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Opracowanie: 
 
Urząd Gminy Ciepłowody 

 

Raport opracowano w oparciu o materiały 

źródłowe referatów Urzędu Gminy  

Ciepłowody, gminnych jednostek  

organizacyjnych. 

 

W ramach przygotowania raportu zostały 

przeanalizowane wszystkie programy,  

polityki i strategie obowiązujące w Gminie. 

 

Raport o stanie Gminy Ciepłowody  

zawiera dane według stanu na 31  

grudnia 2020 roku. 

 

Elektroniczna wersja raportu znajduje  

się na stronie internetowej  

http://bip.cieplowody.pl/  

oraz na stronie  

http://cieplowody.pl  

 

http://bip.cieplowody.pl/
http://cieplowody.pl/
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Szanowni Państwo, 

za nami rok pełen wydarzeń, w którym w życiu 

administracyjnym jak i codziennym każdego z nas mu-

sieliśmy się zmagać z wyzwaniami spowodowanymi 

pandemią. Czas ten określam jako trudny i niezrozu-

miały dla nas wszystkich. Można powiedzieć, że obró-

cił nasz świat do góry nogami. Niemniej jednak po-

mimo wielu trudności spowodowanej wirusem SARS 

COVID-19, udało nam się osiągnąć bardzo duże suk-

cesy dla naszej gminy. Z jednej strony najtrudniejszy 

rok, z drugiej strony rok, który pozwolił nam zrealizo-

wać wieloletnie marzenia samorządu, a co za tym idzie 

przyczynił się do rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.  

Są to sukcesy polegające m.in. na pozyskaniu ze-

wnętrznych, milionowych środków finansowych. Dofinansowania, o które wnio-

skowaliśmy w 2020 r. pozwolą nam na zrealizowanie bardzo potrzebnych inwe-

stycji, takich jak: przebudowa dróg gminnych, budowa sieci kanalizacyjnej wraz  

z oczyszczalną w największych miejscowościach Gminy Ciepłowody, czy też inwe-

stycja, którą określam skokiem cywilizacyjnym w przyszłość tj. rozpoczęcie gazy-

fikacji gminy. Dzisiaj, spoglądając przez pryzmat zeszłorocznych osiągnięć, mogę 

mówić o największych historycznie inwestycjach, które będą realizowane na rzecz 

naszej społeczności. Niektóre się już rozpoczęły, pozostałe czekają na stosowną 

dokumentację. 

Pamiętać należy również o pozyskanych środkach finansowych na mniejsze 

zdania tj. prace melioracyjne, zadania środowiskowe (wymiana kotłów grzew-

czych), czy też takie z życia codziennego jak np. pozyskanie laptopów dla uczniów 

ZSP w Ciepłowodach, remonty świetlic, bądź budowa obiektów małej architektury. 

Wszystkie te działania są zauważalne w szerokim aspekcie gdyż pomimo tego,  

że jesteśmy jednym z najmniejszych samorządów wykonujemy prace, które nie 

zawsze są osiągalne dla większych aglomeracji. Bezwzględnie podkreślam, że za-

dania te są planowane z największą starannością o kondycję finansową budżetu 

naszej gminy. Na dzień dzisiejszy analizując zadłużenie Gminy Ciepłowody oraz 

obserwując inne samorządy w tym zakresie możemy mówić, że właściwie gospo-

darujemy środkami publicznymi. 

Tradycyjnie pragnę podziękować współpracującym z Urzędem Gminy insty-

tucjami, parafiami, przedsiębiorcami, a także niezliczonym osobom, z którymi dane 

było nam w minionym roku działać wspólnie na rzecz rozwoju naszej gminy. Każde  

działanie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania samorządu oceniam  

za wzorowe i bardzo serdecznie za to dziękuje. Dziękuję stowarzyszeniom, organi-

zacjom pozarządowym działającym na terenie naszej Gminy, w szczególności jed-

nostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję również radnym gminy, radnym 

powiatu, reprezentujących naszą Gminę oraz sołtysom naszej wspólnoty, jak  

i współpracownikom. Dziękuję również za każdą okazaną pomoc i ofiarność otrzy-

maną z zewnątrz od przedstawicieli administracji rządowej. 

Szanowni Państwo przed nami kolejny rok dalszej wytężonej pracy przez Nas 

wszystkich na rzecz Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Ciepłowody. 
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Podstawa prawna 
 

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania  

niektórych organów publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.) 

do ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713) wprowadzono 

nową instytucję prawną –  

Raport o stanie gminy. 

Wójt, co roku do 31 maja  

przedstawia Radzie Gminy Raport  

o stanie gminy. Raport obejmuje pod-

sumowanie działalności Wójta  

w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał rady gminy  

oraz funduszu sołeckiego. 

 

Skład Rady Gminy: 

 

Jacek Wolski – wygaśnięcie z dniem  

01 lipca 2020 r. mandatu Radnego  

z powodu pisemnego zrzeczenia  

się mandatu Postanowienie Komisarza 

Wyborczego z dnia 14 lipca 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

 

Damian Cieślik – uchwała  

nr 124/XXII/20 Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 30 września 2020 r. w sprawie  

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Przewodniczący Rady 

 

Adam Klepacki   

Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Michniak - Gudzowska  

obsadzenie mandatu w wyniku  

wyborów uzupełniających przeprowadzo-

nych w dniu 27 września 2020 r. 

 

Robert Czerwiński 

 

Alicja Giergiczna 

 

Michał Cwanek  

 

Justyna Kłocko 

 

Helena Konowalczuk 

 

Paweł Kopeć 

 

Mateusz Sobczyk 

 

Ewa Zerek 

 

Weronika Stopyra 

 

Marzena Prygoń 

 

Edyta Pięta 

 

Tadeusz Kukuczka 

 

Cała piętnastka radnych wybrana  

na kadencję 2018-2023 reprezentuje 

Komitet Wyborczy Wyborców  

Łukasza Białkowskiego
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Gmina Ciepłowody: dane geograficzne oraz demograficzne

Gmina Ciepłowody jest gminą 

wiejską, położoną w powiecie  

ząbkowickim, w południowej części 

Dolnego Śląska, w obrębie Wzgórz 

Dobrzenickich, Niemczańskich, 

Szklarskich i Lipowych. Od północy 

graniczy z gminami Strzelin  

i Kondratowice, a od północnego- 

zachodu, południowego – zachodu  

i południowego – wschodu z gminami 

Niemcza, Ząbkowice Śląskie i Ziębice. 

Na obszarze gminy znajduje  

się rezerwat przyrody Muszkowicki 

Las Bukowy chroniący fragment  

lasu bukowego o cechach zespołu  

naturalnego, grąd dębowo-grabowy 

oraz bogatą florę runa leśnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Muszkowicki_Las_Bukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Muszkowicki_Las_Bukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Muszkowicki_Las_Bukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buk
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różnica -6 
    

 

   Liczba mieszkańców gminy                               Ruch naturalny w 2020 r.  

wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.  

 

 

3 010 mieszkańców     33 urodzeń  

(w tym: 1 482 kobiety; 1 528 mężczyzn)      (w tym: 17 dziewczynek; 16 chłopców) 

 

 

 
 
Zameldowania w 2020 r.  39 zgonów  
85 osoby  
 (w tym 16 kobiety; 23 mężczyzn) 

 
Wymeldowania w 2020 r;  
76 osób  
  

Liczba mieszkańców Gminy  

na dzień 31 grudnia 2019 roku  

to 3 031 osób, natomiast na dzień  

31 grudnia 2020 roku to 3 010 osób.  

W 2020 roku urodziło się 33 

dzieci, w tym 17 dziewczynek oraz 16 

chłopców.  

Odnotowano 39 zgonów, w tym 

16 kobiet oraz 23 mężczyzn. Tak wy-

sokie statystyki wynikają z faktu,  

że na terenie Gminy Ciepłowody 

w miejscowości Tomice znajduje  

się Rezydencja Seniora. Ze względu 

na wiek przebywających tam osób  

w USC odnotowywane są liczniejsze 

zgony. 

Ogólna liczba zawartych małżeństw 

14. Liczba rozwodów 2. 

 

W dniu 1 października 2020 

roku złote gody obchodzili państwo 

Helena i Eugeniusz Witos. Para od-

znaczona została medalem za długo-

letnie pożycie. Życzenia na ręce jubi-

latów złożył Wójt Gminy Ciepłowody 

Łukasz Białkowski. 
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Ząbkowicki

Stoszowice Ząbkowice
Śląśkie

Ziębice Złoty Stok

INFORMACJA O STRUKTURZE 
BEZROBOCIA W POSZCZEGÓLNYCH 

GMINACH POWIATY ZĄBKOWICKIEGO

27 listopad 2020 r. setne urodziny 

obchodziła najstarsza mieszkanka 

Gminy Ciepłowody, Pani Marianna 

Pańta. Z okazji tak zacnego jubileu-

szu Wójt Gmin Ciepłowody Łukasz 

Białkowski w imieniu Samorządu 

Gminy Ciepłowody, a także miesz-

kańców złożył serdeczne gratulacje 

oraz życzenia wszelkiej pomyślności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób bezrobotnych  

z terenu Gminy Ciepłowody zareje-

strowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Zębowicach Śl., według 

stanu na dzień 31 grudnia 2020r., 

wynosiła 109 osób, w tym 55 stano-

wiły kobiety oraz 54 mężczyzn

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

➢ Bardo – 171 osób; 

➢ Ciepłowody – 109 osób; 

➢ Kamieniec Z. – 261 osób; 

➢ Stoszowice – 165 osób; 

➢ Ząbkowice Śl. – 631osób; 

➢ Ziębice – 647 osób; 

➢ Złoty Stok – 218 osób 

 

*Informacja sporządzona na podstawie danych PUP w Ząbkowicach Śl. wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. 
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Gmina Ciepłowody: główne kierunki działań w 2020 roku 
 

W 2020 roku Gmina Ciepłowody 

aktywnie inwestowała w rozbudowę 

infrastruktury oraz zajmowała się  

pozyskiwaniem środków zewnętrz-

nych na realizację tego celu. Najwięk-

sze inwestycje finansowe minionego 

roku to przebudowa drogi gminnej  

nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowo-

dach – przewidywany termin wykona-

nia prac 2021 r., modernizacja po-

mieszczeń w Budynku GOKiP w Cie-

płowodach, remont świetlicy w Sta-

rym Henrykowie, a także szereg 

mniejszych inwestycji. 

Działania podejmowane przez 

Gminę w 2020 roku były zgodne  

z głównymi założeniami Strategii Roz-

woju Gminy Ciepłowody na lata 

2015-2020. Większość wskaźników 

monitorowania realizacji celów  

już została osiągnięta. 

Wszystkie działania zaplano-

wane na 2020 rok zostały zrealizo-

wane.

 
Finanse Gminy 

Dochodami jednostek samo-

rządu terytorialnego są dochody wła-

sne, subwencja ogólna i dotacje  

celowe z budżetu państwa. Docho-

dami mogą być również środki  

pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi, środki  

z budżetu Unii Europejskiej oraz inne 

środki określone w odrębnych przepi-

sach. Dochody własne gminy obej-

mują wszelkie dochody jednostek sa-

morządu terytorialnego z wyjątkiem 

subwencji ogólnych i dotacji celo-

wych. Kwestie związane z zobowiąza-

niami gminy wiążą się z odpowie-

dzialnością Wójta. Organ  

wykonawczy gminy ma możliwość: 

• zaciągania zobowiązań, mających 

pokrycie w ustalonych w uchwale 

budżetowej kwotach wydatków,  

w ramach upoważnień rady gminy, 

• emitowania papierów wartościo-

wych w ramach upoważnień rady 

gminy, 

• dokonywania wydatków budżeto-

wych, 

• zgłaszania propozycji zmian  

w budżecie gminy, 

• dysponowania rezerwami budżetu 

gminy, 

• blokowania środków budżeto-

wych. 

 

W 2020 roku wydatki budżetowe 

Gminy Ciepłowody wyniosły -  

13.906.995,79zł. 

 

Dochody budżetowe Gminy Cie-

płowody wyniosły – 23.181.140,18zł 

 

Wykonanie dochodów podatko-

wych – 5.146.572,51zł, co stanowi 

99% wykonania planu. 

 

Stan środków na rachunku bu-

dżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego – 9.600.987,99zł. 

 

Gmina Ciepłowody w 2020r. 

spłacała zobowiązania wcześniej  

zaciągniętego kredytu. 
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1.1 Urząd Gminy 
 

Urząd Gminy Ciepłowody znajduje się przy ulicy Kolejowej 3, 57-211  

Ciepłowody. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Łukasz Białkowski.  

Skarbnikiem Gminy jest Monika Kowalska, a Sekretarzem Gminy Magdalena  

Tęsna-Pitner. 

 

Urząd funkcjonuje zgodnie  

z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, a zwłaszcza 

z rozdziałem 2 w/w ustawy „Zakres 

działania i zadania gminy”. Zaspoka-

janie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne  

obejmują m.in. sprawy: 

• ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony śro-

dowiska i przyrody oraz gospo-

darki wodnej; 

• gminnych dróg, ulic, mostów, pla-

ców oraz organizacji ruchu drogo-

wego; 

• wodociągów i zaopatrzenia  

w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunal-

nych, utrzymania czystości i po-

rządku oraz urządzeń sanitar-

nych, wysypisk i unieszkodliwia-

nia odpadów komunalnych, zao-

patrzenia w energię elektryczną  

i cieplną oraz gaz; 

• ochrony zdrowia; 

• pomocy społecznej, w tym ośrod-

ków i zakładów opiekuńczych; 

• wspierania rodziny i systemu pie-

czy zastępczej; 

• gminnego budownictwa mieszka-

niowego; 

• edukacji publicznej; 

• kultury, w tym bibliotek  

gminnych i innych instytucji  

kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki,  

w tym terenów rekreacyjnych  

i urządzeń sportowych; 

• porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowo-

dziowej, w tym wyposażenia  

i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

• utrzymania gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym  

zapewnienia kobietom w ciąży 

opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 

• wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej, w tym tworzenia 

warunków do działania i rozwoju 

jednostek pomocniczych i wdraża-

nia programów pobudzania aktyw-

ności obywatelskiej; 

• promocji gminy; 

• współpracy i działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057 ze zm); 

• współpracy ze społecznościami lo-

kalnymi i regionalnymi innych 

państw. 

 

Za realizację zadań własnych  

są odpowiedzialni pracownicy 

Urzędu oraz jednostki organizacyjne 

Gminy
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ciepłowody  

 

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich        (4 osoby) 

  

Referat Finansów i Planowania 
(5 osób) 

  

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Infrastruktury  
Społecznej   

              (3 osoby) 

  

Referat Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej               (3 osoby) 

  

Urząd Stanu Cywilnego  
                           (1 osoba) 

  

 

Jednostki organizacyjne Gminy Ciepłowody 
 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach  
 
 
Gminny Żłobek w Ciepłowodach 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach  
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach 
 
 
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach 
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1.2 Pracownicy Urzędu Gminy 

W Urzędzie Gminy Ciepłowody 

w 2020 roku zatrudnionych było  

20 pracowników w pełnym wymiarze 

etatu.  

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ciepłowody w 2020 roku 

 

Lp.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Białkowski Łukasz Wójt Gminy 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 

2 
Tęsna – Pitner  

Magdalena 
Sekretarz i Z-ca Kierownika USC 

3 Bartusiak Jadwiga podinspektor ds. kadrowych i obsługi organów gminy 

4 
Grudzińska  

Grażyna 

podinspektor ds. obywatelskich, archiwista  

zakładowy w Referacie Organizacyjnym i Spraw  

Obywatelskich 

Referat Finansów i Planowania 

5 Kowalska Monika Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu FP 

6 Duraj Katarzyna Główna Księgowa 

7 Urszula Pleśniarska 
umowa na zastępstwo na stanowisku młodszy  

referent ds. wymiaru podatków i opłat 

8 Toporczyk Marta młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat 

9 Mospan Ilona Inspektor ds. windykacji należności 

10 Tomkowicz Sylwia Inspektor ds. księgowości budżetowej 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej 

11 
Machnicka – Ernst 

Agnieszka 
Kierownik Referatu OŚRiS 

12 Bielecka Katarzyna  
młodszy referent ds. rolnictwa, gospodarki  

wodnej i spraw społecznych 

13 Wójcik Joanna 
młodszy referent ds. gospodarki  

nieruchomościami i gospodarki komunalnej 

14 Krajewska Marta  

umowa na zastępstwo na stanowisku referent  

ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki  

komunalnej 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

15 Sulima Łukasz Kierownik Referatu BGP 

16 Lorenc Eliza referent 

17 Hebda Sebastian  
referent ds. pozyskiwania środków  

zewnętrznych / informatyk Urzędu 

Pozostali pracownicy 

18 Józefa Przepióra 
robotnik gospodarczy  

(umowa zawarta po robotach publicznych) 

19 Książek Leszek 
robotnik gospodarczy  

(umowa zawarta po robotach publicznych)  

20 Wilk Dariusz 
robotnik gospodarczy 

(umowa zawarta po robotach publicznych) 
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1.3 Zadania Wójta i Rada Gminy

Zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 

ustawy o samorządzie gminnym  

do zadań wójta należy w szczególno-

ści: 

• przygotowywanie projektów 

uchwał rady gminy; 

• opracowywanie programów roz-

woju w trybie określonym w prze-

pisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

• określanie sposobu wykonywa-

nia uchwał; 

• gospodarowanie mieniem komu-

nalnym; 

• wykonywanie budżetu; 

• zatrudnianie i zwalnianie kierow-

ników gminnych jednostek  

organizacyjnych; 

 

W roku sprawozdawczym Wójt 

Gminy Ciepłowody przyjął 87 

zarządzeń. 

 

W realizacji zadań własnych 

gminy wójt podlega wyłącznie radzie 

gminy, która jest organem stanowią-

cym i kontrolnym Gminy.  

 

Rada gminy kontroluje dzia-

łalność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy, w tym celu 

powołuje komisję rewizyjną. Do 

wyłącznej właściwości rady gminy 

należy między innymi: 

• uchwalanie statutu gminy; 

• ustalanie wynagrodzenia wójta, 

stanowienie o kierunkach jego 

działania oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności; 

• powoływanie i odwoływanie 

skarbnika gminy, który jest głów-

nym księgowym budżetu –  

na wniosek wójta; 

• uchwalanie budżetu gminy, roz-

patrywanie sprawozdania 

z wykonania budżetu oraz podej-

mowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia  

absolutorium z tego tytułu; 

• rozpatrywanie raportu o stanie 

gminy oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia wotum zaufania  

z tego tytułu; 

• określanie wysokości sumy,  

do której wójt może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania; 

• podejmowanie uchwał w sprawie 

przyjęcia zadań. 

 

W 2020 roku Rada Gminy  

w Ciepłowodach obradowała  

i podejmowała rozstrzygnięcia na 9 

posiedzeniach. W sprawach należą-

cych do jej kompetencji podjęła 47 

uchwał. Nagrania audio oraz proto-

koły ze wszystkich posiedzeń, a także 

podjęte na nich uchwały, organ  

wykonawczy gminy udostępnił do  

publicznego wglądu, publikując  

je w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Ciepłowody. Sprawoz-

danie z wykonania uchwał podjętych 

przez Radę Gminy Ciepłowody w roku 

2020 stanowi załącznik Nr 2  

do Raportu o stanie gminy. 
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1.4 Zamówienia publiczne 
 
Gmina Ciepłowody, jako  

jednostka sektora finansów publicz-

nych jest zobowiązana w zakresie na-

bywania dostaw, robót budowlanych 

lub usług do stosowania przepisów  

o zamówieniach publicznych. Zasady 

udzielania zamówień publicznych  

są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986).  

W 2020 roku udzielone zostały: 

− 3 zamówienia klasyczne o wartości 

przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty, o której mowa 

w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, i mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 

w tym: Ilość postępowań 

 

Wartość netto [zł] 

 

roboty budowlane 1 
2 958 057,99 zł 

 

dostawy 1 
186 686,62 zł 

 

usługi 1 
425 600,00 zł 

 

SUMA 3 3 570 344,61 zł 

 

 

Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur  

określonych przepisami ustawy 

 

 

Ilość  

udzielonych  

zamówień 

 

Wartość netto [zł] 

Zamówienia, których wartość nie przekra-

cza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy 

 

145 982 394,46 zł 

Zamówienia, których przedmiotem są 

usługi prawne, o których mowa w art. 4 

pkt 3 ustawy 

 

1 58 978,67 zł 

SUMA 146 1 041 373,13 zł 
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Edukacja 
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2. Edukacja 
 
2.1  Wstęp 

 

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, należy prowadzenie przedszkoli publicznych  

lub oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów. Organ prowa-

dzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówkom odpowiednich warunków 

działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym  

z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu  

prowadzącego szkołę, przedszkole lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa 

i higienicznych warunków nauki. 

 

W gminie w 2020 r. funkcjonowały: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Ciepłowodach w skład, którego 

wchodziło: 

• Samorządowe Przedszkole  

„Bajkowa Kraina” w Ciepłowodach, 

• Szkoła Podstawowa im. Adama  

Mickiewicza w Ciepłowodach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek Gminny w Ciepłowodach 

powołany na mocy uchwały  

nr 25/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie 

utworzenia Żłobka Gminnego w Cie-

płowodach i ustalenia statutu Żłobka. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Samorządowe 
Przedszkole „Bajkowa 

Kraina” 
w Ciepłowodach

Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza

w Ciepłowodach

Żłobek Gminny 
w Ciepłowodach



 
 

     

                    Raport o stanie gminy | Edukacja 
 

 

24 

  

2.2 Żłobek Gminny w Ciepłowodach. 
 

Zadania Żłobka Gminnego  

 

Zadania realizowane przez  

Żłobek Gminny w Ciepłowodach  

w 2020 roku wynikały z Ustawy  

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 i  zostały  

zrealizowane zgodnie z jej wymogami. 

Wszystkie działania podejmowane  

w naszym Żłobku w 2020 roku miały 

na celu wszechstronny rozwój 

dziecka. Praca polegała w szczególno-

ści na: kształtowaniu umiejętności 

społeczno-emocjonalnych; rozwija-

niu aktywności poznawczej dzieci; 

doskonaleniu sprawności motorycz-

nej i manualnej dziecka; prowadze-

niu zajęć wychowawczych zaspokaja-

jących indywidualne potrzeby psy-

chospołeczne dziecka; kształtowaniu 

u dzieci pozytywnych nawyków  

i przyzwyczajeń; organizowaniu zajęć 

stymulujących wszystkie sfery roz-

woju dziecka: percepcji mowy  

i komunikacji, motoryki dużej i ma-

łej, sfery poznawczej i społecznej. 

 

 

 

W pracy z dziećmi zabawy dobierane 

były tak, aby oddziaływać na wszyst-

kie zmysły. Osiągnięto to pracując 

metodami aktywnymi, wykorzystując 

przede wszystkim metody pedagogiki 

zabawy. Różnorodność zajęć spra-

wiła, że dzieci chętnie się angażowały 

i uczestniczyły w nich: zabawy tema-

tyczne, czytanie bajek rozbudzające 

wyobraźnię i rozwijające koncentra-

cję, zabawy plastyczne, zabawy ma-

nipulacyjno – konstrukcyjne; zabawy 

muzyczno-rytmiczne umożliwiające 

zaspokojenie dziecku aktywności ru-

chowej; zabawy ruchowe - mające na 

celu rozwój sprawności fizycznej 

dziecka: z wykorzystaniem min. chu-

sty animacyjnej, tunelu animacyj-

nego, czy też klocków dostarczając 

dzieciom wielu wrażeń, jak również 

wspomagając rozwój psychoruchowy. 
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Realizacja spraw osobowych  

i kadrowych. 

