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WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Przeworno przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Przeworno w roku 2018.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Przeworno w roku 2018,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Przeworno i budżetu,
w tym funduszu sołeckiego.
Celem przygotowania raportu jest pokazanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gminy
Przeworno. Zgromadzone w nim zostały dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2018.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Przeworno, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu
Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych.
Do osiągniecia zamierzonych celów przyczyniła się praca wielu osób: Władz Gminy,
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów, partnerów społeczno –
gospodarczych, jak i przede wszystkim mieszkańców, którzy niejednokrotnie inspirowali do realizacji
wielu zadań i projektów. Wszystkim tym osobom należą się podziękowania i wyrazy uznania za bardzo
dobrą współpracę i życzliwość.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Przeworno
Andrzej Łuczak
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Przeworno znajduje się w południowo – wschodniej części województwa
dolnośląskiego, w trójkącie większych trzech miast Opola, Wrocławia oraz Wałbrzycha. Obszar Gminy
zajmuje 11 tys. 196 ha.
Urozmaicona rzeźba terenu Gminy tworzy pagórkowaty krajobraz z zalesionymi kulminacjami
wzniesień objętych obszarem chronionego krajobrazu. Las przenika się wzajemnie z urodzajnymi
stokami pól uprawnych tworząc piękne i niepowtarzalne widoki. Istotnym elementem krajobrazu jest
rozciągający się pas Wzgórz Strzelińskich składający się z wzniesień Gromnika, Kalinki i Wyżyny.
Gmina Przeworno to historia, tradycja i edukacja. Najznakomitszym przykładem, są czynnie
działające jednostki OSP oraz imprezy cykliczne nawiązujące do historii i zwyczajów Gminy.
Rola obszaru przyrodniczego Gminy w powiecie i województwie jest znacząca. Wzgórza
Strzelińskie stanowią doskonałą bazę wypoczynku dla mieszkańców powiatu, a także dla Aglomeracji
Wrocławia. Liczne zabytki, kamieniołomy, które już wkrótce będą nie lada gratką dla wielu turystów
oraz atrakcyjne przyrodniczo, zróżnicowane i wciąż czyste środowisko niewątpliwie przyciągają spore
rzesze miłośników rekreacji, historii oraz ludzi pragnących na chwilę zapomnieć o obowiązkach
i przyjrzeć się z bliska naturalnym walorom Gminy.
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Powierzchnie gruntów w poszczególnych obrębach w Gminie Przeworno:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa obrębu
Cierpice
Dobroszów
Dzierzkowa
Jagielnica
Jagielno - Samborowice
Jegłowa
Karnków
Konary
Krzywina
Miłocice
Mników
Ostrężna
Przeworno
Romanów – Krasiewice
Rożnów
Samborowiczki
Sarby
Strużyna –Kaszówka
Razem

Powierzchnia gruntów [ha]

Ilość działek

626,0671
375,8076
386,7013
660,8512
719,7852
1052,2088
912,2401
576,9025
405,9812
313,0573
337,1417
183,3148
1169,6402
389,7378
746,3369
733,0325
937,6014
668,0146
11194,4222

583
243
336
169
313
626
492
269
395
218
163
103
957
300
657
347
483
321
6975

1.2 Struktura organów i jednostek organizacyjnych gminy
Organ uchwałodawczy - Rada Gminy Przeworno liczy 15 radnych.
Przy Radzie Gminy Przeworno kadencji 2014-2018 działały w 2018 r. 3 stałe komisje:
▪ Komisja Rewizyjna – 5 radnych
Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy,
występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
▪ Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – 12 radnych
Zakres działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa obejmuje sprawy dotyczące:
budżetu gminy, ładu przestrzennego i gospodarki gruntami, dróg, ulic i placów oraz organizacją ruchu
drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
mienia komunalnego, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, zieleni i zadrzewień, cmentarzy
gminnych, utrzymania wiejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administrowanych, targowisk i hal targowych, handlu i usług, melioracji i budownictwem obiektów
służących rolnictwu, rozbudowy i unowocześnienia gospodarstw rolnych, propagandy rolniczej
i przekształcenia wsi.
▪ Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska – 9 radnych
Zakres działania Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska obejmuje sprawy dotyczące:
oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i innych placówek oświatowowychowawczych, kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury, kultury
fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych i klubów sportowych, ochrony
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środowiska, pomocy społecznej, ładu, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kanalizacji,
oczyszczania ścieków i utrzymania czystości wysypisk, ochrony zabytków.
Przy Radzie Gminy Przeworno kadencji 2018-2023 działały w 2018 r. 3 stałe komisje:
▪ Komisja Rewizyjna – 5 radnych
▪ Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – 13 radnych
▪ Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska – 8 radnych
Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, oprócz wymienionych komisji, powołana została
czwarta stała komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszło 5 radnych, będących
jednocześnie członkami innych stałych komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Przeworno. Mają istotny wpływ na
politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe
dyskusje w ich sprawie. To na podstawie prac poszczególnych komisji, Rada Gminy Przeworno,
podejmowała w 2018 r. strategiczne dla gminy decyzje.
Organ wykonawczy – Wójt Gminy Przeworno
Gminne jednostki organizacyjne:
 Gminny Ośrodek Kultury,
 Gminna Biblioteka Publiczna,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa w Przewornie,
Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie,
 Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Zakład Usług Komunalnych,
 Urząd Gminy Przeworno.
Jednostki pomocnicze Gminy Przeworno:
 Cierpice,
 Dobroszów, przysiółek Płosa,
 Dzierzkowa,
 Jagielno, przysiółek Mokrzyce,
 Jagielnica, przysiółek Wieliczna,
 Jegłowa, przysiółek Kaszówka,
 Karnków, przysiółek Krynka,
 Konary, przysiółek Stanica,
 Krzywina,
 Mników, przysiółek Wieliszów,
 Miłocice, przysiółek Kaczowice,
 Ostrężna,
 Przeworno,
 Romanów, przysiółek Pogroda,
 Rożnów, przysiółek Królewiec,
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Samborowice,
Samborowiczki,
Sarby, przysiółek Głowaczów,
Strużyna.

1.4 Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 125
osób. Na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców wynosiła 4776 w tym: kobiet – 2382, mężczyzn –
2394.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 894 w tym: kobiet – 432, mężczyzn – 462
 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – 1032 w tym: kobiet – 684, mężczyzn – 348
 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 2850 w tym: kobiet – 1266, mężczyzn – 1584.
W 2018 r. narodziło się w gminie 43 osoby w tym: dziewczynek – 21, chłopców – 22.
W 2018 r. zmarło w gminie 69 osób w tym: kobiet – 26, mężczyzn – 43. Wobec tego przyrost
naturalny w 2018 r. wyniósł: - 5,44.
Najczęściej przyczynami zgonów była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zgonów
niemowląt nie było.

Stan ludności na 31 grudnia 2018 w poszczególnych sołectwach
Lp

Nazwa Sołectwa

Liczba mieszkańców

1

Cierpice

224

2

Dzierzkowa

136

3

Przeworno

1142

4

Strużyna

222

5

Jegłowa /Kaszówka/

725

6

Krzywina

308

7

Miłocice /Kaczowice/

127

8

Samborowiczki

156

9

Romanów /Pogroda/

136

10

Dobroszłów /Płosa/

76

11

Ostrężna

36

12

Jagielno /Mokrzyce/

133

13

Jagielnica / Wieliczna /

84

14

Samborowice

53

15

Konary / Stanica/

208

16

Mników /Wieliszów /

37

17

Sarby /Głowaczów/

392

18

Karnków / Krynka /

300

19

Rożnów /Królewiec/

281

RAZEM

4776
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1.5 Bezrobocie na terenie Gminy Przeworno
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie liczba osób bezrobotnych na terenie
gminy Przeworno na dzień 31.12.2018r. przedstawiała się następująco:
1. Liczba osób bezrobotnych ogółem: 197, w tym:
 kobiety: 110,
 mężczyźni: 87,
2. Liczba osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku: 39, w tym:
 kobiety: 20,
 mężczyźni: 19,
3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 108, w tym:
 kobiety: 72,
 mężczyźni: 36,
4. Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia: 28, w tym:
 kobiety: 20,
 mężczyźni: 8,
5. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia: 49, w tym:
 kobiety: 39,
 mężczyźni: 10,
6. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia: 65, w tym:
 kobiety: 16,
 mężczyźni: 49.
Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnej tabeli informacje na
temat stopy bezrobocia, jaką odnotowano na dzień 31.12.2018r. w powiecie strzelińskim,
województwie dolnośląskim i w kraju.
STOPA BEZROBOCIA

31.12.2018r.

stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim

10,4%

stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim

5,2%

stopa bezrobocia w kraju

5,8%

1.6 Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy dominują podmioty sektora prywatnego, których liczba wynosi 175
i sukcesywnie wzrasta.
W roku 2018 zarejestrowano w gminie 22 nowych przedsiębiorców. Zdecydowanie dominującą
rolę stanowią małe firmy jednoosobowe. Najczęściej przedmiotem tychże przedsiębiorstw są roboty
budowlane i wykończeniowe.
W roku 2018 wyrejestrowano 11 podmiotów gospodarczych. W istniejących wpisach na
terenie gminy dokonano 50 zmian wpisu na wniosek przedsiębiorcy, 17 zawieszeń w prowadzeniu
działalności, 5 zmian ze wznowieniem działalności.
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2. REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW
W gminie w 2018 r. zrealizowane zostały następujące programy:

2.1 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020” został przyjęty Uchwałą
Nr XLI/193/18 Rady Gminy Przeworno w dniu 27 lutego 2018r. Program adresowany jest do rodzin,
które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Głównym celem
Programu jest stworzenie optymalnych warunków rodzinom do prawidłowego funkcjonowania
i wychowywania dzieci poprzez podejmowanie działań mających na celu wsparcie i umożliwienie
przezwyciężenia trudności życiowych wykraczających poza własne możliwości. W tym celu
w programie zawartych jest szereg działań, które mają umożliwić osiągnięcie założonego celu.
Należą do nich:
 diagnozowanie środowisk rodzinnych,
 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,
 wspieranie rodzin dysfunkcyjnych prawidłowym wypełnianiu obowiązków
opiekuńczo-wychowawczych,
 pomoc rodzinie dotkniętej sytuacją kryzysową poprzez objęcie rodzin profesjonalną
pomocą,
 podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz rodzin,
 monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem,
 podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Przeworno ukierunkowany jest przede
wszystkim na problemy rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych:
 rodzin wielodzietnych,
 rodzin niepełnych,
 rodzin przeżywających trudności związane ze stanem zdrowia dziecka (np. dzieci
chore, niepełnosprawne, nadpobudliwe, z zaburzeniami zachowania),
 rodzin dotkniętych przemocą.
W realizacji programu uczestniczyły między innymi instytucje takie jak: Urząd Gminy, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówki oświatowe, kulturalne,
policja.
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie systematycznie
rozeznawali i nadal sukcesywnie rozeznają środowisko lokalne i rodzinne w formie diagnozowania
potrzeb społecznych rodzin. Na bieżąco prowadzona jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom wzmocnić lub odzyskać zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienia
odpowiednich ról społecznych jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi poprzez
wykorzystywanie posiadanych zasobów przez rodziny. Trafnie postawiona diagnoza jest niezbędna do
podjęcia decyzji objęcia rodziny właściwą formą pomocy mającą na celu zabezpieczenie podstawowych
potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
W roku 2018r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało ogółem 123 rodzin, a liczba osób
w rodzinie wynosiła 270. Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
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i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem skorzystało 19 rodzin, w tym rodzin niepełnych 14,
rodzin wielodzietnych 4. Rodziny otrzymały wsparcie w formie zasiłków okresowych, celowych,
posiłków oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej. Ponadto GOPS Przeworno zapewniał rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcie i pomoc
asystenta rodziny.
Asystent rodziny pełni bardzo ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Zajmuje się pomocą
i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu
stabilności życiowej, która umożliwia jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania
kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzicami, w których sytuacja
małoletniego dziecka wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego zadań
pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie zatrudniony był jeden
asystent rodziny. Poniesione wydatki to wynagrodzenie asystenta rodziny, które pokryte zostało
z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 15.419,00 zł i z dotacji Funduszu Pracy
w wysokości 6.064,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 43.418,42 zł. Liczba rodzin, które
korzystały z usług asystenta wynosi 15, w tym 2 rodziny zostały zobowiązane do pracy z asystentem
przez sąd. Natomiast liczba rodzin, z którymi asystent zakończył pracę w roku 2018 wynosi 6, w tym:
 ze względu na osiągnięcie celów – 3 rodziny,
 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3 rodziny.
Stosownie do art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka w wysokości:
 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i kolejnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W roku 2018 Gmina współfinansowała pobyt 5 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka
w Borowie oraz 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej na łączną kwotę 9.653,06 zł.
Działania w zakresie wsparcia rodziny były realizowane we współpracy z osobami, instytucjami
i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. Instytucje takie jak szkoła, przedszkole oraz
Gminna Biblioteka Publiczna organizowały spotkania tematyczne z rodzicami oraz z uczniami. Celem
spotkań było propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań, sposobów
unikania zagrożeń oraz szkodliwości zjawisk patologicznych.
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci w gminie Przeworno. Zawarte w programie działania były w 2018r. realizowane w toku
bieżącej pracy poszczególnych jednostek.
Wskazane jest podejmowanie działań przede wszystkim profilaktycznych i wspomagających.
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne współdziałanie
wielu służb działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie
pełne i kompleksowe wsparcie.
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2.2 Program opieki nad zwierzętami
Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przeworno Nr XLI/192/18 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przeworno w 2018 r. Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno
żyjących przebywających w granicach administracyjnych Gminy Przeworno.
Celem Programu jest w szczególności:
 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt;
 ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację bezdomnych psów kotów
wolno żyjących, oraz mobilizowanie właścicieli zwierząt do wykonywania tych zabiegów;
W ramach programu opieki nad zwierzętami na 2018r. zostały poniesione następujące
nakłady:
 sterylizacja – 25 szt. na łączną kwotę 3.675,00 zł
 odłów i przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska- 7 szt. psów odłowionych, 5 szt.
przyjętych do schroniska (różnica w związku odłowieniem psów z negatywnym skutkiem), na
łączną kwotę 15.300,00 zł
 opieka lekarska nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi na łączną kwotę 4.679,88 zł
 karma dla bezdomnych zwierząt na łączną kwotę 106,85 zł
Łączne nakłady poniesione w wysokości 23.761,73 zł

2.3 Program demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno
W 2018 r. Gmina Przeworno realizowała zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno”.
Celem programu było:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W ramach realizacji zadania zostało usunięte 60,102 Mg azbestu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 29.909,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym
NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu. Kwota dofinansowania wyniosła 25.422,99 zł, co stanowiło 85 %
całej kwoty, pozostałe 15 % w wysokości 4.486,42 zł zostało sfinansowane przez Gminę Przeworno.

2.4 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Przeworno
W 2018 r. było realizowane zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy
Przeworno”
Celem programu było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza - pochodzących
z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, w niskoefektywnych instalacjach starej
generacji tj.: w domowych piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach.
Zadanie obejmowało swoim zakresem likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych,
przyjaznych środowisku, źródeł ciepła tj.:
 kotły gazowe,
 kotły na lekki olej opałowy,
 piece zasilane prądem elektrycznym,
 kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
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 podłączenie do sieci ciepłowniczej.
W ramach realizacji zadania zostało usunięte 16 źródeł ciepła (w tym kotły co, piece kaflowe oraz
kominki) z 10 nieruchomości i zamontowane 10 nowych źródeł ciepła.
Całkowity koszt zadania wyniósł 136 629,79 zł, w tym koszty kwalifikowane 99 350,00 zł. Pożyczka
wyniosła 49 675,00 zł.

2.5 Program współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi
Program realizowany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Przeworno w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Realizacja w/w programu odbywa się m.in. poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym
realizacji zadań własnych gminy. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Przeworno,
skierowanego do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie wykonania następujących zadań
publicznych:
 zadanie 1 – „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miejscowości Karnków w 2018r.
poprzez systematyczną organizację treningów i udział w rozgrywkach seniorów klasy A
organizowanych przez OZPN Opole”. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub
Sportowy KARNKÓW opiewająca na kwotę 29.000,00 zł, która została wybrana do wsparcia.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową i zasadami konkursu.
 zadanie 2 – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 r.” Wpłynęła 1 oferta
złożona przez Ludowy Klub Sportowy „OGNISKO” Przeworno opiewająca na kwotę 18.000,00
zł, która została wybrana do wsparcia. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową
i zasadami konkursu.
 zadanie 3 – „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miejscowości Jegłowa w 2018 r.
poprzez systematyczną organizację i udział w rozgrywkach seniorów klasy B organizowanych
przez DZPN”. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „KWARCYT” Jegłowa opiewająca
na kwotę 21.000,00 zł, która została wybrana do wsparcia. Zadanie zostało wykonane zgodnie
z podpisaną umową i zasadami konkursu.
 zadanie 4 - „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miejscowości Przeworno wśród
dzieci i młodzieży do lat 16”. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Gminny Uczniowski Klub
Sportowy „MŁODZIK” Przeworno opiewająca na kwotę 33.000,00 zł., która została wybrana do
wsparcia. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisana umową i zasadami konkursu.

2.6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii
Na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii zaplanowano dochody na kwotę 67.000,00 zł. wykonano 68.214,20 zł. co
stanowi 101,8 % wykonania dochodów . Na wydatki zaplanowano kwotę 67.000,00 zł. Wykonanie
66.514.48 zł. co stanowi 99,20% wykonania wydatków.
W okresie ferii zimowych i wakacji został zorganizowany wypoczynek dla dzieci, które nie
wyjeżdżały poza teren Gminy. Program profilaktyczny realizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury
w Przewornie. Realizowano program ogólnorozwojowy oparty o zajęcia kształtujące u dzieci szereg
umiejętności, jak również prowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień. Dzieci uczestniczące
w programie zdobywały wiedzę i umiejętności , które są niezbędne w życiu codziennym. Oprócz zajęć
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programowych dzieci codziennie uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach takich jak: ogniska,
dyskoteki gry i zabawy terenowe oraz wyjazdy na basen na ten cel wydatkowano kwotę : 39.553,36 zł.
Dla 1 osoby , która podjęła leczenie odwykowe oraz systematycznie uczestniczy w terapii
zajęciowej i spotkaniach AA sfinansowano obóz terapeutyczny w Pomysku Wielkim – 640,00 zł.
W związku z tym, że 4 osoby wyraziły zgodę na podjęcie leczenia poprzez zabieg wszczepienia
implantu pokryte zostały koszty w wysokości 1.935,34 zł. (zakup leku + usługa medyczna), jedna osoba
podjęła leczenie poprzez doustne przyjmowanie leku anticol koszt - 167,64 zł.
Placówki oświatowe znajdujące się na terenie tut. Gminy również prowadziły szkolne formy
programów profilaktycznych, których zadaniem było uświadomienie dzieciom konsekwencji łamania
norm i zakazów oraz sięgania po środki i substancje, które mogą być szkodliwe, wykształcenie
właściwej postawy wobec osób namawiających do spróbowania środków uzależniających, ukazanie
perspektyw zdrowego stylu życia, ukazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieumiejętności
odmawiania, wykształcenie właściwych postaw reagowania. Na potrzeby szkoły zakupiono „Lekcje
przestrogi” + zeszyty dydaktyczne do wykorzystania przez wychowawców w czasie prowadzenia lekcji
wychowawczych, które mówią o zagrożeniach czyhających na młodych ludzi oraz sposobie odmawiania
– koszt 1.286,00 zł.
Sfinansowano transport wyjazdu dzieci na „Odyseję Umysłu” w Gdańsku koszt : 2700,00 zł.
W ramach programu przeszkolono Zespół Interdyscyplinarny – koszt 700,00 zł oraz
przeszkolono sprzedawców z kontrolowanym zakupem alkoholu - koszt szkolenia to kwota 700,00 zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych skierowano 11 wniosków
o objęcie leczeniem, z czego wnioski najczęściej się dublowały ponieważ kierowane były przez policję
i jednocześnie przez Zespół Interdyscyplinarny.
W ramach realizacji programu zorganizowano zabawy mikołajkowe, podczas których
przeprowadzono pogadanki profilaktyczne na temat form spędzania wolnego czasu bez agresji
i ucieczki przed szkodliwymi nałogami. Dla uczestników prowadzonego programu przygotowano
nagrody w postaci paczek ze słodyczami. Na ten cel wydatkowano kwotę : 18.832,14 zł.

2.7 Program „Pomocna Dłoń”
Program Gminy Przeworno „Pomocna Dłoń” zakładał stworzenie optymalnych warunków dla
poprawy życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego seniorów w wieku 60+, mieszkających na
terenie Gminy Przeworno, w szczególności osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych. Celem
programu było dotarcie do seniorów z bezpłatną pomocą dotyczącą naprawy drobnych, domowych
usterek. W ramach programu przewidziano udzielenie pomocy w wykonaniu prostych czynności
technicznych, tj. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, cieknący kran, spłuczka i podobne drobne
czynności, niewymagające szczególnej specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień.
W realizacji Programu uczestniczyły instytucje miedzy innymi takie jak: Urząd Gminy Przeworno oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie.
Zgłoszenia do Programu przyjmował Sekretariat Urzędu Gminy Przeworno w formie Karty
Usług. Zgłoszenia były rozpatrywane według kolejności i po weryfikacji ustalany był termin realizacji
usługi, o którym beneficjent był informowany telefonicznie. Wykonanie usługi w zakresie objętym
programem był nieodpłatny. W okresie od 01.04.2018r. do 31.12.218r przyjęto 5 zgłoszeń w formie
Karty Usługi dla 2 osób. Zgłoszenia zakwalifikowano pod usługi hydrauliczne. W ramach programu
„Pomocna Dłoń” została zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie na okres od dnia 03.04.2018r.
do 31.05.2018r oraz od dnia 01.06.2018r do dnia 31.12.2018r. Całkowity koszt programu wyniósł
496,03zł, w tym koszt zadania to wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenie 380,00zł i zakup
materiałów 116,03zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
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3. FINANSE GMINY
Szczegółowe dane liczbowe na temat realizacji budżetu w 2018 roku zostały przedstawione
w sprawozdaniu opisowym, dlatego też w niniejszym raporcie zostaną przedstawione ogólne dane
wskaźnikowe dotyczące budżetu, realizacja funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach oraz
poziomu zadłużenia gminy.
Realizacja budżetu za 2018 rok przebiegała zgodnie z podjętą w miesiącu grudniu 2017 roku
uchwałą budżetową. Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił
19.553.356,41 zł, które zostały wykonane w kwocie 18.190.958,86 zł, tj.93,03%, a po stronie wydatków
plan w wysokości 20.989.031,41 zł, został zrealizowany w kwocie 18.016.767,21 zł, tj. 85,84%.
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 174.191,65zł przy planowanym
deficycie 1.435.675,00 zł. Uzyskano wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy
dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 1.150.199,16 zł, przy planowanej dodatniej jego
wysokości w kwocie 12.302,54 zł.

3.1 Struktura dochodów
Struktura dochodów wg źródeł
Lp.

Wyszczególnienie

1.
I.

2.

Plan po zmianach

Wykonanie

%

3.
19 553 356,41

4.
18 190 958,86

5.
100,00

1.Dochody własne

5 762 298,86

5 484 236,64

30,15

2.Subwencje z budżetu państwa

6 082 698,00

6 082 698,00

33,43

3.Dotacje celowe

7 708 359,55

6 624 024,22

36,42

Dochody wg źródeł:
w tym:

Struktura dochodów własnych
Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

2.

3.

4.

5.

Lp.
1.
Dochody własne:

5 762 298,86

5 484 236,64

100,00

1.Dochody z podatków i opłat

2 747 904,00

2.560.546,66

46,69

2. Udziału gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
3. Dochody z majątku gminy

2 426 228,00

2 577 407,52

47,00

500 911,46

241 201,21

4,40

87 255,40

105 081,25

1,91

I.
w tym:

4. Pozostałe dochody
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3.2 Struktura wydatków wg. działów klasyfikacji budżetowej
Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

573 116,94

565 458,06

3,15%

2.

600

Transport i łączność

716 300,00

624 585,14

3,48%

3.

630

Turystyka

192 000,00

10 275,28

0,06%

4.

700

Gospodarka mieszkaniowa

405 700,00

397 303,15

2,22%

5.

710

Działalność usługowa

45 000,00

35 094,08

0,21%

6.

750

Administracja publiczna

2 865 005,21

2 762 268,06

15,33%

7.

751

73 689,00

66 626,34

0,365%

8.

752

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa

850,00

850,00

0,005%

9.

754

339 925,00

329 283,42

1,84%

10.

757

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego

110 000,00

100 256,17

0,56%

11.

758

Różne rozliczenia

52 450,00

0,00

0,00%

12.

801

Oświata i wychowanie

6 102 082,15

5 242 965,95

29,20%

13.

851

Ochrona zdrowia

70 000,00

66 514,48

0,04%

14.

852

Pomoc społeczna

1 365 314,00

1 357 154,84

7,54%

15.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

130 887,00

101 966,86

0,57%

16.

855

Rodzina

4 963 364,00

4 883 636,57

27,16%

17.

900

565 827,40

516 930,73

2,87%

18.

921

1 224 226,71

670 638,00

3,72%

19.

926

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

1 193 294,00

284 960,08

1,58%

20 989 031,41

18 016 767,21

100%

Razem:

3.3 Wskaźniki budżetowe
Wskaźniki budżetowe z wykonania budżetu za 2018r.:
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 97,20%,
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 30,15%,
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem - 6,32%,
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 8,27%,
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 38,82%,
Wskaźnik samofinansowania (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku
w wydatkach majątkowych) – 92,07%
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Wskaźniki na mieszkańca:
Transfery bieżące na mieszkańca – 2.555zł,
Zobowiązania ogółem na mieszkańca – 808zł,
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia -11,67%,
Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia – 3,52%,
Dochody z podatków i opłat lokalnych – 536zł.

3.4 Prognoza kwoty długu i jej spłat oraz wskaźniki zadłużenia
W 2018 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 540.000,00 zł z tego:
 300.000,00 zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
 240.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.859.650,00 zł, co stanowi
21,22% wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu
odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w wykonanych
dochodach budżetowych wynosi 3,52%.
Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogram ich spłaty przedstawia się
następująco:
1) kredyty:
a) w 2013 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy na okres od 2013 do 2024 roku. Na dzień 31 grudnia
2018 r. do spłaty pozostał dług w kwocie 600.000,00 zł;
b) w 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 700.000,00zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy z okresem spłaty w latach 2017 – 2023. Na dzień 31
grudnia 2018 r. do spłaty pozostał dług w kwocie 530.000,00 zł;
c) w 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł z okresem
spłaty w latach 2017 - 2025 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku do spłaty pozostanie dług
w kwocie 710.000,00 zł;
d) w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu został zaciągnięty kredyt w wysokości
500.000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty nastąpi w 2019 roku, zakończenie w 2027 roku. Stan
zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie wynosił 500.000,00 zł.
2) pożyczki:
a) w 2015 roku z WFOŚ i GW zaciągnięto dwie pożyczki na dofinansowanie następujących zadań:
 budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przeworno w kwocie
771.200,00 zł, z okresem spłaty od 2015r. do 2024 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku
stan zadłużenia będzie wynosił 574.200,00 zł,
 zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków w Przewornie w kwocie 1.173.500,00 zł,
z okresem spłaty od 2015 do 2024 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 stan zadłużenia będzie
wynosił 895.775,00 zł;
b) w 2018 roku z WFOŚ i GW zaciągnięto pożyczkę na pokrycie deficytu budżetu w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy
Przeworno” w kwocie 49.675,00 zł z okresem spłaty od 2019 do 2022 roku. Stan zadłużenia na
dzień 31 grudnia 2018 roku będzie wynosił 49.675,00 zł.
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Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikający z umów
Rok

Kwota długu na
początku roku

2018

3 849 975,00

2019

Przychody

549.675,00

Rozchody

Kwota długu na
koniec roku

540 000,00

3.859.650,00

3 859 650,00

567 420,00

3 292 230,00

2020

4 319 650,00

567 420,00

2 724 810,00

2021

3 742 230,00

567 420,00

2 157 390,00

2022

3 164 810,00

557 415,00

1 599 975,00

2023

2 587 395,00

555 000,00

1 044 975,00

2024

2 012 395,00

524 975,00

520 000,00

2025

1 467 420,00

280 000,00

240 000,00

2026

1 047 420,00

120 000 00

120 000,00

2027

647 420,00

120 000,00

2028

247 420,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zostały ustalone na poziomie,
w którym zachowane są wymogi dotyczące limitu zadłużania gminy wynikające z ustawy o finansach
publicznych.

3.5 Realizacja funduszu sołeckiego
Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego wprowadzenia
dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Przeworno nie został wprawdzie utworzony
budżet obywatelski, za to w budżecie gminy, także w 2018r., zostały wyodrębniane środki w ramach
funduszu sołeckiego.
Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku wymogom
ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć
na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć
zadania realizowanego na obszarze sołectwa i służyć poprawie życia mieszkańców oraz należeć do
zadań własnych gminy. Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów
(w ramach środków określonych dla danego sołectwa).
Wszyscy Sołtysi z terenu gminy Przeworno, w terminie do 31 lipca 2017 r. poinformowani
zostali przez Wójta Gminy o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu
sołeckiego na 2018 r. Z propozycjami podziału środków występowały uprawnione podmioty tj. sołtys,
rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania
wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2018 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi
w ustawowym terminie tj. do 30 września 2017 r. wnioski złożyło 16 sołectw.
W trakcie 2018 r. 6 sołectw (Dobroszów, Jagielno, Romanów, Rożnów, Samborowiczki i Sarby)
zdecydowało się na zmianę zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie
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doprowadziły do przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie
z procedurą, jak przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie).
W 2018 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 246.152,55 zł zrealizowano
w wysokości 196.904,00 zł tj. w 80%. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawia
poniższa tabela:
Lp.

1.
1.

Nazwa sołectwa

5.
Cierpice

Środki
funduszu
przypadające
na dane
sołectwo w zł
6.
14 144,81

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg
wniosku sołectwa

7.
1. Zakup i montaż znaków informacyjnych

8.
3 137,73

2. Zakup kosy spalinowej

2 199,00

3. Zakup namiotu (pawilonu ogrodowego)

999,00

4. Modernizacja placu zabaw w Cierpicach

7 700,00

Razem:
2.

3.

4.

Dobroszów

Jagielnica

Jagielno

9 078,99

9 440,84

10 986,90

6.

7.

8.

Jegłowa

Karnków

Konary

Krzywina

30 164,63

16 677,72

13 914,54

17 006,66

14 035,73

1. Budowa parkingu w centrum wsi
Dobroszów
2. Zakup tablic ogłoszeniowych dla wsi
Dobroszów szt. 2 i Płosa szt. 1
Razem:

7 878,99

1. Doposażenie placu zabaw w Jagielnicy

9 399,66

Razem:

9 399,66

1. Zakup i montaż progu zwalniającego na
drodze gminnej
2. Zakup namiotu szybkiego montażu 3 x 6 m

2 168,51

3. Zakup mikrofonów bezprzewodowych.

5.

Wydatki
zrealizowane
w ramach
funduszu w zł

0,00
7 878,99

1 400,00
539,00

4. Zakup ławek, stołów i parasoli

5 450,30

Razem:

9 557,81

1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego
(działki nr 218/2) w Jegłowej
Razem:

30 164,63

1. Utwardzenia podłoża przed wejściem do
świetlicy wiejskiej
2. Zakup kuchenki gazowej oraz lodówko zamrażarki dla OSP Karnków
3. Remont pomieszczenia sanitarnego w
remizie OSP Karnków
4.Wykonanie oświetlenia na boisku
sportowym.
Razem:

6 277,72

1.Utwardzenie drogi w miejscowości Stanica

30 164,63

2 419,96
0,00
0,00
8 697,68
0,00

2.Zakup stołu bilardowego

2 841,00

Razem:

2 841,00

1. Remont podłogi na świetlicy wiejskiej

17 000,00
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Razem:
9.

10.

11.

12.

13.

Miłocice

Mników

Przeworno

Romanów

Rożnów

10 789,53

7 861,88

32 894,90

11 184,27

15 855,34

1. Wykonanie podestu tanecznego

0,00

2. Zakup lamp halogenowych

0,00

3. Zakup materiałów do budowy grilla

0,00

4. Zakup namiotu (pawilonu ogrodowego)

0,00

5. Renowacja mostka w Kaczowicach

3 000,00

Razem:

3 000,00

1. Przygotowanie dokumentacji w zakresie
budowy studni wodnych w Mnikowie.
Razem:

6 150,00

1. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231
w Przewornie
Razem:

15.

Samborowiczki

Sarby

11 907,95

20 131,68

Strużyna

Ogółem kwota funduszu
sołeckiego:

14 111,91

246 152,55

32 894,90
32 894,90
8 684,27

1. Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej

3 000,00

1. Zagospodarowanie działki nr 105/1 na cele
rekreacji
Razem:

1 200,00
9 884,27

12 855,34
15 855,34
0,00
0,00

1. Zakup kosy spalinowej i kosiarki

2 600,00

2. Zakup zestawów - 6 szt. ław ze stołami

1 485,00

3.Zakup namiotów szybkiego montażu (3 szt.)

2 194,00

4. Wykonanie tablicy ogłoszeń (dwuczęściowa
zamykana)
5. Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej.

16.

6 150,00

1. Budowa parkingu w centrum wsi
Dobroszów
2. Zakup materiałów budowlanych na
wykonanie podłoża wewnątrz wiaty
Razem:

2. Modernizacja drogi gminnej Rożnów Królewiec
Razem:
14.

17 000,00

6. Budowa altany drewnianej z ławkami i
stołami przy świetlicy wiejskiej
Razem:
1. Renowacja i ogrodzenie mini boiska
sportowego
2. Naprawa podmurówki wraz z ogrodzeniem
wokół kapliczki oraz wymiana puzzli
2. Zakup i montaż karuzeli dla dzieci na boisku
sportowym
Razem:

0,00
953,99
8 200,00
15 432,99
8 000,00
3 611,00
2 500,00
14 111,00
196 904,00
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4. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
4.1 Organizacja i funkcjonowanie jednostek OSP w gminie.
Na terenie gminy Przeworno funkcjonują 4 jednostki OSP w miejscowościach : Przeworno,
Jegłowa, Karnków i Jagielno.
Dwie jednostki decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego .
Należą do nich :
 OSP Przeworno włączone 13 kwietnia 1995 r.
 OSP Jegłowa – włączona 14 grudnia 2018 r.

4.2 Stan osobowy członków OSP
Lp.

Jednostka OSP

Ogółem
Członkowie
czynni

Męźczyżni

Kobiety

Drużyny MDP

1

Przeworno

21

21

0

0

2

Jegłowa

22

22

0

0

3

Karnków

20

20

0

0

4

Jagielno

20

20

0

0

Razem

83

83

0

0

4.3 Wyposażenie jednostek OSP
Wyposażenie jednostek OSP w pojazdy pożarnicze:
Lp.

Jednostka OSP

Marka pojazdu

Rok produkcji

1

OSP Przeworno

Mercedes Atego

2010

2

OSP Przeworno

Jelcz 004

1989

3

OSP Jegłowa

Man 14.192 FA

1990

4

OSP Karnków

Renualt S 170

1987

5

OSP Jagielno

Ford Transit

2006

Wyposażenie w sprzęt pożarniczy i ratownictwa technicznego:
Nazwa sprzętu

OSP
Przeworno

OSP
Jegłowa

OSP
Jagielno

OSP
Karnków

Razem

Motopompa

1

2

1

1

5

Pompa szlamowa

2

2

1

1

6

Pompa pływająca

2

1

0

0

3

Agregaty prądotwórcze

2

2

1

1

6

Pilarka do drzewa

3

1

1

1

6

Przecinarka do stali i betonu

2

1

0

0

3

Aparaty Oddechowe Fenzy

4

2

0

0

6
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Ponton

1

0

0

0

0

Zestaw hydrauliczny

1

1

0

0

2

Zestaw ratownictwa medycznego
PSP R1

1

1

1

1

4

Defibrylator

1

1

0

1

3

4.4 Stan wyszkolenia członków OSP

Dzialań
p.powodz

Dowódców
OSP

Kierowania
ruchem drog.

Przeworno

18

14

5

5

10

4

11

11

2

Jegłowa

22

12

2

5

0

5

4

8

3

Karnków

20

13

2

2

20

12

4

8

4

Jagielno

17

3

3

0

3

3

11

4

Razem

77

42

12

12

33

24

30

31

LPR

Kierowców

1

Ratownictwa
medycznego

Nazwa OSP

Szkolenie
podstawowe

Lp.

Ratownictwa
technicznego

Stan wyszkolenia w zakresie:

4.5 Zrealizowane zadania w zakresie poprawy stanu obiektów OSP (remizy).
W 2018 rok zrealizowano następujące zadania w zakresie poprawy stanu obiektów OSP:
 Rozbudowa remizy w OSP Przeworno - etap I ( świetlica + zaplecze socjalne–
wartość zadania 210.000,00 zł,
 Montaż bramy garażowej w remizie OSP Jagielno – wartość zadania - 7.350,00 zł.

Pożary nieużytków/ zbóż,
stert, lasów

Pożary budynków,
w tym pożary przewodów
w kominowych,
pomieszczeń
gospodarczych

Kolizje drogowe

Inne miejscowe zagrożenia
(usuwanie powalonych
drzew, niebezpieczne
owady, poszukiwania osób
zaginionych

Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe zabezpieczenie
lądowania

4.6 Działania ratowniczo gaśnicze w 2018 roku:

Przeworno

23

14

4

11

1

Jegłowa

12

8

0

4

0

Karnków

11

6

0

1

0

Jagielno

1

1

0

1

0

Razem

47

29

0

17

1

Rodzaj
zagrożeń

OSP
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4.7 Formy popularyzacji ochrony przeciwpożarowej stosowane w Gminie Przeworno lub
z jej udziałem.






Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” organizacja
eliminacji gminnych i udział w eliminacjach szczebla wyższego ( powiatowe- wojewódzkie )
Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP ( gminne, powiatowe ),
Udział gminnych jednostek OSP w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.
Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka organizowanych przez Komendę Powiatową
PSP.
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5. POMOC SPOŁECZNA
Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Gminna
strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Przeworno na lata 2018 –2023.
Podstawą prawną Strategii jest art 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie wskazano,
że jej opracowanie i realizacja należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Należy
jednak zaznaczyć, że różnorodność problemów społecznych, występujących na terenie gminy,
determinuje konieczność uwzględnienia także innych obowiązujących aktów prawnych, które
nierozerwalnie mają wpływ na realizację różnych zadań społecznych. Strategię opracowano
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie. W pracach uczestniczyli przedstawiciele
samorządu lokalnego, środowiska pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony zdrowia. Dokument
został przyjęty uchwałą nr XLII/196/18 Rady Gminy Przeworno w dniu 23 marca 2018r.
Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać
trudności życiowych własnym działaniem.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym
sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz
integracji ze środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje
osoby i rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez
wprowadzenie kontraktu socjalnego. Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie
i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej
infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form
pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i rodziny gdy:
1. Dochód nie przekraczał kryterium ustalanego kwotowo w zależności od struktury rodziny: dla
osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, dla każdej osoby w rodzinie 528,00 zł;
2. Występowała co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 ubóstwo
 sieroctwo,
 bezdomność,
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 przemoc w rodzinie,
 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
 domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę
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uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,
 alkoholizm lub narkomania,
 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 klęska żywiołowa lub ekologiczna,
 zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane przeprowadzeniem
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego lub czasowego, osoby czy
rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej, majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie.
Wszelkie informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny są objęte tajemnicą służbową i mogą być
wykorzystane jedynie dla celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu
o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających
z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie realizował zadania, określone ustawą
z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) oraz wynikające z innych
ustaw, w tym:
 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 świadczeniach rodzinnych
 pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 dodatkach mieszkaniowych
 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna
 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 Karcie Dużej Rodziny
Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na realizację ZADAŃ ZLECONYCH
z pomocy społecznej w 2018r.
Forma pomocy

Ilość osób

Kwota w zł

Pomoc dla cudzoziemców

0

0

Usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznym

1

2880

Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane
w ramach ZADAŃ WŁASNYCH z pomocy społecznej w 2018r.
Forma pomocy

Ilość osób

Kwota w zł

Zasiłek stały

38

195 004

Zasiłek okresowy

38

59 100

Schronienie

1

2 187

Posiłek w szkole

54

26 660

Posiłek dla dorosłych

1

412

Zasiłek celowy -program
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

23

18 428

Sprawienie pogrzebu

1

1 900

Zasiłki celowe,

86

65 106
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w tym specjalne celowe

21

10 922

Składka na ubezpieczenie
zdrowotne

35

17 364

Opłacenie pobytu w domach
pomocy społecznej

15

418 947

Liczba osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy
w zakresie zadań własnych i zleconych w 2018r.
Rodzaje świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Świadczenia przyznawane w
ramach zadań własnych i
zleconych, w tym:

123

270

- w ramach zadań zleconych

1

4

- w ramach zadań własnych

122

266

106

238

41

93

Pomoc udzielona w postaci
pracy socjalnej, w tym:
wyłącznie w postaci pracy
socjalnej

Wśród osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej najliczniejszą grupę stanowiły
osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i osoby przewlekle chore oraz osoby bezradne w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych w zdecydowanej większości posiadające dochód poniżej kryterium
określone ustawą o pomocy społecznej. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej wynosi 68.
Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się
o świadczenia z pomocy z pomocy społecznej w 2018r.
Powody trudnej
sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

51

75

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

3

3

Potrzeba ochrony macierzyństwa,
w tym
wielodzietność

14

81

14

81

Bezrobocie

59

127

Niepełnosprawność

67

115

Długotrwała lub ciężka choroba

50

76

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczychogółem

19

66

w tym:
- rodziny niepełne,
- rodziny wielodzietne

14
4

41
24

Przemoc w rodzinie

0

0

Potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi

0

0

Alkoholizm

3

9

Narkomania

0

0
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Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

2

3

Zdarzenie losowe

0

0

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie realizuje zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. GOPS w Przewornie został wyznaczony jako jednostka właściwa
do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci tj. w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+).
Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacone w 2018r.
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota w zł

Zasiłki rodzinne
i dodatki do zasiłków
rodzinnych

159

6 094

718 117

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się
dziecka

32

32

32 000

Zasiłki pielęgnacyjne

130

1 555

245 330

Świadczenia
pielęgnacyjne

15

191

281 798

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

12

159

84 880

Zasiłek dla opiekuna

7

80

42132

Świadczenie
rodzