzgun. 

 

-VI Międzynarodowy Festiwal Kolęd I Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej – udział 

 zespołu Majule i Julii Marszałek. 

 

-XXI Przegląd Kolęd i Pastorałek w Hałcnowie – wyróżnienie zespołu Majule, 

 udział Julii Marszałek. 

 

-XX Przegląd Kolęd i Pastorałek w Brzegu – III miejsce zespół Majule, III miejsce Gosia 

Antosik, Nagrody dla Magdaleny Lip, Marleny Gadzińskiej i Pauliny Faściszewskiej 
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. 

-XVI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie – wyróżnienie zespół Majule. 

 

-XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach – nominacja do finału dla zespołu 

Majule, udział Julii Marszałek. 

Udział dzieci i młodzieży z GCK w konkursach, w 2020 r. - pracownia plastyczna 

Waldemara Dudy 

 

- W  roku   2020  w zajęciach plastycznych uczestniczyło około 30 dzieci. 

Z powodu pandemii zajęcia odbywały się w mniejszych grupach. Głównym celem 

było promowanie twórczej aktywności uczestników w tym rozwijanie wyobraźni, pomy-

słowości oraz abstrakcyjnego myślenia. Program obejmował różne formy wypowiedzi ar-

tystycznej: malarstwo, rysunek grafika, malarstwo na szkle, collage, relief, rzeźba, techniki 

własne itp. 

Zajęcia specjalne 

- z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej przygotowujące do egzaminu prak-

tycznego w Liceum Plastycznym we Wrocławiu. 

Realizacja video 

-styczeń -   świąteczna kolęda 

-kwiecień - ilustracja świąteczna do nagrania live zespołu Majule 

                  Przegląd prac plastycznych 2020 – film animowany 

-maj-         Piosenka ,,Uściski dla mamy” 

                  Z okazji Dnia Dziecka 

-grudzień- Zespół muzyczny COTY - ,,Śniegu cieniutki opłatek" 
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                 1 część - 5. Koncert Świąteczny „Święta Blisko” 2020 

                  Przegląd prac plastycznych 2020 – film animowany 

Projekty graficzne 

-styczeń-    Dzień Seniora w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie - plakat 

-luty-          facebook – banner z prac. Plastycznej 

                  gminne eliminacje konkursów recytatorskich – plakat 

-marzec-    facebook – banner informacyjny 

-kwiecień- facebook – banner wielkanocny 

                 facebook +strona internet. GCK – Plakat - święta majowe 

-maj-        facebook – informacja o działalności GCK 

                 facebook – informacja o działalności GCK 

                facebook – banner Dzień Działacza Kultury 

-czerwiec- facebook – banner informacyjny 

               facebook – plakat informacyjny o letnich warsztatach w sierpniu 

-sierpień- facebook – banner informacyjny 

                              – banner informacyjny z Festiwalu Średniowiecza 

-listopad- facebook – plakat z okazji święta 11 listopada 

               - facebook – plakat o dyżurach pracowniczych 

 

Facebook - publikacje 
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-kwiecień-  relacja z wystawy Vincenta van Gogha 

                  Zaproszenie do Muzeum Niepołomickiego 

                  Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym 

                  Prezentacja prac dzieci z pracowni plastycznej (cz.1) 

                   W skrócie sylwetka oraz twórczość znakomitego artysty, satyryka 

                 Pawła Kuczyńskiego 

-maj-          Wirtualne zwiedzanie muzeów - największe muzeum 

                    na świecie - Luwr 

                    Prezentacja prac wykonanych przez dzieci na zajęciach plastycznych 

                    Informacja o bibliotekach 

                    Informacja o konkursie rysowniczym dla dzieci 

                    Prezentacja prac dzieci z pracowni plastycznej wykonane z modeliny 

                  Pokaz zbioru prac dzieci z pracowni plastycznej 

                     Z cyklu „witualne spacery” - Muzeum Państwowe w Amsterdamie 

                  Z cyklu „witualne spacery” - Lascaux – jaskinia 

                    Informacja o konkursie plastycznym dla dzieci 

                    Informacja o konkursie plastycznym dla dzieci 

                    - Energetyczny Śmieszkowiec 

                    Informacja - Quiz. Sprawdź wrażliwość swojego oka 

                  Wirtualne zwiedzanie muzeów - Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu 

                  Informacja - 14 fajnych zadań dla dzieci do wykonania w domu 

                  Wirtualne zwiedzanie muzeów - Muzeum Brytyjskie (British Museum) 

