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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 2021 roku. 

 

Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej  

http://bip.cieplowody.pl/ oraz na stronie https://cieplowody.pl  
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Szanowni Państwo,  

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepłowody,  

nie wiedząc kiedy upłynął 2021 rok przedstawiam Pań-

stwu kolejny raport o stanie gminy. Miniony rok bez 

wątpienia jest zaliczymy do trudnego, pełnego obaw  

o sytuację gospodarczą ale był też rokiem nadziei. Takie 

spostrzeżenia spowodowane zostały pandemią, dosyć 

dynamiczną zmianą sytuacji gospodarczej naszego kra-

ju, a co za tym idzie każdego z Nas. Wielokrotnie mówi-

liśmy, że pandemia zmieni nasze zachowania, spostrze-

żenia i myślę że tak się stało. Jednak pomimo widocz-

nych negatywnych zmian podejmowaliśmy wyzwania 

pozwalające na stały rozwój naszej „Małej Ojczyzny” – 

Gminy Ciepłowody. 

 
W roku 2021 udało nam się zrealizować część małych zadań, uporządkować szereg 

działań, które stanowiły podwaliny do realizacji przyszłych, największych zadań 

inwestycyjnych. Niektóre inwestycje są już w trakcie realizacji, inne rozpoczną  

się w niedługim czasie. Przypomnę jedynie, że pracy administracyjnej, która bez 

wątpienia jest najtrudniejsza i czasochłonna w całym procesie, zwyczajnie na pozór 

nie widać. Natomiast, bez wątpienia praca ta pozwala na to aby finalnie inwestycje 

mogły zostać zrealizowane.  

 
Coraz częściej nasz niewielki samorząd staje przed dylematem czy pomimo pozyska-

nych dużych zewnętrznych środków finansowych, zdołamy zrealizować zaplanowa-

ne zadania. Pytanie wynika tylko i wyłącznie z możliwości finansowych gminy po-

trzebnych na pokrycie wkładów własnych na realizację inwestycji, które  

ze względu na gigantyczny wzrost cen czy niekorzystne warunki umów kredytowych 

stają się dla Nas problematyczne. 

 
Przypomnę również o tym, że nieustannie pracujemy nad pozyskiwaniem zewnętrz-

nych środków finansowych, na zadania nie tylko inwestycyjne również inne dziedzi-

ny ważne dla naszych mieszkańców. Ponownie uzyskaliśmy duże wsparcie finanso-

we dla oświaty w Gminie Ciepłowody czy pomoc dla mieszkańców  

w modernizacji systemów grzewczych, remonty cieków, itp. 

 
Wszystko co robimy, każde osiągniecie, możliwość realizacji zadań jest podyktowane 

pracą i współpracą osób różnych środowisk administracyjnych, osób zaangażowa-

nych w nasze życie z chęci współpracy i życzliwości. Dlatego jak każdego roku pra-

gnę podziękować za współpracę z Urzędem Gminy instytucjom, sołectwom, parafiom, 

jednostkom OSP, przedsiębiorcom, a także wszystkim osobom, z którymi dane było 

nam w minionym roku współpracować. Każde działanie ukierunkowane  

na poprawę funkcjonowania samorządu, wsparcie jego rozwoju, zwyczajną podpo-

wiedź dnia codziennego oceniam za wzorowe i bardzo serdecznie za to dziękuje. 

Dziękuję stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym działającym na terenie na-

szej Gminy. Dziękuję również radnym gminy, radnym powiatu, reprezentujących na-

szą Gminę oraz sołtysom naszej wspólnoty, jak i współpracownikom. Dziękuję rów-

nież za każdą okazaną pomoc i ofiarność otrzymaną z zewnątrz od przedstawicieli 

administracji rządowej. 
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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 2021 r., poz. 1372  

ze zm.) wprowadzono nową instytu-

cję prawną – Raport o stanie gminy. 

Wójt, co roku do 31 maja  

przedstawia Radzie Gminy Raport  

o stanie gminy. Raport obejmuje  

podsumowanie działalności Wójta  

w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał rady gminy  

oraz funduszu sołeckiego. 

Raport o stanie Gminy rozpa-

trywany jest podczas sesji, na której 

podejmowane są uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolu-

torium Wójtowi. Rozpatrywany om 

jest w pierwszej kolejności, a etap 

debaty kończy się przeprowadzeniem 

głosowania nad udzieleniem Wójtowi 

wotum zaufania. 

 

 

W realizacji zadań własnych Gminy 

Wójt podlega wyłącznie Radzie Gmi-

ny. Rada Gminy kontroluje 

działalność Wójta, gminnych jedno-

stek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych Gminy. W tym celu 

powołuje komisję rewizyjną 

 

Skład Rady Gminy: 

Przewodniczący Rady 

Damian Cieślik  

Wiceprzewodniczący Rady 

Adam Klepacki   

 

Aleksandra Michniak - Gudzowska  

Robert Czerwiński 

Alicja Giergiczna 

Michał Cwanek  

Justyna Kłocko 

Helena Konowalczuk 

Paweł Kopeć 

Mateusz Sobczyk 

Ewa Zerek 

Weronika Stopyra 

Marzena Prygoń 

Edyta Pięta 

Tadeusz Kukuczka 

Sytuacja związana z epidemią COVID-19, z którą zmaga się świat również  

w 2021 roku, wpłynęła również także na pracę Radnych Gminy. Sesje odbywały 

się stacjonarnie, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego, odpowiednim 

ustawieniem sali oraz zachowaniem odstępów i środków ochrony osobistej.  

 

Gmina Ciepłowody udostępnia na stronie internetowej transmisje z sesji. Miesz-

kańcy mogą uczestniczyć w nich na bieżąco bądź obejrzeć zapis wideo w póź-

niejszym terminie.  

 

Rada Gminy Ciepłowody pracowała w 2021 roku w obrębie 4 komisji. Ich wykaz 

wraz z członkami przedstawiono poniżej. 
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Komisja Rewizyjna: 

Michał Cwanek - Przewodniczący 

Mateusz Sobczyk Wiceprzewodniczący 

Justyna Kłocko -  Członek Komisji 

Ewa Zerek - Członek Komisji  

Aleksandra Michniak-Gudzowska - 

Członek Komisji 

 

 

 

Komisja Gospodarki i Budżetu:  

Adam Klepacki  Przewodniczący  

Justyna Kłocko Wiceprzewodnicząca 

Alicja Giergiczna - Członek Komisji   

Helena Konowalczuk - Członek Komisji 

Tadeusz Kukuczka - Członek Komisji 

Mateusz Sobczyk - Członek Komisji 

Robert Czerwiński - Członek Komisji 

Komisja Oświaty i Zdrowia:  

Edyta Pięta - Przewodnicząca  

Weronika Stopyra Wiceprzewodnicząca 

Damian Cieślik - Członek Komisji 

Paweł Kopeć - Członek Komisji 

Marzena Prygoń - Członek Komisji 

Michał Cwanek - Członek Komisji 

Ewa Zerek - Członek Komisji 

Aleksandra Michniak-Gudzowska - 

Członek Komisji 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji: 

Paweł Kopeć - Przewodniczący  

Marzena Prygoń Wiceprzewodnicząca 

Aleksandra Michniak-Gudzowska - 

Członek Komisji 

Justyna Kłocko - Członek Komisji 

Edyta Pięta - Członek Komisji

 
Gmina Ciepłowody: dane geograficzne oraz demograficzne 
 

Gmina Ciepłowody jest gminą 

wiejską, położoną w powiecie ząb-

kowickim, w południowej części 

Dolnego Śląska, w obrębie Wzgórz 

Dobrzenickich, Niemczańskich, 

Szklarskich i Lipowych. Od północy 

graniczy z gminami Strzelin i Kon-

dratowice, a od północnego- zacho-

du, południowego – zachodu i połu-

dniowego – wschodu z gminami 

Niemcza, Ząbkowice Śl. i Ziębice. 

Na obszarze gminy znajduje się: 

Rezerwat przyrody „Muszkowicki 

Las Bukowy” – utworzony w 1966 r. 

ma na celu zachowanie naturalnego 

lasu bukowego oraz ochronę rzad-

kich gatunków roślin. Rezerwat 

znajduje się w całości w obszarze 

Natura 2000 Muszkowicki Las Bu-

kowy i Obszarze Chronionego Krajo-

brazu Wzgórza Niemczańsko Strze-

lińskie.  

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wzgórz Niemczańsko Strzeliń-

skich – zespół krystalicznych wznie-

sień, w większości zalesionych,  

o powierzchni 6180 ha. Charaktery-

zuje się różnorodną szatą roślinną, 

zdominowaną przez lasy. Na obsza-

rze wyróżnia się dwa obręby: Ziębi-

ce-Przeworno, zalesione lasami li-

ściastymi o bogatym runie oraz ob-

ręb Muszkowicki, porośnięty lasami 

liściastymi z przewagą buka. Obszar 

Chronionego Krajobrazu Wzgórz 

Niemczańsko-Strzelińskich obejmuje 

także część lasów przylegających do 

północnej granicy Gminy oraz lasy 

za wschodnią granicą.  

Specjalny Obszar Ochrony Natura 

2000 „Muszkowicki Las Bukowy” 

PLH020068 – obszar obejmujący 

zalesiony fragment doliny potoku  

o krętym, zmiennym korycie oraz 

łagodny stok wzniesienia. Obszar 

ten jest kluczowy dla ochrony siedli-

ska źródlisk wapiennych, będących 

jednym z niewielu obecnie znanych  

i czynnych źródlisk trawertynowych 

w Sudetach. Ponadto występuje  

tu cały szereg rzadkich gatunków 

roślin i zwierząt.  
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Pomniki przyrody – na obszarze 

Gminy znajdują się trzy pomniki 

przyrody w postaci drzew; dwa  

z nich (buki pospolite) znajdują się  

w miejscowości Kobyla Głowa,  

natomiast jeden (lipa drobnolistna) 

w miejscowości Ciepłowody przy  

ul. Bocznej 19.  

Na terenie Gminy występują złoża 

kopalin – surowce metaliczne oraz 

bazalty. Występują one w północnej  

i zachodniej części Gminy, w okolicy 

miejscowości Targowica i Tomice.  

Na północy udokumentowano złoże 

bazaltu „Targowica-Wschód”, przy 

którym działa kopalnia. W zachod-

niej części natomiast występują zło-

ża rudy niklu „Szklary I” i „Szklary – 

Wzgórza Koźmickie”. 

Wśród najważniejszych zabytków 

znajdujących się na terenie Gminy 

Ciepłowody należy wymienić:  

Zamek rycerski w Ciepłowodach – 

zespół zamkowy z XIV w., wzniesio-

ny na obszarze dawnego drewniane-

go grodu, będącego siedzibą rycerza 

z niemieckiego rodu Bart - Albrechta 

z Brodą. Przez stulecia zamek był 

własnością kilku rodów szlachec-

kich, w tym książąt ziębickich,  

a następnie rodu von Seydlitz, który 

przeprowadził jego rozbudowę w sty-

lu renesansowym wg planów archi-

tekta Giovanniego Bernarda z Wero-

ny. Na początku XIX w. zamek spło-

nął, pozostawiając po sobie jedynie 

obwałowania i mury. Obecnie ruiny 

stanowią własność prywatną i nie są 

remontowane. Zachowana jest  

4-kondygnacyjna wieża mieszkalna  

i relikt XIX-wiecznej przebudowy,  

a od strony południowej resztki mo-

stu z przyporami. Zamek znajduje 

się w otoczeniu starych dębów (nie-

które sięgają XV w.). Obok zamku 

znajduje się klasycystyczny, dobrze 

zachowany spichlerz oraz zabudo-

wania folwarku.  

Kościół parafialny pw. Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny – XIII-wieczny kościół muro-

wany, z prezbiterium nakrytym 

pięknym sklepieniem krzyżowym. 

We wnętrzu znajduje się klasycy-

styczny prospekt organowy oraz  

barokowa ambona.  

XVII-wieczny młyn wodny – mu-

rowana budowla wzniesiona pod 

koniec XVII wieku. Na szczytowej 

ścianie obiektu zachował się w bar-

dzo dobrym stare kartusz z datą 

1699 i herbem ówczesnych właści-

cieli wsi - Anny i Joachima Sigi-

munda von Seydlitz.  

Zespół pałacowo-parkowy w Tomi-

cach – folwark z późnobarokowym 

zespołem pałacowym z XVIII wieku.  

Zespół pałacowo-parkowy w Kar-

czowicach – zespół pałacowy z 2 

poł. XIX w. . W otoczeniu pałacu 

znajdują się budynki folwarczne,  

a za budynkiem od strony zachod-

niej – pozostałości parku.  

Zespół pałacowo-parkowy w Koź-

micach – pałac w stylu barokowym, 

powstały w 1696r. dla rodziny von 

Loeben. Wykonany z cegły, dwu-

skrzydłowy - na planie litery "L", 

podpiwniczony, dwukondygnacyjny. 

Na wschód od pałacu znajduje się 

park.  

Na terenie Gminy znajdują się także 

zabytki techniki (np. mosty) oraz 

zabytkowe obiekty produkcyjne. 

Większość obiektów na obszarze 

Gminy nie została ujęta w rejestrze 

zabytków. Na terenie Gminy znajdu-

je się ok. 300 stanowisk archeolo-

gicznych, takich jak wielokulturowe 

osady, cmentarzyska i grodziska. 

Zabytki te mają znaczenie unikalne 

w skali kraju i nierzadko wpisane do 

rejestru zabytków jako dobra kultu-

ry, co wraz z innymi elementami 

środowiska naturalnego i kulturo-

wego przy właściwym zagospodaro-
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waniu może stanowić istotny walor 

turystyczny w Gminie.  

Gmina nie posiada rozwiniętej bazy 

turystycznej. W granicach Gminy 

przebiegają następujące szlaki tury-

styczne:  

• Szlak Ziębice – Piława Dolna (czar-

ny),  

• Szlak Ząbkowice Śląskie – Henry-

ków (niebieski),  

• Szlak Łagiewniki – Ziębice (czerwo-

ny),  

• Odcinek Szlaku Cysterskiego na 

Ziemi Ząbkowickiej.  
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różnica -23 
 
 
 
 
 
 
    

 

   Liczba mieszkańców gminy                               Ruch naturalny w 2021 r.  

wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.  

 

2 952 mieszkańców     34 urodzeń  
(w tym 1 482 kobiety 1 528 mężczyzn)       (w tym 16 dziewczynek 18 chłopców) 
 

 
 
 
Zameldowania w 2021 r.  57 zgonów  
91 osoby  
 (w tym 27 kobiety; 30 mężczyzn) 

 
Wymeldowania w 2021 r;  

68 osób 
 
 
 

Wydane w 2021 r.  

dowody osobiste - 178  
 
 
 

Liczba mieszkańców Gminy na 

dzień 31 grudnia 2020 roku  

to 3 010 osób, natomiast na dzień 

31 grudnia 2021 roku to 2 952 osób.  

W 2021 roku urodziło się 34 

dzieci, w tym 16 dziewczynek oraz 

18 chłopców.  

Odnotowano 57 zgonów, w tym 

27 kobiet oraz 30 mężczyzn. Wyso-

kie statystyki zgonów wynikają  

z faktu, że na terenie Gminy Ciepło-

wody w miejscowości Tomice znajdu-

je się Rezydencja Seniora. Ze wzglę-

du na wiek przebywających tam 

osób w USC odnotowywane są licz-

niejsze zgony. 

Ogólna liczba zawartych mał-

żeństw  23, w tym 4 zarejestrowane 

w USC Ciepłowody. Liczba rozwodów 

3. 
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INFORMACJA O STRUKTURZE 
BEZROBOCIA W POSZCZEGÓLNYCH 

GMINACH POWIATY ZĄBKOWICKIEGO

Liczba osób bezrobotnych  

z terenu Gminy Ciepłowody zareje-

strowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Zębowicach Śl., według sta-

nu na dzień 31 grudnia 2021r.,  

wynosiła 89 osób, w tym 40 stanowi-

ły kobiety oraz 49 mężczyzn. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bardo –   ogółem 135 osób;   w tym 62 kobiety. 

➢ Ciepłowody – ogółem 89 osób;   w tym 40 kobiet. 

➢ Kamieniec Z. –  ogółem 192 osoby;   w tym 106 kobiety. 

➢ Stoszowice –  ogółem 152 osoby;   w tym 79 kobiety. 

➢ Ząbkowice Śl. –  ogółem 531 osób;   w tym 256 kobiety. 

➢ Ziębice –   ogółem 535 osób;   w tym 286 kobiety. 

➢ Złoty Stok –   ogółem182 osób;   w tym 90 kobiety 

 

 

 

 

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

na dzień 31.12.2021 r. 
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Gmina Ciepłowody: główne kierunki działań w 2021 roku 
 

W 2021 roku świat drugi rok 

zmagał się z pandemią COVID-19, 

co wpłynęło na wiele aspektów życia 

i działalności publicznej, w tym na 

opiekę medyczną, szkoły, kulturę 

oraz inwestycje. Mimo przeciwności, 

Gmina Ciepłowody inwestowała  

w budowę i rozbudowę infrastruktu-

ry, zarówno drogowej, jak i związanej 

z gospodarką wodno-ściekową.  

Zadania te mają na celu zapewnienie 

podstawowych potrzeb społeczności 

zamieszkującej na terenie Gminy. 

Największe inwestycje finansowe 

minionego roku to: przebudowa  

drogi gminnej nr 118122D ul. Osie-

dle w Ciepłowodach na odcinkach 

246 m i 691,65 m w ramach Fundu-

szu Dróg Samorządowych, przebu-

dowa zjazdu z drogi powiatowej  

nr 3004D na działkę nr 1042/1 w 

Ciepłowodach wraz z utwardzeniem 

placu pod stację regazyfikację 

 

Największe wydatki z budżetu 

Gminy związane były z oświatą i wy-

chowaniem (25%) oraz rodziną 

(22%). Te działy stanowiły łącznie 

niemal połowę wydatków. 

Szkoła na terenie Gminy  

ze względu na sytuację epidemiczną 

organizowała nauczanie zdalne,  

a uczniowie otrzymali wsparcie  

w postaci laptopów do nauki online. 

Działania kulturalne i rozryw-

kowe zostały znacznie ograniczone. 

Z uwagi na wprowadzone obostrze-

nia zakazujące większych zgroma-

dzeń nie odbyły się cykliczne impre-

zy, a działalność kulturalna i spor-

towa mogła odbywać się głównie la-

tem, przy zachowaniu odpowiednich 

środków ostrożności. 

W roku 2021 Gmina pracowała 

nad tworzeniem nowej Strategii 

Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata 

2022-2028, zwłaszcza w obszarze 

infrastruktury komunalnej oraz 

ochrony środowiska. 

Finanse Gminy 

Dochodami jednostek samo-

rządu terytorialnego są dochody 

własne, subwencja ogólna i dotacje 

celowe z budżetu państwa. Docho-

dami mogą być również środki po-

chodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi, środki  

z budżetu Unii Europejskiej oraz 

inne środki określone w odrębnych 

przepisach. Dochody własne gminy 

obejmują wszelkie dochody jedno-

stek samorządu terytorialnego z wy-

jątkiem subwencji ogólnych i dotacji 

celowych. Kwestie związane z zobo-

wiązaniami gminy wiążą się z odpo-

wiedzialnością Wójta.  

Organ wykonawczy gminy ma 

możliwość: zaciągania zobowiązań, 

mających pokrycie w ustalonych  

w uchwale budżetowej kwotach wy-

datków, w ramach upoważnień rady 

gminy; emitowania papierów warto-

ściowych w ramach upoważnień ra-

dy gminy; dokonywania wydatków 

budżetowych; zgłaszania propozycji 

zmian w budżecie gminy; dyspono-

wania rezerwami budżetu gminy; 

blokowania środków budżetowych. 
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Budżet Gminy Ciepłowody  

 

 2020 rok 2021 rok 

wydatki budżetowe 13.906.995,79 zł 18.740.312,71 zł 

dochody budżetowe 23.181.140,18 zł 18.542.979,66 zł 

wykonanie dochodów 

podatkowych 
5.146.572,51 zł 5.111.168,51 zł 

stan środków  

na rachunku budżetu 

jednostki 

9.600.987,99 zł 9.313.583,30 zł 

 

 

Gmina Ciepłowody w 2021r. spłacała zobowiązania wcześniej  

zaciągniętego kredytu. 
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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 dro-

gowego; 

• wodociągów i zaopatrzenia w wo-

dę, 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 gmin-

nych 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 publicz-

nej oraz obiektów administracyj-

nych; 

• 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 wdra-

żania programów pobudzania  

aktywności 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 

publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm); 

• współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 

Za realizację zadań własnych  

są odpowiedzialni pracownicy Urzę-

du oraz jednostki organizacyjne 

Gminy
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ciepłowody  

 

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich        (4 osoby) 

  

Referat Finansów i Planowania 
 (7 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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1.1 Pracownicy Urzędu Gminy 

W Urzędzie Gminy Ciepłowody 

w 2021 roku zatrudnionych było  

21 pracowników w pełnym wymiarze 

etatu.  

 

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ciepłowody w 2021 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 
podinsp. ds. kadrowych i obsługi  

organów gminy 

4 Grudzińska Grażyna 
podinsp. ds. obywatelskich,  

archiwista zakładowy  

5 Urszula Pleśniarka pomoc administracyjna 

Referat Finansów i Planowania 

6 Kowalska Monika Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu  

7 Maria Grzesik  Zastępca Skarbnika 

8 Duraj Katarzyna Główna Księgowa 

9 Toporczyk Marta mł. ref. ds. wymiaru podatków i opłat 

10 Mospan Ilona insp. ds. windykacji należności 

11 Tomkowicz Sylwia insp. ds. księgowości budżetowej 

12 Renata Borgula insp. ds. księgowości 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej 

13 Machnicka – Ernst Agnieszka Kierownik Referatu  

14 Bielecka Katarzyna  
mł. ref. ds. rolnictwa,  

gospodarki wodnej i spraw społecznych 

15 Wójcik Joanna 

mł. ref. ds. gospodarki  

nieruchomościami i gospodarki  

komunalnej 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

16 Sulima Łukasz Kierownik Referatu  

17 Lorenc Eliza referent 

18 Hebda Sebastian  
ref. ds. pozyskiwania środków  

zewnętrznych / informatyk Urzędu 

Pozostali pracownicy 

19 Józefa Przepióra 
robotnik gospodarczy  

(umowa po robotach publicznych) 

20 Magdalena Ozga 
robotnik gospodarczy  

(umowa po robotach publicznych)  

21 Ryszard Zając  
robotnik gospodarczy 

(umowa po robotach publicznych) 
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1.2 Zadania Wójta i Rada Gminy

Zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 ustawy 

o samorządzie gminnym do zadań 

wójta należy w szczególności: 

• przygotowywanie projektów 

uchwał rady gminy; 

• opracowywanie programów roz-

woju w trybie określonym  

w przepisach o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju; 

• określanie sposobu wykonywa-

nia uchwał; 

• gospodarowanie mieniem komu-

nalnym; 

• wykonywanie budżetu; 

• zatrudnianie i zwalnianie kie-

rowników gminnych jednostek  

organizacyjnych; 

W roku sprawozdawczym Wójt 

Gminy Ciepłowody przyjął 88 

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 

głównym księgowym budżetu –  

na wniosek wójta; 

• uchwalanie budżetu gminy, roz-

patrywanie sprawozdania z wy-

konania budżetu oraz podejmo-

wanie uchwały w sprawie udzie-

lenia lub nieudzielenia absoluto-

rium z tego tytułu; 

• rozpatrywanie raportu o stanie 

gminy oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia wotum zaufa-

nia z tego tytułu; 

• określanie wysokości sumy,  

do której wójt może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania; 

• podejmowanie uchwał w sprawie 

przyjęcia zadań. 

W 2021 roku Rada Gminy  

w Ciepłowodach obradowała i po-

dejmowała rozstrzygnięcia na 10 

posiedzeniach. W sprawach należą-

cych do jej kompetencji podjęła 68 

uchwał. Nagrania audio oraz proto-

koły ze wszystkich posiedzeń, a tak-

że podjęte na nich uchwały, organ  

wykonawczy gminy udostępnił do  

publicznego wglądu, publikując  

je w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Ciepłowody. Spra-

wozdanie z wykonania uchwał pod-

jętych przez Radę Gminy Ciepłowody 

w roku 2021 stanowi załącznik Nr 2  

do Raportu o stanie gminy. 

W 2021 roku przeprowadzono 

Narodowy Spis Powszechny Ludno-

ści i Mieszkań. Informacja o wstęp-

nych wynikach wygląda następują-

co: 

 

 

 

 38 036,1 tys. 
Liczba ludności Polski w dniu  
31 marca 2021 r. 
 

