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1.WSTĘP 

 

W 2018 roku wprowadzono nowelizację ustawy o samorządzie gminnym nakładając na Wójta 

Gminy obowiązek do 31 maja każdego roku przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie gminy. 

Raport jest podsumowaniem działalności Wójta w roku poprzednim. Jak stanowią zapisy ustawy 

raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy  

i budżetu obywatelskiego.  

Niniejszy dokument jest zbiorem informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Zagrodno 

przetworzonych na potrzeby publikacji. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, 

środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Raport o stanie Gminy 

przedstawiany będzie każdego roku Radzie Gminy oraz jej mieszkańcom. Dzięki niemu możliwa 

będzie ocena i analiza różnych zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy 

Zagrodno. 

Zakres niniejszego opracowania zawiera przekrój działalności Wójta Gminy w 2018 roku choć  

z całą pewnością nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Składam serdeczne wyrazy uznania  

i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.   

Zachęcam do wnikliwej lektury! 
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Gmina Zagrodno położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego 

w powiecie złotoryjskim. Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – 

urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i Wysoczyzny Chojnowskiej. W dalszej 

perspektywie znajduje się również łańcuch górski Sudety na który rozpościera się piękna panorama 

z południowej części gminy Zagrodno.  Perełką gminy jest późnogotycki zamek położony w obrębie 

miejscowości Grodziec.  

Gmina posiada dobrze rozwinięty system komunikacji drogowej oparty o system dróg: 

krajowych (autostrada A4), wojewódzkich (Droga 363 oraz 328), powiatowych i gminnych 

zapewniający powiązania poszczególnych miejscowości z siedzibą gminy, powiatu i województwa.  

Powierzchnia gminy wynosi 122km² a w jej skład wchodzą następujące miejscowości: 

Brochocin, Grodziec, Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Olszanica, Radziechów, Uniejowice, 

Wojciechów, Zagrodno.  W każdej z wymienionych miejscowości działają jednostki pomocnicze  

w postaci sołectw, odpowiednio po jednym dla każdej z nich. Wyjątkiem jest  miejscowość 

Zagrodno w której ustanowione są dwa sołectwa: Zagrodno oraz Zagrodno Osiedle.  

 

 

Mapa gminy Zagrodno z podziałem na sołectwa. Opracowanie własne. 

Na dzień 31.12.2018 r. w Gminie Zagrodno zameldowanych było 5304 osób, w tym 2682 

kobiet oraz 2622 mężczyzn co daje odpowiednio stosunek 50.57% do 49.43%. Liczba mieszkańców  

w poszczególnych sołectwach jest zróżnicowana, co ilustruje poniższa tabela: 
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Sołectwo 
Liczba ludności 

(stan na 01.01.2018 r. ) 

Liczba ludności 

(stan na 31.12.2018 r. ) 

Brochocin 410 400 

Grodziec 420 418 

Jadwisin 98 98 

Łukaszów 151 162 

Modlikowice 368 368 

Olszanica 903 881 

Radziechów 512 497 

Uniejowice 719 719 

Wojciechów 335 341 

Zagrodno 1071 1045 

Zagrodno - Osiedle 362 375 

Razem: 5349 5304 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach. 
Źródło: ewidencja Urzędu Gminy Zagrodno. 

 

 

                               Liczba ludności w poszczególnych sołectwach – stan na 31.12.2018. 
    Źródło: ewidencja Urzędu Gminy Zagrodno 

 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach 
– stan na 31.12.2018

Brochocin
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Uniejowice

Wojciechów
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 W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja ludności Gminy Zagrodno 

przedstawia się następująco: 

 

 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Wiek przedprodukcyjny* 

(do 18 lat) 
458 451 909 

Wiek produkcyjny* 

(od 18 lat do 59 lat dla kobiet, 

od 18 lat do 64 lat dla 

mężczyzn) 

1501 1836 3337 

Wiek poprodukcyjny* 

(od 60 lat kobiet,  

od 65 lat dla mężczyzn) 

723 335 1058 

Razem: 2682 2622 5304 

Statystyka ludności gminy Zagrodno z uwzględnieniem płci oraz z podziałem na grupy wiekowe. 
Źródło danych: ewidencja Urzędu Gminy Zagrodno. 

*- Przyjęto klasyfikację Głównego Urzędu Statystycznego 
  

 W ostatnim dziesięcioleciu zauważalny jest spadek liczby ludności gminy Zagrodno. 

Analiza danych  retrospektywnych z okresu 1998 rok – 2018 rok wskazuje spadek ludności w naszej 

gminie.  W omawianym okresie najwyższa wartość liczby mieszkańców przypada na rok 1998 

(6040 osób). Taki spadek wynika ze zmienności liczby urodzeń oraz napływu i odpływu 

migracyjnego.  

 

 

Liczba ludności gminy Zagrodno w latach 1998 – 2018. 
Źródło danych: GUS 
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 W 2018 roku urodziło się w Gminie Zagrodno 50 osób w tym 21 dziewczynek oraz 29 

chłopców. W tym samym czasie zmarły 63 osoby co daje przyrost naturalny: -13. Obrazuje to 

poniższa tabela: 

 

 
Płeć 

Razem 
Kobiety Mężczyźni 

Urodzenia 21 29 50 

Zgodny 32 31 63 

Przyrost naturalny -11 -2 -13 

 
Przyrost naturalny w gminie Zagrodno w 2018 roku. 

Źródło: ewidencja Urzędu Gminy Zagrodno 
 

 W 2018 roku na terenie gminy Zagrodno zameldowały się w sumie 125 osoby,  

a wymeldowały 193 osoby. 

 

Migracja ludności 2018 rok. 

Źródło: ewidencja Urzędu Gminy Zagrodno 
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3. INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE 

 

3.1 BUDŻET 

 

W 2018 roku podstawę gospodarki finansowej Gminy stanowił budżet gminy na 2018 rok, który 

został przyjęty Uchwałą nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017 r.  

i obejmował prognozowane dochody ogółem  w wysokości 21.511.522,00 zł, w tym: dochody 

bieżące w wysokości 20.556.577,11 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 954.944,89 zł, a limit 

wydatków został przyjęty w kwocie 24.959.032,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 

18.63.495,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.328.536,45 zł. 

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 3.447.510,00 zł, którego pokrycie 

zaplanowano przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

o finansach publicznych w kwocie 505.971,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  

w wysokości 2.941.539,00 zł. 

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 3.673.135,00 zł z tytułu wolnych 

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu  

w kwocie 225.626,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy 

dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków  

w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.  

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco: 

Dochody ogółem  - 23.644.959,27 zł, z tego: 

Dochody bieżące   - 21.802.440,39 zł, 

Dochody majątkowe  -   1.842.518,88 zł, 

Wydatki ogółem  - 28.646.565,27 zł, z tego: 

Wydatki bieżące   - 20.030.365,30 zł, 

Wydatki majątkowe  -   8.616.199,97 zł, 

Przychody    -   5.227.231,00 zł, 

Rozchody   -      225.625,00 zł, 

Deficyt budżetowy  -   3.116.568,54 zł. 

 

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wynosił 1.282.305,18 zł, w tym: 

− z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 365.771,57 zł; 
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− z tytułu zaciągniętych pożyczek – 343.874,45 zł; 

− z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za 

2018 r. wraz z pochodnymi oraz za dostawę towarów i usług – 572.659,16 zł. 

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie  

z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonych przez dostawców i innych terminów 

wynikających z przepisów prawa. 

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.274.941,04 zł., w tym z 

tytułu: 

- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę 4.189,84 zł. 

- należności z Urzędów Skarbowych  z tytułu podatków 2.880,00 zł. 

- należności z tytułu podatków lokalnych – 349.085,02 zł, w tym: 

• podatek od nieruchomości – 290.321,70 zł. 

• podatek rolny – 54.779,52 zł; 

• podatek leśny – 356,00 zł; 

• podatek od środków transportowych – 3.627,80 zł. 

- należności z tytułu wieczystego użytkowania – 151,93 zł; 

- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości  - 16.845,73 zł; 

- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego  - 760.819,15 zł; 

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140.969,37 zł. 

W celu ściągnięcia  należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano 

wezwania do zapłaty i wystawiono tytułu wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone 

odsetki za nieterminowe płatności. 

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym 

gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego. 

W 2018 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 23.278.467,30 zł, czyli 93,5 

% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.726.392,30 zł, co stanowiło 

99,65 % planu, a dochody majątkowe – 1.552.075,00 zł, tj. 84,24 % planu. 
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Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem wyniosło 26.395.035,84 zł, tj. 92,14 

% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.095.086,54 zł, co stanowiło 95,33 % 

zakładanego planu, a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.299.949,30 zł co stanowi 

84,72 % planu. 

 

Dotacje z 
budżetu 
państwa

29%

Subwencje
18%

Dochody 
własne

53%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  

Dotacje z budżetu państwa Subwencje Dochody własne

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, …

Obrona narodowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

0,00 2 000 000,004 000 000,006 000 000,008 000 000,00

Przeznaczenie wydatków budżetowych
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Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 3.447.510,00 zł, który pokrycie 

miał w planowanych przychodach  z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

6 ustawy o finansach publicznych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.  Dokonywane zmiany w ciągu 

roku budżetowego zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, 

deficyt budżetowy o kwotę 1.554.096,00 zł do wysokości na dzień 31.12.2018 r. 5.001.606,00 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki, wolnych środków, o 

których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Dzięki zrealizowanym 

dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec    2018 r. osiągnięto mniejszy niż 

pierwotnie planowano deficyt w wysokości 3.116.568,54 zł. 

 

 

3.2 FUNDUSZ SOŁECKI 

 

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 43 przedsięwzięcia na kwotę 

277.495,70 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano 43 przedsięwzięcia na kwotę 

268.765,21 zł (96,85 % zaplanowanych wydatków). Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań 

przedstawia: 

Lp. Nazwa sołectwa 
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku 

sołectwa 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

1. BROCHOCIN 

Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek 791,04 

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 19 590,58 

Organizacja dożynek wiejskich 2 978,55 

RAZEM SOŁECTWO BROCHOCIN 23 360,17 

2. GRODZIEC 

Zakup i montaż tablic informacyjnych 1 497,00 

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu 

w kombinezon ochronny przeciw szerszeniom, worek do 

łapania rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownik III" - 2 szt., 

ubranie koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne typu 

opinacz - 3 szt. 

