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WWSSTTĘĘPP  

 
 
 

SSzzaannoowwnnii  MMiieesszzkkaańńccyy  GGmmiinnyy  ŻŻóórraawwiinnaa!!  
 

o już trzecia edycja raportu o stanie Gminy Żórawina, która 

niniejszym trafia do Państwa rąk. W trudnym okresie schyłku – 

wszyscy z pewnością chcemy w to wierzyć – epidemii 

koronawirusa SARS-CoV2 po raz kolejny wraz z zespołem moich 

Współpracowników mogę pochwalić się możliwością zarządzania w 

Państwa interesie budżetem w kwocie przekraczającej 

70 000 000,00zł, co w konkretny i odczuywalbny dla każdego 

mieszkańca naszej Małej Ojczyzny przekłada się na ilość 

zrealizowanych inwestycji oraz remontów infrastruktury komunalnej. 

 Zupełnie nowy rozdział otworzyliśmy w roku 2021 w obszarze 

transportu publicznego, witając na drogach naszej Gminy żólto-czerwone autobusy 

komunikacji podmiejskiej, które do Żórawiny dotarły po wielu latach negocjacji. Stanęliśmy 

na wysokości zadania w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu, sprawnie 

realizując szczepienia, w tym także w formie objazdowej. Zapewnliśmy też zaplecze 

infrastrukturalne dla nauczania zdalnego w naszych szkołach. 

 To tylko niektóre ze zrealizowanych zadań, będących wymogiem bieżących wyzwań, 

jakie stawia przed nami wszystkimi rzeczywistość, jednak z pewnością nie są to jedyne atuty 

Gminy Żórawina, która w roku 2021 została laureatem prestiżowych wyróżnień jako miejsce 

przyjazne dla biznesu i gmina dobra do życia oraz uzyskała dodatkowe środki finansowe na 

realizację gminnych strategii i programów w kwocie przekraczającej 17 000 000,00zł.   

O tym wszystkim mogą Państwo przeczytać na kartach niniejszego raportu o stanie 

gminy, do lektury którego wszystkich serdecznie zapraszam. 

 
 

Z poważaniem 
 

 
Wójt Gminy Żórawina 

TT 



II..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE  
 
Ogólna charakterystyka gminy 
 
 

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

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

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 

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 
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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. 

 

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.). 
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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 2021 nie nastąpiły 

zmiany. W poniższej tabeli przedstawiony jest wykaz pełnionych funkcji wg stanu na dzień 31 

grudnia 2021 r. 

 

Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

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 

Przewodniczący Rady 
Gminy Żórawina 

Arkadiusz Poręba  7-Węgry, Brzeście, Marcinkowice, Marzęcice Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Żórawina 

Jadwiga Babij 2- Żórawina ul. Osiedleńcza, ul. M.R. Janeckiej, -Przewodnicząca Komisji 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2021 roku 

 - 8 - 

 

Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

ul. W. Jagiełły, ul. B. Chrobrego,  
ul. Transportowa, ul. Kolejowa 

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

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

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

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

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

Agnieszka Drapus 15-Karwiany - Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 
- Członek Komisji Rewizyjnej 

Michał Duszyński 13-Rzeplin, Szukalice - Członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 
- Członek Komisji Rolnictwa, 
Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 

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

Kamila Sieradzka  5-Wilczków, Pasterzyce, Galowice -Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa, Ładu 
Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska 
 - Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i 
Budżetu 
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Imię i Nazwisko Okręg wyborczy Funkcja 

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

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 

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

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 2021 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 

9. Szkoła Podstawowa w Rzeplinie 

10. Szkoła Podstawowa w Polakowicach 

11. Przedszkole Publiczne w Żórawinie. 
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W 2021 roku Gmina Żórawina w zestawieniu samorządowym zajęła 38. miejsce po-

śród wszystkich 2477 miast i gmin w Polsce w rankingu „Gmina dobra do życia”. 

Biorąc pod uwagę gminy wiejskie – nasza jednostka samorządu terytorialnego zajęła 

22. miejsce w kraju. 

Poniżej znajduje się opis opublikowanego 4 listopada 2021 r. rankingu, którego auto-

rem jest Serwis Samorządowy PAP: 

W najogólniejszej definicji jakość życia to stopień zaspokojenia potrzeb człowieka. Potrzeby te klasycz-

nie dzielą się na materialne (bytowe) i niematerialne (duchowe). W zależności od specyfiki przedmio-

towej jakość życia można analizować w sferze biologicznej, psychologicznej, zdrowotnej, społecznej, 

środowiskowej (przyrodniczej), politycznej, edukacyjnej i wielu innych. Terminy bliskoznaczne (ale nie 

tożsame) to stan rozwoju, warunki życia, poziom życia. Ten ostatni termin jest koncepcyjnie i definicyj-

nie najbliższy jakości życia (Liszewski 1995). Przedstawiany ranking powstał w związku z rosnącym zapo-

trzebowaniem na ocenę stanu zaspokojenia potrzeb człowieka. Wynika to z szybkich przemian społecz-

nych zachodzących w Polsce po 1989 r. i po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska w 

ostatnich trzech dekadach znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, stymulującego 

poprawę warunków życia. Na modernizację społeczną nakładają się jednak niekorzystne trendy demo-

graficzne, związane z wyludnianiem się większości terytorium kraju, w tym także miast oraz postarza-

niem struktury wieku. Na tym tle nadrzędnym celem raportu jest próba oceny stanu zaspokojenia po-
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trzeb społecznych w Polsce na możliwie niskim stopniu 

dezagregacji przestrzennej gmin. Niezależnie od szerszych 

terytorialnie procesów gospodarczych to bowiem samo-

rządy w znacznym stopniu odpowiadają za stan zaspoko-

jenia usług publicznych. Tak więc prezentowany ranking 

gmin jest wypadkową trendów regionalnych, często za-

wartej w tym geograficznej renty lokalizacyjnej, ale także 

polityki społecznej władz lokalnych, wreszcie samych 

mieszkańców. Natomiast cele szczegółowe są metodolo-

giczne, poznawcze i praktyczne: – wypracowanie możliwie 

uniwersalnej metodologii, pozwalającej na minimalizację 

subiektywizmu, jak największą reprezentatywność spo-

łeczną oraz możliwość obserwacji wskaźników cząstko-

wych i wskaźnika syntetycznego w czasie (w różnych latach 

i okresach); – rozpoznanie zróżnicowania gmin pod wzglę-

dem jakości życia i występujących w tym zakresie prawi-

dłowości (np. regionalnych); – monitoring jakości życia i 

wskazanie nie tylko obszarów o najlepszych cechach, ale 

także miejsc wykluczenia społecznego; – większe spopula-

ryzowanie problematyki jakości życia i edukacyjny wpływ 

na świadomość społeczną w zakresie formułowania po-

trzeb, związanych z lepszą opieką społeczną, warunkami życia, dostępnością dóbr itp. Prezentowany 

ranking jest prawdopodobnie pierwszym tak wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem na-

kreślonych wyżej zagadnień 5 w Polsce. Przy jego opracowaniu wykorzystano zbiór 48 wskaźników, któ-

re posłużyły do konstrukcji wskaźnika syntetycznego. W szczególności po raz pierwszy w takim zakresie 

wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych. Wychodzi się bowiem z założenia, że wraz 

z postępującą urbanizacją i rosnącą antropopresją kwestie jakości środowiska przyrodniczego będą co-

raz ważniejsze. Rośnie także świadomość obywatelska, dotycząca zagadnień „ekologicznych”. Pomimo 

olbrzymiego postępu, jaki Polska wykonała po 1989 r. w zakresie ochrony przyrody, wciąż szczególnie 

niezadowalające są wskaźniki jakości środowiska, w tym stanu powietrza. Dochodzą do tego narastają-

ce problemy w retencji wodnej i zjawiska katastrofalne. Tak więc ranking starano się przygotować w 

możliwie szeroki, obiektywny sposób. Niemniej jest on subiektywną propozycją autorską, a czas i od-

biór społeczny pokaże, na ile może stać się trwałym sposobem oceny jakości życia w gminach Polski. 

 

Gmina Żórawina zajęła także II miejsce w kategorii miast i gmin do 49 tys. 

mieszkańców, otrzymując zaszczytny tytuł „Miasta przyjaznego dla biznesu 2021”, 
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przyznawanego rokrocznie przez magazyn Forbes. Warto przypomnieć, że 11.10.2021 r. 

odbyła się uroczysta gala w Poznaniu, na której Redaktor Naczelny Paweł Zielewski wręczał 

wyróżnienia liderom rankingu. 

 

 

 



IIII..  FFIINNAANNSSEE  II  BBUUDDŻŻEETT  
 
 

Planowanie budżetu 

Budżet Gminy Żórawina w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żórawina 

nr XXII/189/20 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał: 

● uzyskanie dochodów w kwocie 73 333 620,83 zł; 

● realizację wydatków na poziomie 73 733 838,83 zł; 

● pozyskanie przychodów w kwocie 1 775 218,00 zł; 

● realizację rozchodów na poziomie 1 375 000,00 zł. 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 400 218,00 zł i stanowiła 

planowany deficyt budżetu Gminy Żórawina na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość 

przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została 

przeznaczona na rozchody. 

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na 2021 rok ustalono na podstawie: 

 

 zarządzenia nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki  

o kwotę 2 690,00 zł. Dochody do kwoty 73 336 310,83 zł, a wydatki do kwoty 73 736 528,83 zł. 

 

 zarządzenia nr 22/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zmniejszono dochody oraz wydatki 

2 400,00 zł do kwoty 73 333 910,83 zł, do kwoty 73 734 128,83 zł. 

 

 zarządzenia nr 33/2021 z dnia 30 marca 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki  

o kwotę 20 273,00 zł. Dochody do kwoty 73 354 183,83 zł, a wydatki do kwoty 73 754 401,83 zł.                                                                                                               

 

 uchwały nr XXIV/208/21 Rady Gminy Żórawina z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2021. Uchwałą tą zwiększono dochody i wydatki o kwotę  

335 800,00 zł, dochody do kwoty 73 689 983,83 zł, a wydatki  do kwoty 74 090 201,83 zł. 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2021 roku 

 - 14 - 

 

 zarządzenia nr 37/2021z dnia 27 kwietnia 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki  

o kwotę 438 461,09 zł. Dochody do kwoty 74 128 444,92 zł, a wydatki do kwoty 74 528 662,92 

zł. 

 

 zarządzenia nr 41/2021 z dnia 28 maja 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki  

o kwotę 112 085,60 zł. Dochody do kwoty 74 240 530,52 zł, a wydatki do kwoty 74 640 748,52 

zł. 

 

 uchwały nr XXVI/231/21 Gminy Żórawina z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2021. Uchwałą tą zwiększono dochody o kwotę 130 767,92 zł, a 

wydatki o kwotę 1 321 303,92 zł, dochody do kwoty 74 371 298,44 zł, a wydatki  do kwoty  

75 962 052,44 zł. 

 

 uchwały nr XXVI/237/21 Gminy Żórawina z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2021. Uchwałą tą zwiększono dochody i wydatki o kwotę 529 

837,00 zł, dochody do kwoty 74 901 135,44 zł, a wydatki  do kwoty 76 491 889,44 zł. 

 

 zarządzenia nr 64/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki o 

kwotę 158 500,58 zł. Dochody do kwoty 75 059 636,02 zł, a wydatki do kwoty 76 650 390,02zł. 

 

 zarządzenia nr 72/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki o 

kwotę 2 124,00 zł. Dochody do kwoty 75 061 760,02 zł, a wydatki do kwoty 76 652 514,02 zł. 

 

 zarządzenia nr 74/2021 z dnia 10 września 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zmniejszono dochody i wydatki o 

kwotę 10 000,00 zł. Dochody do kwoty 75 051 760,02 zł, a wydatki do kwoty 76 642 514,02 zł. 
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 zarządzenia nr 76/2021 z dnia 30 września 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki o 

kwotę 8 579,00 zł. Dochody do kwoty 75 060 339,02 zł, a wydatki do kwoty 76 651 093,02 zł. 

 

 zarządzenia nr 80/2021 z dnia 14 października 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 282 014,07 zł. Dochody do kwoty 75 342 353,09 zł, a wydatki do kwoty 76 933 

107,09 zł. 

 

 uchwały nr XXIX/255/21 Gminy Żórawina z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2021. Uchwałą tą zwiększono dochody i wydatki o kwotę  

3 204 703,23 zł, dochody do kwoty 78 547 056,32 zł, a wydatki  do kwoty 80 137 810,32 zł. 

 

 zarządzenia nr 84/2021 z dnia 29 października 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 4 000,00 zł. Dochody do kwoty 78 551 056,32 zł, a wydatki do kwoty 80 141 

810,32 zł. 

 

 zarządzenia nr 92/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki o 

kwotę 750 551,52 zł. Dochody do kwoty 79 301 607,84 zł, a wydatki do kwoty 80 892 361,84 zł. 

 

 uchwały nr XXXI/288/21 Rady Gminy Żórawina z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Żórawina na rok 2021. Uchwałą tą zwiększono dochody i wydatki o kwotę  

1 236 440,00 zł, dochody do kwoty 80 538 047,84 zł, a wydatki  do kwoty 82 128 801,84 zł. 

 

 zarządzenia nr 107/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku Wójta Gminy Żórawina w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2021. Na podstawie tego zarządzenia zwiększono dochody i wydatki o kwotę 

13 571,18 zł. Dochody do kwoty 80 551 619,02 zł, a wydatki do kwoty 82 142 373,02 zł. 
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W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: 

● plan dochodów wzrósł o 7 217 998,19 zł do kwoty 80 551 619,02 zł; 

● plan wydatków wzrósł o 8 408 534,19 zł do kwoty 82 142 373,02 zł; 

● plan przychodów wzrósł o 1 190 536,00 zł do kwoty 2 965 754,00 zł; 

● plan rozchodów nie uległ zmianie. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Żórawina zamknął się planowanym 

deficytem budżetowym w kwocie 1 590 754,00 zł stanowiącym różnicę między planem 

dochodów a planem wydatków. 