 15 340,1 tys. 
Liczba mieszkań w Polsce w dniu 31 
marca 2021 r. 
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1.3 Zamówienia publiczne 
 
Gmina Ciepłowody, jako  

jednostka sektora finansów publicz-

nych jest zobowiązana w zakresie 

nabywania dostaw, robót budowla-

nych lub usług do stosowania prze-

pisów o zamówieniach publicznych. 

Zasady udzielania zamówień pu-

blicznych są sprecyzowane w usta-

wie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021r. poz. 1129).  

W 2021 roku udzielone zosta-

ły 2 zamówienia klasyczne o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

oraz mniejsze od kwot określonych 

w art. 3 w/w ustawy 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 

w tym: Ilość postępowań 

 

Wartość netto [zł] 

 

roboty budowlane 1 
2 111 453,31 zł 

 

dostawy 1 
348 453,13 zł 

 

SUMA 3 2 459 906,44 zł 

 

Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur  

określonych przepisami ustawy 

 

 Wartość netto [zł] 

Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 

8 ustawy 

941 308,65 zł 

Zamówienia, których przedmiotem są usługi prawne, o 

których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy 

 

39 024,36 zł 

SUMA 980 333,01 zł 
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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. Organ prowadzący ma ob-

owiązek zapewnienia założonym placówkom odpowiednich warunków działalno-

ści, 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 2021 r. funkcjonowały: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Ciepłowodach w skład, którego 

wchodziło: 

• Samorządowe Przedszkole „Bajko-

wa Kraina” w Ciepłowodach, 

• Szkoła Podstawowa im. Adama  

Mickiewicza w Ciepłowodach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek Gminny w Ciepłowo-

dach powołany na mocy uchwały  

nr 25/IV/19 Rady Gminy Ciepłowo-

dy z dnia 14 stycznia 2019 r.  

w sprawie utworzenia Żłobka Gmin-

nego w Ciepłowodach i ustalenia 

statutu Żłobka. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Samorządowe 
Przedszkole „Bajkowa 

Kraina” 
w Ciepłowodach

Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza

w Ciepłowodach

Żłobek Gminny 
w Ciepłowodach
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2.2 Żłobek Gminny w Ciepłowodach. 
 

Zadania Żłobka Gminnego 

Zadania realizowane przez Żłobek  

w 2021 roku wynikały z Ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 i  zostały zrealizowa-

ne zgodnie z jej wymogami. Wszystkie 

działania podejmowane w naszym 

Żłobku w 2021 roku miały na celu 

wszechstronny rozwój dziecka. Praca 

polegała w szczególności na:  

✓ zapewnieniu opieki dzieciom w wieku 

do lat 3, w godzinach pracy lub nauki 

rodziców, opiekunów prawnych lub 

innych osób, którym sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

✓ prowadzeniu ewidencji dzieci uczęsz-

czających do żłobka; 

✓ prowadzeniu zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomo-

toryczny dziecka, właściwych  

dla wieku dziecka; 

✓ prowadzenie zajęć dodatkowych: 

➢ logopedycznych – zabaw - ćwiczeń 

dla dzieci z zakresu m.in. uspraw-

niania motoryki aparatu artykula-

cji. (m.in. języka); 

➢ język angielski - zabawy/ćwiczenia 

dla dzieci z j. angielskiego; 

➢ zajęcia muzyczne- zajęcia umuzy-

kalniające, stymulujące rozwój 

psychoruchowy, rytmiczno-  

taneczne; 

➢ sporządzaniu rocznych i miesięcz-

nych planów pracy opiekuńczo-

wychowawczej; 

➢ prowadzeniu dzienników zajęć 

pracy  z dziećmi; 

➢ organizowaniu imprez okoliczno-

ściowych, współpraca ze środowi-

skiem lokalnym; 

➢ zapewnieniu racjonalnego i zdro-

wego żywienia dzieci zgodnie  z ob-

owiązującymi w tym zakresie 

standardami. 

 

Realizacja spraw osobowych i ka-

drowych  

Na dzień 31 grudnia do  żłobku zapi-

sanych było 15 dzieci. 

Opłaty za żłobek na koniec  

2021 roku: 504,00 zł czesne – stałe; 

6,20 zł wyżywienie za każdy dzień 

obecności dziecka. 

Zatrudnienie  na  następujących eta-

tach: 3,5 etatu opiekunki, 0,5 etatu 

sprzątaczka,1 etatu dyrektor oraz do 

m-ca sierpnia na  umowę zlecenie 3 

osoby w ramach projektu „Utworze-

nie pierwszego Żłobka w Gminie Cie-

płowody”. 

Zajęcia stymulujące rozwój psycho-

ruchowy:  

✓ Zajęcia rytmiczno-taneczne średnio 

1h/tyg. 

✓ zajęcia komputerowe społ.-

emocjonalne  z  językiem angielskim 

średnio 1h/tyg.; 

✓ zajęcia specjalistyczne - logopedyczne 

średnio 1h/tyg. 

Zatrudnienie zgodnie z wytycznymi 

projektu „Utworzenie pierwszego 

Żłobka w Gminie Ciepłowody”. 

Przeprowadzono  szkolenia:  

✓ z zakresu BHP, RODO, 

✓ szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

✓ zasady prowadzenia systemu HACCP 

w zakładzie żywienia zbiorowego 

dzieci, młodzieży, 

✓ zarządzanie w oświacie i jednostkach 

pedagogicznych, 

✓ Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Zmia-

ny w opłatach za żłobek, 

✓ kadry i płace. 

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie 

odnotowano skarg w Rejestrze.
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Realizacja projektu w Żłobku  

 

W 2021 roku zostały zrealizowane 

wydatki zgodnie z projektem  

pt. "Utworzenie pierwszego żłobka w 

Gminie Ciepłowody" oraz planem bu-

dżetu Gminy  Ciepłowody. W ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa dolnośląskiego 2014-

2020 współfinansowanego ze środków 

EFS żłobek wydatkował kwotę 

256.893,69 zł, w tym: 

✓ wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków –128.023,92 zł; 

✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 

13.529,87 zł; 

✓ składniki na ubezpieczenie społecz-

ne – 25.399,77 zł; 

✓ składniki na  FP – 3 435,17 zł; 

✓ wynagrodzenia bezosobowe – 

15.650,00 zł; 

✓ zakup środków żywności  

– 4.097,10 zł; 

✓ zakup energii – 3.200,00 zł; 

✓ zakup materiałów i wyposażenia: 

26 92,35 zł; 

✓ zakup usług pozostałych: 

➢ zarządzanie projektem – 

28.057,83 zł; 

➢ usługi informatyczne  

– 1.968,00 zł; 

➢ usługi transportowe  

– 715,90 zł; 

➢ usługi bankowe – 90,00 zł 

Razem: 30 831,73 zł 

✓ opłata z tytułu zakupu usług tele-

komunikacyjnych 1.083,00 zł; 

✓ odpis na zakładowy fundusz świad-

czeń socjalnych 4.650,78 zł. 

Pozostałe wydatki z budżetu Gminy 

Ciepłowody na działalność Żłobka 

Gminnego wyniosły 155.808,59 zł. 
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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 określają-

ce zasady finansowania oświaty sta-

nowią, 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 indywidu-

alnych uwarunkowań gmin i po-

szczególnych placówek oświatowych. 

Wydatki gminy Ciepłowody na 

oświatę w 2021 roku wyniosły 

4.790.979,31 zł z założonej kwoty 

4.868.431,58 zł (wykonano 98,41% 

planu). Z subwencji oświatowej 

przekazanej z budżetu państwa po-

kryte zostało 51,74% wydatków.  

Z pozostałych dotacji i zwrotów 

5,82% wydatków tj. kwota 

278.910,26 zł oraz ze środków wła-

snych Gminy 42,44% wydatków. 

 

 

Wydatki na oświatę 2020 rok 2021 rok  

Wydatki na oświatę i wychowanie  4 402 204, 05 zł  4 790 979,31 zł 

Otrzymana subwencja oświatowa 2 485 521, 00 zł  2 478 976,00 zł  

Wkład własny Gminy do oświaty 1 609 093, 34 zł 2 033 093,05 zł 

 
 

Wydatki na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka  

20.650,77 zł
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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 początkiem roku szkolnego. Jest 

on kontrolowany przez dyrektora 

odpowiednio szkoły podstawowej  

w obwodzie, w którym uczeń miesz-

ka. 

W przypadku obowiązku  

nauki za jego kontrolę odpowiedzial-

na jest Gmina, która na podstawie 

wykazów z ewidencji ludności oraz 

informacji uzyskanych z placówek, 

dokonuje weryfikacji danych. 

W roku szkolnym 2020/2021 

do przedszkola uczęszczało 84 dzie-

ci, a do Szkoły Podstawowej 213  

uczniów i uczennic. W stosunku  

do poprzedniego roku liczba ta zma-

lała o 10 uczniów.  

 

 

Podział dzieci na grupy przedszkolne:  

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „BAJKOWA KRAINA” 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

3 latków 24 1 

4 latków 25 1 

5 latków 16 1 

6 latków 19 1 

Suma 84 

 

4 

 

 

Obowiązek szkolny: 

 

Wyszczególnienie Ogółem W tym 

dziewcząt 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

28 12 

Liczba dzieci  

i młodzieży spełniających  

obowiązek szkolny 

w szkole, w obwodzie,  

w którym uczeń mieszka 

205 103 

w innej szkole 77 37 

poza szkołą za zgodą  

dyrektora 

- - 

nauka w ośrodku  

rewalidacyjno –  

wychowawczym 

- - 

Liczba dzieci i młodzieży 

nie spełniających  

obowiązku szkolnego 

z powodu odroczenia 1 - 
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Podział uczniów na klasy: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa – klasa I 24 1 

Szkoła Podstawowa – klasa II 28 2 

Szkoła Podstawowa – klasa III 27 2 

Szkoła Podstawowa – klasa IV 13 1 

Szkoła Podstawowa – klasa V 18 1 

Szkoła Podstawowa – klasa VI 46 3 

Szkoła Podstawowa – klasa VII 35 2 

Szkoła Podstawowa – klasa VIII 22 1 

Suma 213 13 

 

Nauczanie indywidualne realizowano w stosunku do dwójki uczniów  

(klasa VIa oraz klasa VIIb). 

 

Klasyfikacja uczniów Szkoły Podstawowej w Ciepłowodach 

 

Uczniów klasyfikowanych - 213 

Uczniów promowanych – 212 

 

W kl. I - III klasyfikowanych było 79 uczniów, w tym: 

✓ uczniowie wyróżniający się w nauce – 30; 

✓ uczniowie mający problemy w nauce – 15; 

 

W kl. IV - VIII 143 uczniów, tym: 

✓ uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia od 4,75) – 38; 

✓ uczniowie bez ocen niedostatecznych -  134.  

 

Wyniki klasyfikacji rocznej klas IV – VIII  szkoły podstawowej 

 

ŚREDNIA OCEN:     ŚREDNIA FREKWENCJA 

 

✓ KL. IV   4,34     89,53 % 

✓ KL. V   3,96     84,17 % 

✓ KL. VIa   4,05     92,82 % 

✓ KL. VIb   4,28     91,39 % 

✓ Kl. VIc   4,30     93,48 % 

✓ Kl. VIIa   4,29     92,70 % 

✓ KL. VIIc   3,33     90,06 % 

✓ KL. VIII   3,71     87,18 % 

 

 

Frekwencja kl. IV – VIII:   90,82% 

Frekwencja kl. I - III:    89,27 % 

Frekwencja szkoły:   89,70 % 
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2.5 Informacje o nauczycielach zatrudnionych w ZSP 
 

W roku 2021 jeden nauczyciel 

ZSP odbywał staż na stopień nau-

czyciela dyplomowanego. Jeden na-

uczyciela uzyskał stopień nauczycie-

la kontraktowego. 

  

 

W
y
s
z
c
z
e
g
ó
ln

ie
n

ie
 

stopień awansu wykształcenie 

Razem 

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 
Wyższe 

mgr 

Wyższe  

licencjat 

Przedszkole 3 - - 1 4 - 4 

Szkoła 

Podstawowa 
21 5 4 - 29 1 30 

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia 

nauczycieli w roku szkolnym 

2019/20220 

Wydatki na wynagrodzenia 

nauczycieli w roku szkolnym 

2020/2021 

Przedszkole 279.953,13  zł 289,002,52 zł 

Szkoła Podstawowa 1.609.549,23 zł 2.092.692,68 zł 

 

W 2021 roku zostały zaplanowane i zrealizowane szkolenia dla kadry nauczy-

cielskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach. 

 

Wyszczególnienie 
Kwota 

IX-XII 2020 I-VIII 2021 

Dofinansowanie studiów 0,00 0,00 

Szkolenia 3.190,00 952,00 

Razem 4.142,00 
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Szkoleniowe rady pedagogiczne: 

 

Szkoła podstawowa 

 

Przedszkole 

 

2.6 Podnoszenie jakości nauczania  
 

Realizowane projekty i 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; 

Lp. Tematyka 
Liczba osób  

uczestniczących 

1. Techniki skutecznej komunikacji 25 

2. Innowacje pedagogiczne krok po kroku 23 

3. 
Depresja u dzieci i młodzieży – jak pomóc uczniom. 

Wskazówki dla nauczycieli 
26 

4. Mity RODO 31 

Lp. Tematyka 
Liczba osób  

uczestniczących 

1. Innowacje pedagogiczne krok po kroku 3 

2. Mity RODO 3 
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✓ 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. 

 

Realizowano projekty i programy w Szkole Podstawowej: 

 

✓ Narodowe czytanie; 

✓ 100 rocznica Bitwy Warszawskiej; 

✓ SKS w ramach Szkolnego Związku Sportowego; 

✓ Ogólnopolski projekt edukacyjny dla świetlic „Świetliczaki na tropie… Skrzydeł na-

tury”; 

✓ Akademia Kompetencji Kluczowych; 

✓ Projekt „TO (działa)MY” organizowany przez UNICEF Polska i Fundację Santander 

Bank Polska; 

✓ Projekt unijny „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie 

Ciepłowody”; 

✓  Projekt ekologiczny „Ekoprzyjaciele” w kl. I – III ; 

✓ Projekt czytelniczy „ W krainie radości z Kornelem Makuszyńskim”;  

✓ Szkoła Promująca Zdrowie; 

✓ Szkolny Program Wspierania Uzdolnień; 

✓ Owoce i warzywa w szkole; 

✓ Mleko w szkole. 

 

Uczniowie Szkoły Podstwowej brali udział: 

 
✓ „Code Week” – europejski tydzień kodowania dla ucz. szkoły podstawowej; 

✓ „Hour of Code” ogólnoświatowa godzina kodowania w ramach Tygodnia 

Edukacji Informatycznej dla uczniów szkoły podstawowej; 

✓ Ogólnoszkolna Akcja Edukacyjna „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”  

✓ Tworzenie kafli ceramicznych z cytatami A. Mickiewicza w ramach Dnia  

Patrona; 

✓ Wymiana kartek pocztowych ze Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Budziszewicach; 

✓ Spotkanie z pisarzem i historykiem Kamilem Janickim (online), udział 

uczniów kl. VIII; 
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✓ w akcji GÓRA GROSZA;  

✓ ogólnopolska akcja „Mała książka – wielki człowiek; 

✓ międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych; 

✓ w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie - bicia rekordu w czytaniu  

na przerwie”; 

✓ w akcji zbierania plastikowych nakrętek; 

✓ w akcji Razem na święta; 

✓ w akcji Szkoła pamięta; 

✓ w akcji Sprzątanie świata; 

✓ w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

 

Warsztaty 

 

✓ warsztaty online z terapeutą ds. uzależnień z Centrum Rozwoju Edukacji i 

Kompetencji w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki uczniowie uczestni-

czyli online w wykładach i pokazach z chemii i biologii „Chemia piękna i nie-

bezpieczna”, „Pokaz doświadczeń chemicznych”, „Po co nam zmysł smaku?”, 

„Od zepsutych zębów i opryszczki do choroby Alzheimera”;  

✓ warsztaty profilaktyczne z terapeutą dla ucz. kl. IV - VIII i dla rodziców 

„Niewidzialne rany. Profilaktyka zdrowia psychicznego”  

✓ warsztaty profilaktyczne z terapeutą dla ucz. kl. I – III „Rola emocji. Profilak-

tyka zdrowia psychicznego”  

✓ Zero waste – warsztaty ekologiczne (online) prowadzone przez fundację Ak-

tywnej Edukacji z Krakowa  

 

Imprezy szkolne 

 

✓ Ślubowanie klas I; 

✓ Szkolny Dzień bez przemocy; 

✓ Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerów; 

✓ Klasowy Dzień Chłopaka; 

✓ Szkolny Dzień Życzliwości; 

✓ II Powiatowy Konkurs Historyczny ”Kapsuła czasu” – dynastia Jagiello-

nów; 

✓ Dzień Patrona Szkoły – Lekcje muzealne (online) Muzeum Pana Tadeusza 

we Wrocławiu; 

✓ Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego; 

✓ Dzień Walki z Depresją; 

✓ Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa;  

✓ Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu;  

✓ Szkolny Dzień Sukcesu; 

✓ Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu „Zaświeć się na niebiesko”;  

✓ Dzień Kolorowej Skarpetki; 

✓ Dzień Kobiet; 

✓ Dzień Dziecka;  

✓ Koncert muzyki średniowiecznej – Zespół Vox Imaginaria;  

✓ Szkolny Dzień Sportu ; 
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Wyjazdy i wycieczki w Szkole Podstawowe 

 

✓ Kopalnia Złota w Złotym Stoku; 

✓ Srebrna Góra – Wioska Indiańska; 

✓ Wrocław – ZOO; 

✓ Wrocław – Hydropolis; 

✓ Kudowa Zdrój – Błędne Skały; 

✓ Zator – Energilandia; 

✓ Bardo – Spływ pontonowy. 

 

2.7 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  
 
Szkoła podstawowa 
 

Pomoc psychologiczno- peda-

gogiczna w szkole była udzielana z 

inicjatywy nauczycieli, rodziców i ze 

wskazań poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Łączna liczba uczniów obję-

tych pomocą psychologiczno-

pedagogiczne (stan na 24.06.2021r.) 

– 79 uczniów, 

✓ uczniowie wskazani do pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

wynikającą z opinii poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej – 39, 

✓ uczniowie wskazani do pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

wynikającą orzeczeń poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej – 39, 

✓ uczniowie wskazani przez nau-

czyciela do pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej (stan na 

24.06.2021 r.) – 33,w tym: w kla-

sach I-III – 13 uczniów, w klasach 

IV-VIII – 20 uczniów. 

✓ uczniowie posiadający opinię PPP 

(stan na 24.06.2021r.) – 47, w 

tym: w klasach I-III – 8 uczniów, 

w klasach IV-VIII – 39 uczniów. 

✓ uczniowie posiadający orzeczenie 

o kształceniu specjalnym – 7 

✓ uczniowie posiadający orzeczenie 

o nauczaniu indywidualnym - 1 

Pomoc psychologiczno- pedago-

giczna udzielana była w następują-

cych for-mach: zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, roz-

wijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, kształtujące umiejętności 

uczenia się, terapeutyczne, konsul-

tacje i porady pedagoga i psycholo-

ga.:  

✓ Zajęcia korekcyjno- kompensa-

cyjne - w klasach I-III – 7 

uczniów, w klasach IV-VII – 22 

uczniów  

✓ Zajęcia wyrównawcze z j. polskie-

go w klasach IV-VIII - 24 uczniów. 

✓ Zajęcia wyrównawcze w klasach I-

III – 7 uczniów. 

✓ Zajęcia wyrównawcze  z matema-

tyki w klasach IV-VIII – 21 

uczniów. 

✓ Zajęcia wyrównawcze z j. angiel-

skiego w klasach IV-VIII -1 uczeń. 

✓ Zajęcia psychoedukacyjne - 1 

uczeń. 

✓ Zajęcia psychologiczne – 5 uczeń. 

✓ Zajęcia logopedyczne – 34 uczeń. 

✓ Zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne – 5 uczeń. 

✓ Zajęcia kształtujące umiejętności  

uczenia się – 8 uczeń. 

✓ Konsultacje psychologa z uczniem 

-14 uczeń.  

✓ Konsultacje pedagoga z uczniem - 

7 uczeń.  
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Zajęcia w nauczaniu zdalnym 

realizowane były w formie spotkań 

online oraz poprzez przesyłanie ucz-

niom materiałów edukacyjnych, te-

rapeutycznych. Miały one również 

formę konsultacji, pomocy w opano-

waniu treści lub wsparcia pedago-

giczno-psychologicznego w sytua-

cjach problemowych.  

W szkole podstawowej były 

realizowane zajęcia rewalidacyjne (7 

os.) dla uczniów posiadających orze-

czenie o kształceniu specjalnym.  

Z wstępnej analizy skuteczno-

ści pomocy psychologiczno- pedago-

gicznej wynika, że przypadku zdecy-

dowanej większości uczniów udzie-

lana pomoc jest wystarczająca.

Przedszkole 
 

Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w przedszkolu była 

udzielana z inicjatywy nauczycieli, 

rodziców i ze wskazań poradni psy-

chologiczno- pedagogicznej. 

Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w przedszkolu przyj-

muje formę pracy wyrównawczej, 

zajęć logopedycznych, zajęć indywi-

dualnych i zabaw dydaktycznych 

rozwijających umiejętności dzieci  

w poszczególnych obszarach aktyw-

ności.  

Pracą wyrównawczą objętych 

było 10 dzieci w następujących ob-

szarach: rozwijanie sprawności ma-

nualnej i grafomotorycznej 5 dzieci  

rozwijanie mowy - 1 dziecko; rozwi-

janie percepcji słuchowej - 3 dzieci. 

W dalszym ciągu nie wszyst-

kie dzieci osiągnęły zadawalający 

poziom pracy wyrównawczej. Więk-

szość dzieci 5 i 6 letnich posiada 

wady wymowy i wypowiada się  

w sposób niegramatyczny.  

✓ w zajęciach logopedycznych 

uczestniczyło 8 dzieci.  

W okresie nauczania na odle-

głość zajęcia logopedyczne nie 

były prowadzone  

✓ w zajęciach terapeutycznych  

z psychologiem uczestniczyło 

2 dzieci.  

✓ w zajęciach kompensacyjno- 

korekcyjnych 1 dziecko  

 

Działania podejmowane  

z dzieckiem dokumentowane są  

w kartach pracy wyrównawczej. Do 

PPP skierowano na badania 3 dzieci. 

Z dziećmi wykazującymi zdolności 

intelektualne podejmowane są dzia-

łania mające na celu rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień.  

Realizowany jest program 

Szkoły Wspierającej Uzdolnienia 

obejmujący wszystkich przedszkola-

ków. Realizowane treści maja wpływ 

na rozwój kreatywności, samodziel-

ności, pomagają wybrać dziecku in-

teresujący je obszar aktywności. 

 
2.8 Dowóz uczniów do szkoły 

 

W roku szkolnym 2020/2021 świe-

tlica szkolna była czynna w godzi-

nach 6.30-16.00. Opieką świetlicową 

objęci byli wszyscy uczniowie dojeż-

dżający - 165 oraz uczniowie miej-

scowi – 38,  których rodzice nie mo-

gli im zapewnić opieki po zajęciach 

lekcyjnych. Świetlica pracowała 

godnie z harmonogramem, wg które-

go opiekę poranną sprawowało 2  

nauczycieli, a w godzinach szczytu 

po zajęciach lekcyjnych pracę wy-

chowawcy świetlicy wspierali inni 

nauczyciele. 
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Uczniowie dojeżdżający w roku szkolnym 

2020/2021: 
Ilość osób 

Szkoła Podstawowa 165 

Przedszkole 7 

RAZEM 172 

 
2.9 Realizacja programu stypendialnego 
 

Zgodnie z Regulaminem przyznawa-

nia stypendium stypendia naukowe 

za wysokie wyniki  w nauce lub za  

 

 

osiągnięcia sportowe  w SP otrzymu-

ją uczniowie kl. IV-VII, którzy uzy-

skali średnią ocen co najmniej 4,75. 

 
L.p. Wyszczególnienie Szkoła  

Podstawowa 

1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce 38 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe - 

 
2.10 Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

 

 Szkoła  
podstawowa 

Przedszkole Żłobek 

Ośrodek Pomocy Społecznej 10 0 0 

Gminna Komisja 6 2 0 

Caritas 2 0 0 

Opłacane przez rodziców 85 85 10 

Stowarzyszenie Piotruś Pan 5 0 0 

Rodzinny Dom Dziecka 3 3 0 

Ogółem 97 90 10 

 

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

w szkole korzystało - 112 uczniów z klas I-V. 