                  Dzień Dziecka Konkurs plastyczny dla dzieci! 
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                  Wirtualna wizyta - film o sztuce interaktywnej 

                  Informacja o konkursie plastycznym - Przyroda w Kolorach 

-czerwiec- Komunikat o konkursie plastycznym 

                  Wirtualne zwiedzanie muzeów – 

                  TeamLab Borderless i TeamLab Planets 

                  Informacja o XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

                  „Darujmy światu pokój” 2020 

                  Informacja o konkursie plastycznym - Toyota Motor Corporation 

                  Informacja o konkursie Ogólnopolskim Konkursie Batiku 

                  Prezentacja twórczości Theo Jansena holenderskiego 

                  artysty-naukowca 

                 Wirtualne zwiedzanie muzeów – Łódź, Light Move Festival 

                  Informacja o konkursie plastycznym dla miłośników rowerów 

                 Zajęcia plastyczne i niespodzianka na Dzień Taty 

 -sierpień - Fotorelacja z Festiwalu Średniowiecza (3 galerie) 

 -październik- informacja o przyznaniu nagrody konkurs plastyczny o kwiatach 

 -listopad- Fotorelacja z uroczystego złożenia wieńców z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości 

 

Dokumentacja fotograficzna/ 
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- styczeń-    Orszak Trzech Króli w Żórawinie 

                     Dzień Seniora w GCK w Żórawinie 

- marzec-  gminne eliminacje konkursów recytatorskich 

- Festiwal Średniowiecza przy kościele św. Trójcy. 

- uroczyste złożenie wieńców pod pomnikami w Żórawinie, Węgrach  

  i Starym Śleszowie. 

- zajęcia plastyczne 

 

Internet 

Wyszukiwanie i umieszczanie na facebooku informacji - o konkursach, wydarzeniach kul-

turalnych oraz bieżącej działalności GCK. 

 

BIBLIOTEKI 

Podstawą działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z 

terenu gminy Żórawina.  Rola, jaką powinna spełniać w społeczności to zaspokajanie 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych, rozwijanie oraz upowszechnianie wiedzy i nauki, a 

co za tym idzie także  rozwój kulturalno-oświatowy swoich użytkowników i całego rejonu. 

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 
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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 
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  2020  ROK  
 

Stan księgozbioru w bibliotekach – 38738 woluminów: 

- GBP w Żórawinie –  16830 woluminów, ,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  10502 woluminów,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  11406 woluminów. 
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Czytelnicy zarejestrowani – 963 czytelników: 

- GBP w Żórawinie –  746 czytelników,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  131 czytelników,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  86 czytelników. 

 

Wypożyczenia książek czytelnikom na zewnątrz – 22263 woluminów: 

- GBP w Żórawinie –  17568 woluminów,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  2935 woluminów,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  1760 woluminów. 

 

Liczba odwiedzin czytelników – 7953 czytelników: 

- GBP w Żórawinie –  4236 czytelników, 

- Filia Biblioteczna Rzeplin – 666 czytelników,  

- Filia Biblioteczna Węgry –  3051 czytelników.  

 

Ilość odwiedzin wszystkich osób w bibliotece w ogólności – 7953  

 

Ilość zakupionych książek – 769 książek: 

- GBP w Żórawinie –  552 książki,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  113 książek,  

- Filia Biblioteczna Węgry – 104 książki . 

 
Ilość woluminów w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 3,60 wolumina 
 
Lekcje biblioteczne  w GBP w Żórawinie oraz w filiach Rzeplin i Węgry: 13 lekcji 

 

 

KOMPUTERYZACJA 

Żadna z placówek nie dysponuje dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteki 

użytkują elektroniczny program biblioteczny Libra 2000. Wszystkie placówki posiadają 

katalogi komputerowe bez dostępu on-line: filie nadal tworzą bazy danych. We wszystkich 

placówkach jest możliwość zamawiania książek drogą e-mailową oraz telefoniczną.   
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WYDARZENIA 

W 2020 r. w Filii w Rzeplinie zorganizowane zostały Ferie z Biblioteką. Był to cykl zajęć 

warsztatowych oraz filmowych. Dzieci mogły brać udział w warsztatach plastycznych o 

różnorakiej tematyce np.: malarstwo naskalne (zajęcia połączone z elementami historii 

rysunku), zimowe zabawy z masą solną, ptasie mobile oraz walentynkowe życzenia. 

Osobno, poza warsztatami, odbywały się także seanse filmów dla dzieci.  

Ze względów pandemicznych nie zorganizowano niestety żadnego spotkania autorskiego. 

 

FINANSE: 342449 zł 

 

POZYSKANE ŚRODKI Z DOTACJI POZA BUDŻETEM 

W 2020 r. GBP w Żórawinie skorzystała z dotacji przyznanej jej przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek”. Otrzymana kwota to: 3500 zł. Dotację w całości 

przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do GBP w Żórawinie oraz obu jej  filii.  

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK: 

W 2020 r. doszło do dwukrotnego zamknięcia bibliotek spowodowanego pandemią 

wirusa COVID-19. 

I FAZA ZAMKNIĘCIA: od 12 marca do 10 maja 2020 r.  

II FAZA ZAMKNIĘCIA: od 7 listopada do 29 listopada 2020 r. 

W okresie od 11 maja do 6 listopada 2020 r. oraz od 30 listopada 2020 r. biblioteki 

były otwarte. 

Główna placówka GBP oraz obie jej filie zostały zamknięte dla użytkowników w 

okresie ustalonym przez MKiDN, czyli od 12 marca do 30 kwietnia 2020 r. (dodatkowo 5 

dni na przystosowanie bibliotek do otwarcia m.in.: zakup i zamontowanie pleksi ochronnej 

na lady biblioteczne, zakup płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawiczek, 
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utworzenie specjalnych stref zwrotu oddawanych książek, umieszczenie plakatów 

informujących o zasadach minimalizowania zakażeniem wirusem COVID-19) oraz od 7 do 

29 listopada 2020 r. W pozostałym czasie wszystkie placówki były otwarte.  

Zgodnie z zaleceniami nie udostępniano na miejscu książek z księgozbioru 

podręcznego, wstrzymano również wypożyczanie czasopism nieoprawnych. Nie 

udostępniano także stanowisk komputerowych.   

W okresowo zamkniętych dla użytkowników bibliotekach trwała praca 

wewnętrzna. Bibliotekarze  mieli czas na spokojne zaplanowanie zakupów książek oraz na 

ewidencję nowych nabytków. W związku z zakupem kilku regałów na książki, 

przeorganizowano również księgozbiór oraz przeprowadzono jego  selekcję.  

Mimo zamknięcia wykonywano pilnie potrzebne użytkownikom wydruki różnych 

dokumentów oraz materiałów przesyłanych na pocztę elektroniczną bibliotek. Odbiór 

zamówionych wydruków odbywał się przy wejściu do placówki z zachowaniem wszelkich 

zaleceń dotyczących ostrożności w bezpośrednim kontakcie między osobami. Poza tym, 

czytelnicy korzystali z drogi telefonicznej oraz e-mailowej prosząc o możliwość 

wypożyczenia potrzebnych książek, zwłaszcza lektur, które na usilną ich prośbę 

bibliotekarze udostępniali wypożyczając je przez okno, również z uwzględnieniem 

wszelkiej ostrożności.  

W zamian za wprowadzenie niedogodności umożliwiono czytelnikom 

wypożyczanie jednorazowo większej ilości książek. Na stronie internetowej Gminnego 

Centrum Kultury w Żórawinie przypomniano o możliwości telefonicznego i e-mailowego 

kontaktu z biblioteką. W związku z zamknięciem czytelni umożliwiono wypożyczanie 

książek z księgozbioru podręcznego do domu na okres 1 tygodnia z możliwością 

prolongaty na kolejny tydzień.        

 

GBP W ŻÓRAWINIE 

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do godz. 17.00, przez 

wszystkie dni otwarcia biblioteki. 

Pon. – pt. : 10.00 – 17.00  (z przerwą na dezynfekcję i wietrzenie: 12.00 – 12.15) 
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FILIA W RZEPLINIE  

Biblioteka czynna we wtorki, środy i piątki, od godz. 12.00 – 17.00. 

Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń: 14.30 - 14.45  

 

 

FILIA W WĘGRACH 

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku.  

W poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 17.00 (z przerwą na wietrzenie i 
dezynfekcję: 13.00 – 13.15), natomiast w środy i w piątki od godz. 10.00 do godz. 14.00 (z 
przerwą: 12.00 – 12.15). 

 

• Pon., wt., czw.:  11.00 – 17.00  ;  przerwa: 13.00 – 13.15 

• Śr., pt.:   10.00 – 14.00  ;  przerwa: 12.00 – 12.15 



XXIIXX..  OOCCHHRROONNAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA    

II  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEE  

  

 Na terenie gminy Żórawina działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które 

są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

- OSP Żórawina, OSP Rzeplin, OSP Węgry. 