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 

2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości 

dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku. 

Dane ogólne 

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg 

planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania 

za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. 

 

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe. 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie (w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Dochody 73 333 620,83 80 551 619,02 84 779 878,69 105,25% 

Wydatki 73 733 838,83 82 142 373,02 72 616 840,41 88,40% 

Wynik -400 218,00 -1 590 754,00 12 163 038,28 - 

 

 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni 

lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. 
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Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żórawina w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 

 

Dochody ogółem 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 84 779 878,69 zł, a ich realizacja stanowiła 

105,25% planu wynoszącego 80 551 619,02 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku 

przedstawiają tabele poniżej. 

 

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Żórawina. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dochody bieżące 66 821 213,50 71 902 980,72 76 474 996,05 106,36% 90,20% 

Dochody majątkowe 6 512 407,33 8 648 638,30 8 304 882,64 96,03% 9,80% 

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 73 333 620,83 80 551 619,02 84 779 878,69 105,25% 100,00% 
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Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żórawina w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 

 

Dochody bieżące 

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku 

zostały wykonane na poziomie 76 474 996,05 zł, tj. w 106,36% w stosunku do planu 

wynoszącego 71 902 980,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących 

według głównych źródeł przedstawia poniża tabela. 

 

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Żórawina. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dotacje i dochody celowe 20 322 999,50 22 224 709,32 23 020 357,59 103,58% 30,10% 

Subwencja ogólna 11 351 526,00 13 794 605,00 13 794 605,00 100,00% 18,04% 

Udziały w PIT i CIT 18 357 588,00 18 907 588,00 20 632 311,13 109,12% 26,98% 

Wpływy z podatków i opłat 16 376 600,00 16 474 578,40 18 387 940,74 111,61% 24,04% 

Pozostałe dochody 412 500,00 501 500,00 639 781,59 127,57% 0,84% 

RAZEM 66 821 213,50 71 902 980,72 76 474 996,05 106,36% 100,00% 
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Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żórawina wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do 

lat 2019-2020. 

 

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żórawina w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 
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Dochody majątkowe 

Dochody majątkowe Gminy Żórawina w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 

8 304 882,64 zł, tj. w 96,03% w stosunku do planu wynoszącego 8 648 638,30 zł. Strukturę 

zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł 

przedstawia poniża tabela. 

 

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Żórawina. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dochody z majątku 695 000,00 3 227 000,00 3 072 301,99 95,21% 36,99% 

Dotacje i środki na inwestycje 5 817 407,33 5 421 638,30 5 232 580,65 96,51% 63,01% 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 6 512 407,33 8 648 638,30 8 304 882,64 96,03% 100,00% 
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Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żórawina w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 

 

 

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żórawina w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 
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Wydatki ogółem 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 72 616 840,41 zł, a ich realizacja wyniosła 

88,40% planu wynoszącego 82 142 373,02 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku 

przedstawiają tabele poniżej. 

 

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Żórawina. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Wydatki bieżące 60 687 144,56 65 982 121,75 63 538 216,30 96,30% 87,50% 

Wydatki majątkowe 13 046 694,27 16 160 251,27 9 078 624,11 56,18% 12,50% 

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 73 733 838,83 82 142 373,02 72 616 840,41 88,40% 100,00% 

 

 

 

 

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Żórawina w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 
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Wydatki bieżące 

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 538 216,30 zł, tj. w 

96,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 982 121,75 zł.  

 

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żórawina w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-

2020. 
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Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe Gminy Żórawina w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 

9 078 624,11 zł, tj. w 56,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 

16 160 251,27 zł.  

 

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żórawina w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 

2019-2020. 
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Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Żórawina zostały zrealizowane w wysokości 84 779 878,69 zł. Na 

realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 72 616 840,41 zł. Oznacza to, że w 

roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12 163 038,28 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 

dodatnią i wyniosło 12 936 779,75 zł 

Przychody 

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 181 499,56 zł, (co stanowi 

107,27% planu), w tym: 

● przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pie-

niężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 878 399,52 zł; 

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicz-

nych – 303 100,04 zł. 

Rozchody 

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 375 000,00 zł (co stanowi 

100,00% planu), w tym: 

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 375 000,00 zł. 

 

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Żórawina. 

Wyszczególnienie Wartości 

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów 

wartościowych 
0,00 

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup 

papierów wartościowych 
1 375 000,00 

Spadek zadłużenia na koniec roku 1 375 000,00 
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Wykres 11: Kwota kredytów długoterminowych w latach 2020 - 2023. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa  

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żórawina na lata 2021-2024 oraz 

dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żórawina za IV kwartał 2021 roku. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żórawina na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 

XXII/190/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2021 roku. Następnie została 

zmieniona: 

1. Uchwałą XXII/209/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

2. Uchwałą XXVII/238/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żórawina na lata 2021-2024: 

Dane na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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Zwiększenie dochodów w 2021 r. 1 567 514,61 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 786 388,47 zł 

Zwiększenie dochodów majątkowych 781 126,14 zł 

Zwiększenie wydatków w 2021 r. 2 758 050,61 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 376 473,61 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 2 381 577,00 zł 

Deficyt (plan) po zmianach 1 590 754,00 zł 

Zwiększenie przychodów 1 190 536,00 zł 

 

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja i budowa dróg gminnych (Fundusz Dróg 

Samorządowych). 

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: 

 1) Budowa punktów świetlnych; 

 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina – etap II; 

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

346; 

 4) Rozbudowa Szkoły w Żórawinie. 

 
 
 



IIIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  UUCCHHWWAAŁŁ  RRAADDYY  GGMMIINNYY  
 
 

Od kwietnia 2021 r. w związku z  pandemią COVID-19 Rada Gminy Żórawina 

pracowała na sesjach w trybie hybrydowym. Niektóre sesje odbywały się w trybie 

stacjonarnym z udziałem minimalnej ilości osób, które nie wchodzą w skład Rady Gminy, 

natomiast inne wyłącznie w trybie zdalnym.   

Rada Gminy Żórawina w roku 2021 podjęła 150 uchwał z czego: 

 27 było objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 25 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru: 

1. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-4131.168.2.2021.RJ1 z 

dnia 15 marca 2021roku stwierdził nieważność  § 11 we  fragmencie: „po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego" 

uchwały nr XXIII/196/21 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 lutego 2021 roku w 

sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Żórawina. 

2. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-4131.168.10.2021.RJ1  

dnia 18 października 2021 roku stwierdził nieważność  § 9 ust.2 pkt.1 lit. we 

fragmencie: „jednorodzinne wolnostojące lub bliźniacze” uchwały nr XXVIII/243/21 

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 września 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 

geodezyjnym Suchy Dwór. 

3. Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-4131.168.16.2021.RJ1  

z dnia 30 listopada 2021roku stwierdził nieważność uchwały nr XXIX/271/21 Rady 

Gminy Żórawina z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Brzeście. 

 
 



IIVV..  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  GGMMIINNYY  
 
Demografia 
 

Zgodnie z danymi w rejestrach Ewidencji Ludności w Gminie Żórawina 

zamieszkiwało 11018 osób w tym 5623 kobiet i 5395 mężczyzn (stan na 31.12.2021 r.). W 

2021 r. narodziło się w gminie 119 dzieci, w tym 43 dziewczynek i 76 chłopców, a zmarło  

120 osób, w tym 59 kobiety i 61 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2021r. 

wyniósł  -1 i po raz pierwszy od kilku lat był ujemny. 

 

Statystyki Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych za rok 2021 

Urodzenia, w tym: 
dziewczynki - 
chłopcy - 

119 
43 
76 

Zgony, w tym: 
Kobiety - 
Mężczyźni - 

120 
59 
61 

Zameldowano na pobyt stały 
i czasowy osób 

549 
154 

Wydane dowody osobiste 968 

 

 
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 
 

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

23 
22 
1 

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

103 
31 
63 
9 

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

53 
52 
1 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
 

4 

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

81 
 
 

59 
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 22 

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

1384 
 

1154 
176 
54 

 

 



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 19 

Zmiana 127 

Zmiana  z zawieszeniem 32 

Zmiana ze wznowieniem 12 

Zmiana z zakończeniem 3 

Zakończenie 27 

Suma 220 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 35 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 31 podmiotów. Przyczyną spadku 

jest likwidacja punktów sprzedaży na terenie gminy. 

 



VVII..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  II  RREEMMOONNTTYY  
 
 
INWESTYCJE 

 Realizacja inwestycji i remontów. W roku 2021 z Budżetu Gminy wykonane zostały 

inwestycje na kwotę 9 580 595,84 zł (17 410 318,03 w roku 2020). Powyższe środki zostały 

wydatkowane m.in na następujące zadania inwestycyjne i remontowe: 

 

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH: 

Droga transportu rolnego Suchy Dwór – etap II wykonanie nawierzchni asfaltowej (w 

ramach zadania Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchym Dworze” – 

etap II ) 

Jezdnia przewidziana do remontu drogi posiadała nawierzchnię z kruszywa. Odwodnienie 

odbywa się powierzchniowo na przyległe tereny zielone do przydrożnego rowu. Obszar 

inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie  wrocławskim w 

obrębie Suchy Dwór. 

Wykonano remont istniejącej nawierzchni poprzez zmianę na nawierzchnię bitumiczną na 

odcinku 475metrów. 

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 30.11.2021r. Prace wykonała firma PHU ZURB Andrzej Żurek i Elżbieta 

Żurek, z siedziba w Borowie ul Witosa 2 . 

Wartość umowna inwestycji 169.954,87 zł brutto,  w tym z dotacji Województwa 

Dolnośląskiego uzyskano kwotę 47.500zł, 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:  

- drogę w Węgrach, ul. Miodowa (466,20m2) 

- drogę w Starym Śleszowie, ul. Słoneczna (491,25m2) 

- drogę w Żórawinie, ul. Kasztanowa (596,75m2) 

- droga w Przecławicach, ul. Okrężna (180,85m2) 

- parking w Mędłów, ul. Klonowa (859,25m2) 

- droga w Suchym Dworze, ul. Malinowa (791,48m2) 

- droga w Mędłowie, ul. Lipowa  (908,05m2) 

- plac przy ośrodku zdrowia w Żórawinie (579,31m2) 

- droga w Żórawinie, ul. Jagiełły (829,50m2) 

- parking przy cmentarzu w Żórawinie (906,85m2) 

- droga w Galowicach, ul. Ślężna (1624,50m2) 

- boisko przy Szkole Podstawowej na ul. Kopernika w Żórawinie , (800,40m2) 

 

Chodnik wykonano: 

- chodnik w Turowie (157m2) 

- chodnik w Żernikach Wielkich -etap II  
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Remonty masą na gorąco wykonano: 

- droga w Żórawinie, ul. Świerkowa i ul. Kasztanowa (122,62m2) 

- droga w Mędłowie, ul. Długopolska (276,49m2); 

- droga w Węgrach, ul. Młyńska i ul. Szkolna (113,24m2) 

- plac przy kościele i pomniku Witosa w Węgrach (122,24m2) 

 

Remonty tłuczniem wykonano m.in: 

- droga w Mędłowie, ul. Kamienna (420m2) 

- drogę w Mędłowie, ul. Bzowa  (350m2) 

- drogę w Bogunowie, ul. Polna (350m2) 

- droga w Szukalice, ul. Magnoliowa (1400m2) 

- droga w Okrzeszycach (510m2) 

- drogę w Mędłowie, ul. Żeglarzy  (350m2) 

- drogę w Żórawinie, ul. Kwiatowa  (150m2) 

- drogę w Mędłowie, ul. Wesoła  (ok. 400m2) 

- drogę w Mędłowie, ul. Lipowa  (540m2) 

- drogę w Galowicach, ul. Polna (1215m2) 

- drogę w Wojkowicach, ul. Cicha (390m2) 

- drogę w Mędłowie, ul. Wiśniowa (330m2) 

- drogę w Starym Śleszowie, ul. Rodzinna  (350m2) 

- drogę Brzeście- Marzęcice, (1500m2) 

- drogę w Żórawinie, ul. Agrestowa  (250m2) 

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. 

Wykonano również prace związane z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg 

gminnych (przejścia dla pieszych, linie, i inne). W roku 2021 zakupione zostały także nowe 

wiaty przystankowe. 
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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- etap I 

W dniu 06.11.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą Usługi 

Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic, ul. Ślężna 17, 58-214 Oleszna. Wartość umowna robót 

wynosi 250 785,63 zł brutto. Termin zakończenia – 15.04.2021r.  

Remont chodnika w etapie I-szym na drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości 

Nowojowice ma długość 197,69 m. Chodnik przylega do krawędzi istniejącej jezdni i 

oddzielony jest 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 jest obrzeżem betonowym. Ukształtowanie 

wysokościowe chodnika ok. 12 cm ponad krawędzią jezdni. Wykonane zostało 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 został remont istniejących zjazdów. 

Roboty wykonano i odebrano. 
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- Montaż mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Nowojowice, 

Polakowice oraz nr 346 w m. Przecławice. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w pasie drogi powiatowej zostały zamontowane przez 

firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Road Service Jerzy Fojcik., ul. 

Lenartowicza 37/13, 43-300 Bielsko Biała trzy mierniki prędkości. Wartość inwestycji: 33 

087,00 zł brutto. 

 

Montaż wyświetlacza prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Nowojowice
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Montaż wyświetlacza prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Polakowice 

 

Montaż wyświetlacza prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Przecławice 

 

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH: 

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogunów: etap 2b (część 

północna) 

Zadanie realizowane przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu Gminy Żórawina w 

udziale procentowym 50% Powiat i 50% Gmina. 