• Na dzień 31 grudnia do żłobku za-

pisanych było 15 dzieci.  

• Opłaty w żłobku: Czesne 200,00 

zł, wyżywienie 5,30 zł za 1/dzień 

pobytu. 

• Realizowano zajęcia stymulujące 

rozwój psychoruchowy: rytmiczno-

taneczne średnio 1h/tyg. 

• Realizowano zajęcia komp. społ.-

emocjonalne  z  językiem angiel-

skim średnio 1h/tyg. 

• Realizowano zajęcia specjali-

styczne -  zajęcia logopedyczne 

średnio 1h/tyg. 

• Zatrudnienie: 3,5 etatu opiekunki, 

0,5 etatu sprzątaczka, 1 etat dy-

rektor, ¼ etatu główna księgowa 

oraz na umowę zlecenie 3 osoby 

(projekt „Utworzenie pierwszego 

Żłobka w Gminie Ciepłowody”). Za-

trudnienie na wszystkich zaplano-

wanych etatach zgodnie z wytycz-

nymi projektu „Utworzenie pierw-

szego Żłobka w Gminie Ciepło-

wody” 

• Przeprowadzono  szkolenia nie-

zbędne do pracy na etacie opie-

kunki: BHP, szkolenie RODO, 

Szkolenia  w związku wytycznymi 

GIS. 

• Wprowadzono Regulamin Funk-

cjonowania Placówki oraz Proce-

dury obowiązujące w czasie pan-

demii. 

• Do dnia 31 grudnia 2020 roku nie 

odnotowano skarg w Rejestrze 

skarg i wniosków. 
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Realizacja projektu w Żłobku 

Gminnym w Ciepłowodach 

W 2020 roku zostały zrealizowane  

wydatki zgodnie z projektem pt. 

"Utworzenie pierwszego żłobka  

w Gminie Ciepłowody" oraz planem 

budżetu Gminy Ciepłowody. 

✓ W ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa dolno-

śląskiego 2014-2020 współfinan-

sowanego ze środków EFS = 

287.382,09 zł. w tym wkład wła-

sny w wysokości 55.621,28 zł. (w 

tym wkład własny prywatny – za-

kup środków żywności – 6.434,20 

zł.), 

✓ Ze środków projektu w roku 2020 

zrealizowano zakup następującego 

sprzętu: *wyposażenie Sali zabaw 

– 10.152,63 zł; *drukarka – 900,00 

zł; *laptop – 4.500,00 zł; *chło-

dziarka – 489,00 zł; *czajnik – 

109,00 zł; *materiały biurowe – 

816,98 zł; *nawilżacz powietrza – 

279,00 zł; *mop parowy – 315,00 

zł; *wieża audio BLAUPUNKT – 

649,00 zł; *projektor – 351,19 zł;  

*mikrofalówka – 299,00 zł; *wenty-

lator – 170,64 zł; *nagrywarka – 

149,00 zł; *środki czystości – 

3.630,24 zł. 

✓ Pozostałe środki finansowe zostały 

zrealizowane na bieżące funkcjo-

nowanie jednostki. 

✓ Wydatki z budżetu gminy /rozdz. 

85505/poza projektem  – 

82.230,23 zł. 

✓ Wysokość zrealizowanego planu 

dochodów w 2020 roku = 

31.372,07 zł. /czesne, wyżywie-

nie/. 
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2.3 Dane finansowe szkoły 
 

Wydatki na oświatę to znacząca 

część budżetu niemal każdej  

jednostki samorządu terytorialnego. 

Środki te pochodzą z subwencji 

oświatowej, dotacji oraz środków  

własnych gminy. Przepisy określa-

jące zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest  

podstawowym elementem podziału 

subwencji oświatowej w budżecie 

państwa. Decyzję w sprawie ilości 

uczniów w oddziałach/klasach  

podejmuje Wójt Gminy przy zatwier-

dzaniu arkuszy organizacyjnych  

na dany rok szkolny. Nie uwzględnia 

się w podziale subwencji indywidual-

nych uwarunkowań gmin i poszcze-

gólnych placówek oświatowych. 

Wydatki gminy Ciepłowody na 

oświatę w 2020 roku wyniosły 

4.402.204,05 zł z założonej kwoty 

4.773.911,85 zł (wykonano 89,39% 

planu). Z subwencji oświatowej prze-

kazanej z budżetu państwa pokryte 

zostało 56,46% wydatków. Z pozosta-

łych dotacji i zwrotów 6,99% wydat-

ków tj. kwota 307.589,71zł oraz  

ze środków własnych Gminy 36,55%  

wydatków. 

 

 

Wydatki na oświatę      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka  

17.335,21 zł 

 

 

 

 

Wydatki na oświatę i wychowanie  4 402 204, 05 zł   

Otrzymana subwencja oświatowa 2 485 521, 00 zł    

Wkład własny Gminy do oświaty 1 609 093, 34 zł    

Wartość  

w złotych 
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2.4 Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenie 
Gminy Ciepłowody 

 
Obowiązek szkolny spełniany 

jest przez uczniów poprzez uczęsz-

czanie do publicznych lub niepu-

blicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów. Rozpoczyna się on z po-

czątkiem roku szkolnego. Jest on 

kontrolowany przez dyrektora odpo-

wiednio szkoły podstawowej w obwo-

dzie, w którym uczeń mieszka. 

W przypadku obowiązku  

nauki za jego kontrolę odpowie-

dzialna jest Gmina, która na podsta-

wie wykazów z ewidencji ludności 

oraz informacji uzyskanych z placó-

wek, dokonuje weryfikacji danych. 

W roku szkolnym 2019/2020 

do przedszkola uczęszczało 85 dzieci, 

a do Szkoły Podstawowej 223 

uczniów i uczennic. 

 

Podział dzieci na grupy przedszkolne:  

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „BAJKOWA KRAINA” 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

2-3 latków 23 1 

4 latków 20 1 

5 latków 19 1 

6 latków 23 1 

Suma 85 

 

4 

 

 

 

Obowiązek szkolny

Wyszczególnienie Ogółem W tym 

dziewcząt 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

33 16 

Liczba dzieci  

i młodzieży spełniających  

obowiązek szkolny 

w szkole, w obwodzie,  

w którym uczeń mieszka 

218 113 

w innej szkole 75 36 

poza szkołą za zgodą  

dyrektora 

- - 

nauka w ośrodku  

rewalidacyjno –  

wychowawczym 

- - 

Liczba dzieci i młodzieży 

nie spełniających  

obowiązku szkolnego 

z powodu odroczenia - - 
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Podział uczniów na klasy: 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa – klasa I 29 2 

Szkoła Podstawowa – klasa II 30 2 

Szkoła Podstawowa – klasa III 16 1 

Szkoła Podstawowa – klasa IV 19 1 

Szkoła Podstawowa – klasa V 48 3 

Szkoła Podstawowa – klasa VI 35 2 

Szkoła Podstawowa – klasa VII 22 1 

Szkoła Podstawowa – klasa VIII 24 2 

Suma 223 14 

 

Nauczanie indywidualne realizowano w stosunku do dwójki  uczniów (kl. VIb 

oraz kl. VIII). 

Klasyfikacja uczniów Szkoły Podstawowej w Ciepłowodach 

Uczniów klasyfikowanych - 223 

Uczniów promowanych – 222 

 

W kl. I - III klasyfikowanych było 75 uczniów, w tym: 

✓ uczniowie wyróżniający się w nauce – 28; 

✓ uczniowie mający problemy w nauce – 17; 

✓ uczniowie niepromowani do następnej klasy - 1. 

 

W kl. IV - VIII 148 uczniów, tym: 

✓ uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia od 4,75) – 42; 

✓ uczniowie bez ocen niedostatecznych -  148.  

 

Wyniki klasyfikacji rocznej klas IV – VIII  szkoły podstawowej 

 

ŚREDNIA OCEN:     ŚREDNIA FREKWENCJA 

✓ KL. IV – 4,20 4,22    91,48 % 

✓ KL. Va – 4,16 3,99     93,85% 

✓ KL. Vb – 4,22 4,08     94,1% 

✓ KL. Vc – 4,13 3,92    94,52% 

✓ Kl. VIa – 4,39 4,31    93,5% 

✓ Kl. VIb – 3,94 3,95    92,84% 

✓ KL. VII – 3,85 3,67    90,8% 

✓ KL. VIII – 3,84 3,48    88,57% 

 

Średnia frekwencja kl. IV - VIII -  92% 

 

Frekwencja kl. I - III: 94 % 

 

Frekwencja szkoły – 93 % 
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2.5 Informacje o nauczycielach zatrudnionych w ZSP 
 

W placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Ciepło-

wody w 2020 roku zatrudnionych 

było 36 nauczycieli, w tym:  

• w Samorządowym Przedszkolu 

„Bajkowa Kraina” – 4 nauczycieli. 

• w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Ciepłowodach: 32 

nauczycieli (w tym: 23 nauczycieli 

dyplomowanych, 5 nauczycieli 

mianowanych, 4 nauczycieli kon-

traktowych). Jedne z nauczycieli 

szkoły podstawowej w roku 2020 

uzyskał stopień awansu zawodo-

wego na nauczyciela mianowa-

nego.

 

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 

Wyszczególnienie Kwota 

Przedszkole 279.953,13  

Szkoła Podstawowa 1.609.549,23 

 

W 2020 roku zostały zaplanowane i zrealizowane studia podyplomowe oraz szko-

lenia dla kadry nauczycielskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach. 

 

Uczestnictwo nauczycieli   

w kursach, szkoleniach  

i konferencjach I sem.: 

✓ studia  podyplomowe – 3 osoby, 

✓ szkolenia - 2 osoby 

✓ szkolenia online, e-szkolenia - 9 

osób, 

✓ warsztaty – 1 osoba, 

✓ kursy – 3 osoby, 

✓ konferencje - 21 osób. 

  

Uczestnictwo nauczycieli 

w kursach, szkoleniach  

i konferencjach II sem.: 

✓ studia  podyplomowe - 3 osoby 

✓ szkolenia - 4 osoby, 

✓ szkolenia online, werbinaria - 54 

osoby, 

✓ warsztaty – 6 osób, 

✓ kursy -5 osób, 

✓ konferencje -11 osób, 

✓ inne - 2 osoby.

 

Wyszczególnienie Kwota 

IX-XII 2019 I-VIII 2020 

Dofinansowanie studiów 1.500 ,00 1.500 ,00 

Szkolenia 4.450 ,00 2.087,00 

Razem 9.537,00 
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Szkoleniowe rady pedagogiczne – I semestr: 

 

Szkoła 

 

 

Przedszkole 

 

 

Szkoleniowe rady pedagogiczne – II semestr 

 

Szkoła 

 

 

Przedszkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób  

uczestniczących 

1. Przemoc wobec dzieci. 24 

2. Praca z dziennikiem Librus. 18 

Lp. Tematyka 
Liczba osób  

uczestniczących 

1. Przemoc wobec dzieci. 4 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1. Autoewaluacja – analiza pracy własnej 21 

2. 

Narzędzia pracy zdalnej: GSuite - Meet, Google - 

formularze, Google - dokumenty, aplikacja Active-

Presenter, aplikacja Canva do tworzenia grafiki 

25 

Lp. Tematyka 
Liczba osób  

uczestniczących 

1. Autoewaluacja – analiza pracy własnej. 3 
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2.6 Projekty i programy, innowacje.  
 

Realizowane programy w Przedszkolu: 

 

✓ program Szkoła promująca zdrowie; 

✓ program preorientacji zawodowej dla przedszkola „Bajkowa Kraina”; 

✓ program Ja i teatr; 

✓ program profilaktyczny  i wychowawczy; 

✓ program Szkoła Wspierająca Uzdolnienia; 

✓ program Moja mała ojczyzna; 

✓ program adaptacyjny Moje dziecko idzie do szkoły;  

✓ program Kubusiowi przyjaciele natury; 

✓ program Czyste powietrze wokół nas; 

✓ projekt Cztery pory roku w muzyce; 

✓ projekt Najpiękniejsze bajki mojego dzieciństwa; 

 

Zrealizowane wyjazdy i wycieczki w Przedszkolu: 

 

✓ Złoty Stok - zwiedzanie kopalni, warsztaty artystyczne, spotkanie  

z Mikołajem; 

✓ zwiedzanie zabytków Ząbkowic Śląskich - krzywa wieża, zamek, ratusz; 

✓ Spacer ścieżką dydaktyczno - przyrodniczą w parku w Henrykowie; 

✓ ZOK w Ząbkowicach Śl. na przedstawienie teatralne; 

✓ Dzieciolandia w Bielawie; 

✓ Dom Opieki w Niemczy - występy artystyczne z okazji Święta Niepodległości  

i Świąt Bożego Narodzenia; 

✓ Wyjazd do Ziębic – zwiedzanie parku dinozaurów, baszty, zamku wodnego, 

pomnika orła piastowskiego, wały obronne; 

✓ Wyjazd do Dzieciolandii w Bielawie; 

✓ Wyjazd do Ząbkowic Śl. na przedstawienie pt. „Baśnie dalekiego wschodu”; 

 

Zrealizowane zadania w Przedszkolu:  

 

✓ cykliczny udział w koncertach muzycznych; 

✓ zajęcia w sali interaktywnej; 

✓ warsztaty z udziałem uczniów klasy VI - "elementy kodowania robotów";   

✓ występy artystyczne dzieci z okazji Święta Niepodległości, Powiatowego Kon-

kursu Historycznego "Kapsuła czasu", podczas WOŚP, podczas obchodów 

Dnia Babci i Dziadka. 
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Realizowano projekty w Szkole Podstawowej: 

 

✓ "Stanisław Żółkiewski" w rocznicę 400 - lecia Jego śmierci; 

✓ „Był taki wrzesień” – projekt historyczny. 

 

 

Realizowane programy w Szkole Podstawowej: 

 

✓ Szkoła Promująca Zdrowie; 

✓ Program profilaktyki antynikotynowej Bieg po zdrowie; 

✓ Program promocji i rozwoju piłki siatkowej wśród uczniów; 

✓ Szkolny Program Wspierania Uzdolnień; 

✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 

✓ Dobrze jemy ze szkołą na widelcu; 

✓ Owoce i warzywa w szkole; 

✓ Mleko w szkole. 

 

Uczniowie Szkoły Podstwowej brali udział: 

 

✓ w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia- całoroczne działania mające 

na celu przygotowanie do udziału w kolejnej edycji; 

✓ w akcji Marzycielska poczta; 

✓ w akcji Szlachetna Paczka; 

✓ w akcji Wymieniamy puste na pełne; 

✓ w akcji GÓRA GROSZA;  

✓ w akcji I Ty możesz zostać św. Mikołajem dla seniora; 

✓ w akcji Sprzątanie świata; 

✓ w akcji Godzina kodowania /Europejski Tydzień Kodowania; 

✓ w akcji  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia; 

✓ w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania Przerwa na czytanie; 

✓ w akcji Wymieniamy puste na pełne; 

✓ w akcji zbierania plastikowych nakrętek; 

✓ w akcji Przerwa na czytanie; 

✓ w akcji Razem na święta; 

✓ w akcji Szkoła pamięta; 

✓ w akcji Niepodległa do hymnu;  

✓ w kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

 

Zrealizowane wyjazdy i wycieczki w Szkole Podstawowej: 

 

✓ Wyjazdy do kina na filmy i spektakle;  

✓ Udział w koncercie profilaktyczno - wychowawczym ,,Nie Zmarnuj Swojego  

Życia"; 

✓ Wyjazd edukacyjny z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II. 

Poznanie osoby i życia Papieża Polaka. Zwiedzanie miejsc związanych  

z Karolem Wojtyłą; 

✓ Wyjazd edukacyjny w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki; 

✓ Udział w autorskiej prelekcji multimedialnej ,,Gwiazdy”; 
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✓ Zwiedzanie Muzeum papiernictwa- lekcja muzealna i warsztaty czerpania  

papieru; 

✓ Wyjazd do Piernikarni w Niemczy - oddziału Muzeum Śląskiego; poznanie tra-

dycji wypieku pierników w Polsce; 

✓ Zwiedzanie fabryki ozdób choinkowych, spacer po Goerlitz i jarmarku  

bożonarodzeniowym w tym mieście; 

✓ Udział uczniów klasy VIII w warsztatach profilaktycznych w Zakładzie  

Karnym w Kłodzku, przeprowadzanych przez terapeutę ds. uzależnień; 

✓ Wyjazd do Teatru Capitol we Wrocławiu na spektakl "Czarnoksiężnik  

z Krainy Oz"; 

✓ Wyjazd do Teatru we Wrocławiu na spektakl "Tajemniczy Ogród"; 

✓ Wyjazd do Teatru we Wrocławiu na spektakl "Pan Tadeusz"; 

✓ Świąteczna wizyta uczniów kl. I-III w DPS w Tomicach; 

✓ Udział w obchodach Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Dobrocinie. 

 

Inne działania realizowane w Szkole Podstawowej: 

 

✓ Comiesięczne edukacyjne koncerty muzyczne w szkole; 

✓ Działalność w ZSP grupy Zuchów; 

✓ Dzień Babci i Dziadka kl. I-III; 

✓ Andrzejki w klasach I-III; 

✓ Z zaplanowanych działań profilaktycznych odbyły się: Szkolny Dzień  

Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień  

życzliwości, Dzień bez przemocy, a w formie online Szkolny Dzień Bezpieczeń-

stwa i Szkolny Dzień Zdrowia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

                    Raport o stanie gminy | Edukacja 
 

 

35 

  

2.7 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  
 
Szkoła Podstawowa 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole była udzielana z inicjatywy 

nauczycieli, rodziców i ze wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Uczniowie posiadający opinię PPP (stan na 26.06.2020r.) – 45, 

w tym: 

- w klasach I-III – 10 uczniów 

- w klasach IV-VIII – 35 uczniów 

 

Uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym – 8 

Uczniowie posiadający orzeczenie o nauczaniu indywidualnym - 2 

 

Uczniowie wskazani przez nauczyciela do pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

(stan na 26.06.2020 r.) – 34, 

w tym: 

- w klasach I-III – 20 uczniów 

- w klasach IV-VIII – 14 uczniów 

 

Łącznie z proponowanych w szkole form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

korzystało 98 uczniów szkoły podstawowej. 

Formy pomocy, to: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrów-

nawczych, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, kształtujące umiejętności uczenia się, terapeutyczne, 

konsultacje i porady pedagoga i psychologa: 

 

✓ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- w klasach I-III- 14  ucz., w klasach IV-

VIII-12  ucz. 

✓ Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w klasach IV-VIII- 4 ucz. 

✓ Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III –  11ucz. 

✓ Zajęcia wyrównawcze  z matematyki w klasach IV-VIII - 2 ucz. 

✓ Zajęcia psychoedukacyjne- 1 ucz. 

✓ Zajęcia psychologiczne- 11 ucz. 

✓ Zajęcia logopedyczne- 42 ucz. 

✓ Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- 8 ucz. 

✓ Zajęcia kształtujące umiejętności w uczeniu się – 8 ucz. 

 

 Zajęcia w/w od marca 2020r. odbywały się w nauczaniu zdalnym. poprzez 

przesyłanie uczniom materiałów edukacyjnych, terapeutycznych. Miały one rów-

nież formę konsultacji, pomocy w opanowaniu treści lub wsparcia pedagogiczno-

psychologicznego w sytuacjach problemowych. 

W szkole podstawowej były realizowane zajęcia rewalidacyjne (8 os.)  

dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Z wstępnej  

analizy skuteczności pomocy psychologiczno- pedagogicznej wynika,  

że przypadku zdecydowanej większości uczniów udzielana pomoc jest  

wystarczająca. 
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Przedszkole 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu była udzielana z inicjatywy 

nauczycieli, rodziców i ze wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu przyjmuje formę pracy  

wyrównawczej, zajęć  logopedycznych, zajęć indywidualnych i zabaw dydaktycz-

nych rozwijających  umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach aktywności. 

 

Pracą wyrównawczą objętych  było 10  dzieci w  następujących obszarach: 

 

• rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej – 4 

• rozwijanie percepcji wzrokowej – 2 

•  rozwijanie percepcji słuchowej – 7 

•  rozwijanie procesów poznawczych - 3 

W dalszym ciągu nie wszystkie dzieci osiągnęły zadawalający poziom pracy 

wyrównawczej 

 

Większość dzieci 5 i 6 letnich posiada wady wymowy i wypowiada się w sposób 

niegramatyczny. 

 

W zajęciach logopedycznych uczestniczyło 10 dzieci. W okresie nauczania  

na odległość zajęcia logopedyczne nie były prowadzone. 

 

Działania podejmowane z dzieckiem dokumentowane są w kartach pracy wyrów-

nawczej. 

 

Z dziećmi wykazującymi zdolności intelektualne podejmowane są działania ma-

jące na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

Realizowany jest program Szkoły Wspierającej Uzdolnienia obejmujący wszyst-

kich przedszkolaków. Realizowane treści maja wpływ na rozwój kreatywności,  

samodzielności, pomagają wybrać dziecku interesujący je obszar aktywności.  
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2.8 Dowóz uczniów do szkoły
 

W roku szkolnym 2019/2020 świe-

tlica szkolna była czynna w godzi-

nach 6.40-16.00. Opieką świetlicową 

objęci byli wszyscy uczniowie dojeż-

dżający 135 oraz uczniowie miej-

scowi – 29,  których rodzice nie mogli  

 

 

 

im zapewnić opieki po zajęciach lek-

cyjnych. Świetlica pracowała zgodnie 

z harmonogramem, wg którego 

opiekę poranną sprawowało 3  

nauczycieli, a w godzinach szczytu po 

zajęciach lekcyjnych pracę wycho-

wawcy świetlicy wspierali inni nau-

czyciele.  
 

Uczniowie dojeżdżający w roku szkolnym 2019/2020: Ilość osób 

Szkoła Podstawowa 143 

Przedszkole 38 

RAZEM 173 

 
2.9 Realizacja programu stypendialnego
 

Zgodnie z Regulaminem przyznawa-

nia stypendium stypendia naukowe 

za wysokie wyniki  w nauce lub za  

 

 

osiągnięcia sportowe  w SP otrzymują 

uczniowie kl. IV-VII, którzy uzyskali 

średnią ocen co najmniej 4,75. 

 
L.p. Wyszczególnienie Szkoła  

Podstawowa 

1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce 42 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe 3 

 
2.10 Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

 
 Szkoła  

podstawowa 
Przedszkole Żłobek 

Ośrodek Pomocy Społecznej 4 2 0 

Gminna Komisja 8 3 0 

Caritas 2 0 0 

Opłacane przez rodziców 71 80 11 

Stowarzyszenie Piotruś Pan 5 0 0 

Rodzinny Dom Dziecka 2 4 0 

Wpłaty jednorazowe 5 0 0 

Ogółem 97 89 11 

 

W ramach programu dla szkół z programu Owoce i warzywa w szkole i Mleko  

w szkole - 142 uczniów z klas I-V oraz dzieci przedszkolne. 
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2.11 Wydarzenia w ZSP w Ciepłowodach w roku szkolnym 
2019/2020 
 

Osiągnięcia uczniów – Szkoła Podstawowa - konkursy szkolne 

 

✓ „Zdolny ślązak” 2019  

 

• I miejsca w szkole: Język Polski – Julia Kołodziej I Paulina Bielecka, 

• Historia – Konrad Jamborski – udział w etapie powiatowym, 

• Matematyka – Paulina Bielecka, Kacper Bednarowski, Mateusz Mądry 

• Biologia – Dorota Bochenek, 

• Chemia – Dorota Bochenek, 

• Język Angielski – Julia Kołodziej. 