 
2.11 Wydarzenia w ZSP w Ciepłowodach w roku szkolnym 

2020/2021 
 

Osiągnięcia uczniów – Szkoła Podstawowa - konkursy szkolne 

 

Konkurs Osiągnięcia Opiekun 

„Zdolny Ślązak” 2020 

I miejsca w szkole: 

język polski – Mateusz Mazur,  

Konrad Jamborski; 

historia – Filip Kłocko - udział  

w etapie powiatowym; 

biologia – Aleksandra Zapotoczna,  

L. Krzewska,  

D. Felcenloben 

M. Cieślachowska 

K. Koperek 

K. Koperek 

E. Żygadło 
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Konrad Jamborski; 

chemia – Filip Gryk – Waloszek 

język angielski – Emilia Myślińska; 

geografia – Paweł Gorczowski,  

Mateusz Mazur 

M. Żygadło 

Konkurs Plastyczny – 

„Jan Paweł II  

- Przyjaciel dzieci” 

I miejsce - Anna Prygoń 

II miejsce - Dominik Gryk-Waloszek 

III miejsce - Lena Krzeszowska 

E. Krawczyk 

Konkurs  

na stroik  

bożonarodzeniowy 

I miejsce - kl. IIIb i VIII 

 
J. Strama 

Konkurs grafiki  

komputerowej  

Magia Świąt 

I miejsce - Karol Mądry 

 
J. Strama 

Konkurs na pisankę  

wielkanocną 
I miejsce kl. I i VIc J. Strama 

Super czytelnik  

2021 roku 

kl. I - A. Szymańska, 

kl. II- S. Mikołajczyk,  

kl. III - Sz. Parcheniak 

M. Pakuła 

„Jaki jest Twój sposób 

na walkę  

z szarganymi  

nerwami” 

Wyróżnienia: Piotr Śmiech,  

J. Kaczkowska, 

 D. Krupa 

 

A. Rezner 

„Mistrz dobrych  

manier” 

Karol Błaźniak – kl. I 

Lena Krzyszowska – kl. IIa 

Paweł Krawczyk – kl. IIb 

Wiktoria Biała – kl. IIIa 

Karolina Opioła – kl. IIIb 

Maja Przepióra – kl. IV 

Zosia Pietrykiewicz – kl. IV 

Florentyna Jurczak - kl. VIa 

Roksana Gryk- Waloszedk - kl. VIb 

Katarzyna Sypniewska - kl. VIc 

Małgorzata Pietrykiewicz - kl. VIIa 

Marcin Idzi - kl. VIIb 

Paulina Zioła - kl. VIII 

E. Bębebnek 

A. Rezner 

Konkurs  

pięknego  

czytania 

 

I miejsce K. Błaźniak kl. I, N. Zawada 

kl. II, Wiktoria Biała kl. III 

nauczyciele  

kl. I-III 

Konkurs  

matematyczny 

K. Góral kl. I, P. Krawczyk kl. II,  

L. Tomkowicz kl. III 

nauczyciele  

kl. I-III 

Konkurs plastyczny  

o K. Makuszyńsk 

I miejsce A. Skiba,  

II miejsce L. Michna, 

III miejsce D. Tokaruk 

nauczyciele  

kl. I-III 
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Osiągnięcia uczniów – Szkoła Podstawowa - konkursy pozaszkolne 

 

Konkurs Osiągnięcia Opiekun 

Konkurs „Wyjdź poza ramy! 

– interdyscyplinarne spotkanie 

ze sztuką i kultura przełomu XIX 

i XX wieku” 

 

III m. - Dagmara Tapka 

 

D. Felcenloben 

Ogólnopolski konkurs na opowia-

danie o tematyce olimpijskiej  

im. Jana Parandowskiego pod  

patronatem honorowym  

Ministerstwa Edukacji i Nauki 

 

udział uczniów 

 

D. Felcenloben 

XIV Dolnośląski Przegląd  

Twórczości Literackiej Dzieci  

i Młodzieży … i mój świat  

się zatrzymał…. 

 

udział uczniów 

 

D. Felcenloben 

Konkurs na kartkę świąteczną  

w Gminnej Bibliotece Publicznej 

 

Paulina Polny kl. VIa 
A. Knapczyk 

Konkurs wojewódzki „Pozytywna 

jazda – kultura w pociągu okiem 

dzieci i młodzieży 

Paulina Polny kl. VIa A. Knapczyk 

Konkurs lingwistyki matematycz-

nej „Wieża Babel” 

awans ucznia klasy VIa 

Michała Opyca do finału 
E. Opyc 

Gminny Konkurs Wielkanocny III miejsce P. Polny A. Knapczyk 

Międzynarodowy Konkurs  

Matematyczny KANGUR 

dwa wyróżnienia 

 
 

1.Dolnośląski Konkurs KoALa 

(Kombinatoryka-Algorytmika - 

Logika) 

laureat M. Opyc 

 
E. Opyc 

nauczyciele kl. I-III M. Opyc –udział w finale E. Opyc 

X Ogólnopolski Konkurs  

Plastyczny „Bezpiecznie na wsi” 

B. Szczepański, 

E. Tomasiak, 

P. Błyskal, 

R. Gryk-Waloszek, 

P. Bielecki, 

M. Bochenek 

B. Kopij 

 

 

Osiągnięcia uczniów - konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową 

 

Konkurs Osiągnięcia Opiekun 

II Powiatowy Konkurs 

Historyczny „Kapsuła 

czasu” 

I miejsce M. Opyc II m.  

A. Zapotoczna 

Magdalena  

Cieślachowska 

Elżbieta Krawczyk 
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2.12 Wyniki egzaminów 

Klas ósmych 
 

Wyniki uzyskane przez 

uczniów z wszystkich przedmiotów 

egzaminacyjnych wskazują, że dla 

uczniów klasy VIII egzamin okazał 

się trudniejszy niż dla ich rówieśni-

ków z powiatu, województwa i kraju. 

Jedynie wynik naszej szkoły mate-

matyki jest porównywalny z wyni-

kami ósmoklasistów powiatu  

 

Niskie wyniki ucz. kl. VIII spowo-

dowane były:  

 

➢ możliwościami intelektualnymi 

uczniów – 7 ucz. posiadało opinie 

pp ( 32%)  

➢ małą efektywnością nauczania 

zdalnego  

➢ brakiem systematycznej pracy, 

samodyscypliny i samodzielnej 

pracy  

➢ brakiem chęci udziału uczniów  

w zajęciach dodatkowych organi-

zowanych w szkole podczas nauki 

zdalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW 2020/2021 

 
J. polski Matematyka J. angielski 

Kraj 60 47 66 

Województwo 58 45 66 

Powiat 52 36 59 

Ciepłowody 44 35 51 
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Gminy powiatu ząbkowickiego J. polski Matematyka J. angielski 

Bardo 57 32 62 

Kamieniec Ząbkowicki 52 32 56 

Stoszowice 60 42 56 

Ząbkowice Śląskie 50,5 37,5 59,5 

Ziębice 47,5 34 53,5 

Złoty Stok 52 37 57 

Ciepłowody 44 35 51 
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2.13 Pozyskanie środków zewnętrznych 

 

Projekt „Umiem pływać” realizo-

wany jest ze środków Funduszu Za-

jęć Sportowych dla Uczniów w roku 

2020, w ramach dotacji Minister-

stwa Sportu oraz Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnoślą-

skiego przyznanej Gminie Ciepłowo-

dy. Zostało nim objętych 15 uczniów 

klas drugich i trzecich, którzy 

uczestniczyli w 5 pozalekcyjnych 

zajęciach nauki pływania w Sło-

necznym Parku Wodnym w Ząbko-

wicach Śląskich.  

. 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 

kontynuowany był projekt unijny 

„Rozwój kompetencji kluczowych  

i zainteresowań uczniów w gminie 

Ciepłowody”, który w związku  

z przejściem szkoły na nauczanie 

zdalne został prze-dłużony  

do 30.06.2021 roku.  

Projekt obejmował realizację 

trzech zadań obejmujących zajęcia 

wyrównujące szanse uczniów i po-

zwalające zniwelować występujące u 

dzieci zaburzenia zachowania i emo-

cji oraz szkolenia podnoszące kom-

petencje nauczycieli w tych obsza-

rach. Zaplanowano 16 rodzajów za-

jęć realizowanych w 38 grupach, 

łącznie 55 godzin bezpłatnych dla 

uczniów dodatkowych zajęć w tygo-

dniu.  

Realizowane były m.in. zajęcia  

z matematyki wyrównawczo- rozwi-

jające, z języka angielskiego wyrów-

nawczo- rozwijające, z języka nie-

mieckiego wyrównawczo- rozwijają-

ce, zajęcia matematyczne metodą 

eksperymentu, przyrodnicze metodą 

eksperymentu, z chemii metodą 

eksperymentu, geograficzne  metodą 

eksperymentu oraz  zajęcia z biologii 

metodą eksperymentu.  

W ramach projektu szkołę wypo-

sażono w pomoce dydaktyczne  

do prowadzenia zajęć w klasach  

I-III, doposażone zostały pracownie 

przedmiotowe (przyrodnicza, mate-

matyczna, chemiczna, geograficzna, 

informatyczna) oraz gabinety psy-

chologa, pedagoga, logopedy  

na kwotę 37.218,66 zł, a także za-

kupiono sprzęt komputerowy, dru-

karkę 3D, projektory, aparat foto-

graficzny umożliwiające prowadze-

nie nowoczesnych zajęć o wartości 

38.022 zł.  

Łączna wartość zakupów: 

75.240,66 zł 
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2.14 Zakupy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 2021 r. 
 

✓ meble do przedszkola – 4.685,90  

✓ stoliki uczniowskie 1-osob. – 4.025,45  

✓ krzesełka uczniowskie – 3.980,00  

✓ ścianka PCV-parawan – 3.773,28  

✓ komputer z oprogramowaniem dla księgowości – 3.349,00  

✓ sztandar + drzewiec – 5.830,00  

razem 25 643,63 zł  

Dodatkowo na potrzeby ZSP w Ciepłowodach:  

✓ Przeprowadzono remont dachu na budynku hali sportowej: wymiana  

obróbek blacharskich, naprawa poszycia dachowego i opierzeń komina 

spalinowego – 24 000,00 zł 

✓ Pomalowano pomieszczenia szkolne:  

klasy lekcyjne – 12 klas, biblioteka, 3 pomieszczenia w hotelu.  

 
2.15 Sprzęt komputerowy przekazany Gminę Ciepłowody 
 

✓ 10 komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu E - Aktywni 

mieszkańcy województwa dolnośląskiego; 

✓ 20 multimedialnych laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz opro-

gramowaniem biurowym zakupionych w ramach projektu grantowego pn. 

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji” przekazanych 

w dwóch turach na łączną wartość 100.000 zł;  

✓ Przekazanie szkole 6 laptopów - zdalne nauczanie. 

 

2.16 Pomoc materialna o charakterze socjalnym 
 
Podstawą  prawną przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego  jest 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Stypendium szkolne może 

otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z ni-

skich dochodów na osobę w rodzinie.  Zasiłek szkolny może być przyznany ucz-

niowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz  

od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w Gminie Ciepłowody wypłacono  

stypendia szkolne w łączną kwotę 3.520,00 zł w następującej szczegółowości: 

 

placówka Liczna uczniów 

szkoła podstawowa 6 

technikum 1 

liceum 1 
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3. Społeczność  
 

3.1 Wstęp 
 
W 2021 roku Gmina Ciepłowody realizowała zadania z zakresu opieki spo-

łecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 

współpracowała 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 wieloletnie-

go Posiłek w szkole i w domu rea-

lizowanego w latach 2019 – 2023; 

• Program osłonowy „Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania” na lata 

2019-2023.  

• Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025; 

• Gminny Program Profilaktyki  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2021 – 2025; 

• Strategia Rozwiązywania Proble-

mów Społecznych dla Gminy Cie-

płowody; 

• Gminny Program Wspierania  

Rodziny na lata 2019-2021; 

• Program ochrony Zdrowia  

Psychicznego na lata 2018-2022 

• 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 2021. 

Wszystkie zaplanowane cele zostały 

osiągnięte.

3.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Gmina Ciepłowody w 2021 roku 

współpracowała z organizacjami  

pozarządowymi, realizując program 

współpracy, który został przyjęty 

uchwałą Nr 134/XXIV/20 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 21 grud-

nia 2020r. w sprawie: Programu 

współpracy Gminy Ciepłowody z or-

ganizacjami pozarządowymi i pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021. Rocz-

ny program współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi obowiązywał 

od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r.   

Do priorytetowych zadań publicz-

nych realizowanych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  

w 2021 r. należały zadania w zakre-

sie nauki, edukacji, oświaty i wy-

chowania oraz upowszechniania kul-

tury fizycznej i sportu. 

Planowana wysokość środków finan-

sowych przewidziana w założeniach 

do budżetu Gminy na rok 2021 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 

05.02.2021-31.12.2021 09.03.2021-17.12.2021 

Tytuł zadania  

publicznego 

Dowóz dzieci niepełno-

sprawnych z terenu Gmi-

ny Ciepłowody do Ośrodka 

Rewalidacyjno-

Wychowawczego  

w Mikoszowie 27,  

Gmina Strzelin,  

Powiat Strzeliński 

Upowszechniania kultury  

fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Ciepłowody w 2021 

roku 

Nazwa  

zleceniobiorcy 

Stowarzyszenie  

św. Celestyna 

Ludowy Klub Sportowy  

Ślęża-Ciepłowody 

Data zawarcia  

umowy 
05.02.2021r. 09.03.2021r. 

Opis wykonania  

działań 

W ramach realizacji zada-

nia dowożono (w dniach 

nauki szkolnej) 1 dziecko 

niepełnosprawne z terenu 

Gminy Ciepłowody. Dowóz 

był prowadzony przy uży-

ciu samochodu własnego 

Stowarzyszenia, przysto-

sowanego do osób niepeł-

nosprawnych. Podczas 

dowozów dziecku zapew-

niono opiekę. 

 

Realizacja zadania publicznego 

przyniosła rezultaty  

w postaci zwiększenia zainte-

resowania sportem i aktywno-

ścią fizyczną pośród mieszkań-

ców Gminy Ciepłowody. W za-

jęciach sportowych uczestni-

czyło średnio 55 uczestników. 

Zajęcia odbywały się przeważ-

nie 5 razy w tygodniu. W me-

czach uczestniczyło średnio 

ok. 100 kibiców – widowni. Dla 

odbiorców zadania publicznego 

zostały zakupione niezbędne 

akcesoria, stroje i obuwie. 

Kwota  

wykorzystanej 

dotacji 

10.000,00 zł – dotacja zo-

stała wykorzystana i rozli-

czona w całości  

37.302,69 zł LKS Ślęża Cie-

płowody wykorzystał część 

udzielonej dotacji. W wyniku 

rozliczenia dokonano zwrotu 

dotacji w łącznej wysokości 

1.497,31 zł, na konto gminy, 

zgodnie z ustaleniami. 

W związku z powyższym założone 

cele w Rocznym Programie Współ-

pracy Gminy Ciepłowody z organiza-

cjami pozarządowymi na 2021 rok 

zostały zrealizowane. 
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Opieka społeczna 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach jest jednostką or-

ganizacyjną Gminy Ciepłowody, rea-

lizującą zadania z zakresu pomocy 

społecznej w formie wsparcia finan-

sowego, usług, pomocy w naturze 

oraz w postaci pracy socjalnej i po-

radnictwa specjalistycznego. W 2021 

roku pomoc rodzinom udzielana by-

ła głównie z powodów: długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, klęski żywioło-

wej lub ekologicznej, ubóstwa, nie-

pełnosprawności, bezrobocia, alko-

holizmu. 

W 2021 roku w Gminie Ciepło-

wody pomocą społeczną było obję-

tych 113 osób. W roku oceny, w sto-

sunku do 2020 roku, łączna liczba 

osób korzystających z pomocy  

i wsparcia zwiększyła się o 24 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej zwiększyła się w stosun-

ku do roku poprzedniego o 16 ro-

dzin.  

W 2021 roku w OPS pracowało: 

• kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej – cały etat 

• dwóch pracowników socjalnych – 

cały etat, 

• referent ds. świadczeń rodzin-

nych, wychowawczych i alimenta-

cyjnych – 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 Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie na terenie Gminy Ciepłowody na 

2021 rok. 

 

3.4 Praca Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy  

społecznej pomoc przysługuje  

osobom i rodzinom, którym posia-

dane dochody nie przekraczają kry-

terium dochodowego przy jedno-

znacznym wystąpieniu, co najmniej  

jednego z powodów np. bezrobocie, 

sieroctwo, przemoc w rodzinie, dłu-

gotrwałej lub ciężkiej choroby, nie-

pełnosprawności, wielodzietności, 

alkoholizmu, narkomanii, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub innych 

okoliczności, uzasadniających udzie-

lenie pomocy.  

Od 1 października 2018r. kry-

terium dochodowe osoby samotnie  

gospodarującej wynosi 701,00 zł, 

a na osobę w rodzinie 528,00 zł. 

Kwota z dochodu z 1 ha przelicze-

niowego – w wysokości 308 zł. 

Pomoc i wsparcie w gminie 

Ciepłowody z pomocy społecznej  

w 2021 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 15 osób, zaś  

w postaci świadczeń niepieniężnych 

9 osób. Odpłatność gminy za pobyt 

w Domu Pomocy Społecznej dotyczy-

ła 8 osób. W gminie funkcjonował  

1 asystent rodziny, który objął swoją 

opieką 7 rodzin. 
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W 2021 roku ze świadczeń 

niepieniężnych oferowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

płowodach skorzystało 9 osób, na-

tomiast świadczenia pieniężne 

otrzymało 15 mieszkańców gminy 

Ciepłowody. 

 

  

62%

38%

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

I NIEPIENIĘŻNE W 2021 ROKU

świadczenia pieniężne 15 osób

świadczenia niepieniężne 9 osób
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3.5 Realizacja zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2021 roku. 

 
Zasiłki celowe, celowe specjalne, 

okresowe i stałe: 

Zasiłki wypłacone w 2021 roku przez 

OPS w Ciepłowodach:* 

• Zasiłek celowy i celowy specjalny 

– liczba rodzin, którym udzielono 

decyzją świadczenia w 2021 r. - 

39, na kwotę 23 511,00 zł.  

• Zasiłki celowe na pokrycie wydat-

ków związanych z klęską żywioło-

wą lub ekologiczną – liczba rodzin 

29, na kwotę 120 971,00 zł 

• Zasiłki okresowe w 2021 roku- 

liczba osób, którym udzielono de-

cyzją świadczenie - 8, w tym przy-

znane z powodu bezrobocia  

4 osobom, niepełnosprawności – 

1, długotrwałej choroby – 3. Licz-

ba świadczeń 834, na kwotę  

10 549,00 zł.  

• Zasiłki stałe – liczba osób, którym 

w 2021 roku przyznano decyzją 

świadczenie - 15 w tym przyznane 

dla 13 osób samotnie gospodaru-

jących i 2 osobom pozostającym  

w rodzinie. Liczba świadczeń 140, 

na kwotę 70 842,00 zł. 

 

Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne: 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane są za osoby pobierające 

świadczenia w formie zasiłków sta-

łych, liczba osób uprawnionych - 12 

osób, udzielono - 116 świadczeń. 

Wydano kwotę: 6 007,00 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 

udzielona w formie posiłku, świad-

czenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności, albo świadczenia rze-

czowego w postaci produktów żyw-

nościowych. Z pomocy w tej formie 

mogą skorzystać osoby, bądź rodzi-

ny, których dochód nie przekracza 

odpowiednio 150% kwoty kryterium 

dochodowego osoby samotnie go-

spodarującej lub rodziny. W ramach 

Programu realizowane były działania 

dotyczące zapewnienia pomocy  

w formie dożywiania dzieci do czasu 

podjęcia nauki w szkole, uczniów do 

czasu ukończenia szkoły ponadpod-

stawowej, osobom i rodzinom,  

w szczególności bezrobotnym, sa-

motnym, chorym, niepełnospraw-

nym.  

Ogółem koszt tego zadania w 2021 

roku to kwota: 10 190,00 zł, z tego 

środki finansowe w kwocie: 6 338,00 

zł Ośrodek Pomocy Społecznej 

otrzymał od Wojewody Dolnośląskie-

go, pozostała część środków finan-

sowych w kwocie: 3 852,00 zł  

to środki własne gminy. Rzeczywista 

liczba osób objęta programem wy-

niosła 23.  W tym dzieci i uczniów 5, 

osób dorosłych 18. 

Program „Pomoc Gminy w zakre-

sie dożywiania”:  

W 2021 r. istniał program osłonowy 

w rozumieniu art.17 ust. 2 pkt. 4 

ustawy o pomocy społecznej doty-

czącym realizacji zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym 

w zakresie pomocy społecznej, o któ-

rych mowa w art.17 ust 1 pkt 3  

i pkt 14 ustawy o pomocy społecz-
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nej. Program był utworzony i przyję-

ty przez Radę Gminy Ciepłowody 

uchwałą Nr 37/V/19 z dnia 25 

stycznia 2019 r. w sprawie ustano-

wienia wieloletniego programu osło-

nowego w zakresie dożywiania „Po-

moc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2019-2023.  

W ramach programu wsparcie 

mogły otrzymać:  

1. dzieci do czasu podjęcia nauki  

w szkole podstawowej,  

2. uczniowie do czasu ukończenia 

nauki w szkole ponadpodstawowej.  

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy uczeń albo dziec-

ko wyraziło chęć zjedzenia posiłku, 

odpowiednio dyrektor szkoły lub 

przedszkola informował ośrodek 

pomocy społecznej o potrzebie udzie-

lenia pomocy w formie posiłku.  

Przyznanie takiej pomocy odbywało 

się bez wydania decyzji administra-

cyjnej przyznającej posiłek oraz 

przeprowadzania rodzinnego wywia-

du środowiskowego.  

Przy czym liczba dzieci i uczniów, 

którym miała być udzielona pomoc 

w w/w sposób, nie mogła przekro-

czyć 20% liczby uczniów dożywia-

nych w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy w poprzednim miesią-

cu kalendarzowym.  

W 2021 r. nikt nie skorzystał z tej 

formy pomocy. 

Praca socjalna: 

Praca Ośrodka opiera się głównie na 

pracy socjalnej: udzielanie pomocy w 

postaci kompletowania dokumentów 

niezbędnych do otrzymania renty, 

emerytury, alimentów i innych 

świadczeń, umożliwianie klientom 

bezpłatnych konsultacje z psycholo-

giem, prawnikiem, aktywizowanie 

klientów do poszukiwania zatrud-

nienia i usamodzielnienia, współpra-

ca z pedagogiem szkolnym, sądem, 

kuratorami zawodowymi i społecz-

nymi, policją. Pracownik socjalny 

stosuje takie formy pracy socjalnej, 

jak: aktywizowanie, wspieranie, 

wzmacnianie, edukowanie, włącza-

nie do aktywności zawodowej, pro-

jektowanie zmian, programowanie 

funkcjonowania lokalnych systemów 

wsparcia, zarządzanie zasobami 

ludzkimi i finansowymi, inspirowa-

nie nowych form pomocy, analizo-

wanie kwestii społecznych oraz 

praktykowanie w zakresie umiejęt-

ności ich profesjonalnego rozwiązy-

wania.  

Ogółem w formie poradnictwa 

objęto wsparciem 20 rodzin, a osób  

w rodzinach 48.  

 

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 du-

że obciążenie dla budżetu. Osoby 

przebywające w placówce również 

ponoszą odpłatność w wysokości 

70% swojej emerytury. Ośrodek po-

nosi natomiast różnicę pomiędzy 

pełną odpłatnością ustaloną przez 

Starostów i obowiązującą w danej 

placówce, a kwotą wniesioną przez 

pensjonariusza. W domach pomocy 

społecznej w 2021 roku przebywało 

8 osób. Wydatkowana kwota na od-

płatność za pobyt w domach pomocy 

to 158 171,00 zł.  
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Usługi opiekuńcze i specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze: 

Zadaniem własnym gminy o charak-

terze obowiązkowym jest organizo-

wanie i świadczenie usług opiekuń-

czych w miejscu zamieszkania. Oso-

ba samotna, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wyma-

ga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona, przysługuje pomoc  

w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuń-

czych. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higienicz-

ną, zaleconą przez lekarza pielęgna-

cję oraz w miarę możliwości, zapew-

nienie kontaktów z otoczeniem. Za-

kres usług uzgadniany jest z osobą 

potrzebującą tej formy pomocy po 

rozeznaniu potrzeb w środowisku 

domowym z uwzględnieniem zaleceń 

lekarskich. Liczba osób, którym de-

cyzją przyznano świadczenia opie-

kuńcze w miejscu zamieszkania  

8 osób, a kwota wydatkowana na 

świadczenie usług to 111 175,00 zł.  

W 2021 roku nie realizowano specja-

listycznych usług opiekuńczych   

ze względu na brak zapotrzebowania 

w tym zakresie (brak wniosków). 

 

Umieszczenie osób w schroni-

skach.  

W 2021 roku została zawarta umo-

wa, na udzielenie schronienia dla 3 

osób, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Ciepłowodach, a Towa-

rzystwem Pomocy im. św. Brata Al-

berta Koło w Świdnicy w imieniu, 

którego zadania w zakresie zapew-

nienia schronienia wykonują Schro-

nisko dla bezdomnych mężczyzn  

w Świdnicy ul. Westerplatte 51, oraz 

Schronisko dla kobiet i dla osób nie-

pełnosprawnych z usługami opie-

kuńczymi w Świdnicy ul. Św. Brata 

Alberta 5. W 2021 roku nie umiesz-

czona została żadna osoba bezdom-

na. 

 

Decyzje administracyjne: 

Liczba wydanych w 2021 roku decy-

zji administracyjnych w pomocy spo-

łecznej – 146. Liczba odwołań złożo-

nych do SKO w Wałbrzychu - 2.  

 

Poradnictwo specjalistyczne 

Na terenie Ośrodka w 2021 

roku odbywały się konsultacje  

z psycholog, oddelegowanej na pod-

stawie porozumienia z Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej z Bardo.  

W każdy drugi oraz trzeci czwartek 

miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00. 

Ponadto pomocy psychologicznej, 

także telefonicznej udzielała psycho-

log, z którą psycholog podpisał 

umowę o świadczenie usług. 

Konsultacji udzielano: dzie-

ciom z problemami, rodzicom mają-

cym problemy opiekuńczo wycho-

wawcze z dziećmi, a także rodzicom, 

którzy są nieprzygotowani do peł-

nienia roli rodzica. Z poradnictwa 

specjalistycznego w 2021 roku sko-

rzystało 21 osób. 

 

Porady prawne: 

W indywidualnych przypadkach po-

rad prawnych w 2021 roku udzielał 

radca prawny zatrudniony w Urzę-

dzie Gminy. 

 

Punkt konsultacyjny: W 2021 roku działał Punkt Informa-

cyjno-Konsultacyjny dla osób, mają-
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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 6 dzieci. 

Organizatorem wypoczynku było 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Kolonie letnie odbywały się w miej-

scowości Międzywodzie w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Bursztyn” od 23 

lipca 2021 roku do 05 sierpnia 2021 

roku. 

 

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 in-

formatycznego 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 Samorzą-

du Terytorialnego, bez wychodzenia 

z domu. 

 

       
 

 

 

 

 
 
 

 
3.6 Realizacja innych zadań powierzonych Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w 2021 roku  
 
Świadczenia wychowawcze: 

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2021 r. udzielono  

- 5 697 świadczeń. Łączny koszt po 

 

niesionych wydatków z budżetu 

państwa na wypłatę w/w świadcze-

nia wyniósł: 22 827 691,71 zł. 

 

Świadczenia rodzinne:  

Wydatki w ogólnej kwocie 

903 663,00 zł zostały wypłacone  

na świadczenia rodzinne, w szcze-

gólności na:  

✓ zasiłki rodzinne i dodatki: udzie-

lono 2 184 świadczeń, wydano 

kwotę: 253 969,00 zł 

✓ zasiłki rodzinne i dodatki (złotów-

ka za złotówkę): udzielono 145 

świadczeń, wydano kwotę: 

7 064,72 zł;  

✓ zasiłki pielęgnacyjne: udzielono  

1 053 świadczenia, wydano kwo-

tę: 226 615,00 zł;  

✓ świadczenia pielęgnacyjne: udzie-

lono 133 świadczeń, wydano kwo-

tę: 260 490,00 zł;  

✓ specjalny zasiłek opiekuńczy: 

udzielono świadczeń 48, wydano 

kwotę: 29 380,00 zł; 

146 decyzji administracyjnych

 
2 odwołania do SKO  

w Wałbrzychu  

20 rodzin objętych pracą 

socjalną  

w formie poradnictwa 
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✓ jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka: udzielono  

21 świadczenia, wydano kwotę: 

21 000,00 zł;  

✓ świadczenie rodzicielskie: udzie-

lono 120 świadczeń, wydano kwo-

tę: 112 209,00 zł;  

✓ ZUS składki emerytalno-rentowe: 

udzielono – 133 świadczeń, wy-

dano kwotę: 53 419,00 zł, 

✓ składka zdrowotna za osoby 

uprawnione do świadczeń pielę-

gnacyjnych, oraz specjalnego za-

siłku dla opiekuna: udzielono - 

180 świadczeń, wydano kwotę:  

26 059,00 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 zagrażają-

cą życiu, które powstały w prenatal-

nym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu. W 2021 r. świad-

czenia nie zostały wypłacone. 

 

Zasiłki dla opiekuna: 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje 

osobom, z tytułu rezygnacji z za-

trudnienia lub innej pracy zarobko-

wej w związku z koniecznością  

opieki nad osobą o znacznym stop-

niu niepełnosprawności. W 2021 r. 

nie było wypłacane powyższe świad-

czenie. 

 

Świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego: 

W ramach funduszu alimentacyjne-

go udzielono - 219 świadczeń, wy-

dano kwotę: 87 860,00 zł. 

Postępowanie wobec dłużników: 

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej prowadził postępowanie wo-

bec – 25 dłużników alimentacyjnych. 

Komornicy sądowi wyegzekwowali  

środki finansowe w kwocie: 

46 854,50 zł, z tego: na dochody 

budżetu państwa – 36 630,81 zł, 

odsetki 21 295,27 zł, na dochody 

budżetu gminy – 10 223,69 zł.

 

 

Świadczenia „Dobry Start”: 

Na świadczenie „Dobry start”, które 

przysługuje raz w roku na rozpoczy-

nające rok szkolny dzieci do ukoń-

czenia 20 roku życia (w przypadku 

dzieci z niepełnosprawnościami, 

uczących się w szkole do ukończenia 

24 roku życia). W 2021 r. wypłata 

świadczenia „Dobry start” została 

przekazana do realizacji do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Karta Dużej Rodzin 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 

roku wydał Kart Dużej Rodziny – 30 

osobom. Gmina Ciepłowody z tego 

tytułu nie poniosła żadnych kosz-

tów. W związku z wydaniem kart  

w 2021 r. OPS mógł pozyskać z Dol-

nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

kwotę 75,59zł, która została wyko-

rzystana na zakupy materiałów  

do OPS. 
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Dodatki energetyczne 

Dodatek energetyczny jest rządowym 

pomysłem na pomoc dla najuboż-

szych najemców, pobierających już 

dodatek mieszkaniowy, którzy mają 

problem z uiszczaniem opłat  

za energię. W 2021 r. – nie wydat-

kowano środków , nie było wniosków 

o przyznanie dodatku energetyczne-

go. 

 

Dodatki mieszkaniowe Z dodatku mieszkaniowego w 2021 

roku skorzystały 3 rodziny na łączną 

kwotę 2 019,61 zł. 

 

Wsparcie rodziny 

W 2021 roku realizowano działania 

na rzecz rodzin we współpracy z in-

nymi instytucjami: szkołą, ośrodka-

mi zdrowia, poradniami specjali-

stycznymi, sądem. Pomocy udzielono 

7 rodzinom. Gmina Ciepłowody po-

kryła koszty utrzymania dzieci  

w pieczy zastępczej w wysokości 

42 136,49 zł. Czworo dzieci jest 

umieszczonych w rodzinach zastęp-

czych spokrewnionych i niespo-

krewnionych – zawodowych. 

 

Wsparcie seniora 

W związku z trudną sytuacją epide-

miologiczna Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej przystąpił do Programu 

„Wspieraj seniora”. Program zakła-

dał dostarczenie niezbędnych pro-

duktów dla seniorów (osób powyżej 

70-tego roku życia, które z obawy  

 

przed zarażeniem Koronawirusem 

chcą pozostać w domu). Dostarczane 

były artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, środki 

higieny osobistej, również pomoc np. 

w sprawach urzędowych (jeżeli ich 

zakres nie wymaga upoważnień lub 

udostępnienia danych wrażliwych) 

itp. W 2021 r. z programu Wspieraj 

Seniora skorzystało łącznie cztery 

osoby w wieku 70 lat i więcej. Osoby 

zgłaszały się telefonicznie do Ośrod-

ka Pomocy Społecznej, razem  

w 2021 roku przyjęliśmy 23 zgłosze-

nia. Pomoc polegała na zorganizo-

waniu zakupów spożywczych, wyku-

pieniu recept, umawianiu wizyt le-

karskich. Ponadto dla jednej rodziny 

(małżeństwo w wieku powyżej 70 lat) 

przez 14 dni były dowożone obiady 

ze stołówki szkolnej.  

Środki przyznane z Funduszu Prze-

ciwdziałania Covid-19 na realizację 

programu „Wspieraj seniora” w 2021 

roku wyniosły 22 803,00 zł.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie 

została zakupiona usługa wsparcia 

w ramach programu od podmiotów 

sektora prywatnego, nie zostało też 

zlecane wykonanie usługi organiza-

cjom pozarządowym. Dwoje pracow-

ników Ośrodka otrzymało dodatki na 

realizacje programu. 

 

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 działa-

jących źródeł ciepła oraz poprawę 

efektywności energetycznej budyn-

ków np. poprzez montaż instalacji 

fotowoltaicznych. Korzystając z tego 

programu można dofinansować za-

kup i montaż instalacji fotowoltaicz-

nej w formie dotacji lub dotacji z 
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POMOC SPOŁECZNA
RODZINA

POMOC
SPOŁECZNA

RODZINA

PLAN 1108937,30 4260819,00

WYDATKI 952292,04 4203463,20

PLAN
DOTACJI

382262,28 4066195,00

PRZEKAZANA
DOTACJA

347824,91 4062387,06

PLANY/WYDATKI

przeznaczeniem na częściową spłatę 

kapitału kredytu bankowego. 

Osoba fizyczna, która zamie-

rza złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinanso-

wania do wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, powinna uzyskać, do dnia 

złożenia wniosku, od wójta, burmi-

strza lub prezydenta miasta (zgodnie 

z miejscem jej zamieszkania) za-

świadczenie o wysokości przeciętne-

go miesięcznego dochodu przypada-

jącego na jednego członka jej gospo-

darstwa domowego. 

Skuteczne złożenie wniosku  

o dofinansowanie w ramach części 

drugiej programu jest uwarunkowa-

ne posiadaniem ww. zaświadczenia. 

W 2021 r. sześć osób zgłosiła 

się z wnioskiem o wydanie w/w za-

świadczenia. 

 

Pomoc na kwarantannie 

Pracownicy Ośrodka monitorowali 

liczbę osób objętych kwarantanną. 

Policja sprawdzając osoby objęte 

kwarantanną informowała jednocze-

śnie o możliwości pomocy ze strony 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośro-

dek w 2021 r. pełnił dyżury pod nr 

tel. 503 767 114 codziennie od 7: 30 

do 19: 00. Osoby objęte kwarantan-

ną, które znajdowały  się w trudnej 

sytuacji i nie mogły we własnym za-

kresie poradzić sobie w zaspokaja-

niu niezbędnych potrzeb życiowych 

mogły się zwrócić z prośbą o dostar-

czenie podstawnych artykułów spo-

żywczych lub pomoc psychologiczną.  

 

3.7 Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2021 rok 

 

 W 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ciepłowodach na reali-

zacje zadań w ramach działu „PO-

MOC SPOŁECZNA”: 

• wydatkował kwotę 952.292,04 zł 

z założonej kwoty 1.108.937,30 zł 

(wykonał 85,87% planu), 

• otrzymał 347.824,91 zł z plano-

wanej kwoty 382.862,28 zł (90,85%). 

 W 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ciepłowodach na reali-

zacje zadań w ramach działu „RO-

DZINA”: 

• wydatkował kwotę 4.203.463,20 

zł z założonej kwoty 4.260.819 zł  

(wykonał 98,65% planu), 

• otrzymał kwotę 4.062.387,06 zł 

z planowanej kwoty 4.066.195,00 zł 

(99,91%), w tym dotacja na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w ra-

mach Rządowego Programu „Rodzi-

na 500+”  w kwocie 2.851.060,10 zł. 
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3.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na terenie Gminy Ciepłowody na 2021 rok 

 

Rok 2021 podobnie jak 2020 był 

zdominowany przez stan epidemii 

CO-VID-19. Przypomnieć należy,  

że gminy mają obowiązek realizacji 

zadań wynikających z Ustawy z dnia 

26 października 1982r. o wychowa-

niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, związanych z profi-

laktyką i rozwiązywaniem proble-

mów alkoholowych osób uzależnio-

nych, które są określone w gminnym 

programie profilaktyki rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych. Stan 

epidemii i wprowadzenie w związku  

z tym szczególnych ograniczeń  

w znacznym stopniu ograniczył dzia-

łania Komisji. 

GKRPA swoje działania realizo-

wała w oparciu o załącznik  

do Uchwały Nr 154/XXVI/2 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycz-

nia 2021r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych, na terenie Gminy Ciepłowo-

dy na  2021 rok oraz o ustawę  

z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi. 

Opracowany Program jest podsta-

wowym dokumentem określającym 

zakres i formę realizacji zadań  

wymienionych w ustawie o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi oraz przemocy  

w rodzinie. Ma on na celu działania 

profilaktyczne i naprawcze zmierza-

jące do zapobiegania powstawania 

nowych problemów  związanych  

z alkoholem, narkomanią, przemocą 

w  rodzinie, adresowany jest do całej 

społeczności lokalnej. Program  

finansowany jest z budżetu gminy  

ze środków pochodzących z wpłat  

za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

Środki uzyskane z zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu wydawane  

są  wyłącznie na realizację progra-

mu, a dotyczą działań prowadzonych 

dla społeczności w zakresie przeja-

dania alkoholizmowi, narkomanii  

i przemocy w rodzinie. 

Na terenie gminy Ciepłowody  

w 2021 r. prowadziło sprzedaż napoi 

alkoholowych 10 punktów handlo-

wych (usługowych). Pomimo spadku 

ilości mieszkańców gminy  ilość spo-

żywanego alkoholu w porównaniu  

z latami ubiegłymi kształtuje się tak 

jak w latach ubiegłych. 

Realizacja Programu w 2021 

roku. Na wydatki złożyły się: 

1. Koszty na działania priorytetowe 

czyli na profilaktykę dzieci i młodzie-

ży: 

a) sfinansowanie warsztatów eduka-

cyjnych dla rodziców w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Ciepło-

wodach; 

b) zrealizowanie programów profilak-

tycznych rekomendowanych przez 

PARPA w Zespole Szkolno – Przed-

szkolnym w Ciepłowodach NIEWI-

DZIALNE RANY (profilaktyka zdro-

wia psychicznego), ROLA EMOCJI 

dla uczniów klas I – III szkoły pod-

stawowej oraz „CUKIERKI” (w zakre-

sie przeciwdziałania narkomanii). 

c) pokrycie kosztów dożywiania dzie-

ci (gorący posiłek) w szkole i przed-

szkolu – 9 dzieci, 

d) dofinansowanie do zakupu mate-

riałów potrzebnych na świetlicę (art. 

papiernicze), 

e) opłacenie obozu terapeutycznego 

dla osoby utrzymującej wieloletnią 

abstynencję oraz osobę współuza-
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leżnioną – córkę( Pomysk Wielki na 

Kaszubach), 

f) zakup materiałów profilaktycz-

nych, dot. uzależnień (narkomania, 

alkohol), 

g) dofinansowanie do warsztatów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzie-

ży w szkole, 

2. Udział w ogólnopolskiej kampanii 

profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”. 

3. Prowadzenie świetlic środowisko-

wych – wychowawczej i sportowej 

(pokrycie kosztów zatrudnienia nau-

czycieli w świetlicy), 

4. Prowadzenie Punktu Konsultacyj-

nego. 

5. Przeprowadzenie diagnozy zagro-

żeń społecznych na terenie gminy 

Ciepło-wody 

6. Opłacenie „namiotu profilaktycz-

nego” podczas biegów na terenie 

gminy Ciepłowody. 

7. Szkolenie dla sprzedawców napo-

jów alkoholowych. 

8. Szkolenie członków Komisji i Ze-

społu Interdyscyplinarnego. 

9. Dofinansowanie do świadczenia 

usług zdrowotnych (profilaktycz-

nych) dla mieszkańców gminy Cie-

płowody korzystającym z terapii  

w Centrum Terapii Uzależnień 

„SANGO” w Ząbkowicach Śląskich. 

10. Wypłata diet dla członków GKR-

PA. 

11. Opłacenie opinii biegłych sądo-

wych w zakresie uzależnienia dla 

dwóch osób. 

12. Zakup ulotek oraz materiałów 

profilaktycznych dla szkoły, ośrodka 

zdrowia, policji 

13. Zakup 3 zestawów komputero-

wych i materiałów biurowych do ob-

sługi Komisji. 

14. Opłata sądowa o skierowanie na 

leczenie odwykowe – 2 osoby. 

15. Zakup IT GOGLE dla potrzeb 

profilaktyki w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Ciepłowodach 

Działania GKRPA w 2021 roku 

1. Rozpatrywanie wniosków o lecze-

nie odwykowe. 

2. Motywowanie i kierowanie osób 

nadużywających alkohol do podjęcia 

leczenia w placówkach stacjonar-

nych, ,,SANGO’’ w Ząbkowicach Śl. 

3.Przyjmowanie i opiniowanie  

do realizacji ofert programów profi-

laktycznych. 

5. Współdziałanie z instytucjami  

i organizacjami w sprawach profilak-

tyki i zapobieganiu alkoholizmowi 

jak: OPS Ciepłowody, Policja, Sąd 

Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, 

ZSS w Ciepłowodach oraz Ośrod-

kiem Zdrowia w Ciepłowodach. 

6. Opiniowanie wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

w formie postanowień. Ilość wyda-

nych postanowień w 2021 roku - 2 

7. Motywowanie i kierowanie osób 

nadużywających alkohol do podjęcia 

leczenia w placówkach leczenia od-

wykowego. 

8. Pokrywanie kosztów szkoleń 

członków GKRPA i Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Punkt konsultacyjny.  

W punkcie konsultacyjnym jest za-

trudniony na pod-stawie umowy – 

zlecenie psycholog oraz psychotera-

peuta. 

W 2021 psychoterapeuta 

godnie z podpisaną umową świad-

czył swoje poradnictwo dwa razy  

w miesiącu po 1 godzinie. W tym 

czasie objął pomocom – 6 osób, któ-

rzy z pomocy korzystali kilkakrotnie. 

Byli to zarówno mężczyźni jak i ko-

biety, w przedziale wiekowym 20-62 

lata. Porady dotyczyły:  

- motywowania do podjęcia terapii 

własnej w poradni lub ośrodku, 

- zachowania wobec osoby uzależ-

nionej będącej członkiem rodziny lub 

bliską osoba,  
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- 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 3 

osoby (zarówno mężczyźni jak i ko-

biety). W czasie pracy zdalnej, kiedy 

pełniony był dyżur telefoniczny od-

były się tylko trzy tele-porady.  

Należy podkreślić, że GKRPA infor-

muje osoby zainteresowane o możli-

wości podjęcia leczenia, terapii   

w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach. 

W Ząbkowicach Śląskich funkcjonu-

je 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 pro-

wadzona w Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w Ciepłowodach. 

Gmina Ciepłowody od czte-

rech lat współpracuje z Poradnią 

Terapii uzależnień SANGO w Ząb-

kowicach Śl., gdzie współfinansuje 

świadczenie usług zdrowotnych (pro-

filaktycznych) na podstawie podpi-

sanej umowy. W roku 2021 zgłosiło 

się do 11 osób wywodzących się  

z terenu Gminy Ciepłowody. 

Podmioty działające na terenie Gmi-

ny Ciepłowody w zakresie uzależ-

nień: 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

➢ Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie; 

➢ 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 31.12.2021 r. z pomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej, której 

jednym z powodów ubiegania się  

o pomoc był alkoholizm skorzystało 

– 9 osób, z powodu narkomanii –  

1 osoba. 

W 2021r. roku odbyło się 10 posie-

dzeń Komisji. 

W 2021 roku  wysłano zaproszenia 

na Komisję 38 osobom. Na zapro-

szenie stawiło się 9 osób, współpracę 

podjęło tylko 3 osoby.  

Komisja swoje czynności opiera 

głównie na wnioskach złożonych 

przez Zespół Interdyscyplinarny, 

Policję, pracowników socjalnych, 

rodziny o przeprowadzenie rozmowy 

profilaktycznej i podjęcie działań  

w zakresie uzależnienia z daną oso-

bą czy rodziną. Należy zaznaczyć, 

aby skutecznie podjąć leczenie od-

wykowe zależy to głownie od samej 

osoby zainteresowanej. Dlatego pra-

ca z osobami uzależnionymi wymaga 

ciągłej motywacji i wsparcia. 

Komisja prowadzi działania zgodnie  

przepisami prawa traktując indywi-

dual-nie każdą osobę którą dotyczy 

problem uzależnienia i przemocy  

w rodzinie. 

Mając to na uwadze GKRPA wyko-

nywała zadania z myślą o jak naj-

lepszym wykorzystaniem środków  

i sposobów na walkę z alkoholizmem 

i innymi uzależnieniami dla dobra 

całej społeczności Gminy. 

W 2021r. Komisja posiadała budżet 

w kwocie – 46 331,82 zł z tego wyko-

rzystano – 28 676,80 zł. Niewykorzy-

stane środki finansowe w roku 2021 

przechodzą na następny rok budże-

towy.
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3.9 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 146/XXVI/21 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 

25.01.2021 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2021-2025.  
Podstawowe cele programu to:  

1) podejmowanie działań mających 

na celu zapobieganie uzależnieniom 

poprzez redukcję dostępności  

do substancji narkotycznych, 

zwłaszcza przez pracę profilaktyczną 

w środowisku lokalnym.  

2) realizowanie zadań w zakresie 

edukacji społecznej polegającej  

na systematycznym i rzetelnym do-

starczaniu fachowej wiedzy wszyst-

kim podmiotom zainteresowanym 

tematem zagrożeń związanych  

z narkomanią i uwrażliwienia na 

wczesne znaki uzależnienia oraz in-

formowanie o dostępnych formach 

pomocy.  

3) stworzenie lokalnego systemu 

działań profilaktycznych.  

4) współpraca różnych instytucji, 

stowarzyszeń oraz organizacji spo-

łecznych w celu realizacji programów 

edukacji zdrowotnej.  

5) organizowanie różnych form spę-

dzania czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, a w szczególności z grup 

podwyższonego ryzyka.  

6) uświadamianie społeczeństwa  

o zasadności prowadzenia kampanii 

edukacyjnych, oraz profilaktycznych 

w przedmiocie uzależnienia od nar-

kotyków i środków odurzających.  

7) wypracowanie wśród dzieci i mło-

dzieży, osób dorosłych racjonalnych 

postaw wobec narkotyków i innych 

używek poprzez wdrażanie i realiza-

cje programów profilaktycznych.  

Realizatorami i podmiotami 

współpracującymi są:  

1. Ośrodek Pomocy Społecznej.  

2. Zespół Szkolno Przedszkolny  

w Ciepłowodach.  

3. Gminna Biblioteka Publiczna.  

4. Ośrodek Zdrowia.  

5. Zespół Interdyscyplinarny.  

6. Komenda Powiatowa Policji  

w Ząbkowicach Śląskich.  

7. Gminny Ośrodek Kultury i Pro-

mocji.  

8. Poradnia Terapii Uzależnień  

od Środków Psychoaktywnych dla 

Dzieci i Młodzieży w Ząbkowicach 

Śląskich.  

9. Organizacje pozarządowe prowa-

dzące działalność z zakresu przeciw-

działania narkomanii.  

Cele i zadania ujęte w Pro-

gramie są realizowane poprzez dzia-

łania profilaktyczne kierowane  

do dzieci, młodzieży i rodziców. Rea-

lizowane zadania w zakresie eduka-

cji społecznej polegały na systema-

tycznym i rzetelnym dostarczaniu 

wiedzy o zagrożeniach związanych  

z narkomanią i uwrażliwiania  

na wczesne znaki uzależnienia oraz 

informowanie o dostępnych formach 

pomocy.  

W Ośrodku działa punkt kon-

sultacyjny dla osób uzależnionych  

i ich rodzin, w każdy pierwszy  

i ostatni piątek miesiąca od 14 do 15 

godziny.  