 

Chodnik zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej o długości 212.55 m (odcinek 

północny). Chodniki oddzielony jest od jezdni krawężnikiem betonowy wraz ze ściekiem 

przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej 

(na łuku w km 0+176,00 – km 212,55 ul. Marii Konopnickiej ściek z dwóch rzędów kostki 

betonowej 16x16x16cm), a od strony zabudowań ograniczone będą obrzeżem 

betonowym. Przed przystąpieniem do układania krawężnika betonowego wraz ze ściekiem 

należy wykonać cięcie nawierzchni bitumicznej w odległości od 2 do 5 cm od krawędzi 

jezdni. Nie dopuszcza się by chodnik zawęził istniejącą jezdnię. Projekt przewiduje 

frezowanie istniejącej jezdni na szerokość 0,50m od krawędzi ścieku i wykonanie warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm. 
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Wartość umowna robót wyniosła  215.256,51 zł brutto. Roboty odebrano i rozliczono. 
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-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956D w miejscowości Jaksonów- 

odcinek 2 - etap I oraz odcinek 3 - etap II. 

Zadanie realizowane przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu Gminy Żórawina w 

udziale procentowym 50% Powiat i 50% Gmina. 

 W ramach inwestycji wykonano prace na odcinku (etap I 103m + etap II 283m) 386 

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 wyniosła  403.943,46 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 

obejmowało 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 2020 r. 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. Roboty wykonano i odebrano. 

Zadanie realizowane przez Gminę Żórawina przy współfinansowaniu Powiatu 
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wrocławskiego w udziale procentowym 50% Powiat i 50% Gmina. 
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INWESTYCJE KUBATUROWE 

Budynki użyteczności publicznej: 

- Remont dachu przy al. Niepodległości 15 w m. Żórawina 

Zadanie obejmowało remont dachu budynku użyteczności publicznej o powierzchni 300 

m2. 

Zakres prac: wymiana w 100% dachówki karpiówki, wymiana obróbek blacharskich, 

wymiana rynien i rur spustowych, impregnacja więźby dachowej, wymiana łat i foli 

paroizolacyjnej, montaż okien dachowych i okien włazowych, remont tynków na 

kominach. 

Prace wykonywała Firma Ogólnobudowlana Michał Grygiel, Ujazdowo 8, 64-140 

Włoszakowice 

Koszt inwestycji : 178 350,00 zł 
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BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

      Na terenie Gminy Żórawina w 2021 roku wybudowano 103 nowe punkty oświetlenia 

drogowego, na wartość brutto 538.575,92 zł. Nowe oświetlenie zwiększyło komfort 

bezpieczeństwo mieszkańców gminy Żórawina. 

 

Oświetlenie drogowe powstało w następujących miejscowościach: 

 

1 ŻERNIKI WIELKIE UL. WROCŁAWSKA  LED 6 

2 OKRZESZYCE UL. DZ NR 100,101,102 LED 11 

3 ŻÓRAWINA AL. NIEPODLEGŁOŚCI DZ. NR 304/4,(BYŁY MAJĄTEK) 5 

4 ŻÓRAWINA, UL. SPORTOWA ETAP II,  LED 10 

5 ŻÓRAWINA, UL. POLNA – ETAP II, DZ. NR 284  LED 6 

6 ŻÓRAWINA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI, DZ. NR 44 LED 5 

7 ŻÓRAWINA, UL. H. SIENKIEWICZA, LED 5 

8 ŻÓRAWINA, UL. B. PRUSA,  LED 5 

9 WĘGRY, UL. MŁYŃSKA,  LED 7 

10 BOGUNÓW, UL. OGRODOWA – ETAP I, DZ. NR 86 LED 7 

11 TURÓW, UL. LAWENDOWA UL. CHABROWA  LED 7 

12 RZEPLIN, UL. KALINOWA,  LED 5 

13 RACŁAWICE MAŁE, DZ. NR 101 LED 4 
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14 STARY ŚLESZÓW, UL. PARKOWA   LED 12 

15 RYNAKOWICE DZ. NR 32, 14   LED 8 

R  A  Z  E  M  : 103 
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Wyszczególnienie 2020 2021 
spadek (-)  

/wzrost %  

Ilość wybudowanych 

słupów oświetlenia 

drogowego 

84 103 

23% 
Różnica w ilości 

wybudowanych słupów 

oświetlenia drogowego 

19 

Wartość w zł. brutto 

wybudowanych słupów 

oświetlenia drogowego 

    428 776,51 zł        538 575,92 zł  

26% 
Różnica w zł brutto 

wybudowanych słupów 

oświetlenia drogowego 

                                   109 799,41 zł  

  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina – etap II 

-  „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów, ul. Akacjowa.” 

Zadanie obejmowało budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 51,8 w 

miejscowości Żórawina. Zakres rzeczowy wykonanych robót:  

 kanały grawitacyjne (PVC200) o łącznej długości ok. 51,8 m; 

 sięgacze kanalizacyjne PVC160 – 2 szt. o łącznej długości ok. 9,6 m; 

 studzienki włazowe – 2 szt. 

Prace prowadziła firma: SAD BUD Piotr Sadura, ul. Metalowców 11/28, 37-450 Stalowa 

Wola 
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Długość wybudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej  w latach 2020 - 2021 

 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Długość wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej [m] 
203,50 51,8 

 

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Żórawina 

Na podstawie porozumień z mieszkańcami Gminy Żórawina oraz deweloperami w roku 

2021 zostały wybudowane odcinki: 

- sieci wodociągowe o łączne długości 1 381,50 m ( wartość inwestycji 156 884,40 zł) w 

miejscowości Turów, Karwiany, Jaksonów, Milejowice, Żórawina, Mędłów, Węgry, Stary 

Śleszów, 

- sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 98,00 m ( wartość inwestycji 14 500,00) w 

miejscowości Żórawina, Mędłów. 

 

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA W POLAKOWICACH I WILCZKOWIE 

 

Gmina Żórawina wykonała budowę dwóch przyszkolnych boisk sportowych 

wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Polakowicach i Wilczkowie.  

Boiska wielofunkcyjne wykonane z syntetycznej, poliuretanowej nawierzchni sportowej  o 

wymiarach całkowitych 32x44m składające się z następujących boisk: 

• do piłki ręcznej - …......................................................................................  1szt. 

• do siatkówki - …..........................................................................................  1szt. 

• do koszykówki - ….......................................................................................  2szt. 

 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA: 

 

• bramki do piłki ręcznej - …................................................................. 2szt. 
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• kosze do koszykówki  typu „gęsia szyja” tablice laminowane 

• słupki do siatkówki  uniwersalne 

• siedzisko sędziego -

• siatka poliestrowa turniejowa 

• antenki do siatki - …..............................................

• kosze na śmieci stalowe lakierowane z daszkiem poj. 35l. 

• ławki młodzieżowe 

Wokół boiska wielofunkcyjnego  zamontowano pił

Piłkochwyt wykonany z siatki bezwęzłowej polipropylenowej

 

Inwestycję prowadziła firma 

100 Świdnica. 

Wartość wykonanych zadań to 1.296.000,00 zł brutto

Zamówienie było współfinansowane w

Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID

 

Boisko wielofunkcyjne przy SP Wilczków
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kosze do koszykówki  typu „gęsia szyja” tablice laminowane - …....  4szt.

słupki do siatkówki  uniwersalne - …...............................................  2szt.

- …....................................................................... 1szt.

siatka poliestrowa turniejowa - …..................................................... 1szt.

….......................................................................... 2szt.

kosze na śmieci stalowe lakierowane z daszkiem poj. 35l. - ….......... 1szt.

ławki młodzieżowe - …...................................................................... 5szt.

Wokół boiska wielofunkcyjnego  zamontowano piłkochwyt o wys. 4,0m.

Piłkochwyt wykonany z siatki bezwęzłowej polipropylenowej 

Inwestycję prowadziła firma DABRO – BAU FHU PAWEŁ DĄBROWSKI, Opoczka 17A, 58

Wartość wykonanych zadań to 1.296.000,00 zł brutto 

Zamówienie było współfinansowane w 50% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID- 19, oraz Gminy Żórawina.

Boisko wielofunkcyjne przy SP Wilczków 

…....  4szt. 

…...............................................  2szt. 

…....................................................................... 1szt. 

…..................................................... 1szt. 

............................ 2szt. 

….......... 1szt. 

…...................................................................... 5szt. 

kochwyt o wys. 4,0m. 

BAU FHU PAWEŁ DĄBROWSKI, Opoczka 17A, 58-

50% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

19, oraz Gminy Żórawina. 
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Boisko wielofunkcyjne przy SP Polakowice

 

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE 

Wykonanie siłowni zewnętrznych  w m.  Mędłów, Turów, Bratowice, Jaksonów i Suchy 

Dwór w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie 6 miejscowości 

Gminy Żórawine” realizowany z  PROW na lata 2014

Inwestycje zrealizowała firma HERKULES Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32

Całkowity koszt inwestycji:  181
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Boisko wielofunkcyjne przy SP Polakowice 

Wykonanie siłowni zewnętrznych  w m.  Mędłów, Turów, Bratowice, Jaksonów i Suchy 

Dwór w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie 6 miejscowości 

Gminy Żórawine” realizowany z  PROW na lata 2014- 2020 (stowarzyszenie Lider A4). 

zrealizowała firma HERKULES Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32

Całkowity koszt inwestycji:  181 202,78 zł. 

 

 

Wykonanie siłowni zewnętrznych  w m.  Mędłów, Turów, Bratowice, Jaksonów i Suchy 

Dwór w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie 6 miejscowości 

2020 (stowarzyszenie Lider A4).  

zrealizowała firma HERKULES Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów.  
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PLACE ZABAW 

W roku 2021 przeprowadzono remonty istniejących placów zabaw oraz doposażono je w 

następujące elementy:  

- Żórawina Osiedle: Stół do gry w tenisa stołowego. 

- Bratowice: Huśtawka wahadłowa, huśtawka bocianie gniazdo. 

- Karwiany: Karuzela, Huśtawka wagowa, stół do gry w piłkarzyki. 

- Komorowice: Twister, Grinbox, rurka kwadratowa oraz okrągła.  

- Milejowice: twister+wahadło, piechur/biegacz, narty biegówki wolnostojące 

(pojedyncze). 

- Okrzeszyce: zjazd linowy. 

- Stary Śleszów: Sprężynowiec Motor, Sprężynowiec Auto, Karuzela, Linarium. 

- Racławice Małe: Orbiterek pojedynczy, Surfer + słup + krzesło, biegacz pojedynczy. 

- Krajków: Orbiterek pojedynczy. 

 

Inwestycje w trakcie realizacji 

Poniżej zostały przedstawione inwestycje, które zostały rozpoczęte w 2021 r, a planowany 

termin zakończenia przypada w 2022 r.: 

- Przebudowa drogi gminnej w Mędłowie – w trakcie realizacji 

W dniu 08.11.2021r została zawarta umowa z wykonawca inwestycji , firmą EUROVIA S.A. 

z Bielan Wrocławskich. 

Wartość umowna wynosi 849.677,25zł brutto. Termin zakończenia prac – 20.05.2022r. 

- Przebudowa drogi gminnej w Starym Śleszowie – w trakcie realizacji 
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W dniu 08.11.2021r została zwarta umowa z wykonawcą , firmą MABUD S.C. M. Chojecki i 

A. Atras z siedzibą we Wrocławiu. 

Wartość umowna robót wynosi 1.233.673,36zł brutto. Termin zakończenia prac – 

10.06.2022r 

- Budowa ciągów pieszo-rowerowych (P&R) i (B&R)wraz z parkingiem na terenie gminy 

Żórawina- etap II – w trakcie realizacji 

W dniu 25.09.2020r została podpisana umowa z firmą WASBUD Robert Wąs z Grodkowa 

na wykonanie zadania: „Budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” ciągów pieszo-

rowerowych z parkingiem P&R (park&ride) i B&R (bike&ride) na terenie Gminy Żórawina 

”.  

Wartość umowna robót wynosi 1.210.369,58zł brutto. Termin zakończenia zadania- 

31.05.2022r 

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

miejscowości Nowojowice- etap od II do V 

W dniu 18.06.2021r podpisano umowę z wykonawcę inwestycji , firmą WASBUD Robert 

Wąs z siedzibą w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 51. Wartość umowna robót 

684.248,96zł brutto. Termin zakończenia- 15.04.2022r 

Chodniki będą mieć długość ETAP II - 120,03m ,ETAP III -  71.68m, Etap IV - 113.99m+ 

50.20m i ETAP V - 183.27m. Chodniki przylegać będą do krawędzi istniejącej jezdni i 

oddzielone będą od jezdni krawężnikiem betonowym ciężkim wraz ze ściekiem 

przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej, 

a od strony zabudowań chodniki ograniczone będą obrzeżem betonowym. Ukształtowanie 

wysokościowe chodnika zaprojektowano ok. 12 cm ponad krawędzią jezdni. Projekt 

przewiduje sfrezowanie 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 pobliżu istniejącego 

murowanego ogrodzenia w miejscach, gdzie przestrzeń jest węższa niż 0.50m 
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zaprojektowanie wypełnienie przestrzeni między obrzeżem, a licem ogrodzenia z białych 

otoczaków ułożonych na niezbrojonej płycie betonowej C8/10 o grubości 10 cm. W 

ramach remontu chodnika projekt przewiduje remont istniejących zjazdów. Zjazdy, których 

spadek podłużny jest większy niż 3% należy przełamać tak by na części zjazdu, po której 

chodzą piesi, spadek poprzeczny chodnika wynosił max 3%. Wykonany został w latach 

2020-2021 etap I wynoszący 197,69m. 