 

 Powyższy jak i inny sprzęt m.in. armatura wodno-pianowa był wykorzystywany  

w 318 interwencjach na terenie Gminy (o 80 interwencji więcej niż w roku 2019): 

- Żórawina, 

- Kobierzyce, 

- Siechnice, 

- Borów, 

- miasto Wrocław. 

 
W 2020 roku statystyka przedstawia się następująco: 
 

L.p. Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Fałszywe Zabezpieczenie 
rejonu miasta 

Wrocław 

Łącznie 

OSP KSRG 
Żórawina 

35 65 5 1 104 

OSP KSRG 
Rzeplin 

38 64 12 3 114 

OSP KSRG 
Węgry 

32 64 4 0 100 

RAZEM 105 193 21 4 318 
 

1. Uzyskane dofinansowania: 

a) ze źródeł zewnętrznych: 

- OSP Żórawina: 3.045 (KSRG), 13.244,00 (WFOŚiGW) = 16.289 zł 

- OSP Rzeplin: 3.045 (KSRG), 13.500,00 (WFOŚiGW) = 16.545 zł 

- OSP Węgry: 3.045 (KSRG), 13.849,00 (WFOŚiGW) = 16.894 zł 

b) z Urzędu Gminy Żórawina: 

- OSP Żórawina: 9.951,00 zł 

- OSP Rzeplin: 10.123,62 zł 
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- OSP Węgry: 9.936,60 zł 

 

2. Zakupiony sprzęt z dofinansowania UG Żórawina: 

- OSP Żórawina: ubranie specjalne Raptor gold – 1kpl., buty gumowe, rękawice 

strażackie – 3.180,95, pralka – 1.450, 

OSP Węgry: amortyzator ABM z podwójną linką – 3kpl., szelki bezpieczeństwa P-81 – 

1.592,30, 

- OSP Rzeplin: wąż tłoczny fi 42 – 945,82, zamek do butów, czapka rogatywka – 300,00, 

pralka – 2.199,00, szafa do suszenia ubrań – 5.596,50 

 

 

3. Odbyte szkolenia: ze względu na pandemię COVID-19 nie były organizowane 

żadne szkolenia oraz kursy dla strażaków OSP. 

 

 

4. Sprzedano trzy samochody ratowniczo-gaśnicze: 

- z OSP Rzeplin – Star 244, 

- z OSP Węgry – Mercedes-Benz Vario, 

- z OSP Jaksonów – Volksvagen LT31. 

 

5. Wykonano jak co roku serwis i przeglądy: 

- samochodów ratowniczo-gaśniczych, 

- urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego, 

- detektorów wielogazowych, 

- aparatów ODO, 

- pilarek do drewna,  

- sprzętu wysokościowego chroniącego przed upadkiem. 

 

6. Inne ważniejsze inwestycje: 

- wykonanie przyłącza wody do pralki w OSP Żórawina – 600,00 

- koszty ogrodzenia działki 271/5, obręb Węgry: wycinka drzew, prace rozbiórkowe, 

prace ziemne, materiał na ogrodzenie oraz robocizna – 48.398,31 zł 
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- czyszczenie kanalizacji przy remizie OSP Rzeplin – 1.944,00 zł 

- wykonanie przyłącza wody i odprowadzania ścieków od pralki – 1.168,50 

- zakup półmasek wielorazowych MASKPOL 22/2 – 1.900,00 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

W celu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji stosunków wodnych na terenie 

gminy Żórawina powołana została Gminna Spółka Wodna w Żórawinie zrzeszona w 

Wrocławskim Związku Spółek Wodnych z siedzibą we Wrocławiu. 

 

W 2019 r. wykonano prace na ogólną kwotę 276 049,89 zł w tym: 

- ze składki rolników – 77 563,86 zł 

- ze składki Urzędu Gminy – 74 786,03 zł 

- z dotacji Wojewody – 70 000,00zł 

- z dotacji Starostwa Powiatu Wrocławskiego – 53 700,00 zł 

Wykonano 5650 mb konserwacji rowów w tym ( odmulanie, wycinka drzew, naprawa 

przepustów, wywóz karczy, usuwanie zatorów, naprawa skarp). 
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Zbiornik Wodny w Galowicach 
 

 
 
Zbiornik Wodny w Bratowicach 
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Zbiornik Wodny w Wilczkowie 
 

 
 