W 2021 r. przeprowadzono  

w szkole profilaktykę rekomendowa-

ną przez Państwową Agencje Roz-

wiązywania Problemów Alkoholo-

wych wśród uczniów, Cukierki  

na kwotę 1200 zł.  
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Centrum Terapii Uzależnień 

„SANGO”, 57-200 Ząbkowice Ślą-

skie, ul. Wrocławska 23 lok. 23:  

- udziela dla osób wywodzących się  

z terenu Gminy Ciepłowody działań 

o charakterze profilaktycznym oraz 

ambulatoryjnych świadczeń zdro-

wotnych obejmujących świadczenia 

medyczne w zakresie sprawowania 

opieki nad uzależnionymi od alkoho-

lu i innych substancji psychoaktyw-

nych oraz osobami z zaburzeniami 

nawyków i popędów (patologiczny 

hazard), a także członków rodzin 

tych osób.  

- udziela świadczeń zdrowotnych 

zgodnie z przepisami, 

- realizuje programy terapeutyczne:  

podstawowy program psychoterapii 

uzależnienia, trening zachowań kon-

struktywnych, trening zapobiegania 

nawrotom choroby, podstawowy 

program dla osób współuzależnio-

nych, podstawowy program dla do-

rosłych dzieci alkoholików. 

 
3.10 Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
 
Opracowanie Strategii Rozwiązywa-

nia Problemów Społecznych jest 

wymogiem ustawy o pomocy spo-

łecznej z dnia 12 marca 2004 roku, 

która w art. 17 ust.1 pkt 1 mówi: 

Uchwałą nr 39/V/19 Rada Gminy 

Ciepłowody w dniu 25 stycznia 2019 

r. przyjęła Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy 

Ciepłowody. 

Celem niniejszej strategii jest mini-

malizowanie negatywnych zjawisk 

społecznych, a także integracja spo-

łeczna i zawodowa grup wykluczo-

nych lub dyskryminowanych po-

przez opracowanie lokalnych pro-

gramów i możliwości aplikowania do 

dysponentów środków finansowych.  

Misja: rozwój kapitału ludzkiego  

i społecznego, zabezpieczenie po-

trzeb społeczności lokalnej poprzez 

stworzenie warunków rozwoju i pra-

widłowego funkcjonowania systemu 

wsparcia społecznego.  

Założenia strategii na lata 2019-

2034 przedstawiają następujące 

cele:  

1. Pomoc osobom i rodzinom w za-

spokajaniu podstawowych potrzeb 

bytowych,  

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, 

3. Tworzenie warunków umożliwia-

jący równy dostęp osobom niepełno-

sprawnym do życia zawodowego  

i społecznego,  

4. Wspieranie rodzin niewydolnych 

wychowawczo,  

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom,  

6. Ochrona przed przemocą w rodzi-

nie,  

7. Działania na rzecz osób starszych,  

Rok 2021 r. wyróżniał się na tle in-

nych lat, w których realizowana była 

powyższa strategia, ze względu na 

trwającą epidemię COVID-19, która 

spowodowała konieczność wprowa-

dzenia wielu obostrzeń w życiu spo-

łecznym. W związku z epidemią CO-

VID-19 w 2021 r. niektóre działania 

nakierowane na realizację Strategii 

zostały ograniczone (np. organizacja 

różnego rodzaju spotkań stacjonar-

nych) i/lub realizowane w innych 

formach np. poprzez wykorzystanie 

komunikatorów internetowych.  

W dużej mierze wykorzystywano do-

stępne zasoby i środki do realizacji 

postawionych w Strategii celów, wy-

korzystując formułę współpracy 

międzysektorowej.  

Reasumując po przeanalizowaniu 

powyższych wniosków rekomenduje 

się utrzymanie dotychczasowych 
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kierunków i form oddziaływań ak-

tywnie wpływających na spójność 

społeczną i poprawę jakości życia 

mieszkańców  

W kolejnych latach realizacji strate-

gii należy kontynuować oraz rozwijać 

skuteczne metody pracy z rodzina-

mi. Zaleca się intensyfikację działań 

profilaktycznych, interwencyjnych 

oraz wspierających rodziny, zwłasz-

cza doświadczające lub zagrożone 

dysfunkcjami –poprzez działania 

mające na celu utrzymanie dzieci  

w ich naturalnym środowi-

sku(rodzinie dziecka) lub powrotu do 

niego dziecka umieszczonego w pie-

czy zastępczej. Z tego względu w ko-

lejnych latach wdrażania SRPS nie-

zbędna będzie kontynuacja zatrud-

nienia asystenta rodziny oraz spe-

cjalistów w Punkcie Konsultacyjno- 

Terapeutycznym, jak również zwięk-

szenie dostępności pomocy psycho-

logicznej i logopedycznej w szkole. 

Ważne będzie również doskonalenie  

i poszerzenie współpracy pomiędzy 

przedstawicielami instytucji pu-

blicznych oraz organizacji społecz-

nych mających kontakt z dzieckiem  

i jego rodziną. Jednocześnie, w za-

leżności od możliwości pozyskania 

środków pomocowych, powinny być 

uruchamiane projekty społeczne 

uwzględniające szeroko rozumianą 

edukację rodzicielską (np. „Szkoła 

dla rodziców”, spotkania i warsztaty 

z udziałem specjalistów), profilakty-

kę środowiskową (m.in. w zakresie 

uzależnień, przemocy w rodzinie, 

zachowań ryzykownych młodzieży) 

oraz dostęp do zindywidualizowa-

nych usług wsparcia.  

W związku z postępującym procesem 

starzenia się społeczeństwa w kolej-

nych latach realizacji strategii należy 

kłaść większy nacisk na rozwój róż-

norodnych form aktywności osób 

starszych (w szczególności poprzez 

aktywizację edukacyjną, zdrowotna, 

kulturalną, sportowo-rekreacyjną 

oraz społeczną). Istotne będzie 

wspieranie inicjatyw senioralnych 

oraz międzypokoleniowych, nasta-

wionych nie tylko na odbiór przez 

osoby starsze, ale aktywnie ich włą-

czających w proces planowania  

i realizacji.  

Jest to odpowiedź na współczesne 

wyzwania związane ze starzeniem się 

społeczeństwa i wzrostem zapotrze-

bowania na usługi opiekuńcze  

i wspierające osoby starsze.  

Warto również promować wolonta-

riat wewnątrz-i międzypokoleniowy 

oraz inicjatywy upowszechniające 

integrację międzypokoleniową,  

a także zachęcać seniorów do ak-

tywności od możliwie najwcześniej-

szego momentu przejścia na emery-

turę. Istotne przy tym są jednocze-

sne działania służące likwidacji ba-

rier komunikacyjnych, przestrzen-

nych i architektonicznych, w celu 

zapewnienia dostępu do przestrzeni 

publicznej osobom o ograniczonej 

sprawności. Dobrą alternatywę dla 

konieczności umieszczenia osób po-

trzebujących wsparcia w domach 

pomocy społecznej mogą stanowić 

usługi środowiskowe w miejscu za-

mieszkania takie jak usługi opie-

kuńcze, dzienny dom pobytu czy 

mieszkania chronione (nie tylko dla 

osób starszych, ale również niepeł-

nosprawnych i chorujących).  

Ważnym kierunkiem działań podej-

mowanych w ramach lokalnej poli-

tyki społecznej powinna być eduka-

cja społeczna, obejmująca w szcze-

gólności:  

➢ edukację prozdrowotną w obsza-

rach takich jak zdrowe starzenie 

się, przeciwdziałanie występo-

waniu chorób cywilizacyjnych, 

aktywny tryb życia bez nałogów;  
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➢ edukację ekonomiczną i prawną 

w zakresie m.in. gospodarowa-

nia budżetem domowym, zacią-

gania pożyczek i kredytów; 16  

➢ edukację ekologiczną, służącą 

kształtowaniu postaw dbania  

o środowisko naturalne, podnie-

sienie poziomu świadomości 

ekologicznej, promocję odna-

wialnych źródeł energii.  

Gmina Ciepłowody dysponuje poten-

cjałem społecznym, który może być 

wykorzystany na rzecz rozwoju śro-

dowiska lokalnego. Potencjał ten nie 

jest jednak w dostatecznym stopniu 

uruchomiony. Dlatego też istotne 

znaczenie będzie miało aktywizowa-

nie i włączanie mieszkańców w ini-

cjatywy służące poczuciu współod-

powiedzialności za najbliższe otocze-

nie oraz całą wspólnotę samorządo-

wą. W tym celu wskazane jest 

wzmacnianie roli lokalnych liderów, 

w tym radnych, sołtysów, członków 

rad sołeckich, przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych oraz miesz-

kańców angażujących się lub chcą-

cych się zaangażować w życie lokal-

nej społeczności.  

Warto jednak wskazać, że zasadni-

czo nie zmienia się sytuacja osób, 

które ze względu na różnorodne ba-

riery, takie jak np. niepełnospraw-

ność, wiek, brak wykształcenia i do-

świadczenia zawodowego, niższy po-

tencjał intelektualny, a także pre-

zentowane postawy i wykształcone 

nawyki (np. roszczeniowość, wyu-

czona bezradność), są najbardziej 

zagrożone długotrwałym bezrobo-

ciem i biernością społeczną. Odpo-

wiedzią na te wyzwania może być 

ekonomia społeczna, w tym ekono-

mizacja działalności organizacji po-

zarządowych.  

Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych ukierunko-

wana jest na rozpowszechnienie, 

rozszerzenie i pogłębienie formy ak-

tywności społecznej poprzez współ-

pracę z różnymi instytucjami i orga-

nizacjami pozarządowymi zajmują-

cymi się pomocą społeczną w gmi-

nie. W ramach wypracowanej strate-

gii przyjęto nowoczesne podejście do 

tak ważnej sfery, jaką jest problema-

tyka społeczna nastawiona na: 

wzmocnienie postaw aktywnych, 

wdrożenie modelu pomocy zintegro-

wanej oraz ścisłe powiązanie działań 

instytucji i organizacji społecznych 

w wypracowaniu lokalnego systemu 

reintegracji społecznej i zawodowej 

osób potrzebujących. W „strategicz-

nym modelu pomocy społecznej” 

istotną rolę odgrywa system wspar-

cia psychologicznego, umocnienie 

postaw aktywnych w każdej sferze 

obszaru społecznego i problemów 

indywidualnych, poradnictwa praw-

nego, pedagogicznego, terapii i wy-

specjalizowanej pracy socjalnej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest podstawą do reali-

zacji trwałych wzorów zmian spo-

łecznych i przyczynia się do poprawy 

warunków życia mieszkańców,  

w szczególności tych, którzy są za-

grożeni marginalizacją i wyklucze-

niem społecznym, aby w konse-

kwencji doprowadzić do integracji 

społecznej. Dynamiczne przemiany 

powodują wzrost znaczenia kształ-

towania odpowiedniej  

strategii ośrodków pomocy społecz-

nej. Konieczne jest nieustanne moni-

torowanie otoczenia wewnętrznego  

i zewnętrznego ośrodków i dostoso-

wywanie się do zmian. Wówczas 

skuteczność podejmowanych działań 

wiąże się z właściwym ukierunko-

waniem strategicznym ośrodków. 

Realizacja celów przyjętych w ra-

mach Strategii opierała się na zało-

żeniu odejścia od modelu pomocy 

społecznej, w której podstawową 
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funkcją było udzielanie wsparcia 

finansowego, do modelu nastawio-

nego na wzmocnienie osób i rodzin 

wymagających wsparcia w rozwią-

zywaniu problemów. Możliwe to było 

między innymi dzięki rozwojowi róż-

nego rodzaju form pomocy, w posta-

ci poradnictwa, w tym prawnego i 

psychologicznego oraz terapii i wy-

specjalizowanej pracy socjalnej.

 
3.11 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 
 
Uchwałą Nr 36/V/19 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019 

r. przyjęty został Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021.  

Program powyższy zakładał następu-

jące cele szczegółowe:  

a) diagnozowanie i analiza środowisk 

rodzinnych,  

b) wzmacnianiu systemu norm  

i wartości gwarantujących prawi-

dłowy przebieg procesu wychowaw-

czego,  

c) zapobieganie dysfunkcji rodzin,  

d) objecie rodzin dysfunkcyjnych 

profesjonalną pomocą,  

e) profilaktykę,  

Powyższe cele realizowane były  

w 2021 roku następująco:  

➢ wywiad środowiskowy w rodzinie, 

pracę socjalną polegającą na roz-

poznaniu deficytów w zakresie 

pełnienia ról rodzicielskich, za-

niedbań względem dzieci,  

➢ ocenę sytuacji dziecka w rodzinie, 

środowisku szkolnym, rówieśni-

czym oraz konsultacjach ze spe-

cjalistami, pedagogami, psycholo-

giem w celu sprecyzowania czyn-

ników mających wpływ na dys-

funkcjonalność rodziny.  

➢ zapewnienie pomocy materialnej  

i rzeczowej ubogim rodzinom  

w ramach ustawy o pomocy spo-

łecznej.  

➢ w ZSP: wspieranie uczniów mają-

cych problemy z nauką( konsulta-

cje, zajęcia wyrównawcze, praca  

z nauczycielem, pomoc pedagoga, 

logopedy, psychologa, poradnic-

two specjalistyczne, praca z rodzi-

cem dziecka); wspieranie i promo-

cję uczniów uzdolnionych; Ucz-

niowie otrzymali stypendia szkol-

ne za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe za I i II semestr.  

➢ stypendia szkolne przyznawane 

dla uczniów zamieszkałych na te-

renie Gminy znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów 

na osobę w rodzinie w szczególno-

ści gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy uczeń 

pochodzi z rodziny niepełnej.  

➢ program dożywiania  

➢ kolonie letnie  

➢ umożliwienie rodzinom korzysta-

nia z pomocy asystenta rodziny,  

➢ dostęp do konsultacji psycholo-

gicznych, pedagogicznych, radcy 

prawnego, konsultanta ds. uza-

leżnień.  

➢ podniesienie kompetencji i kwali-

fikacji zawodowych osób pracują-

cych na rzecz rodzin poprzez 

udział w szkoleniach,  

➢ systematyczne monitorowanie 

rodzin zagrożonych kryzysem 

przez pracowników socjalnych,  

➢ motywowanie członków rodzin do 

podejmowania działań na rzecz 

ograniczenia bądź niwelowania 

własnych dysfunkcji,  
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➢ pomoc rodzinie, z której dzieci 

zostały umieszczone w pieczy za-

stępczej w prawidłowym funkcjo-

nowaniu.  

➢ organizowanie i finansowanie 

warsztatów zajęć profilaktycznych 

w szkołach i świetlicach,  

➢ oferty zajęć w pracowniach warsz-

tatowych w budynku GOKiP oraz 

na świetlicach wiejskich.  

W 2021 roku rodziny wymagające 

wsparcia asystenta mogły skorzystać 

z takiej pomocy. OPS zatrudniał 

asystenta rodziny na 3/4 etatu  

w ramach umowy o pracę. Pod opie-

ką asystenta było 7 rodzin. Koszt 

zatrudnienia wynosił 35 692 zł,  

z czego 1500,00 zł stanowiło dofi-

nansowanie w ramach Resortowego 

Programu Wspierania Rodziny i Sys-

temu Pieczy Zastępczej. Wszystkie 

rodziny objęte wsparciem asystenta 

przeżywają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

W rodzinach objętych asystą prowa-

dzone były następujące działania:  

1) udzielanie pomocy rodzinom  

w poprawie ich sytuacji życiowej,  

w tym zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospo-

darstwa domowego  

2) udzielenie pomocy rodzinom  

w rozwiązywaniu problemów socjal-

nych. Podczas pracy z rodziną zbie-

rane są informacje o jej sytuacji ro-

dzinnej, środowisku wychowaw-

czym, problemach i dotychczaso-

wych próbach ich rozwiązania. Na 

tej podstawie sporządzane są indy-

widualne plany pracy z rodziną 

obejmujące m.in. wskazania doty-

czące możliwości ubiegania się  

o wsparcie finansowe.  

3) udzielanie pomocy rodzinom  

w rozwiązywaniu problemów psycho-

logicznych  

4) udzielenie pomocy rodzinom  

w postaci:  

• konsultacji prawnych,  

• pomocy w formułowaniu pozwów  

i pism procesowych (pomoc udzie-

lana w ramach działalności OPS).  

5) udzielanie pomocy rodzinom  

w rozwiązywaniu problemów wycho-

wawczych z dziećmi,  

6) wspieranie aktywności społecznej 

rodzin,  

7) udzielanie pomocy rodzinom  

w rozwiązywaniu problemów zdro-

wotnych dzieci i rodziców: mobilizo-

wanie do naprawy zaniechanych 

kontroli lekarskich;  

8) motywowanie członków rodziny do 

podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych:  

informowanie o odbywających się 

kursach zawodowych organizowa-

nych przez Powiatowy Urząd Pracy,  

9) udzielanie pomocy w poszukiwa-

niu, podejmowaniu i utrzymaniu 

pracy zarobkowej.  

W świetlicy przy ZSP w Cie-

płowodach realizowany jest program 

profilaktyczno-edukacyjny z zakresu 

profilaktyki uzależnień i rozwoju 

umiejętności społecznych.  

W 2021 roku Gmina Ciepło-

wody pokryła koszty za utrzymanie 

dzieci w pieczy zastępczej, wydatko-

wano środki finansowe w wysokości 

42 136,49 złotych. Dzieci umiesz-

czone są w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych i niespokrewnio-

nych- zawodowych, jedno dziecko  

w placówce. Ilość dzieci umieszczo-

nych w rodzinach zastępczych - 4.  

Na bieżąco prowadzono moni-

toring sytuacji dzieci w rodzinach 

objętych pomocą OPS. Zadanie  

to jest realizowane zarówno przez 

asystenta rodziny, jak i pracowni-

ków socjalnych naszego Ośrodka.  

W związku z tym prowadzono też 

bardzo szeroką współpracę ze szko-

łami, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz innymi instytucjami 
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zajmującymi się sprawami rodziny. 

W przypadku stwierdzenia zagroże-

nia lub bardzo niepokojącej sytuacji 

w rodzinie – natychmiast o takiej 

okoliczności informowany jest Sąd 

Rodzinny.  

 
3.12 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepło-
wody w 2021 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 

terenie Gminy Ciepłowody w roku 

2021. Program został przyjęty 

uchwałą Nr 158/XXVII/21 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 22 lutego 

2021 r. Program w 2021 r. był reali-

zowany wspólnie ze Stowarzysze-

niem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” 

Schronisko dla zwierząt w Dzierżo-

niowie (ul. Brzegowa 151), Gabine-

tem Weterynaryjnym „DAMAR” Da-

riusz Marcinków (ul. Daleka 21, 57-

200 Ząbkowice Śląskie), gospodar-

stwem rolnym położonym w Czesła-

wicach (Czesławice 20, 57-210 Hen-

ryków).  
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3.13 Biblioteka 
 
Na terenie Gminy w 2021 roku 

funkcjonowały 2 biblioteki: Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka 

Szkolna ZSP w Ciepłowodach.  

W 2021 roku w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Ciepłowodach 

zatrudnione były dwie osoby: Dyrek-

tor Gminnej Biblioteki Publicznej 

oraz bibliotekarz. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Ciepłowodach na dzień 

31.12.2021r. księgozbiór liczył 

17.143 woluminów. W roku spra-

wozdawczym księgozbiór powiększył 

się o 577 woluminów, ubył 1 wolu-

min (zagubiony). W październiku 

2021 roku w bibliotece zostało prze-

prowadzone skontrum. Na dzień 

31.12.2021 roku stan księgozbioru 

wynosił 17.719 woluminów, 54 au-

diobooki i 150 innych.  

Struktura wpływu: 

• zakup nowości wydawniczych - 

235 wol. (w tym z Biblioteki Naro-

dowej  

– 68 wol., ze sprzedaży starych 

książek z darów - 10 wol.) 

• dary od czytelników - 342 wol., 

• ekwiwalenty – 0 wol. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w 

Bibliotece zapisanych było 422 

użytkowników, którzy wypożyczyli 

6.764 książki i 3 audiobooki. Na 

miejscu udostępniono 198 egzem-

plarzy książek i czasopism oraz 

udzielono 61 informacji.  

 

Zakup książek w latach 2018-2021 

 

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 

2021 225 1.615 3.000,00 

 

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 

2021 378 184 10.635 164 0 
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Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach 

 

Lp. Przychody Plan 2020 Wykonanie 
2020 

Plan 2021 Wykonanie 
2021 

1. Stan środków  
obrotowych  
netto na BO 

1.566,49 1.566,49 8.099,00 16,38 

2. Budżet  
organizatora 

70.867,00 70.867,00 70.867,00 70.867,00 

3. Dotacja na  
zakup książek  

z MKiDN 

1.615,00 1.615,00 0 1.615,00 

4. Zysk za usługi 
ksero 

18,55 18,55 0 0,8 

5. Zysk ze  
sprzedaży  
książek 

300,00 300,00 0 600,00 

6. Nadpłata ZUS 2.388,96 2.388,96 0 19,31 

5. Przychody  
ogółem z BO 

76.756,00 76.756,00 78.966,00 73.118,49 

 

Lp. Koszty Plan 2020 Wykonanie 
2020 

Plan 2021 Wykonanie 
2021 

1. Wynagrodzenia 57.193,00 55.233,67 67.506,00 64.508,29 

2. Zakup książek 
Zakup książek  

z MKiDN 

3000,00 
1.615,00 

2999,29 
1.615,00 

1.385,00 
1.615,00 

3.197,93 
1.615,00 

3. Telefon  
i Internet 

1.054,00 988,69 1.054,00 984,91 

4. Podróże  
służbowe 

266,00 60,18 266,00 80,24 

5. Prenumerata 
czasopism 

420,00 418,69 0 0 

6. Pozostałe koszty 8.934,00 9.405,14 7.140,00 8.734,70 

7. RAZEM 72.482,00 70.720,66 78.966,00 79.121,07 
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Działalność kulturalno-oświatowa 

 

W pierwszej połowie 2021 ro-

ku czytelnicy w nie mieli możliwości 

korzystania z zasobów bezpośrednio 

w siedzibie biblioteki, ze względu na 

ograniczenia związane z pandemią 

koronowirusa. Nie było również moż-

liwości prowadzenia spotkań, imprez 

i warsztatów.  

Od 22 czerwca, tylko na czas 

wakacji, przez 4 dni w tygodniu były 

organizowane zajęcia dla dzieci w 

grupach maksymalnie 8-osobowych. 

Jednocześnie w tym czasie, zgodnie 

z rekomendacją Biblioteki Narodowej 

została całkowicie zniesiona kwaran-

tanna na zawarcie książki. 

W związku z licznymi proś-

bami czytelników, od 8 października 

2021 r., po uzyskaniu zgody Dyrek-

tora ZSP i akceptacji PSSE Ząbkowi-

ce Śl., umożliwiono czytelnikom  

w poniedziałki, środy i piątki po 

godz. 15-tej wolny dostęp do po-

mieszczeń biblioteki półek z książ-

kami, z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego.  

Biblioteka, oprócz działalności 

podstawowej, czyli gromadzenia, 

opracowywania i udostępniania 

zbiorów bibliotecznych, prowadzi 

również zajęcia kulturalno-

oświatowe dla dzieci i młodzieży w 

ramach imprez czytelniczych w sie-

dzibie Biblioteki. Uczestnicy poprzez 

udział w zajęciach plastycznych, 

technicznych, konkursach literac-

kich, spotkaniach autorskich i in-

nych prowadzonych przez Bibliotekę 

imprez, mają szansę ujawnić swoje 

talenty artystyczne czy też literackie. 

Z uwagi na obowiązujące  

w 2021 r. ograniczenia sanitarne 

zajęcia kulturalno-oświatowe były 

prowadzone w bardzo ograniczonym 

zakresie (dzieci i młodzież ZSP),  

w większości jednak online. 

W ciągu roku w Bibliotece od-

były następujące wydarzenia: 

✓ konkursy literackie, plastyczne, 

okolicznościowe – łącznie 17; 

frekwencja uczestników 445 

osób; 

✓ projekt „Mała Książka – Wielki 

Człowiek” – edycja 2021-2022; 

✓ lokalna inicjatywa „Mały Czytel-

nik” – la czytelników z grupy 

wiekowej od 7 do 11 lat; 

✓ dla najmłodszych czytelników 

„Spotkanie z bajką” – łącznie 5 

spotkań, w których uczestniczy-

ło 92 przedszkolaków; 

✓ wakacje w bibliotece – odbył się 

cykl spotkań dla najmłodszych – 

teatrzyk kamishibai „Jaś i ma-

giczna fasola”, spotkanie  

z książką, zajęcia plastyczne; 

✓ X edycja Narodowe Czytanie -  

utworem dedykowanym w 2021 

roku była „Moralność Pani Dul-

skiej” Gabrieli Zapolskiej; 

✓ obchody Święta Niepodległości – 

wspólnie z ZSP oraz GOKiP zor-

ganizowano konkurs, a następ-

nie wystawę prac o tematyce pa-

triotycznej; 

✓ wystawy związane z Narodowym 

Czytaniem, obchodami Święta 

Niepodległości; 

✓ działania online – ogółem odbyło 

się 66 różnego rodzaju spotkań 

online z czytelnikami 9głównie 

na portalu społecznościowym 

Facebook), a uczestniczyło  

w nich około 5.780 osób 
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W roku sprawozdawczym w biblio-

tece zarejestrowano 5.421 odwie-

dzin, podczas których czytelnicy wy-

pożyczyli 10.635 książek. Czytelnia  

i kawiarenka internetowa były jed-

nak cały rok nieczynne, ze względu 

na pandemię koronowirusa. 