 

 

- Budowa świetlicy w Wojkowicach - w trakcie realizacji 

 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 
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zaprojektowano taras rekreacyjny. Pozostała część terenu przeznaczona jest na zieleń 

rekreacyjną, wypełniona będzie trawnikami i kompozycjami roślinnymi. Rozwiązania 

architektoniczne dobrze wpisują budynek w otaczającą zabudowę. 

Parametry powstającego budynku: 

-wymiary budynku: dł. 14,60 x szer. 8,60m x wys. 7,62m 

- 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.  
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W dniu 11.05.2021 r. rozpoczęła się przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

budynku szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

zagospodarowaniem terenu w Żórawinie przy ul. M. Kopernika w zakresie przebudowy, 

rozbudowy i nadbudowy szkoły oraz przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej i zagospodarowania terenu, w zakresie budowy zjazdu, oraz budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Przebudowa obejmuje blok sportowy i część łącznika w północnej części 

budynku. Nadbudowa obejmuje w północnej części, jednokondygnacyjny łącznik 

budynku szkoły z blokiem sportowym, który zawiera węzeł sanitarny. 

Rozbudowa realizowana  jest w kierunku północnym przy zachowaniu liniowego układu 

budynku. Swoim zakresem obejmuje część łącznika, blok sportowy - powiększenie Sali 

gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego oraz wybudowanie nowej części budynku, która 

zawierać będzie: 

> Świetlicę, z zapleczem kuchennym, przystosowanym do podawania posiłków na 

zasadzie cateringu w postaci gotowych posiłków 

> 2 oddziały przedszkolne — klasy „O” (25 osób na 1 oddział) 
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 > 5 oddziałów szkolnych — klasy od 1 do 3 (25 osób na 1 

oddział) 

Koszt budowy na dzień podpisania umowy to 9 987 388,53 zł 

brutto 

Inwestycję prowadzi firma: 

LINDNER POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 5.  
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VVIIII..  RREEAALLIIZZAACCJJAA  PPOOLLIITTYYKK,,  PPRROOGGRRAAMMÓÓWW  II  SSTTRRAATTEEGGIIII  
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Punkt Konsultacyjny 

Na mocy porozumienia z dnia 12.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i 

Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Żórawina został uruchomiony Punkt konsultacyjno- 

informacyjny programu „ Czyste powietrze”. 

Mieszkańcy korzystają z punktu ,gdzie otrzymają pomoc i wsparcie oraz informacje na 

temat dofinansowania na wymiany źródeł ciepła oraz na termomodernizację. Gmina 

przeprowadza spotkania z mieszkańcami zapraszając Doradcę Energetycznego Piotra Nera 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem 

przedstawienia programu oraz odpowiedzi na pytania . 

 

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 roku 2021 Gmina Żórawina kontynuowała prace przygotowawcze we 

wskazanym w liście intencyjnym z dnia 01.12.2020r. ze Stowarzyszeniem Wolna 

Przedsiębiorczość ze Świdnicy w sprawie uczestnictwa Gminy Żórawina w projektach o 

formule sieciowej. 

 

Oto lista tych projektów:  

 

1) Domy Czystej Energii - Kompleksowy program grantowy modernizacji budynków 

mieszkalnych w kierunku ograniczania niskiej emisji i zwiększania udziału odnawialnych 

źródeł energii do celów grzewczych 

Dwie ścieżki w projekcie: 

- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
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- 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 

- 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 

publicznospołecznego 

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

podstawowych 

i średnich 

Cztery ścieżki tematyczne, ze zróżnicowanymi programami, uwzględniające rożny 

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 

budowlanoenergetyczno- 

Elektrycznych 

4) Uczniowie szkół średnich z klasami o profilu budowlano-energetycznoelektrycznym 

(w tej ścieżce kursy kończące się egzaminami kwalifikacyjnymi i stażami 

zawodowymi) 

 

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

WROF) 

 

Gmina Żórawina w 2021 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. 

Pod koniec roku 2021 uzyskano potwierdzenie zwiększenie puli środków w ramach tego 

projektu (II nabór I kwatał 2022). 

 
 W roku 2021 na realizację gminnych strategii i programów pozyskano łącznie kwo-

tę 17 071 520 zł (w roku 2020 było to 23 959 363 zł) w formie dofinansowań, dotacji i 

darowizn. Szczegółową strukturę otrzymanych środków przedstawia poniższa tabela. 
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Nazwa/rodzaj projektu
Wartość przyznanego 

dofinansowania/grantu*
ROK 

realizacji/zakończenia

1.

„Utworzenie miejsca kultury w Wojkowicach ” rea l i zowany w ramach PROW na lata  2014-2020 (w 

rama ch s towa rzys zenia  Lider A4). 
82 464 zł

2019 - 2022 w tra kcie 

rea l i zacji

2.

„Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie 6 miejscowości Gminy Żórawine ” rea l i zowany w rama ch 

PROW na la ta  2014-2020 (w ra mach s towarzys zenia  Lider A4). 
190 324 zł

2020-2022 w trakcie 

rea l i zacji  

3.

Projekt o nazwie  "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Żórawina "  

(Europejs ki  Fundusz Społeczny 2014-2020) Doposa żenie szkół, doda tkowe za jęcia  dla  uczniów, 

s zkolenia  dla  nauczyciel i  - objęte  ws zystkie s zkoły pods ta wowe z terenu gminy [ZIT WrOF]

859 419 zł
2020-2022 - 

rea l i zacja  progra mu

4.

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) " - Projekt 

Partnerski  (Lider Projektu –Oddzia ł Terenowy Stowa rzys zenia  „Wolna  Przeds iębiorczość” w 

Świdnicy, ul . Sta lowa 2, 58-100 Świdnica) w ramach Regionalnego Programu Opera cyjnego 

Województwa  Dolnoś ląs kiego 2014-2020 Dzia łanie 3.3 E Moderniza cja  s ys temów grzewczych i  

odna wia lne źródła  energi i  - projekty dotyczące zwalczania  emis ji  kominowej w formule 

gra ntowej, polega jące na  wymianie s tarych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na  

nowoczes ne ins ta la cje  do wytwarza nia  ciepła  z pa l iw odnawia lnych bądź pa l iw o ni s kim 

ws półczynniku emis yjnoś ci  (w tym zakup niezbędnych urządzeń i   montaż).

2 182 889 zł

2019 - 2023 

rea l i zacja  projektu 

(ta bela  1)

5.

„Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”. Projekt rea l i zowany w ramach RPO WD 

2014-2020 (obejmuje Wilczków, Ga lowice, Polakowice, Bratowice) [ZIT WrOF]  
1 372 338 zł 2019-2021

6.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina - etap II - rea l i zowany w rama ch RPO 

WD 2014-2020 (obejmuje Żóra wina, Szula l i ce) [ZIT WrOF]  
1 214 208 zł

2019 - 2022 - 

rea l i zacja

7.
Granty PPGR w ramach Programu Cyfrowa  Polska  173 500 zł 2021 -2022 

8.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundus z Przeciwdzia łania  COVID-19) - Nabór I  (nie wskazano 

konkretnych zadań we wnios ku o dofina ns owanie) wykorzys tanie środków do 2022 r.
1 655 218 zł 2020 -2022

9.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundus z Przeciwdzia łania  COVID-19) - Nabór I I (1. Budowa 

obiektu ś wietl i cy wiejs kiej w Wojkowicach, 2. Budowa boisk wie lofunkcyjnych w Polakowicach i  

Wi lczkowie, 3. Remont budynku urzędu gminy, 4. Rewita l i zacja  przestrzeni  publ i cznej przy Al . 

Niepodległoś ci  w Żórawinie - dz. 516) - Real i za cja  do 2022 r.

1 655 218 zł 2020 - 2022 

10.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mędłów -  Fundus z Dróg Samorządowych Dolnoś ląs ki  

Urząd Wojewódzki
461 252 zł 2020 - 2022

11.

Przebudowa drogi gminnej w Starym Śleszowie -  Fundus z Dróg Sa morządowych Dolnoś ląs ki  Urząd 

Wojewódzki
745 894 zł 2020 - 2022

12.

„Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie 

gmin Miękinia i Żórawina” dofina ns owanego w ramach Regiona lnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Dolnoś ląs kiego 2014-2020, w ramach  Os i   3 Gos podarka  ni s koemis yjna  [ZIT WrOF]

2 467 700 zł 2019 - 2022  

13.

WYKONANIE JEDNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH/ WYKONANIE PRZEJŚĆ w obrębie SKRZYŻOWANIA  w 

rama ch RFRD
197 400 zł 2021-2022

14.

Cyfrowa Gmina  W rama ch Programu Operacyjnego Pols ka  Cyfrowa na lata  2014-2020

Os i  Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odpornoś ci  na  zagrożenia  REACT-EU

dzia łania  5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoś ci

na  zagrożenia  dotycząca  rea l i zacji  projektu grantowego

„Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21.

100 000 zł 2021-2022

15.

Budowa nowoczesnych żródeł światła LED oświetlenia ulicznego, mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na terenie Gminy Żórawina w ramach Progra mu POLSKI 

ŁAD

3 150 000 zł 2021-2022

16.

Laboratoria Przyszłości - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu

terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- dofinansowanie otzrymało 5 szkół - 

możliwość wydatkowania do 2022 r.

374 700 zł 2021-2022

17.

 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie”. - dotacja celowa ze środków 

Wojewody Dolnośląskiego 
188 996 zł 2021-2022

*

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2021

Ws ka zana wys okoś ć dotacji  może różnić s ię od kwoty przyznanej pomocy ze względu na wyniki  pos tępowań przetargowych i  zamówień 

publ i cznych



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, Zagródki, Żer-
niki Wielkie 

10 

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

kalice 
6 

SP Polakowice 
Polakowice, Krajków, Milejowice, Nowojowice,  
Nowy Śleszów, Racławice Małe, Stary Śleszów,  

Wilkowice 
8 

SP Węgry Węgry, Bogunów, Brzeście, Marcinkowice 4 

SP Wilczków Wilczków, Galowice, Jaksonów, Pasterzyce, Przecławice 5 
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PRZEDSZKOLE W ŻÓRAWINIE 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 

Nazwa szkoły 
Liczba 
oddzia

łów 

Liczba uczniów 
„0” - VIII 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

SP w Żórawinie 33 610 32 94 79 87 86 59 31 79 63 

SP  w Wilczkowie 10 130 19 14 14 16 9 11 11 22 14 

SP  w Rzeplinie 16 297 23 44 46 31 34 31 22 34 32 

SP w Polakowicach 10 114 32 6 7 8 12 12 11 10 16 

SP w Węgrach 7 53 0 8 9 5 6 0 7 9 9 

Razem  

w szkołach 

podstawowych 

76 1204 106 166 155 147 147 113 82 154 134 

PRZEDSZKOLE W ŻÓRAWINIE 

Przedszkole  

 z oddziałem 

zamiejscowym  

w Węgrach 

12 
286 

 w tym 83 dzieci w wieku 6 lat 

 

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE 

Nazwa Liczba oddziałów Liczba dzieci   
(stan na 31.12.2021) 

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 35 

Żłobek Niepubliczny „Szczęśliwe lata” 1 14 
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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 93,8 78 18 18 

SP  w Wilczkowie 21,9 25 5,13 6 

SP w Rzeplinie 50,1 49 8 8 

SP  w Polakowicach 21,3 26 4,5 5 

SP w Węgrach 16,00 21 3,25 4 

Przedszkole w Żórawinie 32,41 36 23,75 25 

 
 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

 
 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

SP  w Żórawinie 9 15 27 20 

SP  w Wilczkowie 0 5 11 8 

SP  w Rzeplinie 2 17 6 15 

SP  w Polakowicach 0 7 6 9 

SP  w Węgrach 1 7 4 7 

Przedszkole 
w Żórawinie 

2 12 12 7 

 
 
W roku 2021 organ prowadzący przeprowadził postępowania w sprawie uzyskania wyższego stopnia awansu 

zawodowego. Sześciu nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żórawina uzyskało stopień nauczyciela 

mianowanego.  

 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Żórawina 

 

 
 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W roku 2021 wydatkowano kwotę 70961,00 zł na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli w następujących obszarach kształcenia:

1) pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 

doskonalenie  umiejętności,

nauczycieli oraz dyrektorów,

2) zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,

3) w zakresie udzielania pomocy psychologiczno

4) wsparcie i stymulacja rozwoju dziecka (m. in. logopedia, gimn

terapia ręki, rytmika),

5) inne, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola.

 

 

 
 
 
 

Zatrudnienie nauczycieli w Gminie Żórawina 

 średnia 
w Gminie 

 

JĘZ. POLSKI 55 

MATEMATYKA 48 

JĘZ. ANG 65 
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nauczycieli 
 

W roku 2021 wydatkowano kwotę 70961,00 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, gimn

terapia ręki, rytmika), 

inne, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola. 

nauczycieli w Gminie Żórawina według posiadanego stopnia awansu 
zawodowego

ROZKŁAD WYNIKÓW  

średnia 
w powiecie 

średnia 
w woj. dolnośląskim 

 

63 58 

53 45 

73 66 

 

W roku 2021 wydatkowano kwotę 70961,00 zł na dofinansowanie doskonalenia 

pogłębianie wiedzy metodycznej, merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji i 

zwłaszcza w kontekście prowadzenia nauki zdalnej, 

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

edług posiadanego stopnia awansu 

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

Średnia  krajowa 
lokalizacja wieś 

60 

47 

66 
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ROZKŁAD  PRZYBLIŻONYCH WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W GMINACH NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO 
 

 
 

 
   *wyniki w %  

 * przybliżone wartości obliczone na podst. wyników egzaminu z jęz. polskiego, matematyki i jęz. Angielskiego 

 
 

 
 
 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  
 

Forma pomocy Liczba uczniów 
Kwota wydatków 

w zł 

Pomoc materialna 
o charakterze motywacyjnym 

24  15 700,00 

 

 

DOWÓZ DO SZKÓŁ 
 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Kwota wydatków 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 10 166 364,40 

Dowóz uczniów zamieszkałych  
w dalszej odległości 

621 673 929,96 

 
 

 

MINISTERIALNE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH  
 

Nazwa programu / projekt 
Liczba dzieci uczestniczą-

cych 
Zajęcia 

Kształcenie w młodości sukces w przyszłości  400 

Zajęcia z wybranych przedmiotów 
i jęz. obcych i zakup pomocy dydaktycz-

nych 
381 527,99 

Szkolny Klub Sportowy 60 Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe 
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Nazwa programu / projekt 
Liczba dzieci uczestniczą-

cych 
Zajęcia 

Sprawny Dolnoślązaczek 110 
Terminy realizacji dostosowane do ograni-

czeń związanych z pandemią 

Umiem pływać 30 
Nauka pływania 

 

 
 
 

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE  

cel szkoła wartość 

Narodowy Program Czytelnictwa 
SP Polakowice 

 

4000,00 zł. 
+ 

1000,00 zł wkład własny Gminy Zakupiono 
280 pozycji wydawniczych 

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne do 
realizacji podstawy programowej z przed-

miotów przyrodniczych 

SP Polakowice 
SP Węgry 

wniosek Gminy o zwiększenie 0,4% rezer-
wy części oświatowej subwencji ogólnej 

148 749,00 zł. 

Laboratoria przyszłości –  
środki finansowe na zakup nowoczesnych 
narzędzi wspierających odkrywanie talen-
tów i rozwijanie kompetencji przyszłości 

SP Wilczków 
SP Polakowice 

SP Rzeplin 

 
60 000,00 zł. 
30 000,00 zł. 
 48 960,00 zł. 

 

Zajęcia wspomagające dla uczniów Wszystkie szkoły 21 840,00 zł 

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 

5 3 0 3 0 0 

 

KONTROLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat  413 

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 

 
0 

371 
0 
3 

10 
0 

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

29 

Ogółem liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek szkolny 384 



IIXX..  PPOOLLIITTYYKKAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  
 

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

Obejmują min. zapewnienie podstawowych potrzeb poprzez zapewnienie schronienia, 

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

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

świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach 

chronionych, dożywianie dzieci, kierowanie do domu pomocy społecznej ponoszenie 

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

normatywnym regulującym działania pomocy społecznej w Gminie jest ustawa o pomocy 

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

tryb ich udzielania, a także zasady organizacji pomocy społecznej.  

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

ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do 

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

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o systemie ubezpieczeń 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o ochronie 

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

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

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

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

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

Poniżej przedstawione są dane liczbowe dotyczące liczby osób korzystających ze 

świadczeń Pomocy Społecznej oraz wielkość wydatkowanych środków w 2021 roku przez 

Gminę Żórawina w 2021 r .  

 

W 2021 roku Gmina przystąpiła do programu Opieka wytchnieniowa" - edycja 

2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program realizowany był od lipca do 

grudnia skorzystało z programu 7 rodzin na łączną kwotę 68400 zł  

Program obejmował wsparcie rodzin opiekunów sprawujących bezpośrednia 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym 
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stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 

zapewnieniu czasowego zastępstwa w opiece nad niepełnosprawnymi.  

W 2021 roku Gmina przystąpiła również do rządowego Programu  Asystent rodziny 

w 2021 r – kwota dofinansowania 1000zł oraz do rządowego programu „Wspieraj Seniora 

„ kwota dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 1200 zł.  

Ponadto GOPS w Żórawinie realizuje  Gminny Program Wspierania Rodziny oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MA SZEROKO ROZUMIAĄ POMOC SPOŁECZNĄ 
WYDATKOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE I 

URZĄD GMINY w 2021 r  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 
2021 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 20339985 21294214 

W tym: w budżecie OPS 19979368 20912997 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 16240 20000 

W tym: w budżecie OPS 0 0 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185888 151181 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy społecznej 131159 167696 

w tym: w budżecie OPS 131159 167696 

85203 - Ośrodki Wsparcia 1217 5964 

w tym: w budżecie OPS 1217 5964 

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 0 

w tym: w budżecie OPS 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 

9790 
 

8089 
 

w tym: w budżecie OPS 9790 8089 

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

93843 84868 

w tym: w budżecie OPS 93843 84868 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 2709 3454 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 
2021 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85216 - Zasiłki stałe 126153 94514 

w tym: w budżecie OPS 126153 94514 

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie X X 

w tym: w budżecie X X 

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 656759 780336 

w tym: w budżecie OPS 656759 780336 

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

0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 174211 182559 

w tym: w budżecie OPS 174211 182559 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 31218 27594 

w tym: w budżecie OPS 31218 27594 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 0 0 

w tym: w budżecie OPS 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) 

0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85295 - Pozostała działalność 5792 1200 

w tym: w budżecie OPS 5792 1200 

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 0 0 

w tym: w budżecie dyspozycji OPS 0 0 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85395 - Pozostała działalność  
w zakresie polityki społecznej 

0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 
2021 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 29480 48882 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10800 13400 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze 15998837 16815125 

w tym: w budżecie OPS 15998837 16815125 

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

2540618 
 

2540618 
 

w tym: w budżecie OPS 2540618 2537549 

85504 - Wspieranie rodziny 53140 60829 

w tym: w budżecie OPS 53140 60829 

85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 115500 144300 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85516 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85516 - Dzienni opiekunowie 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85508 - Rodziny zastępcze 76804 64425 

w tym: w budżecie OPS 76804 64425 

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 70109 70707 

w tym: w budżecie OPS 70109 70707 

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 

9718 
 

11542 
 

w tym: w budżecie OPS 9718 11542 

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 

0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 

w tym: w budżecie OPS 0 0 
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ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020 i 2021 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 25 17 

Kwota świadczeń w złotych 126153 94514 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 22 16 

Kwota świadczeń w złotych 112425 88178 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 3 1 

Kwota świadczeń w złotych 13728 6336 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 23 23 

Kwota świadczeń w złotych 42389 44493 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 7 11 

Kwota świadczeń w złotych 14000 23110 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 6 6 

Kwota świadczeń w złotych 9732 11983 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 2 3 

Kwota świadczeń w złotych 3200 5200 

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

Liczba osób 7 1 

Kwota świadczeń w złotych 11456 400 

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

Liczba osób 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 

ZASIŁEK CELOWY 

Liczba osób 70 75 

Kwota świadczeń w złotych 60891 64095 

W tym: (wiersze 21 - 22) 
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ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

Liczba osób 38 46 

Kwota świadczeń w złotych 26098 26796 

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

Liczba osób 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 4 2 

Kwota świadczeń w złotych 5120 798 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 1 2 

Kwota świadczeń w złotych 518 798 

W tym (z wierszy 25-26): 

POSIŁEK 
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 

Liczba osób 4 2 

Kwota świadczeń w złotych 5120 798 

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 

Liczba osób 1 2 

Kwota świadczeń w złotych 518 798 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 

Liczba osób 1 1 

Kwota świadczeń w złotych 1217 5964 

UBRANIE 

Liczba osób 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba osób 0 1 

Kwota świadczeń w złotych 0 76 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 4 5 

Kwota świadczeń w złotych 131159 167696 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 8 4 

Liczba rodzin wspierających 0 0 
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Liczba asystentów rodziny 1 1 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 146913 135132 

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba gospodarstw domowych 2 2 

Kwota świadczeń w złotych 2709 354 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba gospodarstw domowych  0 0 

Kwota świadczeń w złotych  0 0 

 

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020 i 2021 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 25 17 

Kwota świadczeń w złotych 126153 94514 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 22 16 

Kwota świadczeń w złotych 112425 88178 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 3 1 

Kwota świadczeń w złotych 13728 6336 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 23 23 

Kwota świadczeń w złotych 42389 44493 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 7 11 

Kwota świadczeń w złotych 14000 23110 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 6 6 

Kwota świadczeń w złotych 9732 11983 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 2 3 

Kwota świadczeń w złotych 3200 5200 

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 

zabezpieczenia społecznego 

Liczba osób 7 1 

Kwota świadczeń w złotych 11456 400 

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

Liczba osób 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 

ZASIŁEK CELOWY 

Liczba osób 70 75 

Kwota świadczeń w złotych 60891 64095 

W tym: (wiersze 21 - 22) 

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

Liczba osób 38 46 

Kwota świadczeń w złotych 26098 26796 

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

Liczba osób 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 4 2 

Kwota świadczeń w złotych 5120 798 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 1 2 

Kwota świadczeń w złotych 518 798 

W tym (z wierszy 25-26): 

POSIŁEK 
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 

Liczba osób 4 2 

Kwota świadczeń w złotych 5120 798 

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 

Liczba osób 1 2 

Kwota świadczeń w złotych 518 798 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 

Liczba osób 1 1 

Kwota świadczeń w złotych 1217 5964 

UBRANIE 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 

Liczba osób 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba osób 0 1 

Kwota świadczeń w złotych 0 76 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 4 5 

Kwota świadczeń w złotych 131159 167696 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 8 4 

Liczba rodzin wspierających 0 0 

Liczba asystentów rodziny 1 1 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 146913 135132 

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba gospodarstw domowych 2 2 

Kwota świadczeń w złotych 2709 354 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba gospodarstw domowych  0 0 

Kwota świadczeń w złotych  0 0 



XX..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  KKOOMMUUNNAALLNNAA  
 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie został powołany 1 marca 2007 

roku Uchwałą Rady Gminy Żórawina. Siedziba Zakładu mieści się w Węgrach na ulicy 

Młyńskiej 9. 

 Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców jak 

również zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych na terenie Gminy Żórawina w 

zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy swoje usługi na  terenie całej gminy. 

Mottem i myślą przewodnią Zakładu jest: 

 
"Zawsze czysta woda w Twoim domu i bezpieczne środowisko wodne Gminy Żórawina 

to nasza misja, jakość i inspiracja" 
 

która została opracowana w oparciu o "Aktualizację strategii GZGK w Żórawinie na lata 

2021-2028". Dokonano zestawionia mocnych i słabych stron tutejszego Zakładu (Tab. 1). 

Owocem szeregu warsztatów było wypracowanie misji i wizji oraz głównych celów 

strategicznych, które są podstawą dla rozoju Zakładu, a w rezultacie Gminy Żórawina, 

której rozwój bez wody dla jej mieszkańców jest niemożliwy. 

Cele strategiczne: 

• Wzrost jakości świadczonych usług dla Gminy i jej mieszkańców 

• Poprawa i utrzymanie stabilności finansowo gospodarczej 

• Poprawa systemów zarządzania 

• Wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji 

• Poprawa warunków pracy 

Tabela 1 Macierz SWOT Zestawienie zbiorcze. 

Szanse Zagrożenia 

Sz1 Trwały i stabilny rozwój Gminy 
Żórawina 

Sz2 Dostępność źródeł finansowania 
gospodarki wod-kan. 

Sz3 Spójne i precyzyjne prawo dla 
branży wod-kan. 

Sz4 Wyższy priorytet gospodarki wod-
kan w strategii Gminy 

Z1     Niekorzystne uwarunkowania 
ekonomiczne w kraju i na rynku 
lokalnym  

Z2    Niekorzystny wpływ otoczenia 
politycznego na efektywność 
ekonomiczną Zakładu  

Z3    Ryzyko środowiskowe i 
antropopresyjne  
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Sz5 Obniżenie obciążeń dla 
prowadzonej działalności 
gospodarczej 

Sz6 Rozbudowa i poprawa stanu 
infrastruktury 

Z4    Niespójne, nieostre prawo 
negatywnie wpływające na branżę 
wod-kan.  

Z5 Niekorzystne uwarunkowania 
społeczne i demograficzne na 
terenie Gminy 

Z6    Uwarunkowania techniczne i 
terenowo -prawne zagrażające 
ciągłości i jakości świadczonych 
usług  

Mocne strony Słabe strony 

M1 Wysoka jakość świadczonych 
usług 

M2 Organizacja dostosowana do 
formy prawnej i aktualnych 
potrzeb mieszkańców 

M3 Rzetelny, stabilny pracodawca 

M4 Kompetentna i doświadczona 
załoga 

M5    Potencjał rozwojowy i 

        dominująca pozycja na lokalnym 
rynku usług wod-kan. 

S1      Niewystarczające środki finansowe 
w odniesieniu do potrzeb i 
stawianych wymogów  

S2      Uwarunkowania techniczne 
pogarszające jakość i ciągłość 
świadczonych usług  

S3      Uwarunkowania organizacyjne 
wpływające na jakość i ciągłość 
świadczonych usług  

S4      Ograniczenia wynikające z formy 
organizacyjno-prawnej Zakładu
  

 
 

Zaopatrzenie w wodę 

 

 Zaopatrzenie w wodę gminy Żórawina w roku 2021 kształtowało się na poziomie 

bardzo dobrym. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na dzień 31.12.2021 wyniosła   

11019 – na podstawie danych z ewidencji ludności.  W 2021 roku w ramach doposażenia 

SUW dokonano montażu i uruchomienia filtra nr 5 na SUW Żórawina. 
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1)  Średniodobowa produkcja wody na poszczególnych stacjach uzdatniania  

 wody 

 
 
Tabela 1. Średnia dobowa produkcja wody na stacjach uzdatniania wody w 2019 - 2021 r. 