 

✓ Szkolny konkurs Pieśni Patriotycznej „Zakazane Piosenki” 

 

• I m. kl. III i Vb, 

• II m. IV i VII  

• III m. kl. VIb. 

 

✓ Konkurs wiedzy patriotycznej „Kto ty jesteś Polak mały’’ w kl. I-III 

 

• I m. kl.IIa, 

• II m. kl. Ib, 

• III m. kl.Ia 

 

✓ Konkurs czytelniczy "Wielka liga czytelników"  

 

• Emilia Tomasiak i Zofia Pietrykiewicz, Małgorzata Pietrykiewicz, Anna Pry-

goń, Lena Tomkowicz Emilia Tomasiak i Zofia Pietrykiewicz, Małgorzata 

Pietrykiewicz, Anna Prygoń, Lena Tomkowicz. 

 

✓ Konkurs recytatorski „Pegazik”  

 

• w grupie  kl. IV-V:  

- I m. Aleksandra Rydz  kl. VIa; II m.  

- Aleksandra Zapotoczna kl. VIa III m.  

- Emilia Tomasiak kl. IV 

• Wyróżnienia:  

- Maja Cieślik kl. IV,   

- Julia Bień kl. Vc,  

- Maja Tworzydlak kl.Vc 

 

✓ Konkurs czytelniczy „Super czytelnik roku 2020” 

 

• Filip Gryk-Waloszek 
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✓ Konkurs na „Super klasa”   

 

• Kl.I-III : klasa IIB 

• Kl.IV-VIII: klasa VB 

 

✓ „Góra grosza” 

 

• Kl.I-III : klasa IIB 

• Kl.IV-VIII: klasa VB 

 

✓ Gminny Mikołajkowy turniej w piłkę siatkową o puchar Wójta Gminy  

Ciepłowody i worek niespodzianek od św. Mikołaja. 

 

• I m. klasa VIII 

• II m. klasa VIb 

• III m. klasa VIa 

 

Osiągnięcia uczniów – Szkoła Podstawowa - konkursy pozaszkolne 

 

✓ Międzyszkolny Konkurs "Leśna kuchnia 1939 - 1963" w Dobrocinie 

 

• III m. Oliwia Jamborska, Filip Kłocko, Małgorzata Pietrykiewicz, Zofia  

Pietrykiewicz 

 

✓ Konkurs Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "#OSEWyzwanie" 

 

• zwycięstwo w specjalnej edycji konkursu  

i otrzymanie pracowni multimedialnej dla szkoły 

 

✓ Konkurs literacki, którego tematem było powstanie nowej autorskiej 

opowieści o Carolinie Wilhelminie Amalii Liebenowin - mieszkance  

Munsterberg, która w roku 1797 złożyła list oraz monetę do kapsuły 

czasu, odnalezionej podczas remontu byłego kościoła ewangelickiego  

w Ziębicach 

 

• wyróżnienie dla Dagmary Tapki  

 

✓ Konkurs plastyczny "Wiosna w gminie Ciepłowody oczami dziecka” 

organizowany przez GOKiP 

 

• II m. Paulina Polny 

 

✓ Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 2019 „Kangur” 

 

• wyróżnienia: Kacper Bednarowski  i Mateusz Mądry kl. VIII,  

• wyróżnienie w kategorii Beniamin Aleksandra Zapotoczna kl. VIa,  

Michał Opyc klasa Va. 
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Osiągnięcia uczniów - konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową 

 

✓ I Międzyszkolny Turniej Sportowy kl. I-III 

 

• Klasy pierwsze:  

I miejsce – kl. IA;  

III miejsce – kl. IB; 

 

• Klasy drugie:  

I miejsce – kl. IIB,  

II miejsce – kl. IIA; 

 

• Klasy trzecie:  I miejsce – kl. III. 

 

 

 

 

✓ I Powiatowy Konkurs Historyczny „Kapsuła czasu” 

 

• IV miejsce: Aleksandra Zapotoczna, 

• V miejsce: Aleksandra Rydz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia sportowe - Szkoła Podstawowa 

 

✓ Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego w mini piłkę  

siatkową - półfinał powiatowy Trójki – I miejsce dziewcząt i chłopców, Czwórki 

– I miejsce w półfinale dziewczęta i chłopcy  

 

✓  Powiatowe drużynowe zawody w tenisa stołowego - III miejsce 
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2.12 Wyniki egzaminów 

Klas ósmych 
 

Uczniowie klas ósmych napi-

sali egzamin z j. polskiego na pozio-

mie porównywalnym z wynikami  

powiatu i o 4% niższy od średniego 

wyniku krajowego. Egzamin z mate-

matyki okazał się trudny dla wszyst-

kich tegorocznych absolwentów klas 

ósmych, należy zaznaczyć,  

że pomimo tego Szkole Podstawowej 

w Ciepłowodach  średni wynik z tego  

 

 

przedmiotu jest wyższy o 4 stopnie 

procentowe od wyniku uczniów  

w powiecie.  

Wynik  wyższy od średniej  

powiatu ósmoklasiści  zdobyli  

również z języka angielskiego (+2 %), 

chociaż ogólnie zadania z języka  były 

dla uczniów trudne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW 2019/2020     
J. polski Matematyka J. angielski 

Kraj 59 46 54 

Województwo 59 45 55 

Powiat 54 39 47 

Ciepłowody 53 43 49 
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Gmina powiatu ząbkowickiego J. polski Matematyka J. angielski 

Bardo 54 35,63 45,5 

Kamieniec Ząbkowicki 60,82 36,14 47,61 

Stoszowice 56,16 44,27 44,33 

Ząbkowice Śląskie 50,79 39,15 44,1 

Ziębice 53,13 38,01 49,81 

Złoty Stok 57,23 46,28 48,33 

Ciepłowody 52,83 42,64 49,17 
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2.13 Pozyskanie środków zewnętrznych 
 

W roku 2019 kontynuowany był, 

przyznany Gminie Ciepłowody przez 

Dolnośląską Federację Sportu,  

projekt pn.: „Umiem pływać”. Celem 

projektu było upowszechnianie ak-

tywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

nabycie przez dzieci podstawowych 

umiejętności pływania, profilaktyka  

i korygowanie wad postawy, wyrów-

nywanie szans w dostępie do infra-

struktury sportowej poprzez objęcie 

programem w szczególności uczniów, 

zamieszkałych w miejscowościach,  

w których nie ma pływalni.  W I se-

mestrze roku szkolnego 2019/2020 

piętnastoosobowa grupa uczniów 

z  klas: Ib, IIa i IIb  uczestniczyła  

w 10 półtoragodzinnych pozalekcyj-

nych zajęciach nauki pływania  pro-

wadzonych przez wykwalifikowanych 

trenerów na basenie w Strzelinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 

do 12 marca 2020 kontynuowany był 

projekt unijny  „Rozwój kompetencji 

kluczowych i zainteresowań uczniów 

w gminie Ciepłowody”. Projekt obej-

muje 16 rodzajów zajęć realizowa-

nych w 38 grupach, łącznie 55 godzin 

zajęć w tygodniu. Realizowane  

są m.in. zajęcia z matematyki wyrów-

nawczo- rozwijające,  z języka angiel-

skiego wyrównawczo- rozwijające,  

z języka niemieckiego wyrównawczo- 

rozwijające, zajęcia matematyczne 

metodą eksperymentu, przyrodnicze 

metodą eksperymentu, z chemii  

metodą eksperymentu, geograficzne  

metodą eksperymentu oraz  zajęcia  

z biologii metodą eksperymentu.  

W ramach projektu szkołę wyposa-

żono w sprzęt niezbędny do prowa-

dzenia nowoczesnych zajęć (sale klas 

I-III) oraz doposażone zostały pracow-

nie przedmiotowe (przyrodnicza, ma-

tematyczna, chemiczna, geogra-

ficzna, informatyczna) oraz gabinety 

psychologa, pedagoga. 
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2.14 Zakupy w Zespole Szkolno Przedszkolnym 
 

✓ Doposażenie kuchni w ramach projektu rządowego pn. „Posiłek w szkole  

i w domu”; 

✓ Cyfrowa pracownia językowa o wartości 15 696,77 zł.; 

✓ Meble do sali w przedszkolu; 

✓ Projektory; 

✓ Pomoce dydaktyczne do pracowni matematyki interaktywnej; 

✓ Laptop do pracy nauczyciela wspomagającego oraz program komputerowy 

do diagnostyki logopedycznej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.15 Sprzęt komputerowy przekazany Gminę Ciepłowody 
 

✓ 10 tabletów zakupionych w ramach realizacji projektu E - Aktywni miesz-

kańcy województwa dolnośląskiego  

✓ 20 multimedialnych laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz oprogra-

mowaniem biurowym zakupionych w ramach projektu grantowego  

pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji” przekazanych 

w dwóch turach na łączną wartość 100.000 zł. 
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3. Społeczność  
 

3.1 Wstęp 
 
W 2020 roku Gmina Ciepłowody realizowała zadania z zakresu opieki społecz-

nej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz współ-

pracowała z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina realizowała 

zadania społeczne wynikające z: 

 

• Rządowego Programu „500+”; 

• Rządowego programu wielolet-

niego Posiłek w szkole i w domu re-

alizowanego w latach 2019 – 2023. 

• Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie;  

• Gminny Program Profilaktyki  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2019 – 2020; 

• Programu Współpracy Gminy Cie-

płowody z organizacjami pozarzą-

dowymi i podmiotami wymienio-

nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolonta-

riacie na rok 2020. 

Wszystkie zaplanowane cele zostały 

osiągnięte.

3.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Gmina Ciepłowody w 2020 roku 

współpracowała z organizacjami  

pozarządowymi, realizując program 

współpracy, który został przyjęty 

uchwałą Nr 83/XV/19 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 16 listopada 

2019r. w sprawie: Programu współ-

pracy Gminy Ciepłowody z organiza-

cjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie na rok 2020. Roczny program 

współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi obowiązywał od dnia 1 stycz-

nia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.   

Do priorytetowych zadań publicz-

nych realizowanych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  

w 2020 r. należały zadania w zakre-

sie: 

• nauki, edukacji, oświaty i wycho-

wania, 

• upowszechniania kultury fizycz-

nej i sportu. 

Planowana wysokość środków finan-

sowych przewidziana w założeniach 

do budżetu Gminy na rok 2020 na  

finansowanie programu współpracy 

z podmiotami Programu wynosiła:

 

 

 

 

 

 

 

 

38 800,00 zł
upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu

10 000,00 zł 
zadania z zakresu nauki, 
edukacji i wychowania
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Sprawozdania z wykonania zadań publicznych 

 

Okres, za jaki 

jest składane  

sprawozdanie 

29.01.2020 – 31.12.2020 20.04.2020 – 17.12.2020 

Tytuł zadania  

publicznego 

Dowóz dzieci niepełno-

sprawnych z terenu 

Gminy Ciepłowody do 

Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego  

w Mikoszowie 27,  

Gmina Strzelin,  

Powiat Strzeliński 

 

Upowszechniania kultury  

fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Ciepłowody w 2020 

roku 

Nazwa  

zleceniobiorcy 

Stowarzyszenie  

św. Celestyna 

Ludowy Klub Sportowy  

Ślęża-Ciepłowody 

Data zawarcia  

umowy 
29.01.2020 r. 20.04.2020 r. 

Opis wykonania  

działań 

W ramach realizacji zada-

nia dowożono (w dniach 

nauki szkolnej) 2 dzieci 

niepełnosprawnych  

z terenu Gminy Ciepło-

wody. Dowóz był prowa-

dzony przy użyciu samo-

chodu własnego Stowarzy-

szenia, przystosowanego 

do osób niepełnospraw-

nych. Podczas dowozów 

dzieciom zapewniono 

opiekę. 

 

Realizacja zadania publicznego 

przyniosła rezultaty  

w postaci zwiększenia zainte-

resowania sportem i aktywno-

ścią fizyczną pośród mieszkań-

ców Gminy  

Ciepłowody. W zajęciach spor-

towych uczestniczyło średnio 

55 uczestników. Zajęcia odby-

wały się przeważnie 5 razy w 

tygodniu.  

W meczach uczestniczyło śred-

nio ok. 100 kibiców – widowni. 

Dla odbiorców zadania pu-

blicznego zostały zakupione 

niezbędne akcesoria, stroje i 

obuwie. 

Kwota  

wykorzystanej 

dotacji 

8.189,30 zł – w wyniku 

rozliczenia dokonano 

zwrotu dotacji w łącznej 

wysokości 1.810,70 zł, na 

konto gminy, zgodnie z 

ustaleniami  

24.609,51 zł LKS Ślęża Ciepło-

wody wykorzystał część udzie-

lonej dotacji. W wyniku rozli-

czenia dokonano zwrotu dota-

cji w łącznej wysokości 

13.390,49 zł, na konto gminy, 

zgodnie z ustaleniami. 

W związku z powyższym zało-

żone cele w Rocznym Programie 

Współpracy Gminy Ciepłowody 

 z organizacjami pozarządowymi  

na 2020 rok zostały zrealizowane. 
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Otwarte konkursy w ramach działalności organizacji pożytku publicznego 

art. 16 ust 1 i 6 ustawy z dnia 24.04.2013 r, o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). 

 

Okres, za jaki  

jest składane 

sprawozdanie 

12.08.2020 – 30.09.2020 31.10.2020 – 30.10.2020 

Tytuł zadania  

publicznego 

 

 

„Sielska manufaktura bab-

ska vol. II – dla ducha, dla 

ciała, dla siebie …” 

„Promocja Idei Odnowy Wsi 

Dolnośląskiej w miejscowo-

ści Ciepłowody poprzez wy-

posażenie miejsc rekreacyj-

nych dla mieszkańców” 

Nazwa  

zleceniobiorcy 

 

Fundacja Lawendowa  

Alternatywa 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Ciepłowodach, Pl. A. 

Mickiewicza 1, 57-211 

Ciepłowody 

Data zawarcia 

umowy 
08.09.2020 r. 23.10.2020 r. 

Opis wykonania 

działań 

Inicjatywa miała na celu 

kontynuowanie działań na 

rzecz rozwoju kobiet z ma-

łych miejscowości i wsi 

oraz wzmocnienia ich po-

czucia własnej wartości, 

pomoc w znalezieniu pasji, 

która może się stać źró-

dłem ich niezależności. 

Odbyło się 6 warsztatów,  

w każdym z nich wzięło 

udział 10 kobiet. 

Głównym celem zadania pu-

blicznego było zaktywizowa-

nie i zintegrowanie spo-

łeczne dzięki wspólnemu 

spędzaniu czasu wolnego. 

Zadania polegało na usta-

wieniu 9 sztuk ławek na te-

renach rekreacyjnych w 

miejscowości Ciepłowody. 

Ławki przeznaczone są dla 

szerokiego grona turystów i 

miłośników wędrówek, lo-

kalnej społeczności i mło-

dzieży. Przez ten teren prze-

biega również szklak legend, 

który stanowi atrakcję tury-

styczną ale również jest 

miejscem spotkań społecz-

ności lokalnej. Zadanie łą-

czy w sobie elementy popu-

laryzacji turystyki pieszej 

oraz aktywnego wypoczynku 

na łonie natury 

Kwota  

wykorzystanej  

dotacji 

 

1.000,00 zł 2.140,00 zł 
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3.3 Opieka społeczna 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach jest jednostką orga-

nizacyjną Gminy Ciepłowody, reali-

zującą zadania z zakresu pomocy 

społecznej w formie wsparcia finan-

sowego, usług, pomocy w naturze 

oraz w postaci pracy socjalnej i po-

radnictwa specjalistycznego. W 2020 

roku pomoc rodzinom udzielana była 

głównie z powodu ubóstwa, długo-

trwałej lub ciężkiej choroby, niepeł-

nosprawności, bezrobocia, alkoholi-

zmu. 

W 2020 roku w Gminie Ciepło-

wody pomocą społeczną było obję-

tych 137 osób. W roku oceny, w sto-

sunku do 2019 roku, łączna liczba 

osób korzystających z pomocy  

i wsparcia zwiększyła się o 15 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym przy-

znano świadczenie z pomocy społecz-

nej zwiększyła się w stosunku  

do roku poprzedniego o 6 rodzin.  

W 2020 roku w OPS pracowało: 

• dwóch pracowników socjalnych – 

cały etat, 

• referent ds. świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych i alimentacyjnych 

– cały etat, 

• asystent rodziny – ¾ etatu, 

• główny księgowy – cały etat. 

Na poziomie lokalnym OPS  

wykonuje zadania skierowane  

na wsparcie i poprawę warunków  

życia mieszkańców Gminy Ciepło-

wody. Działania Ośrodka są zbieżne  

z lokalną polityką społeczną i zgodne 

z realizacją celów Gminnego  

Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

terenie Gminy Ciepłowody na 2020 

rok.

 

3.4 Praca Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy  

społecznej pomoc przysługuje  

osobom i rodzinom, którym posia-

dane dochody nie przekraczają kryte-

rium dochodowego przy jednoznacz-

nym wystąpieniu, co najmniej  

jednego z powodów np. bezrobocie, 

sieroctwo, przemoc w rodzinie, długo-

trwałej lub ciężkiej choroby, niepeł-

nosprawności, wielodzietności, alko-

holizmu, narkomanii, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub innych 

okoliczności, uzasadniających udzie-

lenie pomocy.  

Od 1 października 2018r. kryte-

rium dochodowe osoby samotnie  

gospodarującej wynosi 701,00 zł, 

a na osobę w rodzinie 528,00 zł. 

Kwota z dochodu z 1 ha przeliczenio-

wego – w wysokości 308 zł. 

W roku 2020 dominującymi 

przyczynami korzystania ze świad-

czeń pomocy społecznej w Gminie 

Ciepłowody było: długotrwała lub 

ciężka choroba, ubóstwo, niepełno-

sprawność, bezrobocie oraz alkoho-

lizm. 
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W 2020 roku ze świadczeń  

niepieniężnych oferowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

płowodach skorzystało 27 osób,  

natomiast świadczenia pieniężne 

otrzymało 52 mieszkańców gminy 

Ciepłowody. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

NARKOMANIA

ZDARZENIA LOSOWE

PRZEMOC W RODZINIE

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

BEZDOMNOŚĆ

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK. - WYCHOW.

AKOHOLIZM

BEZROBOCIE

NIEPEŁNOSPRAWNOŚC

UBÓSTWO

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

Główne powody przyznania pomocy w 2020 roku

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych                                                                
i niepieniężnych w 2020r.

świadczenia pieniężne 52 osób świadczenia niepieniężne 27 osób
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3.5 Realizacja zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2020 roku. 

 
Zasiłki celowe, celowe specjalne, 

okresowe i stałe: 

Zasiłki wypłacone w 2020 roku przez 

OPS w Ciepłowodach: 

• Zasiłek celowy i celowy specjalny – 

liczba rodzin, którym udzielono 

decyzją świadczenia w 2020 r. - 

39, na kwotę 23 511,00 zł.  

• Zasiłki okresowe w 2020 roku- 

liczba osób, którym udzielono de-

cyzją świadczenie - 8, w tym przy-

znane z powodu bezrobocia  

6 osobom, niepełnosprawności – 1, 

długotrwałej choroby – 1. Liczba 

świadczeń 33, na kwotę 11 349,00 

zł.  

• Zasiłki stałe – liczba osób, którym 

w 2020 roku przyznano decyzją 

świadczenie - 21 w tym przyznane 

dla 18 osób samotnie gospodaru-

jących i 3 osobom pozostającym  

w rodzinie. Liczba świadczeń 206, 

na kwotę 108.611,00 zł. 

 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne: 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane są za osoby pobierające 

świadczenia w formie zasiłków sta-

łych, liczba osób uprawnionych - 17 

osób, udzielono - 184 świadczeń. Wy-

dano kwotę: 9.243,00 zł. 

 

Program „Posiłek w szkole  

i w domu”: 

Rządowy program wieloletni „Posiłek 

w szkole i w domu ” realizowany jest 

w latach 2019 – 2023. Pomoc w ra-

mach w/w programu może być udzie-

lona w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności, albo świadczenia rzeczo-

wego w postaci produktów żywno-

ściowych. Z pomocy w tej formie 

mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, 

których dochód nie przekracza odpo-

wiednio 150% kwoty kryterium do-

chodowego osoby samotnie gospoda-

rującej lub rodziny. W ramach Pro-

gramu realizowane były działania do-

tyczące zapewnienia pomocy w for-

mie dożywiania dzieci do czasu pod-

jęcia nauki w szkole, uczniów do 

czasu ukończenia szkoły ponadpod-

stawowej, osobom i rodzinom,  

w szczególności bezrobotnym, samot-

nym, chorym, niepełnosprawnym.  

W ramach pomocy na realizację Pro-

gramu gmina może otrzymać dotację, 

jeżeli udział środków własnych gminy 

wynosi nie mniej niż 40 % przewidy-

wanych kosztów realizacji Programu.  

Ogółem koszt tego zadania w 2020 

roku to kwota: 14.277,00 zł, z tego 

środki finansowe w kwocie: 

7.672,00zł Ośrodek Pomocy Społecz-

nej otrzymał od Wojewody Dolnoślą-

skiego, pozostała część środków fi-

nansowych w kwocie: 6.605,00 zł  

to środki własne gminy, które stano-

wiły 46,26% udziału środków wła-

snych, do ogólnych kosztów tego za-

dania. Rzeczywista liczba osób objęta 

programem wyniosła 43. W tym 

dzieci oraz uczniowie 15, osoby doro-

słe 28.  

 

Praca socjalna: 

Pracą socjalną w formie poradnictwa 

objęto wsparciem 19 rodzin, a osób  

w rodzinach 40. Praca socjalna była 

prowadzona w oparciu o kontrakt  

socjalny. Liczba zawartych kontrak-

tów socjalnych 3, liczba osób objęta 

kontraktami socjalnymi - 10. 
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Dom pomocy społecznej: 

Partycypowanie w kosztach pobytu 

mieszkańców gminy w Domach Po-

mocy Społecznej jest zadaniem wła-

snym Gminy. Koszt utrzymania 

klientów w domach pomocy społecz-

nej jest bardzo wysoki i stanowi duże 

obciążenie dla budżetu. Osoby prze-

bywające w placówce również pono-

szą odpłatność w wysokości 70% 

swojej emerytury. Ośrodek ponosi 

natomiast różnicę pomiędzy pełną 

odpłatnością ustaloną przez Staro-

stów i obowiązującą w danej pla-

cówce, a kwotą wniesioną przez pen-

sjonariusza. W domach pomocy spo-

łecznej w 2020 roku przebywało  

7 osób. Wydatkowana kwota na od-

płatność za pobyt w domach pomocy 

to 226.938,00 zł.  

 

Usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze: 

Zadaniem własnym gminy o charak-

terze obowiązkowym jest organizowa-

nie i świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania. Osoba sa-

motna, która z powodu wieku, cho-

roby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozba-

wiona, przysługuje pomoc w formie 

usług opiekuńczych lub specjali-

stycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zale-

coną przez lekarza pielęgnację oraz  

w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem.  