4 798,00 

Budowa placu zabaw na dz. nr 567 w Grodźcu 16 390,00 

RAZEM SOŁECTWO GRODZIEC 22 685,00 
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Lp. Nazwa sołectwa 
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku 

sołectwa 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

3. JADWISIN 

Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w 

Jadwisinie 
11 417,70 

RAZEM SOŁECTWO JADWISIN 11 417,70 

4. ŁUKASZÓW 

Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów oraz 

tablicy z historią Łukaszowa 
2 000,00 

Zakup dwóch namiotów biesiadnych 3 800,00 

Zakup kompletów biesiadnych - stoliki z ławkami 2 800,00 

Zakup paliwa do kosiarek 499,94 

Zakup grilla gazowego 799,00 

Zakup warnika do wody 269,00 

Zakup dwóch butli z gazem 302,00 

Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie 3 000,00 

Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw 209,26 

RAZEM SOŁECTWO ŁUKASZÓW 13 679,20 

5. MODLIKOWICE 

Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach 21 867,24 

RAZEM SOŁECTWO MODLIKOWICE 21 867,24 

6. OLSZANICA 

Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów 

miejscowości Olszanica 
7 973,69 

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w 

Olszanicy 
30 290,00 

RAZEM SOŁECTWO OLSZANICA 38 263,69 

7. RADZIECHÓW 

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów 

w Radziechowie 
1 985,50 

Dokończenie remontu remizy OSP Radziechów i placu wokół 

tej remizy 
5 000,00 

Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w 

Radziechowie 
6 000,00 

Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w 

przepływowy podgrzewacz wody, w naczynia i sprzęt 
4 875,60 

Zakup namiotu z wyposażeniem na imprezy plenerowe 7 126,59 

Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w 

Radziechowie 
2 600,00 

RAZEM SOŁECTWO RADZIECHÓW 27 587,69 
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Lp. Nazwa sołectwa 
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku 

sołectwa 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

8. UNIEJOWICE 

Wymiana przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach 0,00 

Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów 4 000,00 

Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach 30 460,00 

RAZEM SOŁECTWO UNIEJOWICE 34 460,00 

9. WOJCIECHÓW 

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy 

wiejskiej w Wojciechowie 
20 986,43 

RAZEM SOŁECTWO WOJCIECHÓW 20 986,43 

10. ZAGRODNO 

Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w  

miejscowości Zagrodno 
3 552,04 

Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy 

wiejskiej w Zagrodnie 
1 119,84 

Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 2 829,00 

Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 650,00 

Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w 

świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 
6 000,00 

Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 8 000,00 

Remont kuchni węglowej w świetlicy  wiejskiej 3 782,66 

Zakup regałów do kuchni świetlicy wiejskiej 2 180,93 

Zakup garnków do kuchni świetlicy wiejskiej 2 500,00 

Zakup i montaż ławek na placu zabaw w parku w Zagrodnie 2 000,00 

RAZEM SOŁECTWO ZAGRODNO 32 614,47 

11 
ZAGRODNO 

OSIEDLE 

Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na Osiedlu w 

Zagrodnie 
399,67 

Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie 1 858,99 

Zakup wieszaka na telewizor, kołków i wkrętów 204,97 
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Lp. Nazwa sołectwa 
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku 

sołectwa 

Wykonanie na 

31.12.2018 r. 

Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz 19 379,99 

RAZEM SOŁECTWO ZAGRODNO OSIEDLE 21 843,62 

OGÓŁEM SOŁECTWA GMINY ZAGRODNO 268 765,21 

 

3.3 INWESTYCJE  

 

W 2018 roku Gmina Zagrodno zrealizowała  kilkanaście przedsięwzięć inwestycyjnych, mających 

na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Środki finansowe przeznaczone zostały  

w większości na inwestycje w infrastrukturę drogową, tereny i obiekty rekreacyjno – sportowe. 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 566 – zadanie 

obejmowało przebudowę dwóch odcinków dróg o łącznej długości ok. 491 mb, w ramach której 

wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza o zmiennej szerokości z kruszywa 

łamanego oraz zjazdy indywidualne do posesji z kruszywa łamanego wraz z przebudową 

istniejącego przepustu fi 600mm. Łączna wartość zadania wyniosła 353 548,96 zł. Inwestycja 

zakończona i rozliczona w 2018 r. 
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2. Przebudowa wraz z rozbudową budynku użytkowego nr 136 z przeznaczeni na przedszkole w 

Zagrodnie – zakres inwestycji objął: 

• adaptację pomieszczeń mieszkalnych I-go piętra na przedszkole dla dzieci,   

• dobudowę w postaci klatki schodowej ewakuacyjnej zlokalizowanej po zachodniej 

stronie przedszkola oraz schodów do kotłowni,  

• przebudowę łącznika szatni z dostosowaniem do warunków ewakuacji z klatki B,  

• ocieplenie przegród zewnętrznych przebudowywanych budynków,  

• przebudowę przyłącza wody z rury stalowej ø 32 na PE 110,  

• dobudowę instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,  

• instalację drugiego hydrantu podziemnego przy budynku gimnazjum,  

• dobudowę i utwardzenie drogi wewnętrznej, w celu dostosowania do celów p. 

pożarowych, 

• przebudowę placu przed budynkami w celu dopasowania go do przepisów p. poż.  

• wykonanie bramy wyjazdową na drogę – działka 1082/2 
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W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Zagrodno podpisała umowę z 

firmą PIONIER Sp. c. na kwotę 796 000,00 zł. Inwestycja zakończona w 2018 r. 

3. Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347 – zakres inwestycji objął przebudowę 

nawierzchni gruntowej częściowo wzmocnionej kruszywem łamanym poprzez korytowanie, 

wykonanie warstwy podbudowy , wykonanie dwóch warstw bitumicznych z betonu 

asfaltowego, ulepszenie odwodnienia powierzchniowego . 

Łączna wartość zadania wyniosła 380 912,34 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581 – zakres inwestycji 

objął modernizację konstrukcji jezdni tłuczniowej i zjazdów gruntowych w km 0+000 – 0+424, 

wykonanie poboczy i poprawę odwodnienia. W wyniku przeprowadzonej procedury 

przetargowej Gmina Zagrodno podpisała umowę z firmą POL DRÓG DRAWSKO 

POMIOSKIE S.A. Łączna wartość zadania wyniosła 291 103,30 zł. Inwestycja zakończona i 

rozliczona w 2018 r. 

 

 

 

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice – 

Radziechów dz. nr 178, 432 – Całkowita długość przebudowywanego odcinka wyniosła 

2.263,72 m, zakres inwestycji objął: 
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• korytowanie, 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie nawierzchni z dwóch warstw z betonu asfaltowego, 

• przebudowa zjazdów, 

• wykonanie utwardzonych poboczy 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Zagrodno podpisała umowę z 

Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Sp. z o. o. 

Łączna wartość zadania wyniosła 1 544 937,21 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 

 

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 198 i 199 – zakres 

inwestycji dotyczył 3 odcinków, na których wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy 

tłuczniem kamiennym, plantowanie poboczy – wyrównanie z uzupełnieniem klińcem 

kamiennym, nawierzchnie asfaltobetonowe, zjazdów indywidualnych utwardzone tłuczniem 

oraz wymianę/ułożenie rur przepustowych, oczyszczenie istniejących rowów trawiastych 

infiltracyjnych z namułu i wyprofilowaniem dna i skarp rowów. Łączna wartość zadania 

wyniosła 729 575,53 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 
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7. Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96 - zakres inwestycji objął przebudowę 

nawierzchni, poboczy utwardzonych i zjazdów. Łączny koszt umowny wykonania robót 

180 000,00 zł.  

 

8. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zagrodnie 

– postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2017 r. umowę z Wykonawcą zadania firmą 

ROKOM Sp. j. w 2018 r. z terminem zakończenia zadania 20.09.2019 r. W ramach zadania 

zostanie wybudowany budynek sali gimnastycznej o wymiarach areny 18x36, mieszczący 

boiska do piłki siatkowej, piłki koszykowej i mini koszykowej, piłki ręcznej siedmioosobowej. 

Salę gimnastyczną o wysokości 7,60-8,85 oraz zaplecze sali zlokalizowano na dwóch 

poziomach. Na parterze przewidziano 2 przebieralnie, natryski i wc, gabinet wychowania 

fizycznego z węzłem sanitarnym, wc z natryskiem dla osób niepełnosprawnych, magazyn 

sprzętu sportowego. Na piętrze znajdą się sala do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem 

sanitarno-higienicznym (2 przebieralnie + wc i natrysk), wc ogólnodostępne, szatnia oraz pokój 

organizacji sportowej. Komunikacja na parterze i piętrze będzie się odbywać poprzez korytarze 

biegnące wzdłuż sali gimnastycznej, połączone dwiema klatkami schodowymi. Korytarz I 

piętra będzie mógł służyć jako galeria widokowa na salę sportową (korytarz oddzielony od sali 
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oknami). Dodatkowo powstanie łącznik, umożliwiający komunikację pomiędzy istniejącym 

zespołem szkolnym oraz nowobudowaną sala gimnastyczną. 

Na realizowanie zadania pozyskano dofinasowanie ze środków funduszu rozwoju kultury 

fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w wysokości umownej 2 960 000,00 zł.  

Wysokość środków wydatkowanych w roku 2018 -  2 624 366,26 zł. 

 

9. Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054 - zakres 

inwestycji objął opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z 

odwodnieniem. Łączny koszt umowny wykonania prac wyniósł 18 450,00 zł.  

10. Wykonanie małej architektury turystycznej (wiaty) na Zamku Grodziec – zakres inwestycji 

objął ustawienie na dziedzińcu zamku drewnianych wiat zadaszonych, stanowiących miejsce 

odpoczynku dla turystów odwiedzających Zamek Grodziec. Łączna wartość zadania wyniosła 

60 192,00 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 
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11. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszanicy - Łączna wartość zadania 

wyniosła 30 290,00 zł. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków z budżetu województwa  

dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w wysokości 10 000zł. 

Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 

 

 

12. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie nr 392 

- Łączna wartość zadania wyniosła 50 980,00 zł. Zadanie zrealizowano przy wsparciu 

środków  

z budżetu województwa  dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”  

w wysokości 5 000zł.  Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 
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13.   Budowa placu zabaw na działce nr 567 w Grodźcu - Łączna wartość zadania wyniosła 

16 390,00 zł. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków z budżetu województwa  

dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w wysokości 10 000zł.  

Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018 r. 
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14. Współpraca z Powiatem Złotoryjskim w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej drogi 

powiatowej na odcinku DP 2268 – Radziechów – DW 363 (Garncówka) w km od 11+090 do 

12+960. Gmina Zagrodno udzieliła dofinansowania na realizacje powyższego zadania w 

wysokości 10 000,00 zł. 

15. Wszczęto postepowanie zmierzające do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w 

Łukaszowie”, poprzez zawarcie porozumienia z zarządcą drogi wojewódzkiej – DSDiK. 

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 r.  
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4. REALIZACJA STARTEGII I PROGRAMÓW 

 

4.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAGRODNO 

Gmina Zagrodno nie posiada opracowanej strategii rozwoju gminy 

4.2. PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ZAGRODNO 

Gmina Zagrodno nie posiada programu rewitalizacji 

4.3. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODARAWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM  

Brak aktualnego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem (program był 

opracowany na lata 2013-2017) 

Mieszkaniowy zasób Gminy Zagrodno jest administrowany przez Zakład Usług Komunalnych  

w Zagrodnie. 

Na terenie Gminy Zagrodno według stanu na dzień 31.12.2018 r. znajduje się 35 mieszkań będących 

własnością Gminy. 

Mieszkaniowy zasób Gminy kształtuje się następująco: 

• 27 lokali komunalnych o łącznej pow. 1.486,33 m2,  

• 8 lokali socjalnych o pow. 263,86 m2.  

Oczekujących na najem lokali socjalnych od gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. znajduje się 6 

gospodarstw domowych. 

Zasady przydziału lokalu gminnego reguluje Uchwała nr X/49/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 

września 2007 r. 

 

4.4. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Brak aktualnego programu opieki nad zabytkami. 

Na terenie Gminy Zagrodno zlokalizowane są obiekty ujęte w rejestrze ochrony zabytków, 

prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do obiektów tych 

należą: 

 

Lp Miejscowość Obiekt Rodzaj obiektu 
rejestr 

zabytków 
Data wpisu 

1. 
Brochocin Kościół filialny pw. Matki 

Boskiej Bolesnej 

Kościół A/1427/540 27-02-1959 

2. Brochocin Cmentarz przykościelny Cmentarz A/1428/926/L 16-02-1990 

3. Brochocin Park podworski (I) Park A/2771/498/L 13-05-1977 

4. Brochocin Obora w zespole Budynek gospodarczy A/2531/1-4 16-07-2010 
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Lp Miejscowość Obiekt Rodzaj obiektu 
rejestr 

zabytków 
Data wpisu 

5. Brochocin Stajnia w zespole Budynek gospodarczy A/2531/1-4 16-07-2010 

6. 
Brochocin Obora z częścią 

mieszkalną w zespole 

Budynek gospodarczy A/2531/1-4 16-07-2010 

7. 
Brochocin Budynek gospodarczy 

wielofunkcyjny 

Budynek gospodarczy A/2531/1-4 16-07-2010 

8. Brochocin Park podworski (II) Park A/2770/497/L 13-05-1977 

9. Brochocin Śródpolna aleja dębowa Aleja A/2769/709/L 25-06-1986 

10. 

Grodziec Kościół filialny pw. 

Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny 

Kościół A/1777/532 24-08-1959 

11. Grodziec Zamek Zamek A/3515/279 11-05-1951 

12. Grodziec Park zamkowy Park A/2855/507/L 13-05-1977 

13. Grodziec Pałac Pałac A/2856/531 27-02-1959 

14. Grodziec Park Park A/2857/515/L 13-05-1977 

15. Grodziec Aleja lipowa Aleja A/2858/694/L 25-06-1986 

16. Grodziec Rządcówka w zespole Rządcówka 140/A/02/1-18 31-10-2002 

17. 
Grodziec Budynek mieszkalny I w 

zespole 

Budynek mieszkalny 140/A/02/1-18 31-10-2002 

18. 
Grodziec Budynek mieszkalny II w 

zespole 

Budynek mieszkalny 140/A/02/1-18 31-10-2002 

19. Grodziec Obora I w zespole Budynek gospodarczy 140/A/02/1-18 31-10-2002 

20. Grodziec Obora II w zespole Budynek gospodarczy 140/A/02/1-18 31-10-2002 

21. 
Grodziec Obora ze stodołą w 

zespole 

Budynek gospodarczy 140/A/02/1-18 31-10-2002 

22. 
Grodziec Budynek bramny  w 

zespole 

Inny 140/A/02/1-18 31-10-2002 

23. 
Grodziec Budynek mieszkalno-

inwentarski w zespole 

Budynek mieszkalno-

gospodarczy 

140/A/02/1-18 31-10-2002 

24. 
Grodziec Budynek gospodarczy w 

zespole 

Budynek gospodarczy 140/A/02/1-18 31-10-2002 

25. Grodziec Stodoła w zespole Budynek gospodarczy 140/A/02/1-18 31-10-2002 

26. Grodziec Stodoła polna w zespole Budynek gospodarczy 140/A/02/1-18 31-10-2002 

27. Grodziec Stacja trafo Trafostacja 140/A/02/1-18 31-10-2002 

28. 
Grodziec Fragmenty murów 

kamiennych 

Mur/Ogrodzenie 140/A/02/1-18 31-10-2002 

29. 
Grodziec Brama w pierzei 

południowej zespołu 

Inny 140/A/02/1-18 31-10-2002 

30. 

Grodziec Teren folwarku z brukami 

kamiennymi, sadem i 

widokiem na folwark 

obszar 140/A/02/1-18 31-10-2002 

31. 

Radziechów Kościół filialny p.w 

Nawiedzenia Najświętszej 

Marii Panny 

Kościół A/2185/559 17-03-1959 

32. 
Radziechów Wiatrak typu 

holenderskiego 

Inny A/3291/488/L 29-12-1976 

33. Uniejowice Park Park A/3414/668/L 27-12-1983 

34. Wojciechów Kościół (ruina) Kościół A/2535/543 03-03-1959 
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Lp Miejscowość Obiekt Rodzaj obiektu 
rejestr 

zabytków 
Data wpisu 

35. Wojciechów Cmentarz przykościelny Cmentarz A/2534/925/L 16-02-1990 

36. Wojciechów Pałac Pałac A/3412/542 27-02-1959 

37. Wojciechów Park Park A/3413/496/L 13-05-1977 

38. 

Zagrodno Kościół pw. Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy i 

Chrystusa Króla 

Kościół A/1051 27-03-2008 

39. Zagrodno Cmentarz przykościelny Cmentarz A/2547/927/L 16-02-1990 

40. 
Zagrodno Kaplica grobowa rodu 

Reibnitzów 

Kaplica A/2546/1932 08-06-1967 

41. Zagrodno Dwór (ruiny) Dwór A/3453/490/L 29-12-1976 

42. Zagrodno Park Park A/3453/490/L 29-12-1976 

43. Zagrodno Pałac Pałac A/3455/285 11-05-1951 

44. Zagrodno Park Park A/3454/523/L 13-05-1977 

 

Dodatkowo na terenie Gminy Zagrodno znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej.  

Do terenów objętych Strefą Ochrony Konserwatorskiej Historycznego Układu Ruralistycznego 

należą miejscowości: Brochocin, Grodziec, Olszanica, Radziechów, Uniejowice, Wojciechów i 

Zagrodno. 

Historyczne Układy Ruralistyczne w poszczególnych obrębach gminy 

 

 

 

 

 
 

Ponadto na terenie całej gminy znajdują się obiekty budowlane w tym: domy, obory, budynki 

gospodarcze wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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4.5 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZAGRODNO 

Program  jest  dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych  komponentów  

środowiska przyrodniczego  Gminy  Zagrodno oraz przedstawiającym cele i zadania  konieczne do 

realizacji w poszczególnych obszarach  interwencji  w  celu  zachowania dobrego stanu  środowiska, 

a tam gdzie konieczna jest jego poprawa  przedstawione zostały działania naprawcze. Program 

Ochrony Środowiska dla gminy Zagrodno, jak dla każdej pozostałej jednostki samorządu 

terytorialnego, jest  tworzony  jako  jeden  ze  strategicznych  dokumentów  mających służyć  

realizacji określonych w niej celów. Cele i działania proponowane w  programie  ochrony  

środowiska  posłużą  do  tworzenia  warunków dla  takich  zachowań ogółu  społeczeństwa Gminy 

Zagrodno, które służyć będą poprawie stanu środowiska  przyrodniczego na jego terenie. Realizacja 

celów wytyczonych w programie powinna  spowodować polepszenie warunków życia 

mieszkańców przy zachowaniu walorów  środowiska naturalnego na  terenie  Gminy.   

W  ramach  licznych  działań  z  zakresu  ochrony  środowiska  Gmina  Zagrodno  udziela  

dofinansowania  w  zakresie: 

1. budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  

W  2018  roku  dofinansowanie  udzielono   8  właścicielom  nieruchomości  na  łączną  kwotę  

33 457,51 zł.      

2. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina 

w drodze konkurencyjnego przetargu wyłoniła firmę odpowiedzialną za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagrodno. 

Zgodnie ze sprawozdaniami podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z terenu Gminy Zagrodno odebrano: 

-  Zmieszanych odpadów komunalnych - 20 03 01 - 1079,82 Mg 

-  Zmieszanych odpadów opakowaniowych - 15 01 06 - 76,44 Mg 

-  Opakowań ze szkła - 15 01 07 - 68,30 Mg 

-  Opakowań z tworzyw sztucznych - 15 01 02 - 17,84 Mg 

Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne 1 421 szt. 

 

Nałożony na Gminę obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

został wypełniony poprzez przyjęcie, w celu obniżenia kosztów odbioru tychże odpadów, 

dwupojemnikowego – dualnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”. 

System dualny ułatwia segregację odpadów w domu i opiera się na intuicyjnym podziale odpadów 
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na dwie frakcje – suchą i mokrą. Jest to najłatwiejszy do wprowadzenia i najbardziej efektywny 

system segregacji odpadów komunalnych na poziomie gospodarstwa domowego. 