 

SUW Miejscowości zaopatrywane przez SUW 

Średnio 
dobowa 

produkcja wody 
wynikająca z 
pozwolenia 

wodnopraw-
nego [m

3
/d] 

Średnia dobowa 
produkcja wody 
na SUW [m

3
/d] 

2021 

Bratowice 
Bratowice, Jarosławice, Milejowice, Mnichowice, 
Okrzeszyce, Rynakowice, Wilkowice, Zagródki, 
Wojkowice, Turów, Mędłów, Suchy Dwór 

803,4 453 

Jaksonów Jaksonów Przecławice 303 113 

Stary 
Śleszów 

Krajków, Nowojowice, Nowy Śleszów, Polakowice, 
Racławice Małe, Stary Śleszów 

404 171 

Węgry 
Bogunów, Brzeście, 
Marzęcice Pasterzyce, Węgry, Marcinkowice 

520 147 

Żerniki 
Wielkie 

Żerniki Wielkie, Galowice, Wilczków 240 127 

Żórawina Żórawina, Rzeplin, Szukalice, Komorowice, Karwiany 1580 998 

SUMA 3850,4 2009 

 

2) Sprzedaż wody 

Sprzedaż wody na cele gospodarstw domowych w roku 2021 wyniosła 502 023m3  oraz 

63 264m3 dla podmiotów gospodarczych. 
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3) Wskaźniki:  zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków

 

 

 
Tab. 2 Wskaźniki 
 
*1 (ilość zużytej energii elektrycznej w procesie poboru, uzdatniania i dostarczania 

wody/ilość sprzedanej wody)

*2 (ilość energii wyprodukowanej z paneli fotovoltaicznych / ilość zużytej energii w 

procesie uzdatniania wody)

*3 ( ilośc zużytej energii elektrycznej w procesie odbioru i oczyszczania ścieków / ilość 

ścieków oczyszczonych) 

*4 (ilość energii wyprodukowane

elektrycznej w procesie odbioru i oczyszczania ścieków)

*5 (liczba wodomierzy radiwych/
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) Wskaźniki:  zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków 

*1 (ilość zużytej energii elektrycznej w procesie poboru, uzdatniania i dostarczania 

wody/ilość sprzedanej wody) 

*2 (ilość energii wyprodukowanej z paneli fotovoltaicznych / ilość zużytej energii w 

procesie uzdatniania wody) 

*3 ( ilośc zużytej energii elektrycznej w procesie odbioru i oczyszczania ścieków / ilość 

*4 (ilość energii wyprodukowanej z paneli fotovoltaicznych /  ilość zużytej energii 

elektrycznej w procesie odbioru i oczyszczania ścieków) 

liczba wodomierzy radiwych/liczba wodomierzy ogółem) *100% 

 

*1 (ilość zużytej energii elektrycznej w procesie poboru, uzdatniania i dostarczania 

*2 (ilość energii wyprodukowanej z paneli fotovoltaicznych / ilość zużytej energii w 

*3 ( ilośc zużytej energii elektrycznej w procesie odbioru i oczyszczania ścieków / ilość 

j z paneli fotovoltaicznych /  ilość zużytej energii 
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5) Kontrola jakości wody 

 Jakość wody dostarczanej do mieszkańców gminy Żórawina w roku 2021  podlegała 

systematycznej kontroli w ramach wewnętrznych i zewnętrznych monitoringów 

kontrolnych oraz przeglądowych. 

Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom gminy Żórawina w roku 2021 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. 

 
Tab. 3. Wykaz ilości próbek wody pobranych w roku 2020 na potrzeby GZGK w Żórawinie. 

 

L.p. 

Nazwa 
wodociąg

u 
siecioweg

o 

Liczba 
próbek 

pobranyc
h przez 

PSSE we 
Wrocławi

u 

Liczba próbek pobranych na potrzeby GZGK w Żórawinie 

Liczba 
próbek 
ogółem Monitoring 

przeglądow
y 

Monitoring 
kontrolny 

Monitoring 
wody 

surowej 

Badania do 
odbioru 

sieci 
wodociągo

wych 

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 1 2 2 0 12 29 

5. Bratowice 21 1 4 3 1 12 42 

6. 
Żerniki 
Wielkie 

12 1 2 1 2 12 29 

SUMA 237 
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III. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA 

 

1. Oczyszczalnia ścieków 

 W 2021 roku oczyszczalnia odprowadziła do odbiornika rzeki Ślęzy 317 333 m3 

ścieków oczyszczonych. Łączna ilość ścieków to cieki dopływające hydraulicznie oraz ścieki 

dowożone. W roku 2021 ilość ścieków dowożonych wyniosła 96 034 m3, co stanowiło 

30,26 % 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. Średniodobowe przepływy przez 

oczyszczalnię wyniosły 869,4 m3/d co stanowiło 71,15 % dopuszczalnej wydajności 

oczyszczalni, przy czym za IV kwartał 2021 obciążenie oczyszczalni wynosiło już  82,83%. 

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. Z uwagi na wzrost 

ilości ścieków w tym ścieków dopływających kanalizacją sanitarną niezbędna jest 

modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej 

przepustowości.  Tutejszy Zakład powizął kroki w celu modernizacji, gdzie w ramach 

realizacji tego celu dokonano  opracownia dokumnetacji tehnicznej rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Żórawinie: ETAP 1 – rozbudowa i modernizacja części  

mechanicznej oczyszczalni i punktu zlewczego ścieków dowożonych. 
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2) Przepompownie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 
 

Pompy w przepompowni ścieków 

 Awaryjność pomp w przepompowniach ścieków wynikała głównie z braku 

świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Żórawina. Przyczyną licznych awarii jest 

niewłaściwe korzystanie 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 lub 

wymiany na nowe, gdy koszt naprawy przekraczał 60% wartości nowej pompy. 

 
Czyszczenie przepompowni ścieków  oraz kanalkizacji sanitarnej 

Przepompownie wraz z kanalizacja sanitarną wymagały interwencji GZGK czego 

efektem było usunięcie ok 67 awarii. Zapychanie infrastruktury 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 tłuszczy z gospodarstw domowych do zlewów i toalet oraz ciał do 

kanalizacji były niezwłocznie usuwane. Powyższe zdarzenia mogą doprowadzić do 

przepełnienia infrastruktury kanalizacyjnej i wybicia ścieków poza instalację. 

 

Tabor asenizacyjny 

 Tabor asenizacyjny obejmuje obecnie cztery pojazdy. Ścieki odbierane są od 

mieszkańców gminy Żórawina. Ilość ścieków dowożonych wozami GZGK w roku 2021 to 

80 475m3 oraz taborem firm zewnętrznych – 15 559m3. 

 

Kontrole, przeglądy, remonty 

W roku 2021 zamontowano monitoring na pompowniach w Karwianach ul. 

Słoneczna (PS3), Żórawina ul. Osiedleńcza (PS4) ponadto przeprowadzono kompleksową 

modernizację pompowni w Mędłowie ul. Dębowa (PS 2), przeprowadzono tu wymianę 

pomp, armatury wewnętrznej i szafy sterującej. Powodem dla którego zaszła konieczność 

przeprowadzenia modernizacji przepompowni była niewystarczająca wydajność dla stale 
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rozbudowującej się miejscowości Mę

głównej pompowni w miejsocowości Karwiany ul. Wiosenna. W zakresie d

pojazdy asenizacyjne dokonano zakupu nowego kompletu dysz czyszcząco 

pojazdu typu WUKO. 

Dzięki sytematycznym modernizacjom pompowni i ciągłej rozbudowie monitoringu 

pompowni na koniec roku 2021, 16 spośród 24 pompowni seciowych wy

w nowoczesny stem monitorowania i podglądu on

W ramach doposażenia i remontów istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej dokonano:

• Regeneracja falownika dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych 

oraz wymiany jednego silnika dmuchawy,

• Naprawy i regeneracji dwuch mieszadeł na reaktorach biologicznych

• Zakupu nowej sprężarki na punkt zlewczy

• Zakupu kamery inspekscyjnej do kanalizacji sanitarnej

• Modenizacji części oświetlenia zewnętrzengo

(energooszczędne oświetlenie ledowe)

• Zakupu nowej pompy wody technologicznej oraz pompy do dekantacji 

(zagęszczania) osadu nadmiernego
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rozbudowującej się miejscowości Mędłów.  Dodatkowo przeprowadzone zostały prace na 

głównej pompowni w miejsocowości Karwiany ul. Wiosenna. W zakresie d

pojazdy asenizacyjne dokonano zakupu nowego kompletu dysz czyszcząco 

Dzięki sytematycznym modernizacjom pompowni i ciągłej rozbudowie monitoringu 

pompowni na koniec roku 2021, 16 spośród 24 pompowni seciowych wy

w nowoczesny stem monitorowania i podglądu on-line w czasie reczywistym.

W ramach doposażenia i remontów istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej dokonano:

Regeneracja falownika dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych 

ny jednego silnika dmuchawy, 

Naprawy i regeneracji dwuch mieszadeł na reaktorach biologicznych

Zakupu nowej sprężarki na punkt zlewczy 

Zakupu kamery inspekscyjnej do kanalizacji sanitarnej 

Modenizacji części oświetlenia zewnętrzengo na oczyszczalni ścieków 

(energooszczędne oświetlenie ledowe) 

Zakupu nowej pompy wody technologicznej oraz pompy do dekantacji 

(zagęszczania) osadu nadmiernego. 

łów.  Dodatkowo przeprowadzone zostały prace na 

głównej pompowni w miejsocowości Karwiany ul. Wiosenna. W zakresie dbałości o 

pojazdy asenizacyjne dokonano zakupu nowego kompletu dysz czyszcząco – płuczących do 

Dzięki sytematycznym modernizacjom pompowni i ciągłej rozbudowie monitoringu 

pompowni na koniec roku 2021, 16 spośród 24 pompowni seciowych wyposażonych było 

line w czasie reczywistym. 

W ramach doposażenia i remontów istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej dokonano: 

Regeneracja falownika dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych 

Naprawy i regeneracji dwuch mieszadeł na reaktorach biologicznych 

na oczyszczalni ścieków 

Zakupu nowej pompy wody technologicznej oraz pompy do dekantacji 
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XXII..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA  
 

Zasób mieszkaniowy Gminy Żórawina według stanu na dzień 01.04.2022 roku 

obejmuje 84 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 4513,16 m2. W porównaniu ze spra-

wozdaniem Gminy Żórawina za rok 2020 lokale mieszkalne zlokalizowane przy ul. Urzęd-

niczej 29 oraz przy Al. Niepodległości 27/1 w m. Żórawina zostały sprzedane najemcom. 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Żórawina określa poniższa tabela. 

 

L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 

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.  34,70 m² 
7.  61,40 m² 
8.  65,40 m² 
9   49,10 m² 
10. 14,20 m² 

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 

3 Żórawina al. Niepodległości 27 3 mieszkania 1. 49,28 m² 
2. 64,20 m² 

4 Żórawina al. Niepodległości 28 4 mieszkania 1. 66,54 m² 
2. 71,32 m² 
3. 30,69 m² 
4. 74,40 m² 

5 Żórawina al. Niepodległości 41 1 mieszkanie 1. 45,17 m² 

6 Żórawina al. Niepodległości  58 2 mieszkania 1. 42,20 m² 
2. 36,90 m² 

7 Żórawina al. Niepodległości  60 2 mieszkania 1. 30,35 m² 
2. 34,28 m² 

8 Żórawina ul. Kolejowa 4 5 mieszkań 1.  71,91 m² 
2.  40,67m² 
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L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 

3.  70,58 m² 
4.  64,10 m² 
5. 47,33 m² 

9 Żórawina ul. Kolejowa 6a 4 mieszkania 1. 67,90 m² 
2. 40,10 m² 
3. 64,00 m² 
4. 69,20 m² 

10 Żórawina ul. Kolejowa 6d 3 moduły 
mieszkalne 

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

11 Żórawina ul. Urzędnicza 3 b 3 mieszkania 1.  82,00 m² 
2.  99,00 m² 
3. 47,7m² 

12 Żórawina ul. Urzędnicza 18 a 2 mieszkania 1. 88,16 m² 
2. 70,69 m² 

13 Suchy Dwór ul. Główna 1 1 mieszkanie 1. 46,7 m² 

14 Rzeplin al. Lipowa 26 4 mieszkania 1. 13,87 m² 
2. 46,76 m² 
3. 14,00 m² 
4. 35,37 m² 

15 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 

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

17 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 

18 Węgry ul. Strzelińska 2 4 mieszkania 1. 39,73 m² 
2 .18,81 m² 
3. 59,00 m² 
4. 78,64 m² 
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L. p Adres Lokale mieszkalne Powierzchnia lokali 

19 Węgry ul. Witosa 21 4 mieszkania 1.  43,54 m² 
2. 43,53 m² 
3. 62,50 m² 
4. 59,8  m² 

20 Jarosławice 6 1 mieszkanie 1. 192,35 m² 

21 Komorowice ul. Wrocławska 23 1 mieszkanie 1. 82,20 m² 

22 Komorowice ul. Wrocławska 18 2 mieszkania 1. 20,00 m² 
2. 30,00 m² 
 

23 Krajków 32 1 mieszkanie 1. 67,14 m² 

24 Bogunów ul. Konopnickiej 21 1 mieszkanie 1. 124,87m² 

25 Żerniki Wielkie  
ul. Młynarska 6 

2 mieszkania 1. 73,00 m² 
2.56,25 m² 

26 
 

Milejowice 15 1 mieszkanie 1. 58,32 m² 

27 Wilczków, ul. Kopernika 30 3 mieszkania 1.  80,68 m² 
2. 47,60 m² 
3. 51,50 m² 

 
 
Stan techniczny budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

gminy obrazuje tabela poniżej. 

 

l. p Adres Lokale mieszkalne 
Ocena stanu 

technicznego budynku 

1 Żórawina al. 
Niepodległości 6 

10 mieszkań średni 

2 Żórawina al. 
Niepodległości 9 

6 mieszkań  
  

średni 

3 Żórawina al. 
Niepodległości 27 

2 mieszkania średni 

4 Żórawina al. 
Niepodległości 28 

4 mieszkania średni 

5 Żórawina al. 
Niepodległości 41 

1 mieszkanie zadowalający 

6 Żórawina al. 2 mieszkania średni 
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l. p Adres Lokale mieszkalne 
Ocena stanu 

technicznego budynku 

Niepodległości  58 

7 Żórawina al. 
Niepodległości  60 

2 mieszkania średni 

8 Żórawina ul. Kolejowa 4 5 mieszkań średni 

9 Żórawina ul. Kolejowa 6a 4 mieszkania średni 

10 Żórawina ul. Kolejowa 6d 3 moduły mieszkalne dobry 

11 Żórawina ul. Urzędnicza 3 
b 

3 mieszkania średni 

12 Żórawina ul. Urzędnicza 
18 a 

2 mieszkania dobry 

13 Suchy Dwór ul. Główna 1 1 mieszkanie średni 

14 Rzeplin al. Lipowa 26 4 mieszkania średni 

15 Rzeplin al. Lipowa 29 6 mieszkań średni 

16 Rzeplin al. Lipowa 39 3 mieszkania średni 

17 Galowice ul. Irysowa 2 6 mieszkań zły 

18 Węgry ul. Strzelińska 2 4 mieszkania średni 

19 Węgry ul. Witosa 21 4 mieszkania średni 

20 Jarosławice 6 1 mieszkanie średni 

21 Komorowice ul. 
Wrocławska 23 

1 mieszkanie średni 

22 Komorowice ul. 
Wrocławska 18 

2 mieszkania średni 

23 Krajków 32 1 mieszkanie zły 

24 Bogunów ul. Konopnickiej 
21 

1 mieszkanie średni 

25 Żerniki Wielkie  
ul. Młynarska 6 

2 mieszkania średni 

26 
 

Milejowice 15 1 mieszkanie zły 

27 Wilczków, ul. Kopernika 
30 

3 mieszkania 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 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2021 roku 

 - 97 - 

 

zaleceniami po przeglądzie technicznym budynku 
 
stan zadawalający – stan budynku między średnim, a dobrym 
 
stan dobry – nie zachodzi potrzeba remontu do następnego przeglądu technicznego 
 
 



XXIIII..  PPLLAANNOOWWAANNIIEE  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEE  

 

1. Wg stanu na dzień 31.12.2021 r.  na terenie Gminy Żórawina obowiązywały  miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów o łącznej powierzchni szacowanej na 

ok. 2263 ha. W roku 2021 Rada Gminy Żórawina uchwaliła 4 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych: 

Karwiany-Komorowice, Suchy Dwór, Suchy Dwór (zmiana) i Mędłów. 

2. Łączna powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonymi w roku 2021  wynosi ok. 28,66 ha. 

3.  Łączna powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących                

w trakcie realizacji w roku 2021 jest szacowana na ok. 1764 ha i dotyczy terenów 

położonych w obrębach geodezyjnych: Bogunów (cały obręb), Bratowice, Jaksonów (cały 

obręb), Karwiany-Komorowice, Krajków , Okrzeszyce,  Rzeplin (szkoła), Suchy Dwór 

(Gruszecka) i Żerniki Wielkie (cały obręb).  

4. W roku 2021 Rada Gminy Żórawina podjęła 8 uchwał w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębach geodezyjnych; Bratowice, Brzeście, Karwiany-Komorowice, 

Okrzeszyce,  Rzeplin (szkoła i cmentarz), Suchy Dwór (MICRODIS)  i Turów Wojkowice.  

5. Łączna powierzchnia terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjętymi w 

roku 2021  wynosi ok. 492,0 ha.  

6. W roku 2021 zostało wydanych 37 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla 

następujących inwestycji: 

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

zabudowie zagrodowej) - 24 szt.; 

2) inne- 13 szt. 

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

Mnichowice, Okrzeszyce Pasterzyce, Polakowice, Racławice Małe, Rynakowice, Suchy 

Dwór, Stary Śleszów, Turów, Wojkowice, Żerniki Wielkie i Żórawina. 

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

ok. 7,90 ha. 

9.  W roku 2021 zostało wydanych 24 decyzje 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 

obszarze obrębów:   Bratowice, Brzeście, Karwiany- Komorowice, Okrzeszyce, Milejowice, 

Mnichowice, Polakowice, Rynakowice, Suchy Dwór, Węgry, Wojkowice,  Wilkowice                         

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. 

   Rok 2021 to kolejny rok działalności Ośrodka w stanie pandemii koronawirusa. W 

związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wdrożone w 2020 roku środki ochrony były 

kontynuowane w kolejnym roku : 

 stosowano środki ochrony osobistej: maseczki z filtrami FFP2 i FFP3, KN95 

maski chirurgiczne, przyłbice, fartuchy jednorazowe oraz rękawiczki. 

 dla pacjentów oraz personelu udostępniono środki do dezynfekcji rąk. 

 gabinety i poczekalnie systematycznie ozonowano przez ozonatory zakupione w 

2020 specjalnie w tym celu, 

 na bieżąco działały w nich także przepływowe lampy bakteriologiczne. 

   Kontynuowano udzielanie świadczeń medycznych w POZ bezpośrednio a także w 

formie teleporady. Na bieżąco odbywały się szczepienia dzieci zgodnie z zalecanym 

kalendarzem szczepień. Bez zmian także wykonywano wszystkie konieczne wizyty 

domowe. Działał punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych i gabinet zabiegowy. 

   Wszystkie wizyty u specjalistów odbywały się osobiście. Szczególną uwagę 

przykładaliśmy aby nie kumulować dużej ilości osób oczekujących na badanie w 

poczekalniach. 

   Każdy pacjent, którego stan zdrowia wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, taki 

kontakt miał ze strony Ośrodka Zdrowia zapewniony. Staraliśmy się zapewnić pacjentom 

profesjonalna obsługę i komfort leczenia. 

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
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− 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 

− 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 
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− 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 

KTG 

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

ocena znamion barwnikowych 

− STOMATOLOGICZNA – leczenie zachowawcze i kanałowe, profilaktyka próchnicy, 

ekstrakcje zębów, uzupełnienia protetyczne. 
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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 

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, 
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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 

• 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 
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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. 

5. PROGRAM ZDROWOTNY „PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ CHORÓB SŁUCHU I WCZESNEGO WY-

KRYWANIA WAD SŁUCHU ORAZ DIAGNOSTYKA NOSA, GARDŁA I KRTANI U PACJENTÓW GMINY 

ŻÓRAWINA” 

W ramach programu oferujemy pacjentom gminy Żórawina możliwość wykonania 

badania endoskopowego diagnozującego następujące schorzenia: 

 przerostu trzeciego migdałka u dzieci 

 bezdechu sennego i chrapania 

 patologicznych zmian zatok przynosowych 

 przewlekłaego nieżytu nosa 

 zaburzenia głosu i przełykania 

 innych zmiam w obrębie nosogardła i krtani. 

 

6. Szczepienia przeciwko SARS-CoV2 

 W ośrodku zdrowia w Żórawinie przeprowadzono w roku 2021 łącznie 5793 szcze-

pienia stacjonarne i 157 szczepień wyjazdowych przeciwko SARS-CoV2. W miesiącu sierp-

niu 2021 roku na terenie całej Gminy przeprowadzono akcję szczepień objazdowych. Wy-

korzystano w tym celu autobus użyczony przez PKS w Oławie S.A. Z akcji skorzystało łącz-

nie 147 osób, dzięki czemu Gmina zajęła drugie miejsce w rankingu jednostek dbających o 
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zdrowie publiczne, uzyskując dzięki temu dotację w wysokości 500 000,00zł z przeznacze-

niem na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia. 
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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. 

W ramach związku funkcjonuje 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. 

1. Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych 

Usuwanie azbestu w 2021 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 2021 r. z terenu gminy Żórawina odebrano i 

unieszkodliwiono 28 460,00 kg azbestu (płyt azbestowo – cementowych stosowanych w 

budownictwie). 
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2. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom, co realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych 

– Wielobranżowych „GABI”. 

W 2021 r. oddano do schroniska 11 psów.  

3. 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. 

4. 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 
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 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 urządzenia mobilne. 

 

 



XXVV..  TTRRAANNSSPPOORRTT  PPUUBBLLIICCZZNNYY  

  

Transport publiczny dostępny na terenie naszej Gminy podzielić można na 

komunikację drogową oraz kolejową. Rok 2021 przyniósł intensywne zmiany w zakresie 

transportu publicznego. 1 lutego uruchomiona została nowa linia autobusowa nr 70 

łącząca Oławę przez Domaniów, Nowojowice, Żórawinę oraz Turów z podwrocławskimi 

Iwinami, skąd w godzinach szczytu co kilka minut można odjechać w kierunku centrum 

Wrocławia autobusami komunikacji miejskiej. W miesiącu wrześniu na trasie tej zaczął 

obowiązywać również bilet zintegrowany, łączący komunikację związkową z miejską. Na 

linii wprowadzona została specjalna taryfa promocyjna, dzięki której bilet normalny na 

terenie Gminy kosztuje 3,00zł, natomiast ulgowy – 1,50zł. Taryfa przewiduje także szereg 

zwolnień od opłat za przejazd, obejmujących m.in. młodzież szkolną do ukończenia 21 

roku życia oraz seniorów. 

Pierwotny rozkład jazdy autobusów linii nr 70 wraz ze skomunikowaniami w Iwinach 
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We współpracy z Gminą Siechnice uruchomiono wspólną linię autobusową 

oznaczoną jako 84, pozwalającą mieszkańcom Bratowic oraz Zagródek dostać się do stacji 

kolejowej w Siechnicach. Linia wystartowała pod szyldem związku powiatowo-gminnego 

Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe i obowiązują na niej wszystkie udogodnienia, o 

których była mowa w przypadku związkowej linii nr 70. 

 

14 maja 2021 r. na wrocławskim rynku doszło do podpisania umowy z 

przewoźnikiem dotyczącej uruchomienia podmiejskiej komunikacji aglomeracyjnej, 

obejmującej łącznie dziesięć nowych linii autobusowych, dojeżdżających do 

podwrocławskich gmin: Siechnice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Czernica, Wisznia Mała 

oraz Żórawina. W uroczystości wzięli udział włodarze wszystkich gmin zaangażowanych w 

ten projekt. 
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23 sierpnia 2021 roku po blisko dwóch latach intensywnych starań na drogach 

gminnych pojawiły się autobusy aglomeracyjne linii 903 oraz 913, łączące Gminę z 

węzłami przesiadkowymi zlokalizowanymi w atrakcyjnych miejscach, pozwalających 

przesiąść się do kursujących wydzielonymi bus pasami tramwajów oraz autobusów 

miejskich. Linia 903 połączyła Żórawinę z wrocławskim Tarnogajem, natomiast linia 913 

kursuje przez Karwiany na pętle w Parku Południowym oraz na Krzykach. Fabrycznie nowe 

autobusy Mercedes Conecto kursują w dni robocze w mniej więcej godzinnym interwale, 

natomiast do Karwian docierają dodatkowe kursy w godzinach szczytu, kończące bieg 

nieopodal szkoły w Rzeplinie, dzięki czemu mogą być również wykorzystywane jako 

element systemu codziennych dojazdów do szkoły. Jednocześnie wprowadzony został 

nowy bilet międzygminny, pozwalający korzystać zarówno z autobusów aglomeracyjnych, 

jak i całej sieci transportu publicznego we Wrocławiu. 
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Folder reklamowy wyemitowany w związku z uruchomieniem nowych połączeń autobusowych 

 

 

 Zmiany w transporcie publicznym dotyczą także firmy TRAKO. Z dotychczasowych 

dwóch linii komunikacyjnych utworzona została jedna, kursująca jednak we wszystkie dni 

robocze, a nie jak dotychczas wyłącznie w dni nauki szkolnej. W miesiącu październiku 
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2021 roku uruchomiono także nową linię komunikacyjną, pozwalającą na dojazd do stacji 

kolejowej w Żórawinie mieszkańcom Jarosławic, Okrzeszyc, Milejowic oraz Nowego 

Śleszowa. Jednocześnie wprowadzono szereg ulg dla mieszkańców Gminy oraz specjalną 

taryfę, odpowiadającą rozwiązaniom przyjętym w przypadku linii nr 70. Zabezpieczeniem 

podstawowych potrzeb transportowych w dni wolne od pracy – oprócz siatki połączeń 

kolejowych – jest kursująca w soboty linia nr 523. 

 

 Po okresie epidemicznej stagnacji transport kolejowy wrócił do stanu z roku 2019. 

Ze stacji kolejowych w Żórawinie oraz Węgrach codziennie odjeżdża szesnaście par 

pociągów, natomiast w dni robocze dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy 

uruchamianych jest pięć dodatkowych połączeń w obu kierunkach do Wrocławia. Rozkład 

jazdy został ułożony w taki sposób, że pociągi w godzinach szczytu odjeżdżają mniej więcej 

co pół godziny, w podobnym układzie przybywając w godzinach popołudniowych.  
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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 wykorzystuje regularne połączenia 

w ramach linii komunikacyjnej 73, uruchamianej przez firmę TRAKO.  

 W roku 2021 kontynuowano prace nad zredagowaniem wspólnego planu zrówno-

ważonej mobilności, stanowiącego zarówno wstęp do budowy systemu zintegrowanego 

transportu aglomeracyjnego, jak i pozwalającego na ubieganie się o środki z funduszy eu-

ropejskich przeznaczone na zakup nowoczesnego taboru elektrycznego oraz wodorowego 

w przyszłości. 
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XXVVII..  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  PPAARRTTNNEERRSSKKAA  

 

Podobnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, w roku 2021 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 2021 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 finan-

sowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji zadań publicz-

nych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w 2021 r. 

oraz w ramach ofert złożonych poza konkursem Gmina Żórawina przekazała na rzecz or-

ganizacji pozarządowych kwotę dotacji w wysokości 190.000,00 zł. 

Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. wzajemne informowanie o kierunkach 

planowanej działalności; udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowni-

ków urzędu; użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie budynków na cele statutowe, 

promocję działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych,  obejmowanie patronatem 

władz samorządowych.  

 

I. Procedura konkursowa 

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

XXI/82/20 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 listopada 2020 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 2021 r. przeprowadzono w 2021 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 170.000 zł. 

 W ogłoszonym konkursie złożono 10 ofert na realizację zadania publicznego Gminy 

Żórawina w zakresie wspierania i upowszechniania sportu. 

 Wszystkie oferty zostały złożone poprawnie. 

 W wyniku procedury konkursowej wyłoniono następujące podmioty do realizacji 
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zadania publicznego i przydzielono im dotację: 

 

PODMIOT Kwota dotacji 
Kwota 

wykorzystana 
Kwota do zwrotu 

KLUB SPORTOWY 
„ŻÓRAWINA” 

58.000 58.000 0,00 

LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„STARY ŚLESZÓW” 

27.000 27.000 0,00 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 
„JUVENIA” WROCŁAW 

7.900 7.900 0,00 

KLUB KYOKUSHIN KARATE 8.000 8.000 0,00 

TOWARZYSTWO KULTURALNO – SPORTOWE 
„POLONIA JAKSONÓW” 

27.000 27.000 0,00 

STOWARZYSZENIE GMINNE CENTRUM 
SPORTOWE ŻORAWINA 

5.100 5.100 0,00 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHROBRY 
ŻÓRAWINA 

12.000 12.000 0,00 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TEAM LUKS 
ŻÓRAWINA WROCŁAW 

5.000 5.000 0,00 

STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA 
JEDENASTKA 

8.000 8.000 0,00 

STOWARZYSZENIE PROJEKT DZIECIAKI 12.000 12.000 0,00 

RAZEM 170.000 170.000 0,00 

  
 

II. 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 

 
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania publicznego w DZIEDZINIE 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SPORTU W 2021 r. w Gminie Żórawina, w kwocie 
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7.950,00 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 

STOWARZYSZENIE  
„POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI” 

7.950,00 7.950,00 0 

RAZEM 7.950,00 7.950,00 0 

 
  
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania publicznego w ZAKRESIE KULTURY, 

OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI w 2021 r. w Gminie Żórawina, w kwocie 32.050,00 zł 

została rozliczona na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe sprawozdań 

końcowych. 

 

 Wykorzystanie przekazanych środków finansowych przedstawia się następująco: 

PODMIOT KWOTA 
DOTACJI 

Kwota 
wykorzystan

a 

Kwota do 
zwrotu 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  
GALOWICE 

5.000 5.000 0 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  
KRAJKOWIANIE 

5.000 5.000 0 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
ŚLESZOWIANKI 

5.000 5.000 0 

FUNDACJA DOLNOŚLĄSKA PERŁA 
MANIERYZMU 

10.000 10.000 0 

FUNDACJA CZAS NA NAS 2.050 2.050 0 

FUNDACJA CZAS NA NAS 5.000 5.000 0 

RAZEM 32.050 32.050 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, 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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2. Udostępnianie sali widowiskowej na imprezy szkolne i przedszkolne. 

 

 

STAŁE ZAJĘCIA   PROGRAMOWE  ORAZ   INNE   WYKONYWANE   ZADANIA   DLA 

MIESZKAŃCÓW, SZKÓŁ I GMINY  W 2021 ROKU 

 

PROGRAMOWE ZAJĘCIA MUZYCZNE I PLASTYCZNE 

 

-warsztaty plastyczne, 

-wystawy prac 

-zespoły muzyczne Majule, Ósemka, Pikolo, Kids 

-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, 



Raport o stanie Gminy Żórawina w 2021 roku 

 - 127 - 

 

-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) 

 

HARMONOGRAM IMPREZ KULTURALNYCH GCK W ŻÓRAWINIE – 2021 ROK 

 

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. 

MAJ 
 
30.05………….wystawa ,,Historia Żórawiny”, bierzmowanie w Żórawinie –  
                          obsługa techniczna, nagłośnienie  
 
 
 
 
CZERWIEC 
 
18.06……….Dzień Dziecka w Nowojowicach – dofinansowanie imprezy 
 
27.06……….Piknik Rodzinny w Starym Śleszowie – dofinansowanie imprezy 
 
 
LIPIEC 
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03.07 – otwarcie świetlicy w Krajkowie – występ zespołu Coty i Pikolo – dofinansowanie 
 
04.07 – Dzień Dziecka w Wilczkowie – dofinansowanie 
 
10.07 – Piknik Rodzinny w Jaksonowie – dofinansowanie imprezy, ubezpieczenie 
 
11.07 – Piknik Rodzinny w Rzeplinie – ubezpieczenie, dofinansowanie 
 
12.07 – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – współorganizacja, dofinansowanie 
 
17.07 – Festyn w Przecławicach – ubezpieczenie, dofinansowanie 
 
24.07 – Złote Gody w GCK – występ zespołu Tacy Sami, obsługa techniczna, poczęstunek 
 
24.07 – występ zespołu Tacy Sami w Lądku Zdroju 
 
25.07 – występ zespołu Tacy Sami w Żeleźnie 
SIERPIEŃ 
 
02-20.08 – wakacyjne warsztaty artystyczne - organizacja 
 
15.08 – Rocznica Bitwy Warszawskiej – zespół Hanys Band, dofinansowanie 
 
15.08 - Rocznica Bitwy Warszawskiej w Wilczkowie – nagłośnienie koncertu zespołu 
            instrumentów dętych i wokalistów na placu kościoła w Wilczkowie 
 
29.08 – Koncert Filharmonii Dolnośląskiej w Żórawinie – współorganizacja, obsługa  
            techniczna poczęstunek dla artystów i gości 
 
29.08 – Dożynki Parafialne w Żórawinie – obsługa techniczna, dofinansowanie 
 
30.08 – Dożynki Parafialne w Węgrach - dofinansowanie 
 
 
WRZESIEŃ 
 
04.09 – Koncert Operetki Wrocławskiej ,,Lata 20 i 30” w GCK – obsługa techniczna 
 
05.09 – Dożynki Parafialne w Turowie - dofinansowanie 
 
08.09 – Uroczystości przy pomniku na cmentarzu w Żórawinie – delegacja z Belgii –  
             obsługa techniczna 
 
12.09 – uroczystość kościelna w Jaksonowie – występ zespołu Pikolo, nagłośnienie 
 
 
PAŹDZIERNIK 
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09.10 – koncert piosenek Anny German – organizacja, obsługa techniczna, poczęstunek 
 
 
LISTOPAD 
 
11.11 – Święto Niepodległości – występ sekcji wokalnej Marty Idzkiewicz w kościele 
            parafialnym w Żórawinie, obsługa techniczna 
 
23.11 – zajęcia biblioteczne, plastyczne i muzyczne w GCK dla SP w Polakowicach –  
             prowadzenie zajęć dla uczniów 
 
 
 
GRUDZIEŃ 
 
18.12 – Koncert Świąteczny w GCK – organizacja, nagranie i wydanie płyty, występ sekcji  
            wokalnej Marty Idzkiewicz 

STAŁE ZAJĘCIA PROGRAMOWE ORAZ INNE WYKONYWANE ZADANIA 
DLA MIESZKAŃCÓW, SZKÓŁ I GMINY 

 
 

1.PROGRAMOWE ZAJĘCIA MUZYCZNE I PLASTYCZNE 
 
-warsztaty plastyczne,  
-wystawy prac 
-zespoły muzyczne Majule, Ósemka, Pikolo 
-zespół COTY 
-indywidualne zajęcia wokalne 
-zajęcia teatralne dla dzieci i dorosłych 
 
2.OBSŁUGA TECHNICZNA 
-przygotowywanie sal (stoły, krzesła, zastawa stołowa, kawa, herbata) 
- sesje, zebrania, spotkania, szkolenia 
 
3.OBSŁUGA AKUSTYCZNA 
 
-nagłośnienie imprez w GCK, plenerowych (dożynki, festyny, uroczyste msze, mecze piłki 
nożnej), szkolnych i inn. 
 
4.WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 
 
-przygotowywanie podkładów muzycznych, 
-pomoc techniczna,  
-pomoc komputerowa 
 
5.PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE  
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-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)  
 
6.PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ i FUNPAGE - archiwizacja wydarzeń 

 

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 
  
55-020 Żórawina 
al. Niepodległości 6 
 
tel. 071/31-65-128 
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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. 

 

Czytelnicy zarejestrowani – 963 czytelników: 

- GBP w Żórawinie –  746 czytelników,  

- Filia Biblioteczna Rzeplin –  131 czytelników,  
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- 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: 9 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.   

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.  
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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) 

 

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). 
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• 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. 

 Posiadany sprzęt – m.in. armatura wodno-pianowa – był wykorzystywany  

w 293 interwencjach na terenie Gminy (o 25 interwencji mniej niż w roku 2020): 

- Żórawina, 

- Kobierzyce, 

- Siechnice, 

- Borów, 

- miasto Wrocław. 

 

W 2021 roku statystyka przedstawia się następująco: 

L.p. Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe Zabezpieczenie 

rejonu miasta 

Wrocław 

Łącznie 

OSP KSRG 

Żórawina 

35 58 5 0 98 

OSP KSRG 

Rzeplin 

30 56 11 0 98 

OSP KSRG 

Węgry 

39 50 5 2 97 

RAZEM 104 164 21 2 293 

 

1. Uzyskane dofinansowania: 

a) ze źródeł zewnętrznych: 

- OSP Żórawina: 6.940 (KSRG), 5.056 (WFOŚiGW), 5.500 (FSUSR) = 17.496 zł 
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- OSP Rzeplin: 6.940 (KSRG), 6.400 (WFOŚiGW), 5.000 (FSUSR) = 18.340 zł 

- OSP Węgry: 6.940 (KSRG),  

b) z Urzędu Gminy Żórawina: 

- OSP Żórawina: 10.000,00 zł 

- OSP Rzeplin: 10.000,00 zł 

- OSP Węgry: 11.100,00 zł 

 

2. Zakupiony sprzęt z dofinansowania UG Żórawina: 

- OSP Żórawina: lanca gaśnicza MK-35, pompa zanurzeniowa, buty strażackie – 3pary, 

ubranie koszarowe – 2 kpl., rękawice strażackie – 4 pary, kominiarka strażacka – 3 szt., 

buty gumowe – 2 pary, ubranie specjalne – 2 kpl. 

- OSP Węgry: ubranie specjalne – 5 kpl., buty strażackie - 1  

- OSP Rzeplin: prądownica - 1szt., ubranie specjalne - 2 kpl., wąż tłoczny 42/20 - 4 szt., 

rękawice strażackie - 7 par 

 

3. Odbyte szkolenia:  

a) Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 

- Rzeplin – 1 os., Żórawina – 1 os., Węgry – 3 os. 

b) Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: 

- Rzeplin – 2 os., Żórawina – 4 os., Węgry – 6 os. 

c) Recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy: 

- Rzeplin – 5 os., Żórawina – 3 os., Węgry – 4 os. 

      d) Okresowe szkolenia z BHP: 

- Rzeplin – 8 os., Żórawina – 11 os., Węgry – 11 os. 

 

4. Wykonano jak co roku serwis i przeglądy: 

- podwozia samochodów ratowniczo-gaśniczych z OSP Żórawina i OSP Rzeplin, 

- urządzeń hydraulicznych do ratownictwa technicznego, 

- detektorów wielogazowych, 

- aparatów ODO, 

- naprawa wału przystawki w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Rzeplin, 

- sprzętu wysokościowego chroniącego przed upadkiem. 
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5. Inne ważniejsze inwestycje: 

- zakup nowych akumulatorów do samochodów ratowniczo-gaśniczych: (Żórawina – 

1.377,60; Rzeplin – 1.218,00 zł; Węgry – 1.800,01 zł) 

- nowe akumulatory do przenośnych radiotelefonów 5 szt. dla OSP Żórawina – 861,00 zł 

- uzupełnienie zestawu PSP R-1 dla OSP Węgry – 376,19 zł 

- dokończono ogrodzenie dz. nr 271/9, obręb Węgry: ogrodzenie panelowe – 1.694,20 zł; 

piasek, kruszywo – 3.874,50 zł; usługa koparki – 1.845,00 zł. 

- zakupiono nową nagrzewnicę do remizy OSP Węgry – 500,00 zł 

- zakupiono 1000 litrów Roteoru (roztwór środka pianotwórczego) dla jednostek OSP – 

5.227,50 zł 

- zakupiono elektrody (2 szt.) i pulsoksymetrów (3 szt.) dla jednostek OSP – 567,09 zł. 

 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i regulacji stosunków wodnych 

na terenie gminy Żórawina działa Gminna Spółka Wodna w Żórawinie zrzeszona w 

Wrocławskim Związku Spółek Wodnych z siedzibą we Wrocławiu. 

W 2021 r. wykonano prace na ogólną kwotę 395 721,82 zł w tym: 
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- ze składki rolników – 36 198,97 zł 

- ze składki Urzędu Gminy – 238 522,85 zł 

- z dotacji Wojewody – 72 000,00zł 

- z dotacji Starostwa Powiatu Wrocławskiego – 49 000,00 zł 

Wykonano 6115 mb konserwacji rowów w tym ( odmulanie, wycinka drzew, 

naprawa przepustów, wywóz karczy, usuwanie zatorów, naprawa skarp). 

Wyremontowano i odmulono 5 zbiorników wodnych w miejscowościach: 

Jaksonów, Zagródki, Węgry, Nowojowice, Polakowice. 

Zamontowano zastawkę wodną na zbiorniku w Polakowicach. 

 

Zbiornik Wodny w Jaksonowie 
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Zastawka Wodna w Polakowicach 

 