Zakres usług uzgadniany jest z osobą 

potrzebującą tej formy pomocy po ro-

zeznaniu potrzeb w środowisku do-

mowym z uwzględnieniem zaleceń le-

karskich. Liczba osób, którym decy-

zją przyznano świadczenia opiekuń-

cze w miejscu zamieszkania 11 osób, 

a kwota wydatkowana na świadcze-

nie usług to 116.154,00 zł. 

W 2020 roku nie realizowano specja-

listycznych usług opiekuńczych  

ze względu na brak zapotrzebowania 

w tym zakresie (brak wniosków). 

 

Umieszczenie osób w schroni-

skach.  

W 2020 roku została zawarta umowa, 

na udzielenie schronienia dla 3 osób, 

pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Ciepłowodach, a Towarzy-

stwem Pomocy im. św. Brata Alberta 

Koło w Świdnicy w imieniu, którego 

zadania w zakresie zapewnienia 

schronienia wykonują Schronisko 

dla bezdomnych mężczyzn w Świd-

nicy ul. Westerplatte 51, oraz Schro-

nisko dla kobiet i dla osób niepełno-

sprawnych z usługami opiekuńczymi 

w Świdnicy ul. Św. Brata Alberta 5. 

W 2020 roku nie umieszczona została  

żadna osoba bezdomna. 

 

Decyzje administracyjne: 

Liczba wydanych w 2020 roku decyzji 

administracyjnych w pomocy spo-

łecznej – 146. Liczba odwołań złożo-

nych do SKO w Wałbrzychu - 1.  

 

Poradnictwo specjalistyczne 

Na terenie Ośrodka w 2020 roku  

odbywały się konsultacje z psycho-

log, oddelegowanej na podstawie po-

rozumienia z Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej z Bardo.  W każdy drugi 

oraz trzeci czwartek miesiąca w go-

dzinach 10.00 - 14.00. Ponadto po-

mocy psychologicznej, także telefo-

nicznej udzielała psycholog, z którą 

psycholog podpisał umowę o świad-

czenie usług. 

Konsultacji udzielano: dzieciom  

z problemami, rodzicom mającym 

problemy opiekuńczo wychowawcze  

z dziećmi, a także rodzicom, którzy  

są nieprzygotowani do pełnienia roli 

rodzica. 
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Porady prawne: 

W indywidualnych przypadkach  

porad prawnych w 2020 roku udzie-

lał radca prawny zatrudniony w Urzę-

dzie Gminy. 

 

Punkt konsultacyjny: 

W 2020 roku działał Punkt Informa-

cyjno-Konsultacyjny dla osób, mają-

cych problem z uzależnieniem  

od alkoholu. Konsultacje odbywały 

się w pierwszy i ostatni piątek mie-

siąca w budynku OPS. 

 

Wypoczynek letni 

Z wypoczynku letnim nad morzem w 

okresie wakacji skorzystało 4 dzieci. 

Organizatorem wypoczynku było Ku-

ratorium Oświaty we Wrocławiu. Ko-

lonie letnie odbywały się w miejsco-

wości Pustkowo w Ośrodku Wypo-

czynkowym ”Magda” od 05 sierpnia 

2020 r. do 18 sierpnia 2020 

 

PFRON  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

płowodach zgłosił się do projektu pt. 

"System Obsługi Wsparcia Finanso-

wanego ze środków PFRON", mają-

cego na celu usprawnienie procesu 

aplikowania o środki PFRON za po-

mocą ogólnopolskiego systemu infor-

matycznego SOW. System Obsługi 

Wsparcia to nowoczesna platforma, 

za pomocą, której Osoby Niepełno-

sprawne i jednostki działające na ich 

rzecz mogą składać wnioski o dofi-

nansowanie ze środków PFRON  

będące w gestii Jednostek Samo-

rządu Terytorialnego, po raz pierwszy 

bez wychodzenia z domu. 

 

       
      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146 decyzji administracyjnych

 
1 odwołanie do SKO  

w Wałbrzychu  

19 rodzin objętych 

pracą socjalną  

w formie poradnictwa 
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3.6 Realizacja innych zadań powierzonych Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w 2020 roku  

 
Świadczenia wychowawcze: 

 

W okresie od 01 stycznia 2020 r.  

do 31 grudnia 2020 r. udzielono -  

5.942 świadczeń. Łączny koszt ponie-

sionych wydatków z budżetu pań-

stwa na wypłatę w/w świadczenia 

wyniósł: 2.954.156.74 zł. 

 

Świadczenia rodzinne:  

 

Wydatki w ogólnej kwocie 

941.317,00 zł zostały wypłacone na 

świadczenia rodzinne, w szczególno-

ści na:  

✓ zasiłki rodzinne i dodatki:  

udzielono 2.717 świadczeń,  

✓ zasiłki rodzinne i dodatki (zło-

tówka za złotówkę): udzielono 523 

świadczeń, wydano kwotę: 

19.255,49 zł;  

✓ zasiłki pielęgnacyjne: udzielono 

1.142 świadczenia, wydano kwotę: 

246.394,00 zł;  

✓ świadczenia pielęgnacyjne: udzie-

lono 122 świadczeń, wydano 

kwotę: 222.196,00 zł;  

✓ specjalny zasiłek opiekuńczy: 

udzielono świadczeń 78, wydano 

kwotę: 46.949,00 zł; 

✓ jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka: udzielono 14 

świadczenia, wydano kwotę: 

14.000,00 zł;  

✓ świadczenie rodzicielskie: udzie-

lono 99 świadczeń, wydano kwotę: 

88.849,00 zł;  

✓ ZUS składki emerytalno-rentowe: 

udzielono - 152świadczeń, wydano 

kwotę: 49.003,00 zł, 

✓ składka zdrowotna za osoby 

uprawnione do świadczeń pielę-

gnacyjnych, oraz specjalnego za-

siłku dla opiekuna: udzielono - 

192 świadczeń, wydano kwotę: 

23.166,00 zł.  

 

"Za życiem"  

 

Jest to jednorazowym świadczeniem 

w wysokości 4000,00 zł, przyznawa-

nym z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka, u którego stwierdzono cięż-

kie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę zagraża-

jącą życiu, które powstały w prena-

talnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu. W 2020 r. wypła-

cono 2 świadczenia. 

 

Zasiłki dla opiekuna: 

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje 

osobom, z tytułu rezygnacji z zatrud-

nienia lub innej pracy zarobkowej  

w związku z koniecznością opieki nad 

osobą o znacznym stopniu niepełno-

sprawności. W 2020 r. nie było wy-

płacane powyższe świadczenie. 

 

Świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego: 

 

W ramach funduszu alimentacyjnego 

udzielono - 385 świadczeń, wydano 

kwotę: 140.537,00 zł. 

 

Postępowanie wobec dłużników: 

 

W roku 2020 komornicy sądowi wy-

egzekwowali środki finansowe  

w kwocie: 37.138,99 zł, z tego: na do-

chody budżetu państwa – 31.600,15 

zł, na dochody budżetu gminy -  

5.538,84 zł. 
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Świadczenia „Dobry Start”: 

 

Na świadczenie „DOBRY START”, 

które przysługuje raz w roku na roz-

poczynające rok szkolny dzieci  

do ukończenia 20 roku życia (w przy-

padku dzieci z niepełnosprawno-

ściami, uczących się w szkole  

do ukończenia 24 roku życia).  

W 2019 r. udzielono – 319 świadczeń, 

wydano kwotę: 95.700,00 zł; 

 

Karta Dużej Rodziny 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 

roku wydał 44 Kart Dużej Rodziny. 

Gmina Ciepłowody z tego tytułu nie 

poniosła żadnych kosztów. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

Z dodatku mieszkaniowego w 2020 

roku skorzystały 2 rodziny na łączną 

kwotę 703,00 zł. 

 

Wsparcie rodziny 

 

W 2020 roku realizowano działania 

na rzecz rodzin we współpracy z in-

nymi instytucjami: szkołą, ośrod-

kami zdrowia, poradniami specjali-

stycznymi, klinikami dziecięcymi, 

pracownikami socjalnymi z innych 

ośrodków pomocy, psychologiem, 

prawnikiem, Urzędem Gminy, Poli-

cją, sądem. Pomocy udzielono  

7 rodzinom. Gmina Ciepłowody po-

kryła koszty utrzymania dzieci w pie-

czy zastępczej w wysokości 

31.676,59 zł. Czworo dzieci jest 

umieszczonych w rodzinach zastęp-

czych spokrewnionych i niespokrew-

nionych – zawodowych. 

 

Wsparcie rodziny 

 

W związku z trudną sytuacją epidemio-

logiczna Ośrodek Pomocy Społecznej 

przystąpił do Programu „Wspieraj se-

niora”. Program zakładał dostarczenie 

niezbędnych produktów dla seniorów 

(osób powyżej 70-tego roku życia, które 

z obawy przed zarażeniem Koronawiru-

sem chcą pozostać w domu). Mogą to 

być dostarczone artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

środki higieny osobistej, również po-

moc np. w sprawach urzędowych (jeżeli 

ich zakres nie wymaga upoważnień lub 

udostępnienia danych wrażliwych), wy-

prowadzenie psa, itp. Zakres usług na 

rzecz osoby starszej jest ograniczony 

tzw. dystansem sanitarnym. Program 

był realizowany od 20 października  do 

31 grudnia 2020 r. Obecnie został za-

planowany jeszcze na pierwszy kwartał 

2021 r. Z Programu w 2020 roku sko-

rzystała 1 osoba. 

Czyste powietrze 

 

Celem programu “Czyste Powietrze” 

jest ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery, które po-

wstają podczas ogrzewania domów 

jednorodzinnych wykorzystujących 

przestarzałe źródła ciepła i paliwo 

słabej jakości. Program ten dofinan-

sowuje wymianę starych, źle działają-

cych źródeł ciepła oraz poprawę efek-

tywności energetycznej budynków 

np. poprzez montaż instalacji foto-

woltaicznych. Korzystając z tego pro-

gramu można dofinansować zakup 

i montaż instalacji fotowoltaicznej  

w formie dotacji lub dotacji z przezna-

czeniem na częściową spłatę kapitału 

kredytu bankowego. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć 

wniosek o przyznanie podwyższonego 

poziomu dofinansowania do woje-

wódzkiego funduszu ochrony środo-

wiska i gospodarki wodnej, powinna 

uzyskać, do dnia złożenia wniosku, 

od wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta (zgodnie z miejscem jej za-
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mieszkania) zaświadczenie o wysoko-

ści przeciętnego miesięcznego do-

chodu przypadającego na jednego 

członka jej gospodarstwa domowego. 

Skuteczne złożenie wniosku o dofi-

nansowanie w ramach części drugiej 

programu jest uwarunkowane posia-

daniem ww. zaświadczenia. 

W 2020 r. jedna osoba zgłosiła się  

z wnioskiem o wydanie w/w zaświad-

czenia. 

 

Pomoc na kwarantannie 

 

Pracownicy Ośrodka monitorowali 

liczbę osób objętych kwarantanną, 

posługując się informacjami z Powia-

towego Centrum Zarządzania Kryzy-

sowego w Ząbkowicach Śl. oraz infor-

macjami od Policjanta Dzielnicowego. 

Policja sprawdzając osoby objęte 

kwarantanną informowała jednocze-

śnie o możliwości pomocy ze strony 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośro-

dek w 2020 r. pełnił dyżury pod nr 

tel. 503 767 114 codziennie od 7: 30 

do 19: 00. Osoby objęte kwaran-

tanną, które znajdowały  się w trud-

nej sytuacji i nie mogły we własnym 

zakresie poradzić sobie w zaspokaja-

niu niezbędnych potrzeb życiowych 

mogły się zwrócić z prośbą o dostar-

czenie podstawnych artykułów spo-

żywczych lub pomoc psychologiczną. 

Pomocy psychologicznej udzielał  

psycholog z OIK Bardo pod  nr tel. 

607 503 628. Pracownik Ośrodka Po-

mocy Społecznej: udzielał porad oraz 

odpowiadał na pytania, telefonicznie 

tworzył  listę niezbędnych produktów 

dla osób objętych kwarantanną,  

dokonywał zakupu w pierwszym 

otwartym sklepie, pobierając fakturę 

na OPS, przekazywał zakupione pro-

dukty osobie potrzebującej. Pomoc 

została udzielona w czterech przy-

padkach. 

Jednocześnie Ośrodek współpra-

cował i w razie konieczności mógł li-

czyć na pomoc z jednostki Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Ciepłowodach  

w celu dostarczenia niezbędnej  

pomocy, a w sytuacji, gdy zapotrze-

bowanie na produkty żywnościowe 

dotyczyłoby  większej ilości osób,  

pracownik Ośrodka mógł kontakto-

wać się z koordynatorem na terenie 

Wrocławia z Banku Żywności.  

Istniała także możliwość skorzysta-

nia z pomocy Wojsk Obrony Teryto-

rialnej w ramach działań wsparcia 

dedykowanym Ośrodkom Pomocy 

Społecznej i organizacją pozarządo-

wym. 
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3.7 Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2020 rok 
 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach na realizacje zadań 

w ramach działu „POMOC SPOŁECZNA”: 

• wydatkował kwotę 869.004,42 zł z założonej kwoty 918.986,00 zł (wykonał 

94,56% planu), 

• otrzymał 220.994,71 zł z planowanej kwoty 234.209,00 zł (94,36%). 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach na realizacje  

zadań w ramach działu „RODZINA”: 

• wydatkował kwotę 4.381.226,15 zł z założonej kwoty 4.481.260,25 zł  

(wykonał 97,77% planu), 

• otrzymał kwotę 4.167.985,48 zł z planowanej kwoty 4.240.248,00 zł (99%),  

w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego 

Programu „Rodzina 500+” w kwocie 2.978.853,74 zł. 
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3.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na terenie Gminy Ciepłowody na 2020 rok 

 
Rok 2020 został zdominowany 

przez stan epidemii COVID-19,  

co skutkowało wprowadzeniem 

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywo-

łanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W związku z koniecznością reali-

zacji obowiązku zachowania dy-

stansu społecznego i związanego z 

tym obostrzeniami, zmianie uległo 

funkcjonowanie miejsc pomocy dla 

osób uzależnionych i ich rodzin. Po-

nadto Komisja nie mogła w całości 

zrealizować działań profilaktycznych 

zawartych w Gminnym Programie. 

Przypomnieć należy, że gminy 

maja obowiązek realizacji zadań wy-

nikających z Ustawy z dnia 26 paź-

dziernika 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi, związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoho-

lowych osób uzależnionych, które są 

określone w gminnym programie pro-

filaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Stan epidemii i wpro-

wadzenie w związku z tym szczegól-

nych ograniczeń w znacznym stopniu 

ograniczył działania Komisji.

 

GKRPA składa się z 5 członków: 2 

pracowników OPS, Dzielnicowego Re-

wiru Policji  Ciepłowody, pedagoga 

szkolnego, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Zdrowia. Wszyscy członko-

wie ukończyli 40 godzinny kurs dla 

członków gminnych komisji. 

Działania realizowano w opar-

ciu o załącznik do Uchwały  

Nr 93/XVII/20 Rady Gminy Ciepło-

wody z dnia 27 stycznia 2020r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, na terenie 

Gminy Ciepłowody na  2020 rok. 

Opracowany Program jest pod-

stawowym dokumentem określają-

cym zakres   i formę realizacji zadań 

wymienionych w ustawie o wychowa-

niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przemocy w ro-

dzinie. Ma on na celu działania profi-

laktyczne i naprawcze zmierzające  

 

 

do zapobiegania powstawania no-

wych problemów  związanych z alko-

holem, narkomanią, przemocą w ro-

dzinie, adresowany jest do całej spo-

łeczności lokalnej. 

Program finansowany jest z budżetu 

gminy ze środków pochodzących  

z wpłat za wydane zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Środki uzyskane z zezwoleń na sprze-

daż alkoholu wydawane są  wyłącznie 

na realizację programu, a dotyczą 

działań prowadzonych dla społeczno-

ści w zakresie przeciwdziałania alko-

holizmowi, narkomanii i przemocy  

w rodzinie. 

Na terenie gminy Ciepłowody w 2020 

r. prowadziło sprzedaż napoi alkoho-

lowych 10 punktów handlowych( 

usługowych). Pomimo spadku ilości 

mieszkańców gminy  ilość spożywa-

nego alkoholu w porównaniu z latami 

ubiegłymi kształtuje się  tak jak  

w latach ubiegłych
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Realizacja Programu w 2020 roku. 

Na wydatki złożyły się: 

1. Koszty na działania priorytetowe 

czyli na profilaktykę dzieci i mło-

dzieży: 

a) sfinansowanie warsztatów edu-

kacyjnych  dla rodziców w Ze-

spole Szkolno – Przedszkolnym  

w Ciepłowodach; 

b) udzielono dofinansowania do ferii 

zimowych; 

c) zrealizowanie programów profi-

laktycznych rekomendowanych 

przez PARPA w Zespole szkolno – 

Przedszkolnym w Ciepłowodach - 

UNPLUGGED, 

d) pokrycie kosztów dożywiania 

dzieci (gorący posiłek) w szkole  

i przedszkolu – 8 dzieci, 

e) dofinansowanie do zakupu mate-

riałów potrzebnych na świetlicę 

(art. papiernicze), 

f) opłacenie obozu terapeutycznego 

dla osoby utrzymującej wielolet-

nią abstynencję oraz osobę 

współuzależnioną – córkę( Po-

mysk Wielki na Kaszubach), 

g) zakup materiałów profilaktycz-

nych, dot. uzależnień (narkoma-

nia, alkohol), 

h) dofinansowanie do warsztatów 

profilaktycznych dla dzieci i mło-

dzieży w szkole, 

2. Udział w ogólnopolskiej kampanii 

profilaktycznej „Zachowa 

Trzeźwy Umysł”. 

3. Prowadzenie  świetlic środowi-

skowych – wychowawczej i spor-

towej (pokrycie kosztów zatrud-

nienia nauczycieli w świetlicy), 

4. Prowadzenie Punktu Konsulta-

cyjnego. 

5. Zakup materiałów profilaktycz-

nych „Sprzedawaj odpowiedzial-

nie”. Materiały zostały przeka-

zane placówką handlowym dzia-

łającym na terenie Gminy Ciepło-

wody. 

6. Szkolenie członków Komisji 

7. Dofinansowanie do świadczenia 

usług zdrowotnych (profilaktycz-

nych) dla mieszkańców gminy 

Ciepłowody korzystającym z tera-

pii w Centrum Terapii Uzależnień 

„SANGO” w Ząbkowicach Ślą-

skich. 

8. Wypłata diet dla członków 

GKRPA oraz materiały biurowe

Działania GKRPA w 2020 roku 

1. Rozpatrywanie wniosków o lecze-

nie odwykowe. 

2. Motywowanie i kierowanie osób 

nadużywających alkohol do podję-

cia leczenia w placówkach stacjo-

narnych, w Poradniach „Zastrzyk”, 

,,SANGO’’ w Ząbkowicach Śl. 

3. Przyjmowanie i opiniowanie do re-

alizacji ofert programów profilak-

tycznych. 

4. Współdziałanie z instytucjami i or-

ganizacjami w sprawach profilak-

tyki i zapobieganiu alkoholizmowi 

jak: OPS Ciepłowody, Policja, Sąd  

5.  

 

Rejonowy w Ząbkowicach Ślą-

skich, ZSS w Ciepłowodach oraz 

Ośrodkiem Zdrowia w Ciepłowo-

dach. 

6. Opiniowanie wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

w formie postanowień. Ilość wyda-

nych postanowień w 2020 roku - 

5.  

7. Motywowanie i kierowanie osób 

nadużywających  alkohol do pod-

jęcia leczenia w placówkach lecze-

nia odwykowego. 

8. Pokrywanie kosztów szkoleń 

członków GKRPA i Zespołu Inter-

dyscyplinarnego.
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Punkt konsultacyjny 

W punkcie konsultacyjnym jest za-

trudniony na podstawie umowy – zle-

cenie psycholog oraz psychotera-

peuta. 

W 2020r. psychoterapeuta zgodnie 

z podpisaną umową świadczył swoje 

poradnictwo dwa razy w miesiącu po 

1 godzinie. W tym czasie objął pomo-

com – 5 osób, którzy z pomocy korzy-

stali kilkakrotnie. Byli to zarówno 

mężczyźni jak i kobiety, w przedziale 

wiekowym 20-62 lata.  

Porady dotyczyły:  

- motywowania do podjęcia terapii 

własnej w poradni lub ośrodku,  

- zachowania wobec osoby uzależnio-

nej będącej członkiem rodziny lub 

bliską osoba,  

- wskazania możliwości leczenia za-

równo ambulatoryjnego, dziennego  

i stacjonarnego; 

- utrzymania abstynencji po zakoń-

czeniu terapii. 

Pomoc psychologiczna 

W siedzibie Ośrodka raz w miesiącu 

przez 3 godziny przyjmował psycho-

log. Ze stałej pomocy skorzystało 10 

osób (zarówno mężczyźni jak i ko-

biety). W czasie pracy zdalnej, kiedy 

pełniony był dyżur telefoniczny od-

były się tylko dwie teleporady.  

Należy podkreślić, że GKRPA infor-

muje osoby zainteresowane o możli-

wości podjęcia leczenia, terapii   

w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach. 

W Ząbkowicach Śląskich funkcjonuje 

,, Poradnia Terapii Uzależnień od 

środków psychoaktywnych dla dzieci 

i młodzieży, ul. Wrocławska 23.  

W przychodni przyjmują lekarze  

i specjaliści terapii uzależnień, psy-

cholog.  

Działalność edukacyjna i profilak-

tyczna dzieci i młodzieży była prowa-

dzona w Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w Ciepłowodach. 

 

Podmioty działające na terenie 

Gminy Ciepłowody w zakresie uza-

leżnień: 

✓ Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

✓ Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

dzinie; 

✓ Punkt Konsultacyjny działający 

przy GKRPA; 

✓ Gminny Ośrodek Zdrowia; 

✓ Ośrodek Pomocy Społecznej; 

✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny; 

✓ Rewir dzielnicowych Komendy 

Powiatowej Policji w Ząbkowi-

cach Śląskich. 

 

Na dzień 31.12.2020 r. liczba 

mieszkańców Gminy Ciepłowody – 

3040, w tym: 

• na pobyt stały – 3010; 

• na pobyt tymczasowy – 30; 

• kobiety – 1496 ( w tym 14 zamel-

dowanych na pobyt czasowy) 

• mężczyźni – 1544 ( w tym 16  za-

meldowanych na pobyt czasowy). 

 

 

 

 

Z pomocy Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, której jednym z powodów 

ubiegania się o pomoc był alkoholizm 

skorzystało – 19 osób, z powodu nar-

komanii – 1 osoba. 

W 2020r. roku odbyło się 8 posie-

dzeń Komisji. 

W 2020 roku  wysłano zaprosze-

nia na Komisję 26 osobom. Na zapro-

szenie stawiło się 8 osób, współpracę 

podjęło tylko 2 osoby.  

Komisja swoje czynności opiera 

głównie na wnioskach złożonych 
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przez Zespół Interdyscyplinarny, pra-

cowników socjalnych, rodziny o prze-

prowadzenie rozmowy profilaktycznej 

i podjęcie działań w zakresie uzależ-

nienia z daną osoba czy rodziną. Na-

leży zaznaczyć, aby skutecznie pod-

jąć leczenie odwykowe zależy to głow-

nie od samej osoby zainteresowanej. 