Według posiadanych danych na koniec 2018 r. ok. 68% właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz ok. 3% właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zadeklarowało selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych. 

Łącznie sieć pomocniczych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – frakcji 

plastik i szkło w Gminie Zagrodno w 2018 r. tworzona była przez 36 takich punktów, tj.: 

 

 

Lp. Miejscowość Miejsce ustawienia pojemników 

1 Zagrodno 

Obok Starego Ośrodka Zdrowia 

Obok parku naprzeciw mostu, na wysokości posesji nr 157 

Obok mostu przy Gimnazjum 

Obok mostu, na wysokości posesji nr 106a 

Zagrodno Osiedle  

2 Uniejowice 

Obok drewnianego mostu 

Obok Sklepu P. Podbielskiego 

Kolonia Złotoryjska 

Kolonia Grodziska 

Zielone Wzgórze 

3 Grodziec 

Przy posesji nr 1 

Obok Świetlicy Wiejskiej 

Obok przystanku autobusowego w kier. Olszanicy 

Podzamcze 

4 Olszanica 

Obok Świetlicy Wiejskiej 

Obok Szkoły Podstawowej 

Kolonia Garnczary 

Kolonia Radziechowska 

Obok  skrzyżowania dróg do AGROPARTNER Olszanica 

AGROPARTNER Olszanica 

5 Radziechów 

Obok przystanku autobusowego na wysokości posesji nr 107 

Kolonia Grzędna  

Obok Świetlicy Wiejskiej 

Kolonia Muszczyna 
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6 Modlikowice 

Obok Agro-Tak Zagrodno 

W miejscu dawnej Remizy OSP 

Obok Świetlicy Wiejskiej 

7 Jadwisin Obok Świetlicy Wiejskiej 

8 Wojciechów 

Przy posesji nr 1 

Obok sklepu w Wojciechowie 

Obok Świetlicy Wiejskiej 

9 Brochocin 

Obok sklepu w Brochocinie 

Obok Szkoły Podstawowej 

Przy Oczyszczalni Ścieków 

10 Łukaszów 
Obok sklepu w Łukaszowie 

Lotnisko 

 

4.6 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Zagrodno na lata 2016 – 2020  

z perspektywą do roku 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr XIX.101.2019 r. 

z dnia 20 czerwca 2016 r. i jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki 

działań w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności   energetycznej,  ograniczenia  emisji  

zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych.  Plan  gospodarki niskoemisyjnej  jest  

planem  działań  mających  na  celu  poprawę  standardów   jakości  powietrza  w  perspektywie lat 

2016 – 2022. Zakres  tematyczny  PGN  odnosi  się  do  działań zarówno inwestycyjnych jak i nie 

inwestycyjnych których  wdrożenie  będzie  skutkować  zmianą  dotychczasowej  struktury  

stosowanych  nośników  energetycznych, a  przy  tym  zmniejszeniem  finalnego  zużycia  energii 

na  terenie gminy.   

W  konsekwencji zaproponowane działania będą stopniowo  zmniejszać emisję gazów  

cieplarnianych  (CO²) do  atmosfery i  powinny  koncentrować  się  na : 

− wspieraniu  wytwarzania  i  dystrybucji  energii  z  odnawialnych  źródeł energii (OZE), 

− rozwoju  nowoczesnej  gospodarki  energetycznej, 

− rozwoju  infrastruktury  technicznej, 

− inwestycjach  w  sektor  gospodarowania  odpadami,  
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− kierowaniu  świadomego i  przyjaznego  środowisku społeczeństwa  poprzez  podniesienie  

poziomu  świadomości   społeczeństwa  poprzez  podniesienie  poziomu  świadomości  

społeczeństwa  z  zakresu   ochrony  środowiska   oraz   aktualizację  lokalnej  społeczności   

oraz  poszczególnych   uczestników  lokalnego  rynku  energii w  działania  organizacje  

emisję  gazów  cieplarnianych.   

Priorytetowymi  celami  niniejszego  dokumentu   jest  ograniczenie  emisji  substancji   

zanieczyszczających  powietrze  oraz  emisji  dwutlenku  węgla.  Jednym   z celów   jest  uzyskanie  

efektywności  energetycznej  i  zastosowania  OZE. PGN  ma  także  na  celu  poprawę   jakości  

powietrza   atmosferycznego  poprzez  realizację  zadań  i  celów  określonych  w  prawie  

miejscowym   m in.,  zawartych  w  Programach  ochrony  powietrza. 

W  2017 roku  została  podjęta  Uchwała  Nr XXXIV.193.2017 Rady  Gminy  Zagrodno  z  dnia  8 

listopada 2017 r.  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  udzielania  dotacji  celowych  na  zadanie  

polegające  na  zmianie  systemu  ogrzewania  w  budynkach  jednorodzinnych  i  lokalach  

mieszkalnych   ze  środków  budżetu  Gminy  Zagrodno  w  ramach  programu  „ Ograniczenie 

niskiej  emisji  na  obszarze  województwa  dolnośląskiego” przy  wsparciu  finansowym  

Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  środowiska i  Gospodarki  Wodnej we  Wrocławiu. 

W  związku  z  realizacją ww. Uchwały  dot.  „Ograniczenia   niskiej  emisji  na  obszarze  

województwa  dolnośląskiego”  przy  wsparciu  finansowym  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  

środowiska    i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  dofinansowano  w  formie dotacji 24  

właścicielom  nieruchomości  w  kwocie łącznej  203 674,45 zł, zmianę  ogrzewania  opartego  na  

paliwie  stałym  na  ogrzewanie  ekologiczne. 

 

4.7 PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno” zwany 

dalej Programem, powstał na zamówienie władz Gminy Zagrodno. Wraz z przeprowadzoną w 2016 

roku inwentaryzacją wyrobów azbestowych oraz ciągłą akcją informacyjną w postaci redystrybucji 

plakatów i ulotek uświadamiających o konieczności usuwania azbestu, ma na celu wyeliminowanie 

maksymalnie dużej ilości wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Powstanie Programu 

wypełnia obowiązek posiadania takiego dokumentu wynikający z zapisów ustawowych, otwiera 

drogę sięgnięcia po dofinansowanie do działań związanych z demontażem, transportem i 

składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. Ponadto jego realizacja wpłynie znacząco na 

polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w gminie, poprawiając stan 

środowiska naturalnego. Program  został  zatwierdzony  Uchwałą   Rady  Gminy  Zagrodno  Nr 
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XXIV.139.2016 z  22 grudnia  2016 r. w  sprawie  przyjęcia  Programu  usuwania  azbestu  i  

wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Zagrodno na  lata  2016 – 2013.               

W  ramach  realizacji  tego  programu  Gmina  Zagrodno  w  2018  roku  dokonała  zbiórki  tych  

odpadów poprzez  demontaż, opakowanie, załadunek, i  transport   na  przystosowane  do  twego  

celu  składowisko  odpadów w  ilości  25,62 Mg oraz  opakowanie, załadunek, transport na  

przystosowane  do  tego  celu  składowisko  odpadów zalegających  na  nieruchomościach  w  ilości  

26,84 Mg.  Koszt  realizacji  ww. zadania  wynosił  ogółem  25 350,62 zł.  z  tego  środki  własne  

3 802,60 zł, środki  pozyskane  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony środowiska  i  Gospodarki  

Wodnej  we  Wrocławiu wyniosły 21 548,02 zł. 

 

4.8 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZAGRODNO 

Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  

terenie  Gminy  Zagrodno  na  rok  2018 został  przyjęty  26 marca  2018 roku  Uchwałą  Nr  

XXXVIII.214.2018  Rady  Gminy  Zagrodno .  

W  ramach  realizacji  programu  Gmina  poniosła   koszty  ogółem   31 715,20 zł. w  2018 r.  W  

skład  tych kosztów   wchodzą   następujące  wydatki :  odłów  i  transport bezdomnych  psów  w  

ilości 11szt. koszt  gotowości  przyjęcia psów  do  schroniska oraz  pobytu  ich  w  schronisku, 

sterylizacja zwierząt, zakup  karmy oraz  usługa  weterynaryjna.               
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5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY ZAGRODNO 

 

Pierwsze opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zagrodno zostało uchwalone dnia 29 grudnia 1999r. uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr 

XI/55/99, trybem starej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). 

Kolejne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zagrodno było zmieniane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Nr 

kolejnej 

zmiany 

Opis Podstawa prawna zmiany studium 

1 zmiany studium, sporządzone 

trybem ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Uchwała Rady Gminy Zagrodno  nr XI/55/07 z dnia 30 

października 2007 r. 

2 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XIII/72/07 z dnia 

28 grudnia 2007 r. 

3 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XX/108/2008 z dnia 

27 marca 2003r. 

4 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr VII.44.2011 z dnia 

29 czerwca 2011 r. 

5 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XI.76.2011 z dnia 

25 listopada 2011 r. 

6 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XXVIII.210.2013 z 

dnia 18 lutego 2013 r. 

7 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XXXIV.248.2013 z 

dnia 30 października 2013 r.  

8 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XXIV.128.2016 z 

dnia 22 grudnia 2016 r. 

9 Uchwała Rady Gminy Zagrodno nr XXV.1412017 z 

dnia 31 stycznia 2017 r. 
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1. W dniu 25 sierpnia 2016 r radni podjęli uchwałę nr XXI.114.2016 w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zagrodno. W uchwale tej 

stwierdza się, że dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zagrodno przyjęty 29 grudnia 1999 r. jest nieaktualny w zakresie 

obligatoryjnych wymagań art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowania przestrzennym. Stwierdza się, iż dokument wymaga aktualizacji w 

zakresie polityki przestrzennej gminy.  

2. Z opracowanej „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze gminy Zagrodno” wynikają następujące wnioski:  

• należy przystąpić do sporządzania całkowicie nowego dokumentu studium, ponieważ 

od czasu uchwalenia pierwszej edycji studium minęło 18 lat, późniejsze zmiany 

studium były jednostkowe, nie wykonano kompleksowego opracowania zmiany 

studium, 

• dostosowania treści i zawartości studium do obecnych wymagań ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) i przepisów 

odrębnych, 

• określanie stref zasięgu nowych terenów mieszkaniowych, usługowych  i 

produkcyjnych z bilansem ich chłonności. 

3. Ustalenia zawarte w zmianie studium, służyć będą koordynacji przestrzennej rozwiązań 

zawartych w nowych i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych części gminy. Przede wszystkim będą 

obrazem prowadzonej polityki przestrzennej w gminie.  

4. W dniu 7 listopada 2016 r. Radni podjęli uchwałę nr XXIII.120.2016 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zagrodno. Studium dotyczy całego obszaru gminy w granicach 

administracyjnych, dlatego też traci ważność        w całości Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno, zatwierdzone uchwałą Nr 

XI/55/99 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 1999r., z późniejszymi zmianami. 

Studium jest sporządzone trybem ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmuje 

następujące zagadnienia: 
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• rozpoznanie zmian w części uwarunkowań, dokonanych na przełomie lat 2000 – 2017, 

• wykonanie koniecznych analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz 

demograficznych, możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, 

służących do realizacji zadań własnych gminy, bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, 

• sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

• opracowanie dokumentacji formalno – prawnej. 

Rozwiązania studium przedstawione zostały w formie opracowania tekstowego i rysunków 

wykonanych w skali 1:10000, część analityczna w skali 1:10000  i 1:20000. 

6. W studium nie są uwzględnione uwarunkowania wymienione: 

• w art. 10 ust. 1 pkt 4a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073): „rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub 

określenie przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych”, ponieważ nie 

został przeprowadzony audyt dla gminy Zagrodno; 

• w art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073): „występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych”; 

ponieważ na terenie gminy nie występują takie obszary; 

Studium poddane zostało, zgodnie z art. 11 pkt 5, 6, 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073): 

• zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczo-Architektoniczną, 

• uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim,  

• uzgodnieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, 

• zaopiniowaniu przez starostę powiatowego, gminy sąsiednie, wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

właściwy organ nadzoru górniczego, właściwy organ administracji geologicznej, dyrektora 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, właściwego państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego. 

Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Zagrodno zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr III.12.2018 w dniu 28 grudnia 

2018 roku. 
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5.1 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zasady polityki przestrzennej prowadzonej w obszarze gminy określają miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Ich celem jest kształtowanie zagospodarowania przestrzennego 

gminy w sposób zapewniający niezbędne warunki do zaspokojenia potrzeb bytowych, 

ekonomicznych, społecznych i kulturowych społeczeństwa, uwzględniając zachowanie równowagi 

przyrodniczej, ochrony krajobrazu. Zostały sporządzone trybem ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 maca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz.717 z poźn. zm.) 

Obecnie aktualnych jest 121 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

sporządzonych na przełomie lat 1996 - 2017.Większość m. p. z. p. są to punktowe tj. dla 

pojedynczych działek w poszczególnych miejscowościach. 

 

Gmina ma 12 podstawowych barier przestrzennych: 

• obszary farm wiatrowych wraz z terenami wyłączonymi spod nowej zabudowy 

mieszkaniowej, 

• obszary terenów kolejowych, będących terenami zamkniętymi,  

• drogę wojewódzką nr 363 relacji Złotoryja – Bolesławiec, 

• drogę wojewódzką nr 328 relacji Złotoryja – Chojnów, 

• autostradę A4,  

• rzekę Skorę, dzielącą gminę na część wschodnią i zachodnią z terenami zalewowymi 

szczególnego zagrożenia powodzią, 

• elektroenergetyczną napowietrzną sieć przesyłową 400kV z szeroką strefą technologiczną, 

• elektroenergetyczne napowietrzne linie przesyłowe 110kV ze strefami technologicznymi, 

• gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Węzeł Jeleniów - Radakowice o średnicy 

nominalnej DN300 i ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa, wraz ze strefą kontrolowaną, 

• gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Radziechów I° k/Iwiny - Zagrodno o średnicy 

nominalnej DN 150 i ciśnieniu nominalnym PN 1,6MPa, wraz ze strefą kontrolowaną, 

• gazociąg relacji Zagrodo k/Chojnowa - Zagrodno o średnicy nominalnej DN 100 i ciśnieniu 

nominalnym PN 6,3 MPa, wraz ze strefą kontrolowaną, 

• Obszar chronionego krajobrazu „Grodziec”. 

Gmina Zagrodno nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

całych obrębów/miejscowości, jako podstawowego narzędzia w kształtowaniu ładu 

przestrzennego.  
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6. REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  GMINY  

 

Rada Gminy  w roku 2018  podczas 11 sesji  podjęła  70 uchwał. Wszystkie uchwały zostały 

przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z 

prawem - Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba 

Obrachunkowa. Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Zagrodno.  

Tabela przedstawia informację o realizacji uchwał, które  nie dotyczyły stanu finansów gminy, 

polityk, programów strategii w zakresie rozwoju gminy, ładu przestrzennego, zasobów 

materialnych, infrastruktury komunalnej, środowiska, polityki społecznej i oświaty.  

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

1. XXXVII.210.2018 30.01.2018 W sprawie 

zatwierdzenia planu 

pracy Komisji  

Rewizyjnej na rok 

2018. 

Komisja zrealizowała plan pracy 

zgodnie z uchwałą. Uchwałę 

wykonano.  

2. XXXVII.212.2018 30.01.2018 W sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości 

gruntowej 

niezabudowanej na 

rzecz gminy Zagrodno. 

Nieruchomość została  przejęta  na 

własność Gminy Zagrodno.  

Uchwałę wykonano.  

3. XXXVII.213.2018 30.01.2018 W sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne 

nabycie prawa 

użytkowania 

wieczystego 

nieruchomości na rzecz 

gminy Zagrodno. 

W związku z opublikowaną na 

stronie internetowej Ministerstwa 

Infrastruktury  informacją o  

Programie „Kolej Plus” 

zakładającym  uzupełnienie lokalnej 

i regionalnej infrastruktury  

kolejowej Polskie Koleje Państwowe 

wstrzymały przekazywanie 

nieruchomości.    

 

3. XXXVIII.215.2018 26.03.2018 W sprawie podziału 

gminy Zagrodno na 

okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby 

radnych wybranych w 

każdym okręgu. 

Gmina została podzielona na 15 

jednomandatowych okręgów 

wyborczych.  Określono numery, 

granice o raz liczbę radnych 

wybieranych  w każdym okręgu 

wyborczym. Uchwała została 

ogłoszona w dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

9.04.2018, poz. 1790. Uchwała 

została zmieniona Uchwałą Nr 

XLI.238.2018 z 28.06.2018. 

Uchwałę wykonano. 

4. XXXVIII.216.2018 26.03.2018 W sprawie podziału 

Gminy Zagrodno na 

Gmina została podzielona na 6 

stałych obwodów głosowania. 
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Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

stałe obwody 

głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic 

oraz siedzib 

obwodowych komisji 

wyborczych. 

Ustalono ich granice oraz siedziby 

obwodowych komisji wyborczych.  

Uchwała została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego dnia 

9.04.2018, poz. 1791. Uchwałę 

wykonano. 

5. XXXVIII.217.2018 26.03.2018 W sprawie ustalenia 

wysokości opłat za 

korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego 

uczniów objętych  

wychowaniem 

przedszkolnym do 

końca roku szkolnego 

w roku 

kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat. 

Uchwała została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego dnia 

9.04.2018, poz. 1792. Uchwałę 

wykonano. 

6. XXXVIII.218.2018 26.03.2018 W sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie 

zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat. 

Działka została wydzierżawiona 

osobie fizycznej.  Uchwałę 

wykonano.  

7. XXXVIII.221.2018 26.03.2018 W sprawie zapłaty 

podatków i opłat 

stanowiących dochody 

budżetu gminy za 

pomocą innego 

instrumentu 

płatniczego.   

Uchwała została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego dnia 

9.04.2018, poz. 1793. W  kasie 

Urzędu Gminy  można dokonywać 

płatności  za pomocą kart 

płatniczych.   Uchwałę wykonano.  

8. XLI.230.2018 28.06.2018 W sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 

2017 r. 

Rada Gminy Zagrodno zaaprobowała 

wykonanie budżetu  gminy przez 

Wójta  Gminy Zagrodno za 2017 r. 

Uchwałę wykonano.  

9. XLI.234.2018 28.06.2018 W sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania 

ścieków na terenie 

Gminy Zagrodno w 

celu przekazania go do 

zaopiniowania 

organowi 

regulacyjnemu.  

Projekt regulaminu został przesłany 

do zaopiniowania  Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Postanowieniem z dnia 25 

września 2018 r. regulamin został  

zaopiniowany pozytywnie.   Uchwałę 

wykonano.  

10. XLI.235.2018 28.06.2018 W sprawie udzielenia 

maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania  

miejsc sprzedaży, 

Uchwała, zmieniona Uchwałą  

XLII.241.2018 Rady Gminy 

Zagrodno  z dnia  7 sierpnia 2018 r. 

wprowadza przejrzyste zasady 

usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania  napojów alkoholowych, 
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Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

podawania i 

spożywania napojów 

alkoholowych na 

terenie gminy 

Zagrodno  

ustala maksymalną liczbę zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych.   

Ilość wydanych zezwoleń nie 

przekracza limitu określonego 

uchwałą. Uchwała została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

16.07.2018, poz. 3645. Uchwałę 

wykonano. 

11. XLI.236.2018 28.06.2018 W sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w 

sprawie określenia 

tygodniowego 

obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli  

obowiązujących w 

przedszkolu i szkole 

podstawowej 

prowadzonych przez 

Gminę Zagrodno.  

Uchwała została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

16.07.2018, poz. 3646. Uchwałę 

wykonano. 

12. XLI.237.2018 28.06.2018 Zmieniająca uchwałę w 

sprawie poboru 

podatków od osób 

fizycznych  w drodze 

inkasa.  

W drodze tej uchwały wyznaczono 

inkasenta na terenie sołectwa 

Jadwisin. Uchwała została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

16.07.2018, poz. 3648. Uchwałę 

wykonano. 

13. XLI.238.2018 28.06.2018 Zmieniająca uchwałę  

nr XXXVIII.215.2018 

Rady Gminy Zagrodno 

z dnia 26 marca 2018 w 

sprawie podziału 

gminy Zagrodno na 

okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby 

radnych wybieranych 

w każdym okręgu.  

Zmiana uchwały Nr 

XXXVIII.215.2018 z 26.03.2018 

została spowodowana błędem w 

opisie granic okręgu nr 4. Uchwała 

została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16.07.2018, 

poz. 3648. Uchwałę wykonano. 

14. XLI.240.2018 28.06.2018 W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta  

Gminy Zagrodno 

Na podstawie tej uchwały 

dostosowano wynagrodzenie wójta 

gminy  do obowiązujących 

przepisów prawa. Zmiany  przepisów 

zostały wprowadzone 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 

15 maja   2018 r. w sprawie 

wynagradzania  pracowników 
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Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

samorządowych. Uchwałę 

wykonano.  

15. XLII.241.2018 7.08.2018 Zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży, 

podawania i 

spożywania napojów 

alkoholowych  na 

terenie gminy 

Zagrodno  

Uchwałą został zmieniony § 3 

Uchwały  Nr XLI.235.2018 Rady 

Gminy Zagrodno z dnia 28.06.2018  

w sprawie udzielenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad 

usytuowania  miejsc sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów 

alkoholowych na terenie gminy 

Zagrodno. § 3 po usunięciu zwrotu „ 

w wyznaczonych miejscach” stał się 

precyzyjny. Zakaz spożywania nie 

obowiązuje na terenie gminnego 

parku i placu, którego  położenie i 

granice są możliwe do 

zidentyfikowania na podstawie 

ewidencji geodezyjnej, ksiąg 

wieczystych.   Uchwała została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

13.08.2018, poz. 3981. Uchwałę 

wykonano. 

16. XLII.242.2018 7.08.2018 W sprawie wyrażenia  

zgody na zawarcie 

kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie 

zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat  

Nieruchomość oznaczona działką 

ewidencyjną  nr 263/6 położona w 

obrębie Uniejowic została 

wydzierżawiona na okres 3 lat dla 

dotychczasowego dzierżawcy.  

Uchwałę wykonano.  

17. XLII.245.2018 7.08.2018 W sprawie uchwalenia 

statutu samorządowego  

zakładu budżetowego 

Zakład Usług 

Komunalnych w 

Zagrodnie   

Uchwałę wykonano. 

18. XLIV.251.2018 19.10.2018 W sprawie regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania 

ścieków na terenie 

gminy Zagrodno  

Regulamin został wdrożony. 

Uchwała została zmieniona Uchwałą  

Nr II.19.2018  z dnia 28.12.2018 r. 

Uchwałę wykonano.  

19. XLIV.252.2018 19.10.2018 W sprawie statutu 

gminy Zagrodno  

Statut gminy, zmieniony Uchwałą Nr 

II.20.2018  Rady Gminy Zagrodno z 

dnia 28 grudnia 2018 r.  został 

wdrożony. Uchwała została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

29.10.2018, poz. 5300.Uchwałę 

wykonano.  

20. I.1.2018 23.11.2018 W sprawie wyboru 

przewodniczącego 

Rady Gminy Zagrodno  

 Uchwałę wykonano.  
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Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

21. I.2.2018 23.11.2018 W sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Zagrodno  

 Uchwałę wykonano.   

22. II.3.2018 7.12.2018 W sprawie powołania 

Komisji Budżetu, 

Finansów, 

Infrastruktury Gminy, 

Planowania  

Uchwałę wykonano. 

23. II.4.2018 7.12.2018 W sprawie powołania 

Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i 

Opieki Społecznej, 

Sportu, Porządku i 

Bezpieczeństwa 

Publicznego  

Uchwałę wykonano.  

24. II.5.2018 7.12.2018 W sprawie powołania 

Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Odpadami, 

Gospodarowania 

mieniem gminnym  

Uchwałę wykonano.  

25. II.6.2018 7.12.2018 W sprawie powołania 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji  

Uchwałę  wykonano.  

26. II.7.2018 7.12.2018 W sprawie powołania 

Komisji  Rewizyjnej 

Uchwałę wykonano.  

27. II.8.2018 7.12.2018 W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta 

Gminy Zagrodno  

Uchwałę wykonano.  

28. II.9.2018 7.12.208 W sprawie ustalenia 

wysokości i zasad 

wypłaty diet radnych 

Rady Gminy Zagrodno 

oraz sposobu ustalenia 

należności z tytułu 

zwrotu kosztów 

podróży służbowych 

Uchwałę wykonano.  

29. II.10.2018 7.12.2018 W sprawie ustalenia 

wysokości diet za 

pełnienie obowiązku 

sołtysa  oraz zwrotu 

kosztów  podróży dla 

sołtysów Gminy 

Zagrodno  

Uchwałę wykonano.  

30. III.16.2018 28.12.2018 W sprawie wyrażenia 

zgodny na nieodpłatne 

nabycie prawa 

użytkowania  

wieczystego 

nieruchomości na rzecz 

gminy Zagrodno   

W związku z opublikowaną na 

stronie internetowej Ministerstwa 

Infrastruktury  informacją o  

Programie „Kolej Plus” 

zakładającym  uzupełnienie lokalnej 

i regionalnej infrastruktury  

kolejowej Polskie Koleje Państwowe 
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Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

wstrzymały przekazywanie 

nieruchomości.    

 

31. III.17.2018 28.12.2018 W sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie 

nieruchomości 

gruntowej 

zabudowanej 

Uchwała w trakcie realizacji. 

32. III.19.2018 28.12.2018 Zmieniająca uchwałę  

Nr XLIV.251.2018 

Rady Gminy Zagrodno 

z dnia 19 października 

2018 r. w sprawie 

regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania 

ścieków na terenie 

Gminy Zagrodno  

Doprecyzowano  zapis § 3 ust. 

poprzez  dopisanie po słowach 0,3 m³  

wyrazu  „na dobę”. Uchwała została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

9.01.2019, poz. 199. Uchwałę 

wykonano.  

33. III.20.2018 28.12.2018 W sprawie zmiany 

Statutu Gminy 

Zagrodno  

Zmiana dotyczy wykreślenia  ust. 3 z 

§ 100 gdyż jest on niezgodny z 

przepisami o dostępie do informacji  

publicznej. Uchwała została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 

9.01.2019, poz. 200.  Uchwałę  

wykonano.  

34. III.24.2019 28.12.2018 W sprawie 

zatwierdzenia planu 

pracy Rady Gminy 

Zagrodno na rok 2019. 

Uchwałę wykonano.  

35. III.25.2019 28.12.2018 W sprawie 

zatwierdzenia planu 

pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2019 

Uchwałę wykonano.  

 

36. III.26.2018 28.12.2018 W sprawie 

zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i petycji na 

rok 2019 

Uchwałę wykonano. 
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7. DZIAŁALNOŚC GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

 

7.1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIE 

 

7.1.1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca2004roku 

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Zagrodno, 

Uchwałą Nr XL.285.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2014-2020. Stanowi ona kluczowy dokument w 

obszarze gminnej polityki społecznej, wyznaczający kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk 

społecznie niepożądanych oraz tworzenia optymalnych warunków życia, sprzyjających 

zaspakajaniu potrzeb i tworzących szanse na rozwój jednostek, rodzin i gminnej społeczności. 

 

W zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych w strategii obszarów problemów społecznych 

ogromną rolę odgrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zagrodnie, do którego głównych 

zadań należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

2) pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i 

rodzinom  we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnieni odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi;  

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;  

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

 Przy realizacji różnorodnych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie 

współpracuje z Urzędem Gminy w Zagrodnie, Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi, 

Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Złotoryi, Komendą Powiatową Policji w Złotoryi, 

Sądem Rejonowym w Złotoryi, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia oraz innymi placówkami 

realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie wykonuje m.in. zadania własne gminy o 

charakterze obowiązkowym. Za 2018 rok wykonanie zadań własnych przedstawia się 

następująco: 

1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy Społecznej – opłacono składki za 25 osób pobierających zasiłek stały (234 świadczenia) na 

kwotę łączną 11 336,78 zł; 

2) Zasiłki i pomoc w naturze w tym: 

 zasiłki celowe – otrzymało 116 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, 

leków, odzieży, obuwia, dofinansowania do opłat mieszkaniowych, dofinansowania do 

drobnego remontu; wydatkowano 64 419,80 zł; 

 zasiłki celowe specjalne – przyznano 10 rodzinom z przeznaczeniem na: zakup leków, 

opału, żywności, na łączna kwotę 5 691,01 zł; 

 zasiłki okresowe - przyznano dla 97 rodzin (671 świadczeń) ze względu na bezrobocie, 

długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność; wydatkowano  

275 383,95 zł; 

 sprawienie pogrzebu – opłacono koszty pogrzebu jednej osoby bezdomnej w wysokości 

2 270,00 zł; 

3) Zasiłki stałe – wypłacone zostały 33 osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym; zrealizowano 316 świadczeń na kwotę łączną 154 525,34 zł; 

4) Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba samotna, wymagająca opieki osoby 

drugiej; koszt wyniósł 826,42 zł, co stanowiło wynagrodzenie opiekunki (umowa zlecenie); 

5) Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa  w 

zakresie dożywiania” objęto pomocą w formie dożywiania 75 dzieci z 42 rodzin w Szkole 

Podstawowej w Zagrodnie oraz w filiach w Olszanicy i Brochocinie, w Gimnazjum w Zagrodnie w 

formie jednego gorącego posiłku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi 

i w Przedszkolu w Zagrodnie w formie pełnych obiadów – na łączną kwotę 53 214,84 zł;  

    Ze środków z programu udzielono także pomocy osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym 

oraz rodzinom z dziećmi o niskich dochodach w formie zasiłku celowego na zakup żywności; 

łącznie przyznano 43 świadczenia dla 42 rodzin na kwotę 15 110,00 zł; 

6) Pobyt w domach pomocy – wydatki na ten cel wyniosły 379 913,11 zł i przeznaczone zostały na 

opłatę za pobyt 18 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, w tym: 

                - 5 osób starszych, samotnych w Domu Pomocy Społecznej Wiązowie, 

                - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy, 
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                - 1 osoba  w Domu Pomocy Społecznej  Kraśniku Górnym  

                - 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu, 

                - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, 

                - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej Legnickim Polu, 

                - 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie; 

7) Ośrodki wsparcia – środki przeznaczone na opłacenie pobytu 3 osób w Schronisku dla Osób      

Bezdomnych: 2 osób w Leśnej i jednej osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi wyniosły 

łącznie      33 131,90 zł;  

8) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wydatkowano na ten cel 1500,00 zł, z czego na szkolenie 

Zespołu Interdyscyplinarnego wdano 900 zł, na usługi pocztowe 313,00 zł oraz 287,00 zł na zakup 

art. spożywczych na posiedzenia ZI. 

 

7.1.2 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy 

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) 

 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Wójt Gminy Zagrodno - na 

podstawie Uchwały Nr X.68.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - powołał do działań Zespół 

Interdyscyplinarny dla Gminy Zagrodno, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów 

Alkoholowych, ochrony zdrowia, Kuratorskiej Służby Sądowej, Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 

oraz Klubu Sportowego „Olimpia”. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych (nie są wynagradzani). 

 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zagrodnie. Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest psychoterapeuta 

pracujący w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Zagrodnie, funkcję 

zastępcy pełni starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. 

 Zgodnie z głównym celem, dla którego powołano Zespół Interdyscyplinarny, jego 
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działałania w 2018 roku skierowane były na zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź 

uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

 W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu, podczas których  analizowano zjawisko 

przemocy na terenie Gminy Zagrodno, omawiano akty prawne, według których podejmowane są 

działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omawiano również zadania jakie 

spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę „Niebieskiej 

Karty”. Spotkania Zespołu służyły poprawie sposobów udzielania pomocy osobom 

doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu oraz osobom, które stosują przemocw 

rodzinie poprzez wypracowanie Prozedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców 

przemocy oraz opracowaniu adekwatnych strategii postępowania. Członkowie Zespołu zajmowali 

się również zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat 

przemocy.  W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził 11 procedur „Niebieskiej Karty” 

(z lat poprzednich 3), w tym 10 założonych przez Komendę Powiatową Policji w Złotoryi oraz 1 

przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. W 2018 roku 

przewodniczacy ZI powołał 9 grup roboczych (w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy z 

danego rejonu, terapeuta). W ciągu minionego roku dbyły się 33 posiedzenia grup roboczych, 

podczas których przedstawiciele poszczególnych instytucji diagnozowali sytuację rodziny, 

opracowali i realizowali plany działania pomocy rodzinie z udziałem członków rodzin dotkniętych 

przemocą, monitorowali postępy w realizacji planu pomocy i – w miarę potrzeb – modyfikowali te 

plany. Liczba osób objętych procedurą wyniosła 45 (w tym 14 dzieci). Osób doznających przemocy 

zgłoszonych było 15, zaś sprawców przemocy odnotowano 11. 

 W 2018 r. ramach działań pomocowych, skierowane przez grupy robocze 4 osoby (w tym 3 

kobiety i 1 mężczyzna) z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, korzystały ze wsparcia 

emocjnalnego, psychologicznego, doradztwa lub działań korekcyjno-edukacyjnych w Punkcie 

Konsultacyjnym, mieszczacym się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie (czynnym cztery 

razy w miesiącu w godzinach od 14:30 do 17:30). 

 Do 31 grudnia 2018 r. - w wyniku pomyślnie zrealizowanego planu pomocy, czego skutkiem 

było ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy - zakończono 9 procedur NK. W pozostałych 2 przypadkach postępowania procedury NK 

są nadal prowadzone. 

 W budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie na działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego na 2018 rok zaplanowana była kwota 1500,00 zł, z czego przeznaczono: 

- 900,00 zł na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 
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- 313,00 zł na usługi pocztowe, 

- 287,00 zł na zakup art. spożywczych. 

 

7.1.3  PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

 

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), nakłada na gminę obowiązek wspierania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ustawa wskazuje, 

że pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania, 

oraz, że wyznaczonym podmiotem może być ośrodek pomocy społecznej. W naszej gminie zadania 

wynikajace z tejże ustawy realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie. 

 Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 w/w  ustawy oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy 

Zagrodno, Uchwałą Nr XXVII.148.2017 z dnia 30 marca 2017 r. przyjęła do realizacji Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, który w swoich założeniach – podobnie, jak inne 

gminne programy w obszarze polityki społecznej - jest spójny z kierunkiem i działaniami 

określonymi  w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materianej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i 

niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony państwa, ale również ze strony gminy, w 

której funkcjonują. Dotykający rodzinę problem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, 

- w szczególności, gdy nakładają sie na nie takie zjawiska patologiczne jak alkoholizm, narkomania, 

przestępczość, przemoc lub niewydolność opiekuńczo-wychowawcza - czynią rodzinę 

dysfunkcyjną, a rozwiązywanie tych problemów wymaga interdyscyplinarnych i skoordynowanych 

działań osób ze specjalistycznym przygotowaniem oraz instytucji działających na rzecz rodzin. 

Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego ich monitorowania i wsparcia, w tym w szczególności 

przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, policję, a w razie 

potrzeby przez asystentów rodzin. Stąd głównym realizatorem Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny jest również tut. Ośrodek przy udziale: Urzędu Gminy Zagrodno, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie, Zespół Interdyscyplinarny d/s 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie, placówek 

oświatowych, placówek ochrony zdrowia, Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, Sądu 

Rejonowego w Złotoryi Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

  W 2018 roku Ośrodek, mając za cel główny tworzenie warunków sprzyjającyh 
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prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin – w ramach celów szczegółowych: 

Diagnozowanie środowiska rodzinnego podejmował następujące działania: 

a)   wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywajacej trudności, 

b)   analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

c)   konsultacje ze specjalistami. 

Praca z rodziną przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez poniższe działania: 

a) zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

       wychowawczej wsparcia i pomocy asystenta rodziny, 

b)   działania aktywizujące społecznie i zawodowo na rzecz rodzin, w których członkowie rodzin    

       pozostają bez pracy, 

c)   motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia i niwelowania 

      własnych dysfunkcji poprzez m.in. podjęcie terapii leczenia uzależnień, podjęcia terapii dla       

   ofiar oraz sprawców przemocy domowej, podjęcia leczenia specjalistycznego w przypadku 

      długotrwałej choroby, 

d)   zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego oraz informowanie o miejscach           

       udzielania wsparcia i pomocy, w celu podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. 

e)    systematyczne monitorowanie  rodzin zagrożonych kryzysem. 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez poniższe działania: 

a) zapewnienie dziecku będącemu w rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy 

      asystenta rodziny, 

b) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin problemowych, dysfunkcyjnych i środowisk 

      patologicznych, 

c)  monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i współpracę z placówką służby 

      zdrowia, 

d)   zapewnienie dzieciom pomocy opiekuńczo-wychowawczej, 

e)   zabezpieczenie środków na pobyt w pieczy zastępczej. 

  Zadaniem asystenta jest wspomóc rodzinę w wypełnianiu ról społecznych tak, by 

doprowadzić do siągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci 

poza rodziną w placówkach lub w rodzinach zastępczych. Jeżeli dziecko znajduje się  pod pieczą 

zastępczą, asystent pracuje z rodziną na rzecz jak najszybszego powrotu dziecka do naturalnego 

środowiska rodzinnego. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie w 2018 r. zatrudniał jednego asystenta 

(na umowę zlecenie), który wspierał swoimi działaniami 7 rodzin (w których było 16 dzieci) w  tym 
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2 rodziny zobowiązane do pracy z asystent przez Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wydatki 

poniesione z tytułu zatrudnienia asystenta wyniosły w minionym roku 14 691,51 (wynagrodzenia 

bezosobowe i pochodne). 

 Do zadań gminy – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 

należy również współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinnej bądź instytucjonalnej formie pieczy  

zastępczej (gmina wspólnie z powiatem ponosi koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej). W 2018 

r. GOPS wydatkował środki na opiekę i wychowanie 8 dzieci z terenu gminy Zagrodno 

przebywających w 5 rodzinach zastępczych (w wysokości 50 % wydatków) oraz na utrzymanie 2 

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w tym 1 dziecko w Domu Dziecka w 

Wojcieszowie (30 % wydatków) i 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10 % wydatków). 

Ogółem udział naszej gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie w obu formach pieczy 

zastępczej wyniósł 49 977,20 zł. 

 Na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą NR 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono 

rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem 

roku szkolnego. Program "Dobry start" stanowiący inwestycję w edukację polskich dzieci, to 300 

zł  jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. GOPS w 

Zagrodnie w ramach kolejnego zadania w zakresie wspierania rodziny, od lipca ub. roku objął 

pomocą w tej formie 563 dzieci w wieku szkolnym z 397 rodzin, wydatkujac na ten cel 168 900,00 

zł stanowiących w całości dotację z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie. 

 

7.2 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIE 

 

Zakład Usług Komunalnych wykonuje zadania własne gminy między innymi w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na terenie Gminy 

Zagrodno czynne są 3 ujęcia wody i zaspokajają one całkowite zaopatrzenie gminy na dostawę 

wody. Ujęcia wody znajdują się w Zagrodnie, Brochocinie i Olszanicy, Długość czynnej sieci 

wodociągowej Gminy Zagrodno wynosi ok. 105,84 km. Infrastruktura wodociągowa budowana 

była w latach 70 i 90 XX w. W 2012 r. została wybudowana w Olszanicy nowa stacja uzdatniania 

wody łącznie z przesyłami do zbiorników retencyjnych w Grodźcu i Radziechowie, które w 

przeszłości były zasilane w wody przez KGHM z ujęcia w Iwinach i Bolesławca. W roku 2015 w 

miejscowości Grodziec został przebudowany cały wodociąg wraz przyłączami- był to najstarszy 

wodociąg w Gminie Zagrodno. Wybudowany został w latach 50 minionego wieku jego utrzymanie 
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było bardzo kosztowne , przez systematyczne awarie powodujące duże straty wody. W ramach 

utrzymania gminnej infrastruktury wodociągowej praktycznie każdego roku, a więc i w roku 2018 

remontowane były pompy,   systemy pompowe, systemy uzdatniania Stacji  Uzdatniania Wody w 

Zagrodnie, Olszanicy i Brochocinie. Wymienionych zostało 12 hydrantów przeciwpożarowych. w 

Zagrodnie i Uniejowicach.  

Wybudowana sieć wodociągowa na początku lat 90 minionego wieku, „tzw. wodociąg 

Radziechów” ulega coraz poważniejszym i częstszym awariom, stąd też duże koszty utrzymania 

sieci i duże straty wody. Wszystkie awarie usuwane są tak szybko jak to jest możliwe aby przerwy 

w dostawie wody były jak najmniej uciążliwe dla odbiorców wody.  

 

W zakresie wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych w najbliższej przyszłości tj. tworzenia nowego budżetu Gminy koniecznym 

będzie zabezpieczenie środków finansowych na budowę studni głębinowych na SUW Olszanica, 

Zagrodno i SUW Brochocin. Zadania w/w budowy studni głębinowych były planowana już w 2017-

2018 i do dnia dzisiejszego budowa nie została zrealizowana. Obiekt SUW w Zagrodnie wymaga 

pilnej potrzeby remontu pokrycia dachowego. Ponadto remontu pokrycia dachowego wymaga 

zbiornik retencyjny wody w Radziechowie. 

W roku 2018 zostały wykonane operaty wodnoprawne celem uzyskania nowych pozwoleń 

wodnoprawnych dla ujęć wody w Zagrodnie i Brochocinie. 

Sieć kanalizacyjną Gminy Zagrodno obsługują Oczyszczalnia Brochocin  

i Oczyszczalnia osiedlowa Olszanica. Ponadto na terenie Gminy Zagrodno istnieje oczyszczalnia 

na osiedlu w Zagrodnie nie obsługiwana przez nasz Zakład.  Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

wynosi 15,90 km. Ze względu na brak budowy nowej oczyszczalni ścieków ,istniejąca 

oczyszczalnia ścieków w Brochocinie, która odbiera ścieki od mieszkańców Brochocina, 

Łukaszowa i Wojciechowa  wymaga pilnej modernizacji  gdyż awarie urządzeń są coraz 

kosztowniejsze i nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej oczyszczalni. 

Na terenie Gminy w 2016 r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych tzw. PSZOK.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie Gminy 

Zagrodno zlokalizowany jest na działce nr 639/10 położonej w Zagrodnie (teren Zakładu Usług 

Komunalnych w Zagrodnie,59-516,Zagrodno,53e).       

Do  PSZOK  oddawać  można  następujące  rodzaje  odpadów: 

- opakowania  z  papieru  i  tektury   
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- odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego, odpadowych  materiałów  ceramicznych  i  elementów 

wyposażenia, 

-  odpady  ulegające  biodegradacji  tj. trawa, liście, rozdrobnione  ścinki/ zrębki  gałęzi i  

żywopłotów,  

-  odpady  wielkogabarytowe (meble, Łóżka,  fotele, itp.) 

-  baterie  alkaiczne  i  pozostałe  akumulatory, ołowiane, niklowo  - kadmowe, 

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne, w  tym  zawierające  freony, 

- przeterminowane leki. 

Prowadzącym PSZOK na terenie Gminy Zagrodno jest: Zakład Usług Komunalnych w 

Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 53e. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniami podmiotu odbierającego odpady komunalne w 2018 r. z ww. zostało 

odebranych: 

Nazwa Kod Odpadu Ilość 

Odpadów wielkogabarytowych  20 03 07  10,88 Mg 

Zużytych opon  16 01 03  4,02 Mg 

Odpadów budowlanych i rozbiórkowych  17 01 07  21,76 Mg 

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne       

 inne  niż  wymienione  w 20 0121  i 20 01 35       20 01 35*              0,60  Mg 

Urządzenia  zawierające  freony                            20 01 23*              1,60  Mg   

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne    

 Inne  niż  wymienione  w 20 01 21, 20 01 23, i 20 

01 35, 20 01 36                

  0,30  Mg 

 

 Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, podmiocie 

odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawkach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi realizowany jest poprzez  informacje zamieszczane na stronie internetowej 

urzędu. 

 

7.3 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAGRODNIE 

Misją biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, 



RAPORT O STANIE GMINY ZAGRODNO ZA 2018 ROK                                                                                                 

51 
 

informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie 

kultury i czytelnictwa. Ważne jest dla nas zapewnienie bezpłatnego, otwartego i równego dostępu 

do informacji wszystkim mieszkańcom gminy Zagrodno. 

W 2018 roku w bibliotekach w  gminie Zagrodno  zarejestrowano  638 czytelników: 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie 354, w filii w Brochocinie 56,   w Olszanicy 78, w 

Radziechowie 70, w Uniejowicach 80. 

W 2018 roku do wszystkich bibliotek zakupiono 727 książek za kwotę 14.500zł 

W ramach Programu Wieloletniego ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  biblioteka otrzymała dofinansowanie w 

kwocie 5.800,00 zł 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie posiada w swoich zbiorach 14651 książek, filia w 

Brochocinie  3405, w Olszanicy 2674, w Radziechowie 4144, w Uniejowicach 3828 

W 2018 roku w bibliotece zorganizowano; 

– kurs komputerowy dla seniorów; 

– konkurs pięknego czytania; 

– lekcje biblioteczne; 

– konkurs plastyczny i literacki z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; 

– konkurs czytelniczy „Przygody przy wsparciu przyrody”; 

– udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Przedwiośnie Stefana Żeromskiego; 

– konkurs recytatorski „Oblicza patriotyzmu”; 

– przedstawienie Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa „Zadanie  

z patriotyzmu”; 

– spotkania dla dzieci z przedszkola  i klas I z okazji Dnia Pluszowego Misia; 

Biblioteka posiada konto w mediach społecznościowych oraz  stronę internetową, gdzie 

umieszczane są  aktualności – zakupione nowości książkowe , wydarzenia, konkursy itp. 

 

7.4 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIE 

 

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkól i przedszkoli, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Gmina ustala sieć szkół, zakłada placówki 

oświatowe i określa granice ich obwodów. Na gminie również spoczywa obowiązek wykonania 

remontów  obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej a także wyposażenie szkól i placówek w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 
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wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzenia egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych.  

 

Gmina Zagrodno w 2018 roku była organem prowadzonym dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Zagrodnie. 

 

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Zagrodnie w roku szkolnym 2018/2019 

 

Wyszczególnienie Liczba uczniów 

Filia Brochocin  21 

Filia Olszanica 21 

Filia Radziechów 16 

Szkoła Podstawowa Zagrodno 284 

Gimnazjum Zagrodno 28 

Samorządowe Przedszkole w Zagrodnie 85 

OGÓŁEM 455 

 

Finansowanie zadań oświatowych przez Gminę Zagrodno w 2018 roku 

 

Wyszczególnienie 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 

SZKOŁA PODSTAWOWA  2 653 306,01 2 891 786,56 3 372 639,36 4 291 726,00 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKO-

ŁACH PODSTAWOWYCH 
235 031,64 260 068,18 297 477,63 286 525,00 

PRZEDSZKOLA 596 637,81 606 768,66 820 886,17 1 080 382,00 

GIMNAZJA 1 184 680,63 1 060 835,55 723 847,59 439 902,00 

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 336 272,57 348 972,94 368 134,45 417 298,00 
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Wyszczególnienie 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 

NAUCZYCIELI 
21 481,66 22 824,11 19 486,71 30 555,00 

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZA-

CJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI 

I MLODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTA-

WOWYCH I GIMNAZJACH 

178 007,98 130 357,24 248 377,00 65 091,00 

PROJEKT UE    816 131,01 

POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ  1 200,00 2 076,00 1 200,00  

ŚWIETLICE SZKOLNE 101 690,45 139 139,20 144 357,35 150 284,00 

OGÓŁEM 5 307 308,75 5 462 828,44 5 996 406,26 7 577 894,01 
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Koszty utrzymania jednostek oświatowych pokrywane z budżetu gminy 

 

Wyszczególnienie 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 

OTRZYMANA SUBWENCJA  3 139 127,00 3 051 887,00 3 285 318,00 3 103 979,00 

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 142 436,01 111 601,98 96 200,00 816 131,01 

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY 2 025 745,74 2 522 543,42 2 611 888,26 3 657 784,00 

OGÓŁEM WYDATKI 5 307 308,75  5 462 828,44 5 993 406,26 7 577 894,01 

 

 

 

7.5 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 

Na terenie Gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym typu „S1” 4 jednostki, 

typu „S2” – 2 jednostki. Jednostki z Olszanicy i Zagrodna należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

Do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 161 członków, w tym  150 

mężczyzn i 11 kobiet. W 4 jednostkach działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 27 

dziewcząt i 38 chłopców. 

Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. Na wyposażeniu 

jednostek jest 8 samochodów bojowych, w tym 6 ze zbiornikiem wodnym. 

 

W 2018 roku jednostki brały udział w 141 akcjach, w porównaniu do roku 2017 ilość wyjazdów 

zmniejszyła się 2 zdarzenia. 

Nazwa jednostki 
Wyjazdy 

2017 2018 

Zagrodno 104 106 

Olszanica 18 10 

Brochocin 9 12 

Grodziec 6 9 

Radziechów 6 2 

Wojciechów 0 2 

Razem 143 141 

. 
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W omawianym okresie tj. w 2018 roku na terenie Gminy Zagrodno odnotowano 97 zdarzeń, w 

porównaniu do 2017 roku ogólna ilość zdarzeń zmniejszyła się o 17% to jest o 20 zdarzeń. 

Straty materialne powstałe w wyniku tych zdarzeń  oszacowano na łączną kwotę 1 126 tys. zł. 

 

Koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pokrywane są z budżetu gminy. 

W roku 2018 Gmina łącznie wydatkowała na utrzymanie jednostek OSP kwotę 174 720,00 zł. 

 

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną 

 

W ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarna Gmina Zagrodno dofinansowała zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i 

ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi  w kwocie 150 

tyś. zł.  

 

Współpraca z Policją 

Gmina Zagrodno wspiera działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Złotoryi.  

W roku 2018 w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, Komenda 

Powiatowa Policji w Złotoryi otrzymała w ramach porozumienia wsparcie finansowe w wysokości 

9 000,00 zł. na dofinansowanie dodatkowych, płatnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie 

gminy Zagrodno.  

Gmina uczestniczyła także w roku 2017 i 2018 w kosztach zakupu nowych radiowozów osobowych 

typu SUW w ramach akcji „Sponsoring”. Na podstawie  podpisanych porozumień Komenda 

Powiatowa Policji w Złotoryi otrzymała środki w wysokości 9 886,48zł. 

Gmina dofinansowała również inne zakupy, m.in. montaż, kalibrację i legalizację video rejestratora.  

 