W dniu 28.05.20211 r. Gminna 

Biblioteka Publiczna złożyła, w ra-

mach współpracy z Biblioteką Naro-

dową.  Deklarację przystąpienia do 

Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 

Naukowych Academica. System zo-

stał uruchomiony na 1 terminalu 

dostępnym w siedzibie biblioteki.  

Gminna Biblioteka Publiczna 

pozyskała również w 2021 r. środki z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 Priorytet 1 Po-

prawa oferty bibliotek publicznych, 

kierunek interwencji 1.1. Zakup  

i zdalny dostęp do nowości wydaw-

niczych, w kwocie 1.615,00 zł – kwo-

ta wykorzystana w całości. 
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3.14 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji  
 

Gminny Ośrodek Kultury i Pro-

mocji w Ciepłowodach został utwo-

rzony w 2009 r., jako samorządowa 

instytucja kultury. Misją GOKiP jest 

wspieranie rozwoju gminy Ciepło-

wody poprzez aktywizację miesz-

kańców, rozwijanie partnerstwa  

i wymiany kulturalnej w skali mikro  

(z sąsiednimi gminami) i makro 

(transgranicznej) oraz skuteczną 

promocję turystycznych walorów 

regionu. Gminny Ośrodek Kultury  

i Promocji w Ciepłowodach działa na 

różnorodnych płaszczyznach m.in.: 

✓ organizuje imprezy i konkursy  

o zasięgu gminnym 

✓ prowadzi stałe zajęcia pozalek-

cyjne dla dzieci i młodzieży, 

✓ organizuje czas wolny podczas 

wakacji i ferii; 

✓ wspomaga w działaniu zespół 

ludowy „Ciepłowodzianki”, 

✓ prowadzi działalność  promocyj-

ną Ośrodka Kultury i Gminy 

Ciepłowody. 

Rok 2021 nie należał do ła-

twych. Czas pandemii, obostrzenia 

Ministerstwa Zdrowia i brak możli-

wości przeprowadzenia imprez, 

warsztatów spotkań z mieszkańcami 

ograniczał możliwości Gminnego 

Ośrodka Kultury i Promocji. Jednak 

mimo trudności udało się przepro-

wadzić większość z zaplanowanych 

działań, a dodatkowo przygotować 

kilka konkursów online dla miesz-

kańców i jeden koncert muzyczny 

również online. Instruktorzy zatrud-

nienie w GOKiP w ostatnich miesią-

cach ubiegłego roku prowadzili zaję-

cia online, które spotkały się z ak-

ceptacją obserwujących profil. 

Największe imprezy organizo-

wane przez GOKiP w 2021 r. to: wy-

stawa  fotografii z okazji Dnia Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych, warszta-

ty plastyczno-rękodzielnicze z okazji 

Dnia  Kobiet,  Bieg Szlakiem Le-

gend, a także warsztaty wakacyjne 

w świetlicach wiejskich czy Kino 

Plenerowe. Warto wspomnieć  o Za-

wodach Latawcowych, organizacji 

uroczystych  obchodów Odzyskania 

Niepodległości, Gminnego Dnia Se-

niora, Dożynek Gminnych czy Jar-

marku Bożonarodzeniowym, jak 

również o  organizacji konkursów 

plastycznych i fotograficznych dla 

mieszkańców naszej Gminy. Ośro-

dek brał również udział w projekcie  

"Sieć na kulturę w podregionie wał-

brzyskim", którego organizatorem 

jest Fundacja Wspierania Zrówno-

ważonego Rozwoju. 
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Gminny Dzień Kobiet  

 

- warsztaty wikliniarskie i malowa-

nie na szkle.   

 
 
Konkurs na najpiękniejszą palmę  
i pisankę wielkanocną,  
 
- w konkursie wzięło udział 28 
uczestników. 

 
 
Wystawa Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych  
 
- przed budynkiem GOKiP przygo-
towano wystawę upamiętniającą  
to historyczne wydarzenie. 
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Realizacja projektu „Przyjaciele 
przyrody w Gminie Ciepłowody”  
 
– środki na realizację projektu po-
chodziły z WFOŚiGW we Wrocławiu. 

 

 
Warsztaty wakacyjne  
 
– rękodzielnicze, kreatywne i pla-
styczne. Zajęcia odbywały się we 
wszystkich świetlicach wiejskich 
Gminy Ciepłowody i cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. 

 

 
 
Warsztaty pszczelarskie  
 
– w tej aktywności uczestniczył dzie-
ci ze żłobka oraz z publicznego 
przedszkola 
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Wakacyjne kino plenerowe  
 
– w wieczornym seansie uczestniczy-
ło 140 osób 

 

Dożynki Gminne 

 

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła 

Msza Święta dziękczynna, podczas 

której poświęcony został wieniec  

dożynkowy przygotowany przez pa-

nie z Koła Gospodyń w Ciepłowo-

dach. Punktem szczególnym było 

poświęcenie sztandaru Sołectw 

Gminy Ciepłowody. 

 

 

VI Bieg Szlakiem Legend Gminy 

Ciepłowody 

 

W zawodach wzięło udział 81 doro-

słych śmiałków oraz po raz pierwszy 

16 Krasnali w wieku od 3 do 12 lat. 

Bieg na dystansie 9 km. 

 



 
 

    
                        Raport o stanie gminy | Społeczność  
 

  

76 

  

Zawody Latawcowe 

 

- zgłosiło się 14 zawodników w kate-

gorii latawców płaskich i latawców 

skrzynkowych 

 

Gminny Dzień Seniora 

 

- 22 października mieszkańcy Gmi-

ny mogli wysłuchać poezji Pani Ma-

rii Jarosz i Krzysztofa Urzędowskie-

go koncertu Pauliny Wojtaszek i ze-

społu Górzanie. 

 

Gminne Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości 

 

- uroczystość rozpoczęta mszą świę-

to za Ojczyznę, następnie pod Po-

mnikiem Niepodległości złożono 

kwiaty  

i zapalono znicze. 
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Mikołajki w Gminie Ciepłowody  

 

- przedstawienie przygotowano dla 

dzieci z terenu gminy Ciepłowody. 

 

Jarmark bożonarodzeniowy 

 

- wystawcy z różnych stron naszego 

powiatu prezentowali produkty 

związane ze Świętami Bożego Naro-

dzenia. 

 

3.15 Służba zdrowia  
 

Samodzielny Publiczny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach, 

który działa jako podmiot leczniczy, 

wykonując zadania określone  w sta-

tucie (chwała Rady Gminny Ciepło-

wody Nr 50/VIII/99 z dnia 2 sierp-

nia 1999 r. w sprawie powołania 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach) 

oraz na podstawie ustawy o działal-

ności leczniczej, ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków publicznych oraz 

innych przepisów prawnych doty-

czących samodzielnych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

Jednostką tworzącą i sprawu-

jącą nadzór nad Zakładem jest Gmi-

na Ciepłowody. Wiodącym i podsta-

wowym rodzajem  działalności jest 

podstawowa opieka zdrowotna 

(POZ). W pojęciu tym mieści się: 

• opieka lekarska dla dzieci i do-

rosłych, 

• opieka pielęgniarska środowi-

skowo-rodzinna dla dzieci i do-

rosłych,  

• opieka położnej POZ dla kobiet, 

• opieka pielęgniarska w środowi-

sku nauczania i wychowania, 

• świadczenia lekarza POZ w od-

niesieniu do porad udzielanych 

w programie profilaktyki cukrzy-

cy i chorób układu krążenia.



 
 

    
                        Raport o stanie gminy | Społeczność  
 

  

78 

  

3.16 Praca Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 
Na dzień 31 grudnia 2021 ro-

ku na podstawie umowy o pracę. 

Zakład zatrudniał 4 osoby, umowy  

cywilnoprawne zawarto z 8 osobami, 

w tym 4 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 podpisane-

go na określony czas. 

Dodatkowymi przychodami  

są odpłatne świadczenia od pacjen-

tów, które nie przysługują w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

Stan środków obrotowych na 

dzień 31.12.2021 r. wyniósł 

314 847,28 zł. 

w tym: 

• należności od kontrahentów  

w kwocie 124.358,54 zł,  

• środki na rachunku bankowym  

w kwocie 193.087,13 zł, 

• środki w kasie w kwocie  

1.778,02 zł, 

w tym brak należności wymagal-

nych. 

Zapasy (szczepionki)  

w kwocie 315,02 zł. 

Zobowiązania na dzień 

31.12.2021 r. Wyniosły 4 691,43  

zł w tym:  

• zobowiązanie z tytułu świadczeń 

zdrowotnych: 1.600,00 zł.  

• badania USG, RTG, laboratoryjne: 

914,00 zł. 

• usługi informatyczne, usługi 

serwisowe: 2 177,43 zł. 

w tym brak zobowiązań 

wymagalnych. 

Wynik finansowy osiągnięty 

przez SPZOZ za 2021 roku wyniósł   

227 384,10  zł, tj. zysk.  

W 2021 roku Państwowy Po-

wiatowy Inspektor Sanitarny w Ząb-

kowicach Śląskich przeprowadził 

dwukrotnie kontrolę obiektu. Nie-

prawidłowości, uwag i zastrzeżeń nie 

było. 

 

3.17 Działalność medyczna w liczbach  
 

Zgodnie z weryfikacją danych 

przeprowadzoną przez Dolnośląski 

Oddział Wojewódzki NFZ stan zade-

klarowanych pacjentów na dzień 31 

grudnia 2021 r. przedstawiał się na-

stępująco:   

 

 
2020r. 2021r. 

lekarz POZ 1502 pacjentów 1402 pacjentów 

kobiet i noworodki płci męskiej  
i żeńskiej do 42 dnia życia należało  

do położnej 
 

887 pacjentów 856 pacjentów 

Pielęgniarka środowiskowa 1828 pacjentów 1756 pacjentów 
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W Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Ciepłowodach działa gabinet 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej, nad którym SP ZOZ 

GOZ sprawuje opiekę pielęgniarską. 

W szkole ogółem na koniec ubiegłego 

roku uczyło się 228 uczniów.  

W okresie sprawozdawczym konty-

nuował swoją działalność gabinet 

rehabilitacji, utworzony od lipca 

2011 r., świadczący komercyjnie 

zabiegi fizjoterapeutyczne. W gabi-

necie rehabilitacji 35 pacjentów sko-

rzystało z 916 zabiegów, korzystając 

z możliwych 20 rodzajów zabiegów. 

 

Realizacja lekarskich świadczeń 

medycznych w 2021 roku przed-

stawiała się następująco:  

• 4175 porad lekarskich w gabi-

necie, w tym 944 u dzieci i mło-

dzieży do 18 roku życia; 

• 15 wizyt domowych; 

• 18 bilansów zdrowia dzieci; 

• 3 wizyty patronażowe u nowo-

rodków w domu,  

• 46 osób objęto programem profi-

laktyki chorób układu krążenia, 

• 510 osób dorosłych powyżej 19 

roku życia objętych było opieką 

dyspanseryjną (chorzy z nadci-

śnieniem tętniczym, cukrzycą, 

chorobami tarczycy, układu 

nerwowego, oddechowego, tra-

wiennego, nowotworami). 

 

Realizacja świadczeń wykonywa-

nych przez pielęgniarkę środowi-

skowo  

rodzinną, szkolną oraz położną 

wynosiła:  

• 479 iniekcji (470 w gabinecie + 9 

w terenie),  

• 84 pomiarów ciśnienia tętnicze-

go krwi (57 w gabinecie + 27  

w domu), 

• 56 pomiarów poziomu cukru we 

krwi (45 w gabinecie + 27 w do-

mu),  

• 5 osób objęto profilaktycznym 

programem gruźlicy,  

• 57 badań EKG,  

• 98 szczepień ochronnych w tym: 

z kalendarza szczepień bezpłat-

nych i zalecanych płatnych -  

(w tym 64 p/grypie),  

• 492 badań przesiewowych 

uczniów,  

• 91 opatrunków (69 w gabinecie 

+ 22 w domu chorego), 

• 1263 pobrań materiałów do ba-

dań diagnostycznych (1231  

w punkcie pobrań + 32 w domu 

chorego), 

• położna zrealizowała łącznie 112 

wizyt, w tym: 50 wizyty patrona-

żowe u noworodków, 62 wizyty 

położnej w edukacji przedporo-

dowej u kobiet ciężarnych. 

 

W zakresie  badań profilaktycz-

nych i konsultacji specjalistycz-

nych w ciągu roku zorganizowano 5 

akcji bezpłatnych i 2 akcje płatne. 

Skorzystał z nich łącznie 63 osoby. 

• Badania słuchu - 7 osób, 

• Badania przepływów żylnych  

i USG – 30 osób,  

• Badania ostrości wzroku - 26 

osób. 
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3.18 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-
2022 

 

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy  

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j.: Dz.U.  

z 2020 r., poz. 685) ustanowiono 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022. 

Gminny Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 16 listopada 2018 r.  

Nr 224/L/2018 na lata 2018-

2022.Głównym celem opracowanego 

Gminnego Programu Ochrony Zdro-

wia Psychicznego dla mieszkańców 

Gminy Ciepłowody jest jego realiza-

cja poprzez: 

• promocję zdrowia psychicznego  

i zapobieganie zaburzeniom psy-

chicznym,  

• zapewnienie osobom z zaburzenia-

mi psychicznymi wielostronnej  

i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki 

i pomocy niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i społecz-

nym, wspieranie rozwoju dzieci  

i młodzieży przez poradnie psycho-

logiczno - pedagogiczną, przez 

udzielanie dzieciom i młodzieży 

oraz rodzicom pomocy psycholo-

giczno -  

pedagogicznej. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Ciepłowodach wraz z Ze-

społem Koordynującym przygotowu-

ją i przedkładają Radzie Gminy  

w terminie do 30 kwietnia każdego 

roku, roczne sprawozdanie z wyko-

nania zadań objętych Gminnym Pro-

gramem Ochrony zdrowia Psychicz-

nego. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Cie-

płowody z dnia 18 lipca 2019 r.  

został powołany Zespół Koordynują-

cy realizację Programu Promocji 

Zdrowia Psychicznego dla Gminy 

Ciepłowody na lata 2018-2022 r.  

Sprawami związanymi z proble-

mami alkoholowymi i profilaktyką  

w tym zakresie na terenie gminy 

zajmuje się Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholo-

wych, która współpracuje z Poradnią 

Uzależnień „SANGO’’ w Ząbkowicach 

Śląskich i organizacjami pożytku 

publicznego funkcjonującymi w tym 

obszarze. Na terenie gminy funkcjo-

nuje również Punkt Konsultacyjny 

dla osób uzależnionych, a w pierw-

szy i trzeci czwartek miesiąca kon-

sultacji udzielał psycholog i psycho-

terapeuta. 

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 Ciepłowodach w ramach 

działań na rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego odbyły się zajęcia psy-

choedukacyjne dla uczniów nt. ra-

dzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi, stresem czy 

prawidłowym reagowaniem w sytua-

cjach problemowych. Uczniowie kla-

sy IV-VIII w dniach 7-8 czerwca 

2021r. uczestniczyli online w warsz-

tatach profilaktycznych przeprowa-

dzonych przez terapeutą pt. „Niewi-

dzialne rany. Profilaktyka zdrowia 

psychicznego”, a uczniowie kl. I-III  

w dniu 7 czerwca 2021r. w warszta-

tach profilaktycznych pt. „ Rola 

emocji. Profilaktyka zdrowia psy-

chicznego”. Zajęcia były realizowane 

przez firmę szkoleniową Nowe 
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Horyzonty, refundowane przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Ciepło-

wodach. Natomiast w dniach 17-18 

maja 2021r. rodzice uczniów brali 

udział w warsztatach profilaktycz-

nych z terapeutą pt. „Niewidzialne 

rany. Profilaktyka zdrowia psychicz-

nego”, przeprowadzane przez firmę 

szkoleniową Nowe Horyzonty. Peda-

gog przygotowała dla rodziców  

i uczniów materiały dydaktyczne 

omawiające tematykę zagrożeń 

zdrowia psychicznego oraz cyber-

przemocy. W trakcie nauczania sta-

cjonarnego w miesiącach maj- 

czerwiec 2021r. były realizowane 

treści profilaktyczno-wychowawcze 

na godzinach wychowawczych 

oraz zajęciach realizowanych przez 

pedagoga i psychologa w ramach 

zastępstw za nauczyciela. Poruszano 

zagadnienia dotyczące tematyki 

asertywności i szacunku dla drugie-

go człowieka oraz budowania poczu-

cia własnej wartości, samooceny.  

W szkole w odbyły się również roz-

mowy indywidualne z uczniami, któ-

rzy przejawiają symptomy zaburzeń 

emocjonalnych i zachowania. 

Pedagog prowadziła dla uczniów  

z w/w zaburzeniami zajęcia rozwija-

jące kompetencje emocjonalno- 

społeczne, a psycholog zajęcia tera-

peutyczne. Zadania związane z profi-

laktyką zdrowia psychicznego  

są wpisane w program profilaktycz-

nio-wychowawczy. Wychowawcy  

i specjaliści na bieżąco rozwiązywali 

problemy między uczniami. Podej-

mowane działania miały na celu 

kształtowanie u uczniów prawidło-

wych postaw społecznych. Rodzice 

byli Informowani o sytuacjach pro-

blemowych i kierowani na badania 

do Poradni Psychologiczno- Pedago-

gicznej z dzieci, u których zauważo-

no występowanie zaburzeń zacho-

wania oraz zaistniały zagrożenia wy-

stąpienia zaburzeń psychicznych. 

Ośrodek Zdrowia w zakresie 

ochrony zdrowia psychicznego po-

siada stale dostępne materiały in-

formacyjne oraz ulotki i broszury 

dotyczące promocji zdrowia psy-

chicznego i zapobiegania zaburze-

niom psychicznym. Współpraca  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej po-

legała na przekazywaniu informacji 

odnośnie pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi. Wystawianie przez 

lekarzy wniosków na usługi opie-

kuńcze oraz skierowań do odpo-

wiednich Domów Pomocy Społecz-

nej. 

Na stronie internetowej 

www.bip.ops.cieplowody.pl  Ośrodek 

Pomocy Społecznej udostępnia 

informacje o możliwych formach 

wsparcia. 

  

http://www.bip.ops.cieplowody.pl/
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3.19 Realizacja pozostałych projektów  
 
W 2021 r. samorząd Gminy Ciepłowody skutecznie aplikował o pozyska-

nie środków zewnętrznych 

 

Lp. Nazwa zadania / projektu, 

 który uzyskał dofinansowanie 

Uzyskana kwota  

dofinansowania 

1 DODATKOWE ŚRODKI NA REALIZACJĘ 

PROJEKTU - „MODERNIZACJA SYSTEMÓW 

GRZEWCZYCH I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII” - WYMIANA PIECY 

1 190 853, 40 zł 

2 „DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT  

I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW  

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU  

GMINY CIEPŁOWODY W 2021 ROKU”   

11 270, 00 zł 

3 „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY” 
900 000, 00 zł 

4 „PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI WE-

WNĘTRZNEJ UL. SZKOLNA W CIEPŁOWO-

DACH” 

2 239 441, 40 zł 

5 „UMIEM PŁYWAĆ” 10 wyjazdów dla 15 

uczniów na basen 

6 „ANIMATOR SPORTU” 
7 200, 00 zł 

7 POLSKI ŁAD – „BUDOWA SIECI  

KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCO-

WOŚCIACH STARY HENRYKÓW,  

TARGOWICA, JANÓWKA I JAKUBÓW”  

7 954 200, 00 zł 

8 POLSKI ŁAD – „PRZEBUDOWA GMINNEJ 

DROGI WEWNĘTRZNEJ – UL. SZKOLNA 57-

211 CIEPŁOWODY” 

1 060 559, 00 zł 

9 MALUCH + 2021 
22 440, 00 zł 

10 SUBWENCJA OGÓLNA  

W RAMACH PROGRAMU „POLSKI ŁAD” 
1 000 000, 00 zł 

11 „CYFROWA GMINA” 
100 000, 00 zł 

12 „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 
70 000, 00 zł 

13 „DOSTĘPNOŚĆ PLUS  

W JEDNOSTKACH JST”  

Opracowanie dokumen-

tacji „Dostępności plus” 

oraz dodatkowe szkolenia 

dla pracowników Urzędu 

Gminy w Ciepłowodach 

14 

 

„GRANTY PPGR” 
119 000, 00 zł 

Łączna kwota uzyskanych dotacji wynosi - 14 674 963, 80 zł  

w tym 595 426, 70 zł dla partnera projektu - Gminy Ziębice  
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Inwestycje 

Dział 400 rozdział 40095 – pozostała działalność 

 

Wydatek inwestycyjny dla zadania: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej  

nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu 

pod stację regazyfikacji. Plan 122.000,00 zł, wykonanie 121.980,76 zł. co sta-

nowi 99,98% wykonania budżetu. 

 

Dział 630 rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki  

 

Wydatek inwestycyjny dla zadania: Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku 

Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody. Łączny koszt zadania 

wyniósł 54.000,00 zł. 

 

Dział 750 rozdział 75023 – urzędy gmin  

 

Wydatek inwestycyjny dla zadania: Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza  

do serwerowni – koszt zadania 11.980, 00 zł oraz Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku Urzędu Gminy na kwotę 15.562,46 zł. 

 

Dział 900 rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 

Wydatek inwestycyjny dla zadania: Przebudowa zbiornika wód opadowych  

w Koźmicach na łączną kwotę 20.000,00 zł.  w tym ze środków funduszu sołec-

kiego Koźmice – 10.949,30 zł. 

 

Dział 921 rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 

W ramach tego rozdziału wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 199.824,74 zł.  

W tym na zadania: 

✓ remont świetlicy w Piotrowicach Polskich 22.585,00 zł, 

✓ remont świetlicy w Targowicy 31.000,00 zł, 

✓ remont świetlicy w Dobrzenicach 12.194,95 zł, 

✓ utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach 12.134,59 zł, 

✓ wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości St. Henryków 

70.800 zł, 

✓ zakup klimatyzacji na Salo GOKIP – 40.010,20 zł, 

✓ remont świetlicy w Wilamowicach 11.100,00 zł. 

 

Dział 921 rozdział 92195 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 

Wydatek inwestycyjny dla zadania: zakup traktorka wielofunkcyjnego na kwotę 

14.400,00 zł. 
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4 Infrastruktura  
 

4.1  Wstęp 
 

Gmina Ciepłowody aktywnie inwestowała w rozbudowę i powstanie nowej 

infrastruktury w 2021 roku. Oprócz wyznaczonych na te cele środków  

własnych, Gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich i krajo-

wych. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg stanu na 2021 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 – 1 800. 

 

Gmina nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ niemal  

w 100% Gminy jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-

go. 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 8 sołectwach. 

 

 

4.2  Nakłady na infrastrukturę w sołectwach 
 

Baldwinowice zakup tablicy informacyjnej, ławek ogrodowych oraz wyko-

nane ogrodzenie placu zabaw - 7.155,10 zł.  
 

 

Brochocin zakup płyty ażurowych oraz kamienia w celu remontu dróg  

transportu rolnego -12.500,00 zł.  
 

 

Cienkowice prace remontowe polegające na konserwacji placu zabaw, wy-

konanie siłowni zewnętrznej - 9.084,44 zł.  
 

 

W sołectwie Czesławice remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej, doposa-

żenie istniejącego placu zabaw - 10.276,00 zł.  
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Jakubów remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych 

oraz remont i konserwacja placu zabaw - 9.873,73 zł.  
 

 

Janówka wykonano podbitkę w altance, wykonany dach na budynku  

gospodarczym na placu zabaw, doposażono istniejący plac zabaw - 

8.521,50 zł.  
 

 

Muszkowice zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - 996,00 zł.  
 

 

Piotrowice Polskie oraz Targowica doposażono świetlice - 6.982,20 zł.  
 

 

Tomice wykonano nowe podłoże pod wiatę przystankowe, zakupiono wia-

ta przystankowa oraz tablice informacyjną - 10.691,00 zł.  
 

 

Koźmice wykonano prace konserwacyjne polegające na odtworzeniu 

rozmytych skarp zbiornika wód opadowych - 20.000,00 zł.  
 

 

Karczowice w ramach realizacji zadania „Remont, konserwacja i moderni-

zacja urządzeń melioracyjnych” na działce nr 5 wykonano odmulenie rowu, 

utwardzono dno oraz wyłożono skarpy płytami ażurowymi - 20.754,00 zł.  
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4.3 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Zasób gruntów komunalnych, 

których Gminy Ciepłowody na 

dzień 31.12.2021 r. jest właścicie-

lem lub pozostają we współwła-

sności - stanowią grunty o łącznej 

powierzchni: 211,6919 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 65,3077 

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 13,2013 

13 Piotrowice Polskie 6,9522 

14 Stary Henryków 16,9297 

15 Targowica 7,7919 

16  Tomice 5,6843 

17 Wilamowice 11,1896 

Razem 211,6919 [ha] 

 

Stan mienia komunalnego  

na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 

211,6919 ha. Powyższe grunty 

zagospodarowane są następująco: 

➢ w bezpośrednim zarządzie 

Gminy: 186,2415 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). 
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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 2021 r. 

 

Grunty znajdujące się w bez-

pośrednim zarządzie Gminy to 

grunty przeznaczone przede 

wszystkim na cele rolnicze (grunty 

orne, użytki zielone), drogi, rowy, 

Wszystkie grunty orne zagospoda-

rowane są przede wszystkim  

w formie dzierżawy, a także  

w formie użytkowania wieczyste-

go. 

Mienie stanowiące własność 

Gminy to: grunty, budynki i loka-

le, które są sprzedawane, odda-

wane w najem, dzierżawę, trwały 

zarząd i użytkowanie wieczyste. 

Gospodarowanie mieniem odbywa 

się na zasadach określonych  

w Uchwale Rady Gminy Ciepło-

wody Nr 32/VI/11 z dnia 16 mar-

ca 2011 r. oraz Uchwały zmienia-

jącej Nr 61/XII/15 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 25 listopada 

2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-

skiego Nr 5090). 
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Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły 

279.068,51 zł, w tym:  

 

➢ Sprzedaż gruntów – 158.436,30 zł,  

➢ Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 73.271,48 zł, 

➢ Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 15.953,18 zł, 

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

➢ Wpływy ze sprzedaży drewna – 405,90 zł, 

➢ Sprzedaż mienia ruchomego w drodze licytacji: samochód osobowy 

Mercedes Benz, Model – E 270 CDI MR 04 203 – 23.500,00 zł. 

 

4.4 ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

 

Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji rodzajowej – wartość 

księgowa netto – 17.626.572.27 zł 

 

✓ Grunty (gr 0); wartość księgowa netto wynosi: 953.923,97 zł; 

✓ Budynki i lokale (gr 1); wartość księgowa wynosi: 4.137.078,02 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 – 530.333,14 zł.); 

• budynki biurowe: (budynek Urzędu Gminy); 

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

dy), szatnia przy boisku w Ciepłowodach), 

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

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

twach),  

• pozostałe budynki niemieszkalne: (wieża widokowa w Ciepłowodach  

z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą, remiza OSP w Ciepłowo-

dach, remiza OSP w Dobrzenicach – budynek połączony ze świetlicą 

wiejską). 

W budynkach stanowiących mienie gminy przeprowadzane są roczne bądź 

5-letnie przeglądy stanu technicznego. 

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego  

w 2021 r. w grupie I wykonano: 

➢ Remont świetlicy wiejskiej w  Piotrowicach Polskich -  21.985,00 zł.  

➢ Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie – 

69.800,00 zł.  

➢ Zakup klimatyzacji do sali widowiskowej do Gminnego Ośrodka Kultury 

i Promocji w Ciepłowodach – 40.010,20 zł.  

➢ Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzenice 

–10.794,95 zł.  
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➢ Remont wieży widokowej i wiaty na szlaku legend działka numer 242 

obręb Ciepłowody – 54.000,00 zł.  

➢ Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach – 20.000,00 zł.  

➢ Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach – 11.100,00 zł.  

➢ Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach – 12.134,59 

zł. 

➢ Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy – 31.000,00 zł.  

➢ Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend w Ciepłowodach – 

54.000,00 zł. 

➢ Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 

w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji – 

121.980,76 zł. 

➢ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy – 

15.562,46 zł. 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej; wartość księgowa netto wynosi: 

12.357.875,63 zł. 

 

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

z przy kanalikami 17,98 km + 96,2mb (nowopowstałe) 

Od Inwestora, który wykonał we własnym zakresie przyłącze kanaliza-

cyjne do swojej nieruchomości (dz. 1260, obr. Ciepłowody) przejęto ruro-

ciąg o dł. 96,2 mb za kwotę 10.000,-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.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody  

w zakresie działek nr ewid. 1005, 993, 1055/1, 1066, 1070, 1040/1 – 

ul. Osiedle – 858.664,86 zł. 

➢ oczyszczalnie ścieków: (Kobyla Głowa, Ciepłowody przy ZSP, Ciepło-

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

➢ drogi, ulice, mosty: są to odbudowane drogi gminne, parkingi  

i mostki. Wyremontowane drogi: Ciepłowody (PGR):  wyremontowano 

drogi na działkach nr 1182, 1183, 1209, 1211. Nowa nawierzchnia wy-

konana  została z kostki kamiennej granitowej. Przebudowa drogi gmin-

nej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach – 3.040.029,71 zł.  

➢ budowle sportowe i rekreacyjne: kompleks boisk sportowych  

w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” Ciepłowody, trybuny na 

boisku sportowym w Ciepłowodach, piłko chwyty i ogrodzenie na boisku 

sportowym w Ciepłowodach, boisko do siatki- wyposażenie, nawierzch-

nia 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 Muszkowicach, plac zabaw w Ciepłowodach,  

zestaw zabawowy na placu zabaw w Cienkowicach, bramki na boisku  

w Koźmicach 
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➢ altany 13 szt.: Brochocin, Ciepłowody (wiata w parku), Czesławice, Do-

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

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

Cienkowice. 

➢ siłownie zewnętrzne 8 szt.: Muszkowice, St. Henryków, Ciepłowody, 

Czesławice, Janówka, Brochocin, Tomice, Cienkowice   

➢ pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej: schody zewnętrzne  

w Dobrzenicach, mur kamienny w Dobrzenicach. 

 

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminne-

go w 2021 r. wykonano: 

 

➢ W sołectwie Baldwinowice została zakupiona tablica informacyjna, ław-

ki ogrodowe oraz zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw na łączną 

kwotę 7.155,10 zł.  

➢ W sołectwie Brochocin zostały zakupione płyty ażurowe oraz kamień  

w celu remontu dróg  transportu rolnego na łączną kwotę 12.500,00 zł.  

➢ W sołectwie Cienkowice zostały wykonane prac remontowe polegające 

na konserwacji placu zabaw oraz została wykonana siłownia zewnętrzna 

na łączną kwotę 9.084,44 zł.  

➢ W sołectwie Czesławice został przeprowadzony remont pomieszczeń  

w świetlicy wiejskiej oraz został doposażony istniejący  plac zabaw na 

łączną kwotę 10.276,00zł.  

➢ W sołectwie Dobrzenice zostały przeprowadzone prace remontowe pole-

gające na naprawie i konserwacji placu  zabaw na kwotę 2.700,00 zł.  

➢ W sołectwie Jakubów został przeprowadzony remont, konserwacja 

i modernizacja urządzeń melioracyjnych oraz remont i konserwacja pla-

cu zabaw na łączną kwotę 9.873,73 zł.  

➢ W sołectwie Janówka została wykonana podbitka w altance oraz został 

wykonany dach na budynku gospodarczym na placu zabaw. Ponadto zo-

stał  doposażony istniejący plac zabaw na łączną kwotę 8.521,50 zł.  

➢ W sołectwie Karczowice został przeprowadzony remont, konserwacja 

i modernizacja urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 10.754,00 zł.   

➢ W sołectwie Muszkowice zostało zakupione ogrodzenie wraz z bramą 

wjazdową na łączną kwotę 996,20 zł.  

➢ W sołectwie Piotrowice Polskie oraz Targowica zostały doposażone 

świetlicę na łączną kwotę 6.982,20 zł.  

➢ W sołectwie Tomice zostało wykonane nowe podłoże pod wiatę przy-

stankowe. Ponadto została również zakupiona  wiata przystankowa oraz 

tablica informacyjna na łączną kwotę  10.691,00 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 GOKiP, kotłownia gazowa w budynku Urzędu Gminy) 

Ciepłowody. 
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Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjali-

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

wynosi: 122.441,53 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 (Janów-

ka), sprzęt nagłaśniający (ZSP).  

W celu wykonywania i przechowywania danych kopi zapasowych w UG zo-

stało zakupione oprogramowanie XOPERO wraz z urządzeniem Q-NAP na 

kwotę 14.999,23 zł. Został zakupiony serwer bazodanowy do Urzędu Gmi-

ny w Ciepłowodach w celu obsługi programów księgowych oraz innych 

przechowywanych danych  na kwotę 29.980,00 zł. 

W 2021 roku został zakupiony: 

➢ zasilacz awaryjny UPS dużej pojemności do szafy serwerowej typu RACK 

w cenie 11 980, 00 zł,  

➢ szt. zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem systemowym, 

pakietem oprogramowania biurowego oraz zasilaczem awaryjnym typu 

ups i monitorem; 1 szt. skanera A4 dużej przepustowości; 2 szt. lapto-

pów multimedialnych wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakie-

tem oprogramowania biurowego o łącznej wartości 34 850, 00 zł  

➢ zestawu komputerowy wraz oprogramowaniem systemowym, pakietem 

oprogramowania biurowego oraz zasilaczem awaryjnym typu ups i moni-

torem w cenie  5 989 zł. 

 

Urządzenia techniczne  

 

- oświetlenie uliczne typu  LED w Ciepłowodach, Dobrzenicach i Brochoci-

nie.  Gmina Ciepłowody otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

w Warszawie  nieodpłatnie Agregat prądotwórczy FG Wilson.  

Gmina Ciepłowody w 2021 roku  otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych w Warszawie nieodpłatnie samochód osobowy Mercedes Benz 

Model -  E 270 CDI MR 04 203.  

 

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 Lu-

blin), 

➢ autobus –  1 autobus służący do przewozu dzieci szkolnych. 
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Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia (gr 8) - wartość 

księgowa netto wynosi: 28.565,21 zł.  

 

Ciepłowody (OSP sprzęt nagłaśniający, namiot mitkotent z wyposaże-

niem, Hala gimnastyczna ZSP: siatka na halę, kopiarka, skaner), namiot - 

Janówka, altana ogrodowa Muszkowice. 

Place zabaw (z wyposażeniem) 16 szt.: Baldwinowice (ogrodzenie te-

renu), Brochocin (ogrodzenie terenu), Ciepłowody (ogrodzenie terenu), 

Cienkowice (ogrodzenie terenu),  Czesławice, Dobrzenice (ogrodzenie tere-

nu), St. Henryków (ogrodzenie terenu), Targowica (ogrodzenie terenu),  Wi-

lamowice (ogrodzenie terenu), Koźmice (ogrodzenie terenu), Karczowice 

(ogrodzenie terenu), Muszkowice (podest drewniany + ogrodzenie terenu), 

Kobyla Głowa(ogrodzenie terenu), Jakubów (ogrodzenie terenu), Janówka 

(namiot, podłoga drewniana, scena drewniana, ogrodzenie terenu), Tomice 

(ogrodzenie terenu). 

 

Wartości niematerialne i prawne wartość księgowa netto wynosi:  

0,00 zł  

 

Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Zagospo-

darowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, programy kompute-

rowe na poszczególne stanowiska pracy. 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny; wartość księgowa netto wynosi:  

4.600.164,00 zł,  

 

w tym: grunty; budynki i lokale; drogi; kotły i maszyny energetyczne; 

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz narzędzia, przy-

rządy, 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 energetycz-

ne; maszyny, urządzania i aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urzą-

dzenia i aparaty specjalistyczny; urządzenia techniczne; środki transportu). 
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4.5 Przedsiębiorczość na terenie Gminy Ciepłowody 
 

Według sekcji prowadzonych działalności w gminie Ciepłowody najwię-

cej przedsiębiorstw zarejestrowano w sekcji F - budownictwo, następnie 

sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 

oraz sekcji C – przetwórstwo przemysłowe. 

Urząd Gminy Ciepłowody dokonał w 2021 roku 81 czynności  

(w 2020 roku 126 czynności) związanych z przetworzeniem wniosków CE-

IDG-1 w tym: założono 13 działalności, dokonano zmian w 36 wpisach, 

zawieszono 15 działalności, wznowiono 8, a zakończono prowadzenie  

9 działalności gospodarczych. W zakresie przetworzenia wniosków CEIDG-

1 w Urzędzie Gminy Ciepłowody obsługiwano również przedsiębiorstwa  

z poza terenu gminy Ciepłowody, takich czynności dokonano 12 w tym:  

z Ząbkowic Śląskich, Barda, Ziębic, Wrocławia, Skarżysko - Kamiennej, 

Komańczy. 
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5 Ochrona środowiska 
 
5.1 Wstęp 

 

Najważniejsze dane z zakresu ochrony środowiska – dane liczbowe wg stanu  

na 2021 rok: 

 

 

 
0,4954 ha – powierzchnia 

parku na terenie Ciepłowód 

  

 
1,7589 ha – powierzchnia  

terenu rekreacyjnego  
na terenie Ciepłowód 

 
 

48,14 km – długość czynnej 
sieci magistralnej wodnej 

 

 

 

100% procentowy odsetek 
miejscowości przyłączonych 

do sieci wodociągowej  
z terenu Gminy  

 

 

 
984 - liczba odbiorców 
przyłączonych do sieci  
wodociągowej z terenu 

Gminy 

 
 

Liczba gospodarstw podłą-
czonych do sieci  

kanalizacyjnej - 186 

 
 

 
 

 



 
 

    
                 Raport o stanie gminy | Ochrona środowiska 
 

 

100 

  

Łączna ilość ścieków byto-
wych odprowadzanych na 
gminne oczyszczalnie ście-

ków – 18 331,60 m3 
 

 
 

 

Długość czynnej kanalizacji – 
17,48 km 

 
  

 
ODSETEK ODPADÓW 

ZBIERANYCH 
SELEKTYWNIE 38% 

 
 

2 192 Liczba mieszkańców  
Zadeklarowanych  

do wnoszenia opłat  
za odbiór odpadów 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wysokość opłat za odbiór 
Odpadów segregowanych 

Od 01.01.2021 r. 
28,00 zł od osoby 

 
 

 

Wysokość opłat za odbiór 
odpadów niesegregowanych 

od 01.01.2021 r. 
56,00 zł od osoby  
 

 

Zadania z zakresu odbioru  

odpadów komunalnych w Gminie Cie-

płowody realizuje podmiot zewnętrzny 

– Związek Międzygminny Ślęza-Oława. 

Gmina Ciepłowody nie posiada przy-

chodów z tego tytułu. 
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5.2 Wydatki Gospodarka wodno-ściekowa  
 

Na terenie Gminy Ciepłowody znajdują 

się 4 ujęcia wody:  

• Dobrzenice - strefa zaopatrzenia: 

Ciepłowody, Dobrzenice, Cienko-

wice, Brochocin, Janówka, Targo-

wica, Kobyla Głowa; 

• Stary Henryków – strefa zaopa-

trzenia: Stary Henryków i Wila-

mowice; 

• Piotrowice Polskie – strefa zaopa-

trzenia Piotrowice Polskie i Bald-

winowie; 

• Muszkowice – strefa zaopatrzenia: 

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 Karczo-

wice od Przedsiębiorstwa Wod-Kan 

„Delfin” z Ząbkowic Śląskich. 

 

 

W 2021 roku z ujęć pobrano łącznie  

85 804 m3 wody, z czego na poszczególnych ujęciach: 

Dobrzenice – 64 950 m3, 

Stary Henryków – 7 501 m3, 

Piotrowice Polskie – 7 266 m3, 

Muszkowice – 6 087m3. 

 

 

Łączna ilość ścieków bytowych 

odprowadzonych na gminne oczysz-

czalnie ścieków w 2021 roku wyniosła 

18 331,60 m3, z czego na poszczególne 

oczyszczalnie ścieków: 

• Koźmice – 6 081 m3, 

• Piotrowice Polskie – 5 093 m3, 

• Kobyla Głowa – 2 388 m3, 

• Karczowice – 1 009,60 m3, 

• Ciepłowody, ul. Spokojna – 957 m3, 

• Ciepłowody, ul. Ząbkowicka –  

2 680 m3, 

• Ciepłowody, ul. Boczna – 123 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 podsta-

wie: 

• 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 zakładu 

budżetowego zmienionej uchwałą 

Nr 134/XXV/2005 z dnia 30 mar-

ca 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 31.12.2021 r. w Zakładzie 

było zatrudnionych 6 osób na pod-

stawie umowy o pracę. Kierownik 

oraz jedna osoba na stanowisku ad-
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ministracyjno - księgowym oraz trzy 

osoby na stanowiskach robotniczych, 

a także pracownik zatrudniony  

na 1/16 etatu na stanowisku inspek-

tora ds. BHP, w chwili obecnej prze-

bywający na urlopie bezpłatnym.  

W okresie od 01 stycznia do 31 grud-

nia 2021 r. nie było osób odbywają-

cych staż  pracy w zakładzie. Zakład  

współpracuje również z osobami   

na podstawie umów cywilnopraw-

nych, które zajmują się: obsługą in-

formatyczną zakładu, obsługą w za-

kresie bhp oraz inspektorem ochrony 

danych osobowych, co wynika z wej-

ścia 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 2021 do odpracowania godzin 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

skierowanych zostało 19 osób. Łącz-

nie wszyscy skazani przepracowali 

1 007,5 godziny, wykonując prace 

społecznie użyteczne na rzecz zakła-

du i gminy. 

 

W 2021 roku zaplanowano 

przychody o łącznej kwocie 

716 109,99 zł, zrealizowano w łącznej 

kwocie 686 206,70 zł tj. 95,82 % pla-

nu. Ogółem koszty ze sprawozdania 

RB-30s na dzień 31.12.2021 wyniosły 

711 394,46 zł. Wynik finansowy Za-

kładu za 2021 rok wyniósł: minus 

30 970,00 zł. Strata jest finansowania 

przez zakład własny ze środków wła-

snych. Stan środków obrotowych na 

dzień 31.12.2021 r. wyniósł 20 531,34 

zł (należności minus zobowiązaniu 

plus zapasy) 

Rada Gminy Ciepłowody uchwa-

łą nr 182/XXXIII/21 z dnia 22 listo-

pada 2021 roku udzieliła dotację ce-

lową w wysokości 27 500,00 zł na fi-

nansowanie zadania pn. „Remont 

uszkodzonego przepustu w ciągu drogi 

gminnej wewnętrznej w miejscowości 

Karczowice” Koszty poniesione wynio-

sły 12 629,01 zł. Pozostała kwota nie-

wykorzystanej dotacji została zwróco-

na na konto Gminy Ciepłowody  

w dniu 30.12.2021r 

 

5.4 Obowiązująca taryfa  
 

Taryfa  weszła w życie od dnia 

16.10.2019r. i będzie obowiązywać 

przez okres 3 lat.  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 października 2013r. 

podwyżka  podyktowana została 

wzrostem kosztów o charakterze in-

flacyjnym, m.in. usług, materiałów 

oraz opłat (w tym nowych) obciąża-

jących zakład. Mimo podwyżki ceny 

za dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków w Gminie Ciepłowody nadal 

należą do najniższych w porównaniu  

z ościennymi gminami. 
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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 

Jednostka 

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 publicz-

nych 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/miesiąc 

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 / brut-

to 

Jednostka 

miary 

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa domowe,  

przemysłowi i poza przemysło-

wi  

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%. 
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5.5 Inwestycje z zakresu ochrony środowiska w 2021 r.  
 

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii   

w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące 

zwalczania emisji kominowej 

W 2021 roku rozpoczął się proces przyjmowania wniosków o grant i trwał 

od 14.06.2021 r. do 27.08.2021 r. Łącznie mieszkańcy Gminy Ciepłowody złoży-

li 102 wnioski oraz podpisano 90 umów o dofinansowanie wymiany źródła cie-

pła. Udało się również pozyskać dodatkowe środki na realizację projektu wyno-

szące 1 190 853, 40 zł, które zostały podzielone po 50% między partnerem  

tj. Gminą Ziębice, a liderem projektu Gminą Ciepłowody. Należy zaznaczyć  

iż środki z projektu wystarczyły dla wszystkich Grantobiorców Gminy Ciepłowo-

dy i każda podpisana umowa otrzymała dofinansowanie.   
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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 83 członków, 

w tym 54 w OSP Ciepłowody  

i 29 w OSP Dobrzenice. W  tym męż-

czyzn 74 i 9 kobiet. 

OSP Ciepłowody jest wpisana 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

OSP Ciepłowody w roku spra-

wozdawczym brała udział w  54 wy-

jazdach, w tym: pożary - 46, likwi-

dacja miejscowych zagrożeń - 8. OSP 

Dobrzenice 38 wyjazdów, w tym: 13 

pożarów, 1 likwidacja miejscowych 

zagrożeń.

 

 

 

 

 

 

 

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę  

70.257,00 zł, wydano 62.450,73 zł – 88,89 %, w tym: 

 

• dotacja celowa dla OSP Ciepłowo-

dy na zakup pralki 2.800,00 zł, 

• ekwiwalent pieniężny dla  

członków OSP za udział w działa-

niach ratowniczo-gaśniczych oraz 

szkoleniach pożarniczych 

11.461,57 zł,  

• wynagrodzenie wraz z pochodny-

mi w ramach umowy zlecenie 

dwóch kierowców i koordynatora 

17.340,52 zł.  

• zakupy materiałów i wyposażenia 

w kwocie 9.752,37 zł, 

• energia elektryczna 2.081,60 zł,  

• usługi remontowe sprzętu gaśni-

czego 98,40 zł, 

• badania lekarskie 3.640,00 zł, 

• usługi pozostałe 5.761,94 zł.;  

w tym: monitoring; e-remiza; 

przegląd aparatów powietrznych; 

usługi kominiarski; przegląd bu-

dynku OSP;  

• usługi telekomunikacyjne 

1.463,83 zł. 

• różne opłaty i składki ubezpiecze-

nie floty samochodowej, zezwole-

nie  

na prowadzenie pojazdów uprzy-

wilejowanych 6.608,50 zł,   

• szkolenie BHP 840,00 zł. 
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6.3 Policja 
 

W 2021 roku na terenie Gminy 

Ciepłowody dyżurowało dwóch 

dzielnicowych, którzy przyjmowali 

interesantów  

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  

 

 2020 rok 2021 rok 

Art. 178a § 1KK kierujący pojazdami  

mechanicznymi 
8 4 

Włamania 6 4 

Kradzieże 4 4 

Wypadki drogowe 2 2 

Zniszczenia mienia 0 0 

Rozboje 0 0 

Bójka i pobicie 0 0 

Uszkodzenie ciała 1 0 

Przestępstwo narkotykowe 1 1 

Razem 22 15 

 

  

 st.asp. Leszek Lipiński asp. sztab. Jarosław Kępka 

Nr rejonu  

pozamiejskiego 
9 20 

Skład rejonu 

Ciepłowody: ul. Ząbkowicka, 

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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Postępowania o wykroczenia na terenie Gminy Ciepłowody 

 

2020 rok 2021 rok 

41 35 

 

Wypadki, kolizje i zdarzenia drogowe na terenie Gminy Ciepłowody 

 

2020 rok 2021 rok 

Wypadki kolizje inne zdarzenia 

drogowe 

wypadki kolizje inne zdarzenia 

drogowe 

2 17 0 2 24 0 

 

Kierujący po użyciu alkoholu 

 

 2020 rok 2021 rok 

Art. 87 § 1a – kierujący w stanie nietrzeźwości 

rowerem  
2 2 

Art. 87 § 2 – kierujący po użyciu alkoholu  

pojazdem mechanicznym 
6 1 

Art. 87 § 1 – kierujący po użyciu alkoholu  

pojazdem innym niż mechanicznym 
0 0 

 

Procedura Niebieskiej Karty  

 

 2020 rok 2021 rok 

Procedura Niebieskiej Karty prowadzona  

przez dzielnicowych 
10 

16 

Ilość sporządzonych Niebieskich Kart podczas 

interwencji Policji 
10 

11 

Liczba odnotowanych interwencji Policji 157 125 

 

Postępowania o wykroczenia na terenie gminy 

 

 MKK WN ODST 

2020 rok 9 18 14 

2021 rok 11 12 12 

 

Powódź na terenie gminy Ciepłowody w 2021 

 

W dniu 13 mają 2021 r., z pomocą dla mieszkańców gminy Ciepłowody poszko-

dowanych w wyniku powodzi, przybyli Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej z Wrocławia. Wspólnie z mieszańcami żołnierze likwidowali 

skutki nawałnicy. Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego powołana została 

również Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem 

atmosferycznym – gradem i powodzią na terenie Gminy Ciepłowody w 2021 r. 
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7. Fundusze Sołeckie  
 

7.1 Wstęp  
 

Fundusz sołecki stanowią 

środki wyodrębnione z budżetu gmi-

ny (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). 

 

7.2 Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2021 rok  
 

Lp. SOŁECTWO 
ŚRODKI FUNDUSZU 

PRZYPADAJĄCE  
NA SOŁECTWO 

NAZWA ZADANIA 
  

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 

Plan na 
31.12.2021 

Wykonanie 

1. Baldwinowice 14 052,34 

1)Naprawa dróg transportu rolnego 

847,34    818,05 

2 154,00    2 153,78 

2 151,00    2 151,00 

2) Imprezy okolicznościowe 750,00    750,00 

3) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

4) Zakup tablicy ogłoszeniowej wraz 

z montażem 
1 500,00    1 400,00 

5)Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 

oraz zagospodarowania terenu w 
sołectwie 

500,00    490,50 

6) Kontynuacja ogrodzenia placu 

zabaw 
4 000,00    3 928,10 

7) Zakup ławek ogrodowych 2 000,00    1 827,00 

 14 052,34    13 668,43 

2 Brochocin 13 332,94 

1) Utrzymanie zieleni 682,94    682,94 

2) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

3) Remont dróg transportu rolnego 12 500,00    12 500,00 

 13 332,94    13 332,94 

3. Cienkowice 13 428,86 

1) Utrzymanie zieleni 2 000,00    2 000,00 

2) Imprezy okolicznościowe 2 150,00    2 130,33 

3) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

4) Konserwacja i naprawa placu 

zabaw oraz boiska sportowego 
1 592,65    1 548,19 

5) Wykonanie siłowni zewnętrznej 
wraz z dokumentacją  

7 536,21    7 536,21 

 13 428,86    13 364,73 

4. Ciepłowody 47 960,20 

1) Doposażenie OSP - zakup pralki 
do mundurów 

2 800,00    2 800,00 

2) Zakup klimatyzacji na Sali GOKiP 40 010,20    40 010,20 

3)  Imprezy okolicznościowe 3 850,00    3 850,00 
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1 150,00    899,38 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 47 960,20    47 709,58 

5. Czesławice 12 038,01 

1) Remont świetlicy wiejskiej 3 388,01    3 388,00 

2) Imprezy okolicznościowe 1 000,00    999,11 

3) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

4) Doposażenie placu zabaw 
6 900,00    6 888,00 

600,00    500,00 

 12 038,01    11 925,11 

  

6. 

  

Dobrzenice 

  

19 999,40 

1) Utrzymanie zieleni 
2 500,00    2 500,00 

1 750,00    1 731,00 

2) Remont świetlicy wiejskiej w 

Dobrzenicach 
12 199,40    12 194,95 

3) Imprezy okolicznościowe 700,00    700,00 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

5) Konserwacja altany i placu zabaw 2 700,00    2 700,00 

 19 999,40    19 975,95 

7. Jakubów 12 373,73 

1) Remont, konserwacja i moderni-

zacja urządzeń melioracyjnych 
9 273,73    9 273,73 

2) Utrzymanie zieleni 1 650,00    1 650,00 

3) Imprezy okolicznościowe 700,00    700,00 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

5) Konserwacja placu zabaw 600,00    600,00 

 12 373,73    12 373,73 

8 Janówka 15 395,22 

1) Utrzymanie zieleni 2 895,22    2 895,20 

2) Wykonanie podbitki na altanie 2 500,00    2 500,00 

3) Imprezy okolicznościowe 3 000,00    2 945,41 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

5) Doposażenie placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej wraz z dokumentacją 

2 850,00    2 521,50 

500,00    500,00 

6) Wykonanie nowego dachu na 
budynku gospodarczym na placu 

zabaw 

3 500,00    3 500,00 

 15 395,22    15 012,11 

9. Karczowice 11 702,29 

1) Remont, konserwacja i moderni-

zacja urządzeń melioracyjnych 
10 852,29    10 754,00 

2) Utrzymanie zieleni 200,00    200,00 

3) Imprezy okolicznościowe 500,00    500,00 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 11 702,29    11 604,00 

10. Kobyla Głowa     0,00  0,00  

 0,00 0,00 

10. Koźmice 15 299,30 

1) Przebudowa zbiornika wód opa-
dowych w Koźmicach 

10 949,30    10 949,30 

2) Utrzymanie zieleni 
1 450,00    1 439,51 

1 250,00    1 250,00 

3) Imprezy okolicznościowe 1 500,00 1 500,00 



 
 

    
       Raport o stanie gminy | Fundusze Sołeckie 
 

 

115 

  

   4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 15 299,30    15 288,81 

11 Muszkowice 19 232,04 

1) Utrzymanie zieleni 1 500,00    1 500,00 

2) Doposażenie świetlicy wiejskiej - 

zakup rolet 
2 100,00 2 099,89 

3) Zakup ogrodzenia wraz z bramą 
wjazdową 

1 000,00    996,20 

4) Utwardzenie placu przed świetlicą 
wraz z dokumentacją 

12 182,04    12 134,59 

5) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

6) Imprezy okolicznościowe 2 300,00    2 265,58 

 19 232,04    19 146,26 

12 
Piotrowice 

Polskie 
16 210,55 

1) Utrzymanie zieleni 540,55    540,50 

2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z 

dokumentacją 
14 000,00    14 000,00 

3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 

wraz z zakupem drobnych materia-
łów budowlanych 

1 520,00    1 519,95 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 16 210,55    16 210,45 

13 
Stary  

Henryków 
23 308,66 

1) Utrzymanie zieleni 400,00    400,00 

2) Wymiana posadzki w świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Stary Hen-

ryków 

22 758,66    22 758,66 

3) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 23 308,66    23 308,66 

14 Targowica 16 834,03 

1) Utrzymanie zieleni 

1 000,00    1 000,00 

1 150,00    1 150,00 

350,00    150,00 

2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3 950,00    3 942,30 

3) Remont świetlicy wiejskiej wraz z 

dokumentacją 
10 234,03    10 234,03 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 16 834,03    16 626,33 

15. Tomice 12 613,53 

1) Zakup przystanku z wykonaniem 
podłoża  

5 200,00    5 200,00 

4 100,00    4 100,00 

2) Utrzymanie zieleni 563,53    554,98 

3) Zakup tablicy ogłoszeń wraz z 

dokumentacją 
1 391,00    1 391,00 

4) Imprezy okolicznościowe 
909,00    909,00 

300,00    300,00 

5) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 12 613,53    12 604,98 

16. Wilamowice 15 587,07 

1) Utrzymanie zieleni 
1 100,00    635,96 

200,00    0,00 

2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z 
dokumentacją 

11 137,07    11 100,00 

3) Imprezy okolicznościowe 3 000,00    962,08 

4) Zakup gabloty na sztandar 150,00    150,00 

 15 587,07    12 848,04 

  RAZEM 279 368,17   279 368,17 275 000,11 
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Wykaz inwestycji zrealizowanych i rozliczonych przez Gminę Ciepłowody  

w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego. 

 

W sołectwie Baldwinowice została zakupiona tablica informacyjna, ławki 

ogrodowe oraz zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw.  

Na łączna kwotę 7.155,10 zł.  
 

W sołectwie Brochocin zostały zakupione płyty ażurowe oraz kamień  

w celu remontu dróg  transportu rolnego.  

Na łączna kwotę 12.500,00 zł.  
 

 

W sołectwie Cienkowice zostały wykonane prac remontowe polegające  

na konserwacji placu zabaw oraz została wykonana siłownia zewnętrzna. 

Na łączna kwotę 9.084,44 zł.  
 

W sołectwie Czesławice został przeprowadzony remont pomieszczeń  

w świetlicy wiejskiej oraz został doposażony istniejący plac zabaw. 

Na łączna kwotę 10.276,00 zł.  
 

W sołectwie Jakubów został przeprowadzony remont, konserwacja  

i modernizacja urządzeń melioracyjnych oraz remont i konserwacja placu 

zabaw 

Na łączna kwotę 9.873,73 zł.  
 

W sołectwie Janówka została wykonana podbitka w altance oraz został 

wykonany dach na budynku gospodarczym na placu zabaw. Ponadto zo-

stał  doposażony istniejący plac zabaw. 

Na łączna kwotę 8.521,50 zł.  
 

W sołectwie Muszkowice zostało zakupione ogrodzenie wraz z bramą 

wjazdową. 

Na łączna kwotę 996,00 zł.  
 

W sołectwie Stary Henryków  wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej. 

Na łączna kwotę 22.758,66 zł.  
 

W sołectwie Piotrowice Polskie oraz Targowica zostały doposażone  

świetlicę  

Na łączna kwotę 6.982,20 zł.  
 

W sołectwie Tomice zostało wykonane nowe podłoże pod wiatę przystan-

kowe. Ponadto została również zakupiona wiata przystankowa oraz tablica 

informacyjna. 

Na łączna kwotę 10.691,00 zł.  
 

Wykonano prace konserwacyjne polegające na odtworzeniu rozmy-

tych skarp zbiornika wód opadowych w Koźmicach.  

Na łączna kwotę 20.000,00 zł.  
 

W ramach realizacji zadania „Remont, konserwacja i modernizacja urzą-

dzeń melioracyjnych” na działce nr 5 w Karczowicach wykonano odmule-

nie rowu, utwardzono dno oraz wyłożono skarpy płytami ażurowymi. 

Na łączna kwotę 20.754,00 zł.  
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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 139/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 25.01.2021r.  

sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP  

2. 
Uchwała 140/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat FiP 

3. 
Uchwała 141/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środ-
ków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej na sfinanso-
wanie zadania pod nazwą „Bu-

dowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Ciepłowody 
i Dobrzenice z budową oczysz-
czalni ścieków w Dobrzenicach 
w ramach programu uporząd-

kowanie gospodarki wodno– 
ściekowej na terenie gminy 

Ciepłowody – I Etap”. 

NIEWYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

4. 
Uchwała 142/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody 

 z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie przyjęcia planów 
pracy Rady Gminy i Komisji 

Rady Gminy na 2021 rok 
WYKONANA 

Przewodniczący 
Rady Gminy 
oraz poszcze-
gólnych Prze-
wodniczący 

Komisji 

5. 
Uchwała 143/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi z 
dnia 8 stycznia 2021 roku na 
działalność Wójta Gminy Cie-

płowody 

WYKONANA 

Przewodniczący 
Rady Gminy 
- realizuje  
Referat OR 

6. 
Uchwała 144/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie ustalenia wysokości 
stawek jednostkowych dotacji 
przedmiotowej dla samorządo-
wego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Ciepłowodach 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje ZWiK 

7. 

Uchwała 145/XXVI/21 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-
wych na terenie Gminy Ciepło-

wody na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje OPS 

8. 
Uchwała 146/XXVI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Profilaktyki Prze-

ciwdziałania Narkomanii na lata 
2021-2025 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

9. 
Uchwała147/XXVI/21 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 25.01.2021r.  

w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie na lata 2021-2025 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 
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10. 
Uchwała 148/XXVII/21  
Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie określenia szczegóło-
wego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Ciepłowody na 

lata 2022-2027, w tym tryb 
konsultacji, o którym mowa w 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 

11. 
Uchwała 149/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania prze-
strzennego w gminie Ciepłowo-

dy w obrębie Dobrzenice,  
dz. nr 78/2 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 

12. 
Uchwała 150/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 
116/XVIII/12 w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje  
Referat OR 

13. 
Uchwała 151/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających  

Sołtysa sołectwa Tomice 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje  
Referat OR 

14. 
Uchwała 152/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi inspektora ochrony  

danych 
WYKONANA 

Przewodniczący 
Rady Gminy 
- realizuje  
Referat OR 

15. 
Uchwała 153/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu na 
uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat OŚRiS 

16. 
Uchwała 154/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 
97/XXI/16 w sprawie Regula-
minu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Cie-
płowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS 

17. 
Uchwała 155/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje 
Referat FiP 

18. 
Uchwała 156/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje 
Referat FiP 

19. 

Uchwała 157/XXVII/21 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie przekazania środków 
finansowych poprzez Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej dla Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 

w Ząbkowicach Śląskich 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP   

20. 
Uchwała 158/XXVII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.02.2021 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Ciepłowody w 2021 roku 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat OŚRiS 

21. 
Uchwała 159/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 29.03.2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Muszko-

wice 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 
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22. 
Uchwała 160/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 29.03.2021 r. 

w sprawie ustalenia maksymal-
nej wysokości opłaty za wyży-

wienie i opłaty za pobyt dziecka 
w Żłobku Gminnym w Ciepło-

wodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat OR 

23. 
Uchwała 161/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 29.03.2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu 
Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków i prze-

kazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje ZWiK 

24. 
Uchwała 162/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 29.03.2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 
stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w 

Ciepłowodach 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje ZWiK 

25. 
Uchwała 163/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 29.03.2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

26. 

Uchwała nr 
164/XXVIII/21 Rady 
Gminy Ciepłowody z 
dnia 29.03.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

27. 
Uchwała 165/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji, Komendy Wo-
jewódzkiej we Wrocławiu z prze-
znaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu służbowego 

dla Komendy Powiatowej Policji 
w Ząbkowicach Śląskich 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

28. 
Uchwała 166/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

29. 
Uchwała 167/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy 

Ciepłowody 
WYKONANA  

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

30. 
Uchwała 168/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Kobyla 

Głowa 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  

Referat BGP 

31. 
Uchwała 169/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi księgowej 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat FiP 

32. 
Uchwała 170/XXVIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Cie-

płowody 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje ZWiK  

33. 
Uchwała nr 171/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Ciepłowody wotum zau-

fania 
WYKONANA 

Rada Gminy  
Ciepłowody 

34. 
Uchwała nr 172/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania fi-

nansowego z wykonania budże-
tu Gminy Ciepłowody za 2020 

rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 
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35. 
Uchwała nr 173/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Ciepłowodach Gminny Ośrodek 
Zdrowia za 2020 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

SP ZOZ GOZ 

36. 
Uchwała nr 174/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie udzielenia absoluto-
rium z tytułu wykonania budże-

tu za 2020 rok 
WYKONANA 

Rada Gminy  
Ciepłowody  

37. 
Uchwała nr 175/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

38. 

Uchwała nr 176/XXX/21 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 
Ciepłowody, w roku szkolnym 

2021/2022 

WYKONANA  

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje  
Referat OR 

39. 
Uchwała nr 177/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospo-

darstwa domowego 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

40. 
Uchwała nr 178/XXX/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 28.06.2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 

NIEWYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP  

41. 
Uchwała nr 179/XXXI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30.08.2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających Soł-

tysa sołectwa Wilamowice 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 
- realizuje  
Referat OR  

42. 
Uchwała nr 180/XXXI/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30.08.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gmin 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

43. 
Uchwała 181/XXXII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 11.10.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gmin 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

44. 
Uchwała 182/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Rada Gminy  
Ciepłowody 
- realizuje 
Referat FiP 

45. 

Uchwała 183/XXXIII/21 

Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 22.11.2021 r. 

 w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 28 października 2021 roku 
na Wójta Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy 
Ciepłowody 

46. 

Uchwała 184/XXXIII/21 

Rady Gminy Ciepłowody z 
dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na bezczynność Wójta Gminy 
Ciepłowody 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy 
Ciepłowody 

47. 
Uchwała 185/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie Programu współpracy 
Gminy Ciepłowody z organiza-
cjami pozarządowymi i podmio-

tami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-

riacie na rok 2022 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS  

48. 
Uchwała 186/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat BGP 
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rejestru zabytków na terenie 
Gminy Ciepłowody 

49. 
Uchwała 187/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Wójta Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 
Przewodniczący 

Rady Gminy 
Ciepłowody 

50. 
Uchwała 188/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 
oraz zasad wypłacanie diet dla 

radnych 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze  

stwierdzające  
nieważność 

uchwały 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

51. 
Uchwała 189/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przy-
znawania i wysokości diet dla 
Przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek po-

mocniczych Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat FiP 

52. 
Uchwała 190/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie ustalania wstępnej 
lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na potrzeby 

komunikacji autobusowej reali-
zowanej w ramach publicznego 
transportu zbiorowego w ciągu 
dróg powiatowych w granicach 

Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat BGP 

53. 
Uchwała 191/XXXIII/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumie-
nia międzygminnego dotyczące-

go powierzenia przez Gminę 
Ciepłowody Gminie Ząbkowice 
Śląskie zadania w zakresie pu-

blicznego transportu zbiorowego 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  

Referat BGP 

54. 
Uchwała 192/XXXIV/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

55. 
Uchwała 193/XXXIV/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie budżetu gminy na 
2022 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

66. 
Uchwała 194/XXXIV/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 20.12.2021 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 16 
marca 2020 roku Rady Gminy 
Ciepłowody w sprawie szczegó-

łowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuń-

cze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całko-
witego zwolnienia od opłat, jak 

również tryb ich pobierania 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje OPS 

67. 
Uchwała 195/XXXIV/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 

68. 
Uchwała 196/XXXV/21 
Rady Gminy Ciepłowody  

z dnia 30.12.2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  
- realizuje  
Referat FiP 
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REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  W  2021 ROKU 

Dział Rozdział § Treść 
Plan po zmia-

nach na 
31.12.2021 

Wykonanie % 

010     Rolnictwo i łowiectwo 7 784 446,55 932 721,77 11,98 

  01008   Melioracje wodne 27 500,00 12 629,01 45,92 

    6210 

Dotacje celowe z budże-
tu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
samorządowych zakła-
dów budżetowych 

27 500,00 12 629,01 45,92 

  01010   
Infrastruktura wodocią-

gowa i sanitarna wsi 
7 756 946,56 920 092,76 11,86 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

6 021 262,13 783 757,12 13,01 

      

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowo-
ści Stary Henryków i 
Targowica z tłoczną 
siecią przesyłową do 
miejscowości Dobrzenice 

2 845 800,00 60 689,90 2,13 

      

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowo-
ści Ciepłowody i Do-
brzenice z budową 
oczyszczalni ścieków w 
Dobrzenicach w ramach 
programu Uporządko-
wanie gospodarki wod-

no-ściekowej na terenie 
gminy Ciepłowody - I 
Etap 

3 175 462,13 723 689,90 22,79 

   6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 064 717,00 69 087,76 6,48 

      

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowo-
ści Ciepłowody i Do-
brzenice z budową 
oczyszczalni ścieków w 
Dobrzenicach w ramach 
programu Uporządko-
wanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie 
gminy Ciepłowody - I 

Etap 

1 064 717,00 69 087,76 6,48 

   6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

670 967,43 67 247,88 10,02 

      

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowo-
ści Ciepłowody i Do-
brzenice z budową 
oczyszczalni ścieków w 
Dobrzenicach w ramach 
programu Uporządko-
wanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie 
gminy Ciepłowody - I 
Etap 

670 967,43 67 247,88 10,02 
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400     
Wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

122 000,00 121 980,76 100,00 

  40095   Pozostała działalność 122 000,00 121 980,76 100,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

122 000,00 121 980,76 100,00 

      

Przebudowa zjazdu z 
drogi powiatowej nr 
3004D na działkę nr 
1042/1 w Ciepłowodach 
wraz z utwardzeniem 
placu pod stację regazy-
fikację 

122 000,00 121 980,76 100,00 

600     Transport i łączność 5 709 579,04 
3 029 

372,05 
53,05 

  60016   Drogi publiczne gminne 5 709 579,04 3 029 372,05 53,05 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
5 709 579,04 3 029 372,05 53,05 

      

Przebudowa drogi gmin-
nej nr 118122D ul. 
Osiedle w Ciepłowodach 
na odcinkach 246 m i 
691,65 m w ramach 
Funduszu Dróg Samo-
rządowych 

3 020 137,64 3 016 642,61 99,88 

      

Przebudowa gminnej 
drogi wewnętrznej - ul. 
Szkolna, 57-211 Ciepło-
wody 

2 239 441,40 29,44 0 

      
Remont z przebudową 2 
dróg gminnych w m. 
Ciepłowody  

450 000,00 12 700,00 2,82 

630     Turystyka 54 000,00 54 000,00 100 

  63003   
Zadania w zakresie 
upowszechniania tury-
styki 

54 000,00 54 000,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

54 000,00 54 000,00 100 

      

Remont wieży widokowej 

i wiaty na Szlaku Le-
gend, działka ewiden-
cyjna Nr 242, obręb 
Ciepłowody 

54 000,00 54 000,00 100 

750     
Administracja publicz-
na 

28 000,00 27 542,46 98,36 

  75023   

Urzędy gmin (miast i 

miast na prawach po-
wiatu) 

28 000,00 27 542,46 98,36 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

16 000,00 15 562,46 97,27 

      
Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w 
budynku Urzędu Gminy 

16 000,00 15 562,46 97,27 

   6060 
Wydatki na zakupy in-
westycyjne jednostek 
budżetowych 

12 000,00 11 980,00 99,80 

      
Zakup awaryjnego zbior-
czego zasilacza do ser-
werowni 

12 000,00 11 980,00 99,80 
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754     
Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 

65 000,00 64 674,27 99,49 

  75404   
Komendy wojewódzkie 
Policji 

2 500,00 2 174,27 86,97 

    6170 

Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz 
celowy na finansowanie 
lub dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych 

2 500,00 2 174,27 86,97 

      

Zakup samochodu oso-
bowego oznakowanego 
dla Komendy Powiatowej 
Policji w Ząbkowicach 
Śląskich 

2 500,00 2 174,27 86,97 

  75410   

Komendy wojewódzkie 

Państwowej Straży Po-
żarnej 

62 500,00 62 500,00 100,00 

    6170 

Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz 
celowy na finansowanie 
lub dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych 

62 500,00 62 500,00 100,00 

      

Dofinansowanie PSP 
Ząbkowice Śląskie - 
Zakup jednego średniego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego 

62 500,00 62 500,00 100,00 

900     
Gospodarka komunal-
na i ochrona środowi-
ska 

1 566 399,07 20 000,00 1,27 

  90001   
Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

20 000,30 20 000,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

20 000,30 20 000,00 100 

      
Przebudowa zbiornika 
wód opadowych w Koź-
micach 

20 000,30 20 000,00 100 

  90005   
Ochrona powietrza at-
mosferycznego i klimatu 

1 546 398,77 0 0 

    6237 

Dotacje celowe z budże-
tu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
jednostek nie zalicza-
nych do sektora finan-
sów publicznych 

1 546 398,77 0 0 

      

Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne 
źródła energii w Gminie 
Ciepłowody i Gminie 

Ziębice - projekty gran-
towe dotyczące zwalcza-
nia emisji kominowej 

1 546 398,77 0 0 

921     
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowe-
go 

2 042 422,37 214 224,74 10,48 

  92109   
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

200 522,37 199 824,74 26,20 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

200 522,37 199 824,74 26,20 



 

Załącznik nr 2 

do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  
 Realizacja inwestycji finansowanych z budżetu w roku 2021 

 

125 

  

      
Remont świetlicy w Pio-
trowicach Polskich 

22 585,00 22 585,00 100,00 

      
Remont świetlicy w Tar-
gowicy 

31 600,00 31 000,00 98,10 

      
Remont świetlicy w Wi-
lamowicach 

11 137,07 11 100,00 100 

      
Remont świetlicy w Do-
brzenicach 

12 199,40 12 194,95 100,00 

      
Utwardzenie placu przed 
świetlicą wiejską w 
Muszkowicach 

12 182,04 12 134,59 100,00 

      
Zakup klimatyzacji na 
Sali GOKIP 

40 010,20 40 010,20 100 

      

Wymiana posadzki w 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Stary Hen-

ryków 

70 808,66 70 800,00 100,00 

  92195   Pozostała działalność 1 841 900,00 14 400,00 0,70 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 827 500,00 0 0 

      

Remont i modernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej: Gminny 
Ośrodek Kultury i Pro-
mocji oraz budynku 
Remizy OSP Ciepłowody 

1 827 500,00 0 0 

   6060 
Wydatki na zakupy in-
westycyjne jednostek 
budżetowych 

14 400,00 14 400,00 100,00 

      
Zakup traktorka wielo-
funkcyjnego 

14 400,00 14 400,00 100,00 

Razem 17.371.847,04 4.464.516,05 25,69 
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ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody 

tel. 74 810 35 56 
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