Dlatego praca z osobami uzależnio-

nymi wymaga ciągłej motywacji  

i wsparcia. 

Komisja prowadzi działania zgod-

nie  przepisami prawa traktując indy-

widualnie każdą osobę którą dotyczy 

problem uzależnienia i przemocy  

w rodzinie. 

Mając to na uwadze GKRPA wy-

konywała zadania z myślą o jak naj-

lepszym wykorzystaniem środków  

i sposobów na walkę z alkoholizmem 

i innymi uzależnieniami dla dobra ca-

łej społeczności Gminy. 

W 2020r. Komisja posiadała budżet 

w kwocie – 46 331,82 zł z tego wy-

korzystano – 28 676,80 zł. Niewy-

korzystane środki finansowe w roku 

2020 przechodzą na następny rok 

budżetowy. 

3.9 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, art. 10 ust. 

1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr 35/V/19 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 25.01.2019 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2019-2020. 

Przeciwdziałanie narkomanii należy 

do zadań własnych Gminy. 

Program był realizowany przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych przy współ-

pracy pedagoga szkolnego, nauczy-

cieli, wychowawców świetlic środowi-

skowych działających na terenie 

Gminy. 

Z informacji uzyskanych od Centrum 

Terapii Uzależnień SANGO w Ząbko-

wicach Śląskich wynika, że w 2020 r. 

z Poradni Terapii Uzależnień Środ-

ków Psychoaktywnych dla Dzieci 

skorzystały 2 osoby z terenu Gminy 

Ciepłowody (osoby niepełnoletnie 

oraz ich opiekunowie).  

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Cie-

płowodach z powodu narkomanii 

udzielił wsparcia jednej osobie. 

Na przełomie listopad – grudzień 

2020 r. przeprowadzono w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Ciepło-

wodach profilaktykę rekomendowane 

przez Państwową Agencje Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych 

wśród uczniów, na kwotę 1.080,00 zł.  
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3.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody 
w 2020 roku. 

 
Na podstawie przepisu art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt do kompetencji 

Rady Gminy Ciepłowody należało 

uchwalenie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na te-

renie Gminy Ciepłowody w roku 

2020. Program został przyjęty 

uchwałą Nr 99/XVIII/20 rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 16 marca 2020 r. 

Program w 2020 r. był realizowany 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyja-

ciół Zwierząt „AZYL” Schronisko dla 

zwierząt w Dzierżoniowie (ul. Brze-

gowa 151), Gabinetem Weterynaryj-

nym „DAMAR” Dariusz Marcinków 

(ul. Daleka 21, 57-200 Ząbkowice 

Śląskie), gospodarstwem rolnym Pani 

Zdzisławy Piątek położonym  

w Czesławicach (Czesławice 20,  

57-210 Henryków). 

 
3.11 Biblioteka 

 
Na terenie Gminy w 2020 roku 

funkcjonowały 2 biblioteki: Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka 

Szkolna ZSP w Ciepłowodach.  

W 2020 roku w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Ciepłowodach pra-

cowały 2 osoby: p.o. Dyrektor Gmin-

nej Biblioteki Publicznej oraz i księ-

gowa. Z dniem 01 listopada 2020 r. 

Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta 

Gminy Ciepłowody z dnia 30 paź-

dziernika 2020 r. powołano Panią 

Iwonę Małozięć na Dyrektora Biblio-

teki Publicznej w Ciepłowodach 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Ciepłowodach na dzień 

31.12.2019r. księgozbiór liczył 

17.756 wol. W roku sprawozdawczym 

księgozbiór powiększył się o 633 wol. 

W październiku 2020 roku w biblio-

tece zostało przeprowadzone skon-

trum. Na jego podstawie ustalono,  

że na dzień 5.10.2020 roku stan księ-

gozbioru wynosił 17.162 woluminy.  

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan 

księgozbioru wyniósł 17.143 wolu-

miny, 54 audiobooki i 26 inne. 

Struktura wpływu: 

• zakup nowości wydawniczych -

214 wol. /w tym z Biblioteki  

Narodowej – 69 wol./ 

• dary od czytelników - 257 wol.  

• ekwiwalenty – 3 wol. 

• inne – 159 wol.



 
 

    
                        Raport o stanie gminy | Społeczność  
 

  

64 

  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku  

w Bibliotece zapisanych było 422 

użytkowników, którzy wypożyczyli 

6.764 książki i 3 audiobooki. Na miej-

scu udostępniono 198 egzemplarzy 

książek i czasopism oraz udzielono 

61 informacji.  

 

Na podstawie decyzji Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Ministra Zdrowia, w okresie  

od 12 marca do 26 maja oraz od 9 li-

stopada do 26 listopada biblioteka 

była zamknięta dla publiczności. W 

tym czasie porządkowano księgo-

zbiór, wprowadzano książki do sys-

temu i prowadzono działania online. 

W związku z obostrzeniami od marca 

do grudnia 2020 roku dostęp do Czy-

telni i Kawiarenki Internetowej został 

ograniczony. W czasie wznowienia 

działalności czytelnicy mogli wypoży-

czać na zewnątrz oraz zwracać 

książki. 

 

 

Zakup książek w latach 2018-2020 

 

Rok Liczba zakupionych 
książek w wol. 

Środki pieniężne /w zł/ 

 dotacja z Biblioteki 
Narodowej 

ze środków bu-
dżetu GBP 

2018 757 7.000 9.000,00 

2019 865 7.200 11.000,00 

2020 214 1.615 2.999,29 

 

Czytelnictwo i wypożyczenia 

 

Rok Liczba czytelników Liczba wypożyczonych książek 

ogółem w tym  
do 15 lat 

na zewnątrz na miejscu czasopisma 

2018 516 255 8.045 418 1.022 

2019 414 216 11.254 390 630 

2020 422 207 6.767 98 100 
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Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach 

 

Lp. Przychody Plan Wykonanie 

1. Stan środków obrotowych netto na BO 1.566,49 1.566,49 

2. Budżet organizatora 70.867,00 70.867,00 

3. Dotacja na zakup książek z MKiDN 1.615,00 1.615,00 

4. Zysk za usługi ksero 18,55 18,55 

5. Zysk ze sprzedaży książek 300,00 300,00 

6. Nadpłata ZUS 2.388,96 2.388,96 

5. Przychody ogółem z BO 76.756,00 76.756,00 

 

Lp. Koszty Plan Wykonanie 

1. Wynagrodzenia 57.193,00 55.233,67 

2. Zakup książek 
Zakup książek z MKiDN 

3000,00 
1.615,00 

2999,29 
1.615,00 

3. Telefon i Internet 1.054,00 988,69 

4. Podróże służbowe 266,00 60,18 

5. Prenumerata czasopism 420,00 418,69 

6. Pozostałe koszty 8.934,00 9.405,14 

7. RAZEM 72.482,00 70.720,66 

Działalność kulturalno-oświatowa 

 

Biblioteka, oprócz działalności pod-

stawowej, czyli gromadzenia, opraco-

wywania i udostępniania zbiorów bi-

bliotecznych, prowadzi również zaję-

cia kulturalno-oświatowe dla dzieci i 

młodzieży w ramach imprez czytelni-

czych w siedzibie Biblioteki. Uczest-

nicy poprzez udział w zajęciach pla-

stycznych, technicznych, konkur-

sach literackich, spotkaniach autor-

skich i innych prowadzonych przez 

Bibliotekę imprez, mają szansę ujaw-

nić swoje talenty artystyczne czy też 

literackie. 

W ciągu roku w Bibliotece od-

były się 54 imprezy, w których 

uczestniczyły 703 osoby.  

✓ W ferie Biblioteka zorganizowała 

serię zajęć, w trakcie których 

dzieci wykonywały prace pla-

styczne, uczestniczyły w teatrzy-

kach, czy grały w gry planszowe i 

komputerowe 

✓ W kwietniu zakończona została, 

po raz pierwszy prowadzona ak-

cja „Mała książka – wielki czło-

wiek”. Wzięło w niej udział 66 

dzieci w wieku 3-6 lat. Każde  

z nich otrzymało darmową  

wyprawkę: kartę małego czytel-

nika oraz książkę. We wrześniu 

dołączyliśmy do kolejnej edycji  

i wzięło w niej udział 28 przed-

szkolaków.    

✓ Jak co roku z okazji świąt Wiel-

kanocnych oraz Bożego Narodze-

nia Biblioteka zorganizowała 

konkursy na kartkę świąteczną. 

Nagrodzone prace zostały roze-

słane wraz z życzeniami do 

mieszkańców gminy Ciepłowody.  

✓ 5 i 6 listopada Biblioteka zorga-

nizowała 4 spotkania autorskie 

online z pisarką Moniką Sawicką. 

Uczestniczyli w nich uczniowie  

z klas II-III SP, a całość transmi-

sji była dostępna na profilu spo-

łecznościowym Biblioteki.  
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✓ W roku 2020 Biblioteka dołączyła 

również do wielu akcji, takich jak 

52 Book Challenge, Przerwa  

na Wspólne Czytanie, #pokazco-

sieuwasczyta, czy CzytajPL. 

✓ Od grudnia Biblioteka umożliwia 

swoim Czytelnikom dostęp  

do darmowych kursów progra-

mowania w językach Python oraz 

SQL, dzięki dołączeniu do pro-

jektu Koduj_Pro organizowanego 

przez Ligę Niezwykłych Umysłów 

oraz Fundację Rozwoju Społe-

czeństwa Informacyjnego.  

 

 

Dyrektor Biblioteki, Pani Iwona Ma-

łozięć, w roku 2020 kontynuowała re-

komendowanie książek na portalu 

http://dza.doba.pl w kategorii Zaczy-

tani. Zrecenzowała takie powieści, 

jak: „Magia cierni” M. Rogerson, „Ne-

krosytuacje” G. Bailly’ego czy „Ostrze 

zdrajcy” S. de Castello. Wszystkie re-

cenzowane książki znajdują się w 

księgozbiorze, a rekomendacje te cie-

szą się dużym zainteresowaniem 

wśród czytelników portalu. W ra-

mach zabawy literackiej organizowa-

nej przez ząbkowickie bibliotekarki 

i portal Doba.pl Pani Iwona opubliko-

wała swoje własne, autorskie opowia-

danie.  

 

 

KONKURSY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 
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MAŁĄ KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SPOTKANIA AUTORSKIE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAWIATENKA INTERNETOWA 
 

Z kawiarenki internetowej skorzy-

stało 828 osób. Ze względu na pande-

mię koronawirusa od marca 2020 

roku wstrzymano możliwość korzy-

stania z komputerów w bibliotece. 
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3.12 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
 

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji 

w Ciepłowodach został utworzony  

w 2010 r., jako samorządowa insty-

tucja kultury. Misją GOKiP jest 

wspieranie rozwoju gminy Ciepło-

wody poprzez aktywizację mieszkań-

ców, rozwijanie partnerstwa i wy-

miany kulturalnej w skali mikro  

(z sąsiednimi gminami) i makro 

(transgranicznej) oraz skuteczną pro-

mocję turystycznych walorów re-

gionu. Rok 2020 nie należał do ła-

twych. Czas pandemii, obostrzenia 

Ministerstwa Zdrowia i brak możliwo-

ści przeprowadzenia imprez, warszta-

tów spotkań z mieszkańcami ograni-

czał możliwości Gminnego Ośrodka 

Kultury i Promocji. Jednak mimo 

trudności udało się przeprowadzić 

większość z zaplanowanych działań, 

a dodatkowo przygotować kilka kon-

kursów online dla mieszkańców i je-

den koncert muzyczny również 

online. Instruktorzy zatrudnienie  

w GOKiP w ostatnich miesiącach 

ubiegłego roku prowadzili zajęcia 

online, które spotkały się z akcepta-

cją obserwujących profil.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach działa na różnorodnych 

płaszczyznach m.in.: 

✓ organizuje imprezy i konkursy o zasięgu gminnym 

✓ prowadzi stałe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, 

✓ organizuje czas wolny podczas wakacji i ferii; 

✓ wspomaga w działaniu zespół ludowy „Ciepłowodzianki”, 

✓ prowadzi działalność  promocyjną Ośrodka Kultury i Gminy Ciepłowody. 

 

Największe imprezy organizowane 

przez GOKiP w 2020 r. to: Halowe  

Zawody Modeli Latających, Turniej 

Szachowy o Puchar Wójta Gminy 

Ciepłowody, Dzień Kobiet,  Bieg Szla-

kiem Legend,  a także warsztaty  

wakacyjne w świetlicach wiejskich 

czy Kino Plenerowe, warto wspo-

mnieć  o Zawodach Latawcowych,  

organizacji uroczystych  obchodów 

Odzyskania Niepodległości, jak rów-

nież organizacji konkursów plastycz-

nych i fotograficznych  dla mieszkań-

ców naszej Gminy. Rok 2020 rozpo-

częto od Turnieju Szachowego  

o Puchar Wójta Gminy Ciepłowody  

i Halowych Zawodów Samolotów 

typu Rzutka, które odbyły się tego 

samego dnia na hali sportowej i świe-

tlicy ZSP w Ciepłowodach. W obu im-

prezach uczestniczyło 70 osób w róż-

nym wieku, które rywalizowały  

ze sobą w bardzo miłej atmosferze.  
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Bal Karnawałowy w przedszkolu gmin-

nym „Bajkowa Kraina” w Ciepłowodach, 

na którym bawiło się z nami 60 dzieci  

z naszej Gminy. 

 

 

6 marca świętowano Gminny Dzień  

Kobiet, na którym życzenia dla mieszka-

nek składał Wójt Gminy Ciepłowody  

i Przewodniczący Rady Gminy Ciepło-

wody wraz z radnymi, Spotkanie umilił 

występ pana Marcina Sawicza oraz Alek-

sandry Rydz. 

 

 

Wiosną GOKiP przygotował trzy kon-

kursy dla mieszkańców: „Wiosna w Gmi-

nie  

Ciepłowody oczami dziecka”, konkurs na 

najpiękniejszą palmę i pisankę wielka-

nocną, w których wzięło udział 28 uczest-

ników. 
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18 maja 2020 roku w Gminie Ciepłowody 
uczczono setną rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II. Tego dnia przed kościołem para-
fialnym przygotowana została wystawa 
zdjęć z życia naszego wielkiego Polaka.  
Po mszy św. pod pomnikiem Papieża  
złożono wiązanki kwiatów. 

 

Podczas ferii zimowych i wakacji Ośro-

dek zaprosił do współpracy instruktorów,  

którzy poprowadzili  ciekawe warsztaty  

rękodzielnicze i plastyczne. Zajęcia  

odbywały się we wszystkich świetlicach 

wiejskich. Były to m.in. warsztaty z 

sianka oraz Pracownia Tańczącej Wody - 

technika Ebru, czy puzzle magnetyczne, 

które  

cieszyły się dużym zainteresowaniem  

naszych młodych mieszkańców. 
 
 

 
 

 



 
 

    
                        Raport o stanie gminy | Społeczność  
 

  

71 

  

Wieczór sierpniowy mieszkańcy Gminy 

spędzili na terenie stawów w Ciepłowo-

dach, gdzie odbył się plenerowy seans  

kinowy  dla dzieci i dorosłych, podczas  

którego można było zakupić watę, popcorn 

oraz frytki czy hamburgera. Po seansie  

filmowym atrakcją był niesamowity pokaz  

laserowy. 
 

 

Dożynki Gminne. Tradycyjnie uroczy-

stość rozpoczęła Msza Święta dzięk-

czynna celebrowana przez księdza dzie-

kana Ryszarda Słowiaka,  podczas której 

poświęcony został wieniec dożynkowy 

sołectwa Cienkowice. Na zakończenie 

uroczystości głos zabrał wójt Gminy Cie-

płowody – Łukasz Białkowski dziękują 

wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. 

 

We wrześniu odbyły się kolejne Zawody  

Latawcowe, na które ze względu  

na obecną sytuację pandemii oraz złej 

aury zgłosiło się tylko 9 zawodników  

w kategorii latawców płaskich i latawców 

skrzynkowych. Swoje ekipy zgłosili: SCK 

z Bielawy, SD z Dzierżoniowa, UKS  

z Piławy Górnej  i Modelarnia GOKiP  

Ciepłowody. Mimo złej pogody latawce 

przygotowane przez uczestników zawo-

dów pokazały swoje piękno podczas nie-

typowych startów w sali widowiskowej 

GOKiP w Ciepłowodach. Nagrodę spe-

cjalną dla najmłodszego zawodnika 

otrzymała Zuzanna Kulej, natomiast na-

grodę dla najstarszego zawodnika otrzy-

mał Pan Stanisław Jagielski. 
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03 października 2020 r. odbył się V Bieg 

Szlakiem Legend Gminy Ciepłowody.  

W zawodach wzięło udział 81 dorosłych  

oraz po raz pierwszy 16 krasnali w wieku 

od 3 do 12 lat. Bieg na dystansie nie-

spełna 9 km rozpoczął się tradycyjną roz-

grzewką, którą dla zawodników poprowa-

dziła Maria Horodyska ze Strefy Fitness 

ze Strzelina. W roli spikera wystąpił Arka-

diusz Trojan prowadząc całą imprezę. Ul-

timasport odpowiedzialna była za do-

kładny pomiar czasu uczestników 

biegu.  Jako pierwszy na metę dotarł Do-

minik Buk z miejscowości Iwiny z czasem 

30 minut i 34 sekundy. Na drugim miej-

scu znalazł się Dawid Kutaj z Henry-

kowa, który metę przekroczył uzyskując 

czas 31 minut i 27 sekund. 30 sekund 

później swój bieg zakończył Bartłomiej 

Wojsław  

z Białej jednocześnie uzupełniając stawkę 

biegaczy na podium. 

Wśród kobiet najszybsza okazała się Mo-

nika Dudek z Ziębic z czasem 38 minut  

i 10 sekund. Drugą z pań przekraczającą 

metę była Anna Waliduda z Grodkowa  

z osiągniętym czasem 38 minut i 46  

sekund. Jako trzecia na metę do-

tarła Anna Gołębiewska z Kłodzka z wy-

nikiem 39 minut i 12 sekund. 

Wśród Krasnali w kategorii do lat 7 - I 

miejsce zdobyła Zuzanna Kur, II miej-

sce Bartek Rydz, III miejsce przypadło 

Mariannie Wielądek. 

W kategorii do lat 12 - I miejsce zdobył 

Wojciech Skowronek, II miejsce Dawid 

Sarara, III miejsce przypadło  Lenie Wie-

lądek. 

Po biegu na uczestników czekał posiłek 

regeneracyjny przygotowanego przez 

Radę Rodziców z ZSP w Ciepłowodach. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 

oprócz funkcjonariuszy policji, czuwali  

strażacy  

z OSP Ciepłowody i OSP Dobrzenice oraz 

Zespół medyczny z Pomocy Doraźnej  

z Ząbkowic Śląskich. 
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11 listopada 2020 roku odbyły  

się Gminne Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła 

Msza Święta za Ojczyznę, następnie pod 

Pomnikiem Niepodległości złożono kwiaty 

i zapalono znicze. Każdy z uczestników 

otrzymał pamiątkowy kotylion. 

 

 

W listopadzie i grudniu odbył się kon-

kurs fotograficzny „Gmina Ciepłowody - 

najpiękniejsze zakątki”, dzięki pracom 

nadesłanym w ramach konkursy po-

wstanie pocztówka promująca naszą 

Gminę. Konkurs Pochwal się swoją cho-

inką podkreślający nasze tradycje bożo-

narodzeniowe. W obu konkursach wzięło 

udział 14 mieszkańców naszej Gminy.  

 

 

22 listopada 2020 roku w ramach 

Gminnych Obchodów Dnia Seniora  

w Ciepłowodach przygotowany został dla 

mieszkańców  koncert online z udziałem 

zespołu PUZON BAND wykonującego 

utwory z tematyki szant i poezji śpiewa-

nej. W ramach koncertu odbył się kon-

kurs dla oglądających, a nagrodą była 

płyta z autografami członków zespołu. 
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Przez cały rok kalendarzowy w pla-

cówce odbywały się warsztaty modelar-

skie, rękodzielnicze, kreatywne i cera-

miczne. Dzieci, młodzież i dorośli odwie-

dzali pracownie regularnie do paździer-

nika, W miesiącach listopad-grudzień in-

struktorzy prowadzili zajęcia online. 

Filmy z warsztatów udostępniane były na 

YouTube i Facebook. Szymon Placek – 

uczestnik warsztatów ceramicznych  

w naszej pracowni - zdobył  II miejsce   

w konkursie na kafel ceramiczny w ra-

mach projektu Fundacji Sztukupuku 

„Day ut ia pobrusa a ti poziwai". 
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3.13 Służba zdrowia  
 

Na terenie Gminy od 20 lat 

działa Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepło-

wodach, który jest jednostką organi-

zacyjną Gminy Ciepłowody. Został  

on utworzony na mocy Uchwały Rady 

Gminny Ciepłowody Nr 50/VIII/99  

z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie 

powołania Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Ciepłowodach. Jest wpisany  

do rejestru zakładów opieki zdrowot-

nej prowadzonego przez Wojewodę 

Dolnośląskiego oraz zgłoszony  

do Krajowego rejestru Sądowego. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepło-

wodach działa w oparciu o ustawę  

o działalności leczniczej z dnia  

15 kwietnia 2011 r. oraz obowiązują-

cych rozporządzeń i Uchwał Rady 

Gminy Ciepłowody. 

 
3.14 Praca Gminnego Ośrodka Zdrowia  

 
Na dzień 31 grudnia 2020 

roku na podstawie umowy o pracę. 

Zakład zatrudniał 5 osób, umowy  

cywilnoprawne zawarto z 9 osobami, 

w tym 5 umów z lekarzami.  

SPZOZ jest zakładem samofi-

nansującym, co oznacza, że podsta-

wowe i główne źródło przychodów  

pochodzi od płatnika, jakim jest NFZ 

na podstawie kontraktu podpisanego 

na określony czas. 

Dodatkowymi przychodami  

są odpłatne świadczenia od pacjentów, 

które nie przysługują w ramach ubez-

pieczenia zdrowotnego. 

W 2020 roku Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny w Ząbkowi-

cach Śląskich nie przeprowadzał 

kontroli z powodu trwającej pandemii 

koronowirusa. 

 

 

3.15 Działalność medyczna w liczbach  
 

Zgodnie z weryfikacją danych 

przeprowadzoną przez Dolnośląski 

Oddział Wojewódzki NFZ stan zade-

klarowanych pacjentów na dzień  

31 grudnia 2020 r. przedstawiał się 

następująco:  

• do lekarza POZ należało 1502 pa-

cjentów,  

• 887 kobiet i noworodków płci mę-

skiej i żeńskiej do 42 dnia  

życia należało do położnej,  

• 1828 osób należało do pielę-

gniarki środowiskowej.  

W Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Ciepłowodach działa gabi-

net profilaktyki zdrowotnej  

i pomocy przedlekarskiej, nad któ-

rym SP ZOZ GOZ sprawuje opiekę 

pielęgniarską. W szkole ogółem na 

koniec ubiegłego roku uczyło się 

235 uczniów. W okresie sprawoz-

dawczym kontynuował swoją 

działalność gabinet rehabilitacji, 

utworzony od lipca 2011 r., świad-

czący komercyjnie zabiegi fizjotera-

peutyczne. W gabinecie rehabilita-

cji 72 pacjentów skorzystało  

z 1476 zabiegów, korzystając  

z możliwych 20 rodzajów zabie-

gów.
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Realizacja lekarskich świadczeń me-

dycznych w 2020 roku przedstawiała 

się następująco:  

• 8 038 porad lekarskich w gabine-

cie,  

• 26 wizyt domowych,  

• 33 bilansów zdrowia dzieci, 

• 0 wizyt patronażowych u noworod-

ków w domu,  

• 5 osób objęto programem profilak-

tyki chorób układu krążenia, 

• 512 osób dorosłych powyżej 19 r.ż. 

objętych było opieką dyspanse-

ryjną. 

 

Realizacja świadczeń wykonywanych 

przez pielęgniarkę środowiskowo  

rodzinną, szkolną oraz położną 

wynosiła:  

• 544 iniekcji,  

• 151 pomiarów ciśnienia tętni-

czego krwi (121 w gabinecie + 

30 w domu), 

• 71 pomiarów poziomu cukru 

we krwi (59 w gabinecie + 35  

w domu),  

• Nie objęto pacjentów profilak-

tycznym programem gruźlicy,  

• 71 badań EKG,  

• 132 szczepień ochronnych  

w tym: z kalendarza szczepień 

bezpłatnych i zalecanych płat-

nych - (w tym 64 p/grypie),  

• 380 badań przesiewowych 

uczniów,  

• 81 opatrunków (69 w gabinecie 

+ 19 w domu chorego), 

• 1263 pobrań materiałów do 

badań diagnostycznych (1241 

w punkcie pobrań + 22  

w domu chorego), 

• położna zrealizowała łącznie 

38 wizyt, w tym:  

• 4 wizyty patronażowe u nowo-

rodków, 

• 34 wizyty położnej w edukacji 

przedporodowej u kobiet  

ciężarnych. 

 

W zakresie  badań profilaktycz-

nych i konsultacji specjalistycz-

nych w ciągu roku zorganizowano 

 5 akcji bezpłatnych i 2 akcje płatne. 

• Badania słuchu - 6 osób, 

• Badania przepływów żylnych  

i USG – 28 osób,  

• Badania ostrości wzroku -  

23 osób.  

 

3.18 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie  

Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego nakłada na 

gminy obowiązek utworzenia Pro-

gramu Ochrony Zdrowia Psychicz-

nego. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym do zadań 

własnych Gminy należy zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samo-

rządowej w zakresie ochrony zdrowia. 

W związku z powyższym Rada 

Gminy podjęła uchwałę  

Nr 224/L/2018 z dnia 16 listopada 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-

nego na lata 2018-2022.  

Głównym celem opracowanego 

Gminnego Programu Ochrony Zdro-

wia Psychicznego dla mieszkańców 

Gminy Ciepłowody jest jego realizacja 

poprzez: 

• promocję zdrowia psychicznego  

i zapobieganie zaburzeniom psy-

chicznym,  

• zapewnienie osobom z zaburze-

niami psychicznymi wielostronnej  

i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki 

i pomocy niezbędnych do życia  
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w środowisku rodzinnym i społecz-

nym, wspieranie rozwoju dzieci i 

młodzieży przez poradnie psycholo-

giczno - pedagogiczną, przez udzie-

lanie dzieciom i młodzieży oraz ro-

dzicom pomocy psychologiczno -  

pedagogicznej. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Ciepłowodach wraz z Ze-

społem Koordynującym przygotowują 

i przedkładają Radzie Gminy w termi-

nie do 30 kwietnia każdego roku, 

roczne sprawozdanie z wykonania za-

dań objętych Gminnym Programem 

Ochrony zdrowia Psychicznego  

na lata 2018-2022.    

Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepło-

wody z dnia 18 lipca 2019 r. został 

powołany Zespół Koordynujący reali-

zację Programu Promocji Zdrowia 

Psychicznego dla Gminy Ciepłowody 

na lata 2018-2022 r.  

Sprawami związanymi z problemami 

alkoholowymi i profilaktyką w tym 

zakresie na terenie gminy zajmuje się 

Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych, która współ-

pracuje z Poradnią Uzależnień 

„SANGO’’ w Ząbkowicach Śląskich  

i organizacjami pożytku publicznego 

funkcjonującymi w tym obszarze. Na 

terenie gminy funkcjonuje również 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależ-

nionych, a w pierwszy i trzeci czwar-

tek miesiąca konsultacji udzielał psy-

cholog i psychoterapeuta. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach obejmuje swoim 

wsparciem populację osób chorują-

cych psychicznie. Często to właśnie 

dzięki pomocy i zaangażowaniu pra-

cowników Ośrodka osoby te mają 

możliwość uczestnictwa w życiu spo-

łecznym. 

W Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w ramach działań na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego peda-

gog prowadzi dla uczniów z zaburze-

niami zajęcia socjoterapeutyczne,  

a psycholog zajęcia terapeutyczne. 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psy-

chologiczno-Pedagogiczną w Ząbko-

wicach Śląskich. Zadaniem Poradni 

jest udzielanie dzieciom i młodzieży 

pomocy psychologiczno – pedagogicz-

nej, w tym pomocy logopedycznej 

oraz z zakresu integracji sensorycz-

nej. Pomoc ta polega na wspomaga-

niu wszechstronnego rozwoju dzieci  

i młodzieży, profilaktyce uzależnień  

i innych wychowawczych, terapii  

zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych, wspomaganiu  

wychowawczej i edukacyjnej funkcji 

rodziny oraz szkoły.   

Ośrodek Zdrowia w zakresie 

ochrony zdrowia psychicznego  

posiada stale dostępne materiały in-

formacyjne oraz ulotki i broszury do-

tyczące promocji zdrowia psychicz-

nego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym. Współpraca z Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej polegała na 

przekazywaniu informacji odnośnie 

pacjentów z zaburzeniami psychicz-

nymi. Wystawianie przez lekarzy 

wniosków  na usługi opiekuńcze oraz 

skierowań do odpowiednich Domów 

Pomocy Społecznej.  
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3.19 Realizacja pozostałych projektów  
 
W 2020 r. samorząd Gminy Ciepłowody skutecznie aplikował o pozyskanie 

środków zewnętrznych.

 

Lp. Nazwa zadania / projektu, który 

uzyskał dofinansowanie 

Uzyskana kwota  

dofinansowania 

1 „MODERNIZACJA SYSTEMÓW 

GRZEWCZYCH I ODNAWIALNE  

ŹRÓDŁA ENERGII” - WYMIANA PIECY 

5 991 300, 00 zł w tym: 

- 3 100 950, 00 zł Gmina  

Ciepłowody 

- 2 890 350, 00 zł Gmina  

Ziębice 

2 „ZDALNA SZKOŁA” 45 000, 00 zł 

3 „ZDALNA SZKOŁA+” 45 000, 00 zł 

4 „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH” 20 000, 00 zł (dotacja zwrócona 

z powodu braku odbiorcy folii 

rolniczych) 

5 ANIMATOR SPORTU Wypłata dla animatora sportu 

przez okres 10 miesięcy po 

1000, 00 zł tj. łącznie kwota  

12 000, 00 zł   

6 „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDO-

WYCH 2020” – ODCINEK  

UL. OSIEDLE 691 M 

 

2 020 861, 00 zł 

7 „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDO-

WYCH 2020” – ODCINEK  

UL. OSIEDLE 246 M 

747 480, 00 zł 

8 „E-SENIOR – PROGRAM ROZWOJU 

KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZ-

KAŃCÓW 65+”   

Zajęcia dydaktyczne dla miesz-

kańców Gminy Ciepłowody  

65+ oraz laptopy multimedialne 

po odbytym szkoleniu  

9 „DEMONTAŻ, ZBIERANIE,  

TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE 

ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST Z TERENU GMINY CIEPŁO-

WODY W 2020 ROKU” 

12 355, 35 zł (dotacja zwrócona 

z powodu braku możliwości jej 

wypłaty mieszkańcom związa-

nym z wykorzystaniem kwoty  

de minimis na 2020 r.)  

10 „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

GMINY CIEPŁOWODY – i ETAP” 

1 999 682 zł 

 

Łączna kwota uzyskanych dotacji wynosi - 10 893 678, 35 zł  

w tym 2 890 350, 00 zł dla partnera projektu - Gminy Ziębice  
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3.20 Inwestycje 
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 

118122D UL. OSIEDLE W CIEPŁO-

WODACH NA ODCINKACH 246 M I 

691,65 M W RAMACH FUNDUSZU 

DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

 

Inwestycja realizowana przy udziale 

środków zewnętrznych – dofinanso-

wanie w ramach Funduszu Dróg  

samorządowych. We wrześniu 2020 

została podpisana umowa z wyko-

nawcą na realizację zadania. Przewi-

dywany termin wykonania prac – 

2021 r.

ZAKUP SERWERA BAZODANO-

WEGO 

 

 

 

 

Zakupiono serwer wraz z montażem, 

instalacją oraz konfiguracją serwera 

bazodanowego i oprogramowania  

systemowego (system operacyjny 

plus licencje sieciowe dla 20 użyt-

kowników) oraz pakietu biurowego. 

Umowa nr BGP.272.10.2020 z dnia 

09.09.2020 roku. Protokół odbioru 

końcowego z dnia 30.09.2020 r.  

Całkowity koszt 29 980,00 zł. 

 

REMONT HALI PRZY ZESPOLE 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM 

W CIEPŁOWODACH 

 

 

 

 

 

Zadanie realizowane przez ZSP  

w Ciepłowodach. Zakres prac wyko-

nanych w ramach zadania: remont 

dachu na budynku hali sportowej po-

legający na wymianie obróbek bla-

charskich, naprawa poszycia dacho-

wego i opierzeni komina spalinowego.

 

REMONT USZKODZONEGO MURU 

KAMIENNEGO W GRANICACH 

DZIAŁKI GMINNEJ NR 267  

W DOBRZENICACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zadania dotyczył odbudowy 

muru kamiennego w miejscowości  

Dobrzenice w granicach działki 267 

polegający na rozbiórce pozostałości 

uszkodzonego muru, wykonaniu  

nowej ławy fundamentalnej oraz od-

tworzenie muru z łupka. Mur długo-

ści zrekonstruowano na długości  

14 mb. Zadanie zrealizowane na pod-

stawie umowy Nr BGP.272.16.2020. 

Protokół odbioru końcowego zadania  

z dnia 29.12.2020r. Całkowity koszt  

26 500 zł. 
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MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ  

W BUDYNKU GOKIP NA I PIĘTRZE 

WRAZ Z MONTAŻEM I WYMIANĄ 

KRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja dotyczyła pomieszcze-

nia łazienki oraz jednego z pomiesz-

czeń użytkowanych dotychczas przez  

KPP w Ząbkowicach Śl. w poziomie  

I piętra. W pomieszczeniu łazienki 

wykonano nowe instalacje,  

powierzchnie ścian i podłogi (glazura) 

oraz montaż nowej armatury sanitar-

nej wraz z wyposażeniem, nowa  

stolarka drzwiowa. Pomieszczenie  

po KPP zostało pomalowane oraz  

zamontowano nową stolarkę 

drzwiową. W poziomie parteru  

zamontowano kraty na ciągach ko-

munikacyjnych. Zadanie zrealizo-

wane z Budżetu Gminy Ciepłowody  

w ramach umowy BGP.272.3.2020. 

Protokół odbioru końcowego zadania 

z dnia 15.07.2020 r. Całkowity koszt 

48 000 zł. 

 

 

 

 

REMONT ŚWIETLICY W STARYM 

HENRYKOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont świetlicy dotyczył kontynua-

cji wykonania instalacji elektrycznej  

na świetlicy wiejskiej w pomieszcze-

niach gospodarczych, kuchni, toalety 

wraz z oświetleniem zewnętrznym do 

korzystania z boiska znajdującego się 

koło świetlicy. Zadanie zrealizowane 

w ramach umowy OŚRIS. 

2151.48.2020. Protokół odbioru koń-

cowego zadania z dnia 24.11.2020 

Całkowity koszt 21 000 zł. 



 
 

    
                   Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

81 

  

 

 

 

Infrastruktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
                   Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
                   Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

83 

  

4 Infrastruktura  
 

4.1  Wstęp 
 

Gmina Ciepłowody aktywnie inwestowała w rozbudowę i powstanie nowej 

infrastruktury w 2020 roku. Oprócz wyznaczonych na te cele środków własnych, 

Gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg stanu na 2020 rok: 

 

• liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy – 8. 

 

• liczba kilometrów ścieżek przyrodniczych na terenie Gminy Ciepłowody  

– 25 km (Szlak Legend). 

 

• powierzchnia w m² istniejącej w gminie infrastruktury sportowej otwartej  

– 13 097 m². 

 

• powierzchnia w m² istniejących obiektów kultury – 1 444 m² (Biblioteka  

– 114m², Gminny Ośrodek Kultury – 1 330 m²). 

 

• powierzchnia w m² infrastruktury terenów rekreacyjnych - 129 137 m². 

 

• liczba zużytych ton kamienia na naprawę dróg transportu rolnego – 1 500. 

 

Gmina Ciepłowody ze środków własnych zakupiła kamień, który jest rozdy-

sponowywany na drogi transportu rolnego w celu uzupełnienia ubytków.  

Jest to ważny aspekt w Gminie o charakterze typowo rolniczym.  

 

Gmina nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ 100% Gminy 

jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydawanie 

wypisów i wyrysów w zakresie MPZP odbywa się w dni złożenia wniosku. 

 

Na terenie Gminy Ciepłowody wyróżnia się następujące tereny  

rekreacyjne: 

 

• boiska sportowe – w 16 miejscowościach, 

 

• place zabaw - w 16 miejscowościach, 

 

• altany – wybudowane w 13 sołectwach, 

 

• siłownie zewnętrzne – w 5 sołectwach. 
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4.2  Inwestycje 
 

Wykaz inwestycji zrealizowanych i rozliczonych przez Gminę Ciepłowody  

w 2020 roku. 

 

Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach 

Zakres zadania inwestycyjnego dotyczył wykonania nawierzchni kamiennej 

biegu schodowego zewnętrznych schodów terenowych w miejscowości Dobrze-

nice w granicach gminnej działki drogowej nr ewid. gruntu 267. Zadanie zreali-

zowane z budżetu Gminy Ciepłowody oraz Funduszu Sołeckiego wsi Dobrzenice  

w wysokości 10.000,00 zł. oraz wsi Brochocin w wysokości  3.000,00 zł. Zadanie 

realizowane w ramach umowy Nr BGP.272.2.2020. Protokół odbioru końcowego 

zadania z dnia 28.05.2020 r.  

Całkowity koszt inwestycji 37.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem 

i wymianą krat 

Modernizacja dotyczyła pomieszczenia łazienki oraz jednego z pomieszczeń użyt-

kowanych dotychczas przez KPP w Ząbkowicach Śl. w poziomie I piętra.  

W pomieszczeniu łazienki wykonano nowe instalacje, powierzchnie ścian i pod-

łogi (glazura) ora montaż nowej armatury sanitarnej wraz z wyposażeniem, nowa 

stolarka drzwiowa. Pomieszczenie po KPP zostało pomalowane oraz zamonto-

wano nową stolarkę drzwiową. W poziomie parteru zamontowano 2 kraty  

na ciągach komunikacyjnych. Zadanie zrealizowane z Budżetu Gminy Ciepło-

wody w ramach umowy BGP.272.3.2020. Protokół odbioru końcowego zadania 

z dnia 15.07.2020r. 

Całkowity koszt inwestycji 48.000,00 zł.  
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Remont świetlicy w Starym Henrykowie   

W ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków   

wykonano nową instalację elektryczną  

w budynku świetlicy wiejskiej na kwotę 21.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach  

W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie 

placu zabaw oraz zostały zakupione urządzenia. 

Na łączna kwotę 12.470,10 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mur kamienny w Dobrzenicach  

W ramach realizacji zadania wykonano remont wraz z częściową odbudową 

uszkodzonego muru kamiennego, który uległ częściowemu zwaleniu.  

W ramach robót wykonano nową ławę fundamentową oraz otworzono mur  

z kamienia. Mur usytułowany w granicy działki drogowej 267.  

Całkowity koszt zadania to 26.800,00 zł.  
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Prace melioracyjne w Starym Henrykowie  

Wykonano prace konserwacyjne  części rowu Jaworzyca  w Starym  

Henrykowie na długości 135 m. Zadanie zostało wykonane przy współ-

finansowaniu  zewnętrznym w wysokości 50%, pochodzącym z bu-

dżetu Województwa  Dolnośląskiego na  bieżące utrzymanie urządzeń  

melioracji wodnych  szczegółowych będących własnością gminy.  

Wartość zadania – 20.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.3 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Zasób gruntów komunalnych, których Gminy Ciepłowody na dzień 

31.12.2020 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności -  

stanowią grunty o łącznej powierzchni: 212,2519 ha,  

 

Grunty gminne z podziałem na sołectwa: 

l.p. Nazwa wsi Powierzchnia [ha] 

1 Baldwinowice  5,7170 

2 Brochocin 9,3769 

3 Cienkowice  4,7947 

4 Czesławice 7,6163 

5 Ciepłowody 65,7817 

6 Dobrzenice 13,9839 

7 Janówka 10,0702 

8 Jakubów 11,1574 

9 Karczowice 5,6298 

10 Koźmice 9,6347 

11 Kobyla Głowa 6,7743 

12 Muszkowice 13,2062 

13 Piotrowice Polskie 6,9522 

14 Stary Henryków 16,9297 

15 Targowica 7,7916 

16  Tomice 5,6843 

17 Wilamowice 11,1507 

Razem 212,2519 [ha] 
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Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 212,2519 ha.  

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco: 

➢ w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,801 ha, 

➢ w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały 

zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, hala 

sportowa): 2,1302 ha, 

➢ w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha, 

➢ grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha, 

➢ grunty użyczone na rzecz ZSP - plac zabaw: 0,0645 ha, 

➢ grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha, 

➢ grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1). 

 

l.p. Nazwa wsi 

Powierzchnia 

boisk 

sportowych 

[ha] 

Powierzchnia 

gruntów pod 

świetlicą [ha] 

Powierzchnia 

pozostałych 

gruntów [ha] 

1 Kobyla Głowa  1,1519  0,0589 - 

2 Czesławice 0,5625 0,3254 1,0621 

3 Targowica 0,4399 0,1209 0,1552 

4 Baldwinowice 0,5895 0,0470 - 

5 Brochocin 1,0360 - 0,5144 

6 Wilamowice 0,6509 0,0970 - 

7 Dobrzenice 0,3809 0,0736 0,1289 

8 Stary Henryków  1,6772 0,1173 - 

9 Cienkowice 0,3777 0,1153 - 

10 Piotrowice Polskie 0,4931 0,0673 - 

11 Muszkowice 1,1256 0,1093 0,1408 

12 Janówka 0,4047 - - 

13 Jakubów 0,1800 - 0,3378 

14 Koźmice 0,4981 - 0,1471 

15 Karczowice  - - 0,0242 

16 Tomice  - -       0,0383 

Razem 9,568 1,132 2,5488 

Razem 13,2488 

 

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2020 r. 

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to grunty przezna-

czone przede wszystkim na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, 

rowy, Wszystkie grunty orne zagospodarowane są przede wszystkim w for-

mie dzierżawy, a także w formie użytkowania wieczystego. 

Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które 

są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwały zarząd i użytkowanie 

wieczyste.  

Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w Uchwale 

Rady Gminy Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały 

zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 

2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090). 
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Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły 

97.814,58 zł, w tym:  

➢ Sprzedaż gruntów – 19.161,00 zł,  

➢ Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 56.374,76 zł, 

➢ Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 14.777,17 zł, 

➢ Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.501,65 zł, 

 

 

4.4 ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

 

Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji rodzajowej – wartość 

księgowa netto – 19.518.830,91 zł 

 

✓ Urząd Gminy; wartość księgowa netto wynosi: 14.174.928,91 zł;     

✓ Grunty (gr 0); wartość księgowa netto wynosi: 954.422,19 zł; 

✓ Budynki i lokale (gr 1); wartość księgowa wynosi: 4.065.938,63 zł; w tym: 

 

• budynki mieszkalne: (ul. Ząbkowicka 13 Ciepłowody, (3 lokale),  

ul. Boczna 11 Ciepłowody, (2 lokale), Dobrzenice 15 (2 lokale), Tomice 5 

(1 lokal); 

• budynki kultury: (są to świetlice wiejskie i inne we wsiach: Baldwinowice 

17, Stary Henryków 46, Kobyla Głowa 16, Wilamowice 35, Piotrowice 

Polskie 7, Dobrzenice 39, Czesławice 14, Cienkowice 12, Targowica 26A, 

Ciepłowody ( budynek GOK) przy Pl. A. Mickiewicza 2, Muszkowice 3A.); 

• budynki oświaty: (żłobek – 568.321,14 zł.); 

• budynki biurowe: (budynek Urzędu Gminy); 

• budynki gospodarcze: (bud. gospodarski ul. Ząbkowicka 13, Ciepło-

wody), szatnia przy boisku w Ciepłowodach), 

• budynki szpitali i zakładów leczniczych: (Ośrodek Zdrowia); 

• budynki transportu i łączności: wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołec-

twach), garaż przy urzędzie, ul. Kolejowa 3, Ciepłowody został w roku 

2020 przekazany umową użyczenia dla ZWiK w Ciepłowodach, 

• pozostałe budynki niemieszkalne: (wieża widokowa w Ciepłowodach  

z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą, remiza OSP w Ciepłowo-

dach). 

W budynkach stanowiących mienie gminy przeprowadzane są roczne 

bądź 5-letnie przeglądy stanu technicznego. 

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego  

w 2020 r. w grupie I wykonano: 

➢ Remont instalacji eklektycznej w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach 

Polskich – 13.462,46 zł,  

➢ Kontynuacja oświetlenia elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Starym 

Henrykowie – 21.000,00 zł, 

➢ Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach – 37.000,00 zł, 

➢ Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i 

Promocji w Ciepłowodach – 48.000,00 zł 
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✓ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej; wartość księgowa netto wynosi: 

8.944.072,94 zł. 

• rurociąg (gr 2): (wodociąg z przyłączami 66 km, sieć kanalizacyjna wraz  

z przykanalikami 17,98 km + 96,2mb (nowopowstałe). Od Inwestora, 

który wykonał we własnym zakresie przyłącze kanalizacyjne do swojej 

nieruchomości (dz. 1260, obr. Ciepłowody) przejęto rurociąg o dł. 96,2 

mb za kwotę 10.000,00 zł);  

• ujęcia wody: ujęcia wodne we wsiach Cienkowice (nieeksploatowane), 

Dobrzenice, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie. 

• sieci wodociągowe i kanalizacyjne: Baldwinowice – Piotrowice Polskie, 

Koźmice – Karczowice – Tomice, 

• oczyszczalnie ścieków: (Kobyla Głowa, Ciepłowody przy ZSP, Ciepłowody 

przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Kobyla Głowa).  

• drogi, ulice, mosty: są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki. 

Wyremontowane drogi: 

- Ciepłowody (PGR): wyremontowana droga na działkach nr 1182, 1183, 

1209, 1211. Nowa nawierzchnia wykonana została z kostki kamiennej 

granitowej. 

• budowle sportowe i rekreacyjne: (kompleks boisk sportowych w ramach 

programu „Moje Boisko Orlik 2012” Ciepłowody, trybuny na boisku 

sportowym w Ciepłowodach, piłkochwyty i ogrodzenie na boisku sporto-

wym w Ciepłowodach, boisko do siatki - wyposażenie, nawierzchnia  

boiska, tablica inf. (St. Henryków), ogrodzenie na miejscu wypoczynku 

na dz. 351 obr. Ciepłowody (stawy), murki gabionowe na pl. Mickiewicza 

w Ciepłowodach, ogrodzenie świetlicy w Baldwinowicach i Muszkowi-

cach, plac zabaw w Ciepłowodach, zestaw zabawowy na placu zabaw  

w Cienkowicach, bramki na boisku w Koźmicach); 

• altany 13 szt.: (Brochocin, Ciepłowody (wiata w parku), Czesławice,  

Dobrzenice, Janówka (altanka rekreacyjna i altana drewniana), Kobyla 

Głowa, Muszkowice, Targowica, Tomice, Karczowice, Koźmice, Jakubów, 

Cienkowice). 

• siłownie zewnętrzne: (Muszkowice, St. Henryków, Ciepłowody, Czesła-

wice, Janówka). 

• pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (schody zewnętrzne  

w Dobrzenicach, mur kamienny w Dobrzenicach). 

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego  

w 2020 r. wykonano: 

W sołectwie Brochocin, Czesławice i Tomice doposażone zostały istniejące 

place zabaw i siłownie zewnętrzne na łączną kwotę 13.601,09 zł. 

W sołectwie Baldwinowice został przygotowany teren pod inwestycje  

polegającą na wykonaniu placu zabaw oraz zostały zakupione urządzenia 

na plac zabaw za łączną kwotę 13.147,10 zł. 

W sołectwie Cienkowice wykonano altanę wolnostojącą wraz z ławkami  

na kwotę 9.456,11 zł. 

W sołectwie Ciepłowody został zamontowany monitoring na placu zabaw  

i przed budynkiem GOKiP oraz zostało wykonane nowe ogrodzenie placu 

zabaw na łączą kwotę 16.497,00 zł. 
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W sołectwie Jakubów zostały zakupione przepusty betonowe oraz wyko-

nano utwardzenie terenu z kostki betonowej pod altankę na łączną kwotę 

18.484,91 zł. 

Zakupiono płyty ażurowe do sołectwa Karczowice – 8.175.62 zł. 

W sołectwie Koźmice zostały zakupione kamery – fotopłapki w celu moni-

torowania terenu drogi gminnej oraz wykonano wstępne oczyszczenie  

i osuszeni e zbiornika wód opadowych za łączną kwotę 13.036,18 zł. 

W sołectwie Muszkowice został doposażona wietlica wiejska (krzesła, stoły 

itp.) oraz został zamontowany monitoring na łączą kwotę 14.731,60 zł. 

W sołectwie Targowica została wymieniona tablica ogłoszeń oraz została 

przeprowadzona konserwacja placu zabaw na łączną kwotę 5.217,70 zł. 

W sołectwie Wilamowice został przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej 

na kwotę 9.125,00 zł. 

✓ Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa netto wynosi: 

29.176,23 zł. 

• kotły grzejne wodne: (kotłownia węglowa w Dobrzenicach (świetlica),  

kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy). 

✓ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjali-

styczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6); wartość księgowa wy-

nosi: 130.876,85 zł. – (pompa szlamowa - wąż (OSP), pompa szlamowa 

(OSP), serwer mercury (OR), zestaw komputerowy (OŚRIS), urządzenie 

wielofunkcyjne (FP), sieć komputerowa (UG), aparat airxpres (OSP),  

odśnieżarka (Tomice), kosiarka (C-dy), kosiarka rotacyjna (Muszkowice), 

kosiarka typu traktorek (Janówka), sprzęt nagłaśniający (ZSP)).  

W celu wykonania i przechowywania danych kopii zapasowych  

w UG Ciepłowody zakupiono oprogramowanie XOPERO wraz z uradze-

niem Q-NAP na kwotę 14.999,23 zł. 

W 2020 r. został zakupiony serwer bazodanowy do Urzędu Gminy w Cie-

płowodach w celu obsługi programów księgowych oraz innych przechowy-

wanych danych na kwotę 29.980,00 zł 

Urządzenia techniczne - oświetlenie uliczne typu LED – 9 szt. w Ciepło-

wodach Dobrzenicach i Brochocinie. 

Gmina Ciepłowody otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

w Warszawie nieodpłatne agregat prądotwórczy FG Wilson. 

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3790/2020 z dnia 25.09.2020r. 

nastąpiło odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości:  

dz. Nr 139/3; 139/4, 139/5 obręb Wilamowice. Osoba fizyczna dokonała 

na rzec Gminy Ciepłowody spłaty w kwocie 19.161,00 zł zgodnie z wyceną 

rzeczoznawcy. 

✓ Środki transportu (gr 7) wartość księgowa netto wynosi: 0,00 zł  

• samochody osobowe – 2 samochody osobowe VW Passat i Mercedes Benz 

115 Vito, 

• samochody specjalne – 2 samochody strażackie bojowe, 1 samochód  

„Lublin”. 

• autobus – 1 autobus służący do przewozu dzieci szkolnych. 

 



 
 

    
                   Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

91 

  

✓ Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia (gr 8) - wartość księ-

gowa netto wynosi: 50.422,07 zł. (Ciepłowody - OSP sprzęt nagłaśnia-

jący, namiot mitkotent z wyposażeniem, Hala gimnastyczna ZSP: siatka 

na halę, kopiarka, skaner), namiot w miejscowości Janówka, altana  

ogrodowa Muszkowice). 

• place zabaw (z wyposażeniem) 16 szt.: (Baldwinowice, Brochocin, Cie-

płowody, Cienkowice, Czesławice, Dobrzenice, St. Henryków, Targowica, 

Wilamowice, Koźmice, Karczowice, Muszkowice (podest drewniany),  

Kobyla Głowa, Jakubów, Janówka (namiot, podłoga drewniana, scena 

drewniana), Tomice (ogrodzenie terenu)  

✓ Wartości niematerialne i prawne wartość księgowa netto wynosi: 0,00 zł 

(Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Zagospoda-

rowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, programy kompute-

rowe na poszczególne stanowiska pracy). 

✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny; wartość księgowa netto wynosi:  

4.928.653,00 zł, (w tym: grunty; budynki i lokale; drogi; kotły i maszyny 

energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz 

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie). 

✓ Zakład Wodociągów i Kanalizacji; wartość księgowa netto wynosi:  

250 528,00 zł, w tym: (w tym: obiekty inżynierii lądowej i wodnej; kotły 

i maszyny energetyczne; maszyny, urządzania i aparaty ogólnego zastoso-

wania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczny; urządzenia tech-

niczne; środki transportu). 

 

4.5 Przedsiębiorczość na terenie Gminy Ciepłowody 
 

Według sekcji prowadzonych działalności w gminie Ciepłowody  

najwięcej przedsiębiorstw zarejestrowano w sekcji F- Budownictwo, następ-

nie sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodo-

wych oraz sekcji C – przetwórstwo przemysłowe. 

Urząd Gminy Ciepłowody dokonał w 2020 roku 126 czynności zwią-

zanych z przetworzeniem wniosków CEIDG-1 w tym: założono 13 działalno-

ści, dokonano zmian w 66 wpisach, zawieszono 19 działalności, wznowiono 

16 a zakończono prowadzenie 12 działalności gospodarczych. W zakresie 

przetworzenia wniosków CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Ciepłowody obsługi-

wano również przedsiębiorstwa z poza terenu gminy Ciepłowody, takich 

czynności dokonano 11 w tym: z Nowej Rudy, Niemczy, Komańczy, Dzierżo-

niowa, Stoszowice oraz Kamieńca Ząbkowickiego. 
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5 Ochrona środowiska 
 
5.1 Wstęp 

 

Działania z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Ciepłowody  

w 2020 roku realizowane były zgodnie z Programem ochrony środowiska Gminy 

Ciepłowody. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg stanu na 2020 rok: 

 

 
0,4954 ha – powierzchnia 

parku na terenie Ciepłowód 
  

 
1,7589 ha – powierzchnia  

terenu rekreacyjnego  
na terenie Ciepłowód 

 
 

17 – liczba miejscowości 
przyłączonych do sieci  

wodociągowej   

 

 
100% procentowy odsetek 

miejscowości przyłączonych 
do sieci wodociągowej  

z terenu Gminy  
 

 

994- liczba odbiorców 
przyłączonych do sieci  
wodociągowej z terenu 

Gminy 

 
Liczba miejscowości przyłą-

czonych do sieci  
kanalizacyjnej – 6 
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Procentowy odsetek miej-
scowości przyłączonych  
do sieci kanalizacyjnej  

z terenu Gminy – 35,29% 
 
 
 
 

 

 

Długość czynnej kanalizacji – 
17,44 km 

 
  

 
ODSETEK ODPADÓW 

ZBIERANYCH 
SELEKTYWNIE 35% 

 
 

2 492 Liczba mieszkańców  
uiszczających opłatę  
za odbiór odpadów 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wysokość opłat za odbiór 
Odpadów segregowanych 

Od 01.09.2020 r. 
18,00 zł od osoby 

 
 

 

Wysokość opłat za odbiór 

odpadów niesegregowanych 
od 01.09.2020 r. 
30,00 zł od osoby  
 

 

Zadania z zakresu odbioru  

odpadów komunalnych w Gminie 

Ciepłowody realizuje podmiot  

zewnętrzny – Związek Międzygminny 

Ślęza-Oława. Gmina Ciepłowody  

nie posiada przychodów z tego tytułu. 
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5.2 Wydatki Gospodarka wodno-ściekowa  
 

Na terenie Gminy Ciepłowody znaj-

dują się 4 ujęcia wody:  

• Dobrzenice - strefa zaopatrzenia: 

Ciepłowody, Dobrzenice, Cienko-

wice, Brochocin, Janówka, Tar-

gowica, Kobyla Głowa; 

• Stary Henryków – strefa zaopa-

trzenia: Stary Henryków i Wila-

mowice; 

• Piotrowice Polskie – strefa zaopa-

trzenia Piotrowice Polskie i Bald-

winowie; 

• Muszkowice – strefa zaopatrze-

nia: Muszkowice.   

Każde ujęcie jest dodatkowo wyposa-

żone w studnie awaryjną. Dla miesz-

kańców sołectwa Czesławice woda 

kupowana jest od ZWiK Ziębice, a dla 

sołectw Tomice, Koźmice oraz Kar-

czowice od Przedsiębiorstwa Wod-

Kan „Delfin” z Ząbkowic Śląskich.

 

W 2020 roku z ujęć pobrano łącznie  

79 909 m3 wody, z czego na poszczególnych ujęciach: 

Dobrzenice – 60 839 m3, 

Stary Henryków – 7 572 m3, 

Piotrowice Polskie – 6 835 m3, 

Muszkowice – 4 663 m3. 

 

 

Łączna ilość ścieków bytowych 

odprowadzonych na gminne oczysz-

czalnie ścieków w 2020 roku wynio-

sła 17 459,7 m3, z czego na poszcze-

gólne oczyszczalnie ścieków: 

• Koźmice – 6 274 m3, 

• Piotrowice Polskie – 5 036 m3, 

• Kobyla Głowa – 2 314 m3, 

• Karczowice – 1 042,6 m3, 

• Ciepłowody, ul. Spokojna – 922 m3, 

• Ciepłowody, ul. Ząbkowicka –  

1 734 m3, 

• Ciepłowody, ul. Boczna – 137 m3. 

 

5.3 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach 
 

Zakład Budżetowy – Zakład Wo-

dociągów i Kanalizacji w Ciepłowo-

dach jest jednostką organizacyjną 

Gminy Ciepłowody i działa na pod-

stawie: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, 

• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej, 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, 

• uchwały Nr 35/VI/2003 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia  

30 kwietnia 2003 r. w sprawie 

utworzenia komunalnego za-

kładu budżetowego zmienionej 

uchwałą Nr 134/XXV/2005 z 

dnia 30 marca 2005 r., 

• uchwałą Nr 204/XL/2006 z dnia 

24 października 2006 r. oraz 

uchwałą |Nr 14/II/2006 z dnia 

28 listopada 2006 r. 

 

Na dzień 31.12.2020 r. w Zakładzie 

było zatrudnionych 6 osób na pod-

stawie umowy o pracę. Kierownik 

oraz dwie osoby na stanowiskach 

administracyjnych - biurowych oraz 
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trzy osoby na stanowiskach robotni-

czych. W okresie od 2 maja do 1 li-

stopada 2020 r. staż pracy w zakła-

dzie na stanowisku: stażysta inka-

sent odbywała jedna osoba. Następ-

nie, stosownie do zawartego porozu-

mienia  

z Powiatowym Urzędem Pracy zo-

stała zatrudniona na umowę o pracę 

na okres 3 miesięcy w wymiarze 3/5 

etatu. Zakład współpracuje również 

z osobami na podstawie umów cywil-

noprawnych, które zajmują się: ob-

sługą informatyczną zakładu, ob-

sługą w zakresie bhp oraz inspekto-

rem ochrony danych osobowych, co 

wynika z wejścia w życie unijnego 

rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych w czerwcu 2018r.  

 

Zakład jest również podmiotem, 

w którym osoby skazane wyrokiem 

Sądu odbywają nieodpłatne, kontro-

lowane prace na cele społeczne. W 

roku 2020 do odpracowania godzin 

w Zakładzie Wodociągów i Kanaliza-

cji skierowanych zostało 14 osób. 

Łącznie wszyscy skazani przepraco-

wali 832 godziny, wykonując prace 

społecznie użyteczne na rzecz za-

kładu i gminy. 

 

W 2020 roku zaplanowano 

przychody o łącznej kwocie 

719 632,70 zł, zrealizowano w łącz-

nej kwocie 690 817,82 zł tj. 96 % 

planu. Koszty wyniosły 686 324,83 

zł. Wynik finansowy Zakładu za 2020 

rok wyniósł: minus 14 302,43 zł. 

Strata jest finansowania przez zakład 

własny ze środków własnych. Stan 

środków na dzień 31.12.2019 r. wy-

niósł 45 719,10 zł. 

 

5.4 Nowa taryfa  
 

Dnia 09.10.2019r. w Biuletynie In-

formacji Publicznej Państwowego Go-

spodarstwa Wodnego Wody Polskie 

została opublikowana decyzja Dyrek-

tora Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu w spra-

wie zatwierdzenia taryfy dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków na tere-

nie gminy Ciepłowody na okres 3 lat 

oraz skrócenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy do dnia wej-

ścia w życie nowej taryfy. Nowa  

taryfa weszła w życie od dnia 

16.10.2019 r. i będzie obowiązywać 

przez okres 3 lat. Przewiduje ona 

wyższe od dotychczasowych ceny za 

1m³ wody i ścieków o 9%, natomiast 

opłatę abonamentową za wodę wyż-

szą o 15%. Gmina dopłaca stosownie 

do podjętej uchwały do 1m³ wody – 

0,39 zł oraz do 1m³ ścieków – 1,49 zł. 

Nadal nie ma opłaty abonamentowej 

za odbiór ścieków. Pierwsza od paź-

dziernika 2013r. podwyżka podykto-

wana została wzrostem kosztów  

o charakterze inflacyjnym, m.in. 

usług, materiałów oraz opłat (w tym 

nowych) obciążających zakład. Mimo 

podwyżki ceny za dostawę wody i od-

prowadzanie ścieków w Gminie Cie-

płowody nadal należą do najniższych 

w porównaniu z ościennymi gmi-

nami. 

 

 

 

 



 
 

    
                 Raport o stanie gminy | Ochrona środowiska 
 

 

99 

  

 

 

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki. 

W tabeli zostały uwzględnione dopłaty Gminy Ciepłowody do 1m³ wody i ścieków 

dla odbiorców usług. 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 
Cena  

netto / brutto 

Jed-

nostka 

miary 

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa domowe,  

Przemysłowi i poza przemysłowi  

odbiorcy usług oraz 

Gmina Ciepłowody za wodę 

pobraną na cele przeciwpoża-

rowe oraz do zraszania  

publicznych terenów zielonych. 

cena za 1m³ 

dostarczonej wody  
5,57/ 6,02 zł/m³ 

Stawka opłaty abonamentowej 

na odbiorcę w rozliczeniach w 

oparciu o wskazania wodomie-

rza głównego. 

Opłata abonamen-

towa 
5,50 / 5,94 

zł/mie-

siąc 

2. 
Woda gospodarcza na cele rol-

nicze.  

cena za 1m³ 

dostarczonej wody  
4,43 / 4,78 zł/m³ 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena  

netto / 

brutto 

Jed-

nostk

a 

miary 

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa domowe,  

przemysłowi i poza przemy-

słowi  

odbiorcy usług.  

cena za 1 m³ 

odprowadzonych 

ścieków  

4,98 / 5,38 zł/m³ 

    

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki zastosowano 

podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej przepisami = 8%. 

 
5.5 Inwestycje z zakresu ochrony środowiska w 2020 r.  
 

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii  

w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwal-

czania emisji kominowej 

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Gmina Ciepłowody podpisała umowę z Dolnośląską 

Instytucją Pośredniczącą na realizację projektu „Modernizacja systemów grzew-

czych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty 

grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”. Całkowita wartość projektu na 

jaką została podpisana umowa wynosi 7 015 020, 00 zł. Projekt zakłada wymianę 

starego – nie ekologicznego źródła ciepła na nowe, mniej emisyjne źródło ciepła w 
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tym: piec na pellet, kocioł gazowy, pompa ciepła, piec lub maty elektryczne oraz 

fotowoltaike jak obowiązkowe źródło zasilania. Jako koszt kwalifikowany oprócz 

samego źródła ciepła możliwe jest również dodanie wszystkich dodatkowych prac 

niezbędnych do uruchomienia, montażu i funkcjonowania nowego źródła ciepła. 

W ramach projektu przewiduje się wymianę min. 180 pieców (po 90 na gminę 

Ciepłowody i Ziębice) z dofinansowaniem do 85% bez granicznej kwoty dofinanso-

wania (średnia dotacyjna grantu na mieszkańca to 35 000, 00 zł). Projekt jest 

promowany w lokalnej prasie oraz po przez ulotki informacyjne i plakaty rozpo-

wszechniane wśród mieszkańców, a także po przez utworzenie specjalnej strony 

informacyjnej o projekcie i stronie internetowej danych gmin oraz FaceBook. Uru-

chomiony został również bezpośredni telefon dla mieszkańców w celu udzielania 

informacji oraz doradztwa, a także adres email na który każdy mieszkaniec może 

zadawać pytania. Na dzień dzisiejszy trwają darmowe audyty wśród 180 domostw 

na terenie dwóch gmin. Otwarcie naboru i przyjmowanie wniosków przewidziane 

jest od 14 czerwca i potrwa do czasu uzyskania 120% alokacji środków na daną 

gminę lub przez okres min. 2 miesięcy. Przewidywany okres podpisywania umów 

dotacyjnych planowany jest na IV kwartał 2021 r. W przypadku wolnych środków 

zostanie ogłoszony kolejny nabór do momentu całkowitego wykorzystania środ-

ków. 
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6 Bezpieczeństwo Publiczne 
 

6.1 Wstęp

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,  

należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy  

z 5 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

6.2 Ochotnicza Straż Pożarna  
 

Na terenie gminy Ciepłowody 

funkcjonują 2 Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej: 

• Ochotnicza Straż Pożarna  

w Ciepłowodach, 

• Ochotnicza Straż Pożarna               

w Dobrzenicach. 

Jednostki liczą łącznie 86 członków, 

w tym 53 w OSP Ciepłowody  

i 29 w OSP Dobrzenice. W  tym męż-

czyzn 80 i 6 kobiet. 

OSP Ciepłowody jest wpisana 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

OSP Ciepłowody w roku sprawoz-

dawczym brała udział w  66 wyjazdach, 

w tym: pożary - 25, miejscowe zagroże-

nia - 37  fałszywe alarmy - 4. OSP Do-

brzenice 16 wyjazdów, w tym: 10 poża-

rów, 6 miejscowych zagrożeń.

 

DODATKOWE DOFINANSOWANIA UZYSKANE PRZEZ OSP  

W GMINIE CIEPŁOWODY W 2020 ROKU 

LP NAZWA PROJEKTU KWOTA  

DOFINANSOWANIA 

1. „PROMOCJA IDEI ODNOWY WSI  

DOLNOŚLĄSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  

CIEPŁOWODY PO PRZEZ WYPOSAŻENIE  

MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW 2020” 

– OSP CIEPŁOWODY 

5 000, 00 zł 

2. „FUNDUSZ SKŁADKOWY 2020”  

– OSP DOBRZENICE 

3 300, 00 zł 

3. „MAŁY STRAŻAK 2020” – OSP DOBRZENICE 14 756, 00 zł 

 

 

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę  

112.451,34 zł, wydano 106.591,80 zł – 94,79%, w tym: 

 

• ekwiwalent pieniężny dla członków 

OSP za udział w działaniach ra-

towniczo-gaśniczych oraz szkole-

niach pożarniczych naliczany na 

podstawie Uchwały nr 93/XXI/16 

Rady Gminy z dnia 7 lipca 2016 r. 

13.091,95 zł,  

• wynagrodzenie wraz z pochodnymi 

w ramach umowy zlecenie dwóch 

kierowców i koordynatora – 

15.680,18 zł.  

• zakupy materiałów i wyposażenia 

w kwocie 17.862,85 zł. 
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6.3 Policja  
W 2020 roku na terenie Gminy 

Ciepłowody dyżurowało dwóch dziel-

nicowych, którzy przyjmowali intere-

santów  

w każdy wtorek od godz. 9.00  

do 12.00; przy pl. Mickiewicza 2  

w Ciepłowodach 

 

Rejony służbowe dzielnicowych, działających na terenie Gminy Ciepłowody 

 

Zdarzenia w 2020 roku 

Art. 178a § 1KK kierujący pojazdami mechanicznymi 8 

Włamania 6 

Kradzieże 4 

Wypadki drogowe 2 

Zniszczenia mienia 0 

Rozboje 0 

Bójka i pobicie 0 

Uszkodzenie ciała 1 

Przestępstwo narkotykowe 1 

Razem 22 

 

Wypadki, kolizje i zdarzenia drogowe na terenie Gminy Ciepłowody 

23 

Wypadki kolizje inne zdarzenia drogowe 

 

2 17 0 

 

Procedura Niebieskiej Karty prowadzona przez dzielnicowych 10 

Ilość sporządzonych Niebieskich Kart podczas 

interwencji Policji 
10 

Liczba odnotowanych interwencji Policji 157 

 

Postępowania o wykroczenia na terenie gminy 

MKK WN ODST 

9 18 14 

 

 asp. sztab. Rafał Smela asp. sztab. Jarosław Kępka 

Nr rejonu  

pozamiejskiego 
9 20 

Skład rejonu 

Ciepłowody: ul. Ząbko-

wicka, Kolejowa, Ogrodowa, 

Polna, Dobrzenicka, 

Szkolna, Boczna, Osiedle, 

Sportowa, pl. Mickiewicza, 

Stawowa, miejscowości: 

Karczowice, Kobyla Głowa, 

Koźmice, Tomice 

Baldwinowice, Brochocim,  

Cienkowice, Czesławice,  

Dobrzenice, Jakubów,  

Janówka, Muszkowice,  

Piotrowice Polskie,  

Stary Henryków, Targowice,  

Wilamowice 
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7. Fundusze Sołeckie  
 
7.1 Wstęp  

 
Fundusz sołecki stanowią 

środki wyodrębnione z budżetu 

gminy (na podstawie ustawy  

21 lutego 2014 r. o funduszu sołec-

kim), zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie  

życia mieszkańców. Warunkiem 

przyznania w danym roku budżeto-

wym środków z funduszu sołeckiego 

(zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu 

sołeckim) jest złożenie do wójta  

(burmistrza, prezydenta miasta) 

przez sołectwo wniosku (do 30 wrze-

śnia roku poprzedzającego rok bu-

dżetowy, którego wniosek dotyczy). 

Wniosek taki musi zostać uchwalony 

przez zebranie wiejskie z inicjatywy 

sołtysa, rady sołeckiej lub co naj-

mniej 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa.

 

7.2 Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2020 rok  
 

Lp. 
SOŁEC-

TWO 

ŚRODKI  

FUNDUSZU 

PRZYPADA-

JĄCE NA SO-
ŁECTWO 

NAZWA ZADANIA 

WYDATKI W RAMACH 

FUNDUSZU  

SOŁECKIEGO 

  Plan 
WYKONA-

NIE 

1. 
Baldwino-

wice 
12 148,81 

1) Wykonanie placu 

zabaw 
12 148,81    12 147,10    

  12 148,81    12 147,10    

2. Brochocin 11 691,15 

1) Remont remizy OSP 

wspólnie z Dobrzeni-

cami 

2 440,00    2 440,00    

2) Utrzymanie zieleni  200,00    198,00    

3) Remont schodów 

zewnętrznych - zada-
nie wspólne z Dobrze-

nicami 

3 000,00    3 000,00    

4) Doposażenie placu 

zabaw 

5 101,15    4 910,00    

950,00    950,00    

  11 691,15    11 498,00    

3. 
Cienko-

wice 
11 857,57 

1) Zakup kosza na 

śmieci 
150,00    150,00    

2) Utrzymanie zieleni 1 410,99    1 181,35    

3) Wykonanie altanki 
wraz z ławkami 

9 457,82    9 456,11    

4) Imprezy okoliczno-
ściowe 

338,76    338,76    

6) Wykonanie doku-
mentacji 

500,00    497,70    

  11 857,57    11 623,92    

4. 
Ciepło-

wody 
41 605,50 

1) Naprawa dróg 

transportu rolnego 

4 135,50    3 420,00    

4 250,00    4 209,37    

2 720,00    2 718,30    
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2) Doposażenie OSP - 

zakup kosiarki i nożyc 

do zieleni 

3 000,00    3 000,00    

3)  Doposażenie Sali 

widowiskowej GOK 
4 303,00    4 301,60    

4) Doposażenie KGW - 
zakup nagłośnienia 

2 500,00    2 500,00    

5) Doposażenie boiska 

sportowego - zakup 

bramek 

3 000,00    3 000,00    

6) Wykonanie ogrodze-

nia placu zabaw 
6 780,00    6 780,00    

7) Wykonanie monito-

ringu  

9 171,00    7 971,00    

1 746,00    1 746,00    

  41 605,50    39 646,27    

5. 
Czesła-

wice 
10 526,19 

1) Wyposażenie świe-

tlicy 
5 206,97    5 206,96    

2) Utrzymanie zieleni - 

zakup kosy spalinowej 
2 500,00    2 500,00    

3) Doposażenie placu 

zabaw 
2 819,22    2 454,99    

  10 526,19    10 161,95    

6. 
Dobrze-

nice 
17 391,10 

1) Remont remizy OSP 

Dobrzenice 
6 455,10    6 455,10    

2) Utrzymanie zieleni 936,00    933,05    

3) Remont schodów 

zewnętrznych - zada-
nie wspólne z Brocho-

cinem 

10 000,00    10 000,00    

  17 391,10    17 388,15    

7. Jakubów 10 692,61 

1) Utrzymanie zieleni 650,00    335,38    

2) Wykonanie kostki 

betonowej pod altaną 
8 492,61    8 492,61    

3) Konserwacja prze-

pustów i urządzeń me-

lioracyjnych 

1 550,00    1 550,00    

  10 692,61    10 377,99    

8. Janówka 13 563,39 

1) Utrzymanie zieleni 
1 080,00    0,00    

 

383,39    383,20     

2) Wykonanie nowej 

nawierzchni pod al-

taną  

9 300,00    9 299,98     

3) Wykonanie opaski 

betonowej przy altanie 
600,00    599,99     

4) Konserwacja placu 

zabaw 
2 200,00    2 200,00     

  13 563,39    12 483,17     

9. 
Karczo-

wice 
10 276,56 

1) Konserwacja rowu 

gminnego 
9 076,56    9 058,44     

2) Utrzymanie zieleni 900,00    900,00     
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4) Utrzymanie i kon-

serwacja placu zabaw 
300,00    292,93     

  10 276,56    10 251,37     

10. 
Kobyla 

Głowa 
13 064,13 

1) Utrzymanie zieleni 
1 000,00       

700,00       

2) Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej  
9 364,13       

3) Imprezy okoliczno-

ściowe 

1 250,00       

750,00       

  13 064,13    0,00     

11. Koźmice 13 480,18 

1) Czyszczenie i pogłę-
bienie zbiornika 

10 330,18    10 330,18     

2) Zakup kosza na 

śmieci 
100,00    100,00     

3) Utrzymanie zieleni 
600,00    0,00     

400,00    395,24     

4) Zakup monitoringu 1 850,00    1 850,00     

5) Utrzymanie i kon-

serwacja placu zabaw i 

boiska 

200,00    200,00     

  13 480,18    12 875,42     

12. 
Muszko-

wice 
16 725,41 

1) Utrzymanie zieleni 700,00    211,38     

2) Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej  11 725,41 11 713,60 
 

3) Zakup nagłośnienia 1 000,00    1 000,00     

4) Zakup monitoringu 

zewnętrznego 
3 018,64    3 018,00     

5) Imprezy okoliczno-

ściowe 
281,36    281,36     

  16 725,41    16 224,34     

13. 

Piotro-

wice Pol-
skie 

14 062,66 

1) Utrzymanie zieleni 562,66    468,85     

2) Remont świetlicy 

wiejskiej wraz z doku-

mentacją 

13 500,00    13 462,46     

  14 062,66    13 931,31     

14. 
Stary 

Henryków 
20 636,33 

1) Utrzymanie zieleni 
170,00    0,00     

200,00    188,59     

2) Zakup środków czy-

stości 
100,00    98,89     

3) Remont świetlicy 

wiejskiej wraz z doku-

mentacją 

18 066,33    18 066,33     

4) Konserwacja placu 
zabaw i ławek 

600,00    565,80     

5) Zakup nagłośnienia 1 500,00    1 499,00     

  20 636,33    20 418,61     

15. Targowica 14 686,74 

1) Utrzymanie zieleni 2 996,00    2 996,00     

2) Zakup tablicy ogło-

szeń 
1 217,70    1 217,70     

3) Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej 
4 282,30    4 282,10     



 
 

    
       Raport o stanie gminy | Fundusze Sołeckie 
 

 

110 

  

4) Doposażenie boiska 2 190,74       

5) Utrzymanie i kon-

serwacja placu zabaw 
4 000,00    4 000,00     

  14 686,74    12 495,80     

16. Tomice 10 567,80 

1) Utrzymanie zieleni 
500,00    0,00     

520,00       

2) Imprezy okoliczno-

ściowe 
300,00       

3) Utrzymanie i kon-

serwacja placu zabaw 

zakup plandeki 

1 800,00    1 800,00     

4) Doposażenie placu 

zabaw wraz z doku-
mentacją 

6 947,80    6 236,10     

500,00    350,00     

  10 567,80    8 386,10     

17. 
Wilamo-

wice 
13 605,00 

1) Utrzymanie zieleni 60,00    60,00     

2) Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej  
850,00    841,66     

3) Remont świetlicy 

wiejskiej 
9 165,03    9 125,00     

4) Wycena prac re-

montowych świewtlicy 

wiejksiej- kosztorys 

1 000,00    1 000,00     

5) Imprezy okoliczno-

ściowe 
1 312,27    1 312,27     

6) Doposażenie placu 

zabaw 
1 217,70    1 217,70     

  13 605,00    13 556,63     

  RAZEM 256 581,13   
256 

581,13 
233 466,13  

 

 

7.3 Inwestycje 
 

W ramach funduszu w 2020 roku zrealizowano następujące inwestycje. 

 

W sołectwie Brochocin, Czesławice i Tomice doposażone zostały istniejące place 

zabaw i siłownie zewnętrzne na łączną kwotę 13.601,09 zł.  

 

W sołectwie Cienkowice wykonano altanę wolnostojącą wraz z ławkami za kwotę 

9.456,11 zł.  

 

W sołectwie Ciepłowody został zamontowany monitoring na placu zabaw i przed 

budynkiem GOKiP oraz zostało wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw  

na łączną kwotę 16.497,00 zł.  

 

Baldwinowice - W ramach zadania został doposażony plac zabaw o konik-bujak, 

zjeżdżalnie i huśtawkę wahadłową – podwójną. Całkowity koszt 12 148,81 zł. 
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Dobrzenice - Zakres zadania inwestycyjnego dotyczył wykonania nawierzchni  

kamiennej biegu schodowego zewnętrznych schodów terenowych w miejscowości  

Dobrzenice w granicach gminnej działki drogowej nr ewid. gruntu 267. Zadanie  

zrealizowane z Budżetu Gminy oraz funduszu sołeckiego wsi Dobrzenice  

w wysokości 10 000 zł. oraz wsi Brochocin w wysokości 3 000 zł. Zadanie  

zrealizowane w ramach umowy Nr BGP.272.2.2020. Protokół odbioru końcowego 

zadania z dnia 28.05.2020r. Całkowity koszt 37 000 zł. 

 

W sołectwie Jakubów zostały zakupione przepusty betonowe oraz wykonano 

utwardzenie terenu z kostki betonowej pod altankę na łączną kwotę 18.484,91zł.  

 

W sołectwie Janówka również została wykonana nowa nawierzchnia pod altanę  

w kwocie 9.299,98 zł.  

 

Zakupiono płyty ażurowe do sołectwa Karczowice – 8.175,62 zł.  

 

Koźmice - Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice.  

W ramach wykonano zabezpieczenie ścian zbiornika poprzez wycinkę krzaków  

i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika łącznie z obłożeniem płytami  

betonowymi. Wykonano nasyp górnej części zbiornika oraz odmulono dno. Cał-

kowity koszt zadania 10 330,18 zł 

 

W sołectwie Muszkowicach została doposażona świetlica wiejska (krzesła, stoły, 

itp.)oraz został zamontowany monitoring na łączną kwotę 14.731,60 zł. 

 

W sołectwie Targowica została wymieniona tablica ogłoszeń oraz została przepro-

wadzona konserwacja placu zabaw na łączną kwotę 5.217,70 zł.  

 

W Wilamowicach został przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej za kwotę 

9.125,00 zł.  
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Uzyskana wartość danego wskaźnika ze „Strategii Rozwoju Gminy  
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Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R] 
Wartość  

wskaźnika 

Obszar strategiczny: Środowisko i zasoby 

Liczba zrealizowanych wydarzeń/ projektów z zakresu  

turystyki aktywnej [R] 
2 GOKiP 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  

turystyki [R] 
100 GOKiP 

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych  

w zakresie dziedzictwa kulturowego i kultury [P] 
1 GOKiP 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  

w zakresie dziedzictwa kulturowego i kultury [R] 
50 GOKiP 

Obszar strategiczny: wysoka jakość infrastruktury i usług 

Liczba zrealizowanych projektów ochrony zdrowia,  

w tym profilaktyki, promocji i edukacji w zdrowiu [P] 
4 OZ 

Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych projektach 

ochrony zdrowia [R] 
266 OZ 

Liczba dzieci uczestniczących w zrealizowanych projektach 

ochrony zdrowia [R] 
215 OZ 

Liczba personelu medycznego uczestniczącego w zrealizowa-

nych projektach ochrony zdrowia [R] 
4 OZ 

Obszar strategiczny: Aktywność, współpraca, promocja 

Liczba projektów partnerskich zrealizowanych z udziałem  

organizacji pożytku publicznego [P] 

1 GOKiP 

4 OŚRiS 

Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych [P] 1 OŚRiS 

Liczba wdrożonych narzędzi promocji [P] 4 GOKiP 

(na podstawie danych Referatu OŚRiS, GOKiP oraz SP ZOZ GOZ.



 

Załącznik nr 2 

do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  
 Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy  

Ciepłowody w roku 2020 
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Lp. 
uchwała  

(numer oraz dzień) 
przedmiot uchwały 

stan  

wykonania  

(podać: 

uchwała  

wykonana/ 

w trakcie  

wykonywania)  

podmiot  

odpowiedzialny  

za wykonanie 

1. 
Uchwała nr 92/XVII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planów 
pracy Rady Gminy i Komisji 
Rady Gminy na 2020 rok. 

WYKONANA 

Przewodniczący 
Rady Gminy  

oraz  
Przewodniczący 

Komisji 

2. 
Uchwała nr 93/XVII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
|Alkoholowych na terenie 

Gminy Ciepłowody na 2020 rok 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

3. 
Uchwała nr 94/XVII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 
stawek jednostkowych  

dotacji przedmiotowej dla  
samorządowego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji  

w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS 

4. 
Uchwała nr 95/XVII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

5. 
Uchwała nr 96/XVII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 roku. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

6. 
Uchwała nr 97/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

zmieniający uchwałę  
Nr 217/XLVII/18 w sprawie 

ustalenia szczegółowych  
zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia 
- schroniskach dla osób bez-

domnych 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

7. 
Uchwała nr 98/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 16 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia  
6 czerwca 2017 roku Rady 

Gminy Ciepłowody w sprawie 
szczegółowych warunków 

|przyznawania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycz-

nych usług opiekuńczych  
dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi, oraz szczegółowe 
warunki częściowego  

lub całkowitego zwolnienia  
od opłat, jak również tryb  

ich pobierania 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

8. 
Uchwała nr 99/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia  
"Programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Ciepłowody  
w 2020 roku" 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat OŚRiS 
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9. 
Uchwała nr 100/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zamiaru połączenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ciepłowodach i Gminnego 
Ośrodka Kultury i Promocji  

w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat OR 

10. 
Uchwała nr 101/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia  
wysokości stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej  
dla Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat OŚRiS 

11. 
Uchwała nr 102/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

12. 
Uchwała nr 103/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie ustalenia  

wysokości oraz zasad  
wypłacania diet dla radnych 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

13. 
Uchwała nr 104/XVIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia  
wynagrodzenia Wójta Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat OR 

14. 
Uchwała nr 105/XIX/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie rozszerzenia  
zasięgu nazwy ulicy Osiedle po-

łożonej w miejscowości  
Ciepłowody 

WYKONANA 

Przewodniczący 
Rady Gminy 
- realizuje  

Referat OŚRiS 

15. 

Uchwała nr 106/XIX/20 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje  
Referat FiP 

16. 
Uchwała nr 107/XIX/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie przystąpienia  
do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 

obszaru położonego  
w obrębie Muszkowice 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat BGP 

17. 
Uchwała nr 108/XIX/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie przystąpienia  
do opracowania zmiany miej-

scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Cie-
płowody w obrębie Dobrzenice, 

dz. nr 78/2 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje 

Referat BGP 

18. 
Uchwała nr 109/XX/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie 
Ciepłowody, w roku szkolnym 

2020/2021 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje 
Referat OR 

19. 

Uchwała nr 110/XX/20 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania  

finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej  

w Ciepłowodach za 2019 r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje  
Gminna  

Biblioteka  
Publiczna 

20. 
Uchwała nr 111/XXI/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Ciepłowody wotum  

zaufania 
WYKONANA 

Rada Gminy  
Ciepłowody 

21. 
Uchwała nr 112/XXI/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 

gminy Ciepłowody za 2019 rok 

WYKONANA 
Rada Gminy  
Ciepłowody 



 

Załącznik nr 2 

do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  
 Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy  

Ciepłowody w roku 2020 
 

116 

  

22. 
Uchwała nr 113/XXI/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu  
za 2019 rok 

WYKONANA 
Rada Gminy  
Ciepłowody 

23. 
Uchwała nr 114/XXI/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

24. 
Uchwała nr 115/XXI/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania Finansowego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ciepłowodach za 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

SP ZOZ GOZ  

25. 
Uchwała nr 116/XXI/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na zniesienie współwłasności 
nieruchomości gruntowej  
niezabudowanej położonej  

w miejscowości Wilamowice, 
gmina Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS 

26. 
Uchwała nr 117/XXII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z 30 września 2020 r. 

w sprawie zmian  
w wieloletniej prognozie  

finansowej Gminy Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

27. 
Uchwała nr 118/XXII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z 30 września 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

28. 

Uchwała nr 119/XXII/20 

Rady Gminy Ciepłowody  
z 30 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia  

kredytu długoterminowego 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje  
Referat FiP 

29. 
Uchwała nr 120/XXII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z 30 września 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy 
Ciepłowody do prac nad  

utworzeniem i opracowaniem 
dokumentów programowych 
Zintegrowanych Inwestycji  

Terytorialnych Południowego 
Obszaru Funkcjonalnego 

WYKONANA/  

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 

30. 
Uchwała nr 121/XXII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z 30 września 2020 r. 

w sprawie przyznania dotacji 

na prace konserwatorskie,  
restauratorskie i roboty  

budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru zabyt-

ków na terenie Gminy  
Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 

31. 

Uchwała nr 122/XXII/20 

Rady Gminy Ciepłowody  
z 30 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi  
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

na działalność Dyrektora  
Zespołu Szkolno - Przedszkol-

nego w Ciepłowodach 

WYKONANA 
Przewodniczący 

Rady Gminy  

32. 
Uchwała nr 123/XXII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z 30 września 2020 r. 

w sprawie załatwienia skarg  
z dnia 5 i 14 sierpnia 2020 

roku na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkolno- Przedszkol-

nego w Ciepłowodach 

WYKONANA 
Przewodniczący 

Rady Gminy  

33. 
Uchwała nr 124/XXII/20 
Rady Gminy Ciepłowody 

z 30 września 2020 r. 

w sprawie wyboru  
Przewodniczącego  

Rady Gminy 
WYKONANA 

Rada Gminy  
Ciepłowody 
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34. 
Uchwała nr 125/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia zasad  
i trybu przeprowadzania  
konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy  

Ciepłowody. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat OR 

35. 
Uchwała nr 126/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  
w sprawie powołania  

członków Komisji Oświaty  
i Zdrowia 

WYKONANA 
Rada Gminy  
Ciepłowody 

36. 
Uchwała nr 127/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  
w sprawie powołania  

członków Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji 

WYKONANA 
Rada Gminy  
Ciepłowody  

37. 

Uchwała nr 128/XXIII/20 

Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie powołania  
członków Komisji Rewizyjnej 

WYKONANA 
Rada Gminy  

Ciepłowody 

38. 
Uchwała nr 129/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z 10 listopada 2020 r. 

w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania  
przestrzennego dla obszaru  

położonego w obrębie wsi  
Kobyla Głowa 

WYKONANA  

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 

39. 
Uchwała nr 130/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2020 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

40. 
Uchwała nr 131/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

w sprawie wymagań jakie  
powinien spełniać przedsię-

biorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia  
w zakresie opróżniania  

zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości  

ciekłych na terenie Gminy  
Ciepłowody. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS  

41. 
Uchwała nr 132/XXIII/20 
Rady Gminy Ciepłowody  
z 10 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia  
6 czerwca 2017 roku Rady 

Gminy Ciepłowód w sprawie 
szczegółowych warunków przy-

znawania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycz-

nych usług opiekuńczych  
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, oraz szczegółowe 

warunki częściowego  

lub całkowitego zwolnienia  
od opłat, jak również tryb  

ich pobierania 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS   

42. 
Uchwała nr 133/XXIV/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  
Nr 217/XLVII/18 w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodkach wsparcia 
- schroniskach dla osób  

bezdomnych 

WYKONANA 

Wójt Gmin 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS 

43. 
Uchwała nr 134/XXIV/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie: Programu  
współpracy Gminy Ciepłowody  
z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi  

WYKONANA 

Wójt Gmin 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS 
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w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku  
publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021 

44. 
Uchwała nr 135/XXIV/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej 
 Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Rada Gminy  
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

45. 
Uchwała nr 136/XXIV/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 w sprawie budżetu gminy na 
2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gmin 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

46. 

Uchwała nr 137/XXV/20 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje  
Referat FiP 

47. 
Uchwała nr 138/XXV/20 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP  
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REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU 

Dział 
Roz-

dział 

Para-

graf 

Treść Plan po  

zmianach na 

31.12.2020 

Wykonanie % 

 

600   Trans+++ 

port i łączność 

3 020 337,64 137,10 0  

 60016  Drogi publiczne gminne 3 020 337,64 137,10 0  

  6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
3 020 337,64 137,10 0 

 

   

Przebudowa drogi gminnej  

nr 118122D ul. Osiedle  

w Ciepłowodach na odcinkach 

246m i 691,65m w ramach  

Funduszu Dróg Samorządowych 

3 020 337,64 137,10 0 

 

700   Gospodarka mieszkaniowa 8 845,00 0 0  

 70005  
Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami 
8 845,00 0 0 

 

  6060 

Wydatki na zakupy  

inwestycyjne jednostek  

budżetowych 

8 845,00 0 0 

 

   
Wykup udziału  

w nieruchomości wspólnej 8 845,00 0 0 
 

750   Administracja publiczna 30 000,00 29 980,00 99,93  

 75023  
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
30 000,00 29 980,00 99,93 

 

  6060 

Wydatki na zakupy  

inwestycyjne jednostek  

budżetowych 

30 000,00 29 980,00 99,93 

 

   
Zakup serwera  

bazodanowego 
30 000,00 29 980,00 99,93 

 

801   Oświata i wychowanie 24 000,00 24 000,00   

 80195  Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 100  

  6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
24 000,00 24 000,00 100 

 

   

Remont hali przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

w Ciepłowodach 
24 000,00 24 000,00 100 

 

900   
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
88 364,18 74 130,18 83,89 

 

 90001  
Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód 
10 330,18 10 330,18 100 

 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

10 330,18 10 330,18 100  

   
Przebudowa zbiornika  

retencyjnego w Koźmicach 
10 330,18 10 330,18 100 
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 90095  Pozostała działalność 78 034,00 63 800,00 81,76  

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
78 034,00 63 800,00 81,76 

 

   
Remont schodów zewnętrznych  

w Dobrzenicach 
37 000,00 37 000,00 100 

 

   

Remont uszkodzonego muru  

kamiennego w granicach działki 

gminnej nr 267 w Dobrzenicach 
41 034,00 26 800,00 65,31 

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

71 066,33 69 000,00 97,09  

 92109  
Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 
71 066,33 69 000,00 97,09 

 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
71 066,33 69 000,00 97,09 

 

   

Modernizacja pomieszczeń  

w budynku GOKiP na I piętrze 

wraz z montażem i wymianą krat 
50 000,00 48 000,00 96 

 

   
Remont świetlicy w Starym  

Henrykowie 
21 066,33 21 000,00 99,68 

 

926   Kultura fizyczna 12 148,81 12 147,10 99,99  

 92695  Pozostała działalność 12 148,81 12 147,10 99,99  

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
12 148,81 12 147,10 99,99 

 

   
Wykonanie placu zabaw  

w Baldwinowicach 
12 148,81 12 147,10 99,99 

 

  
Razem 3 254 761,96 209 394,38   
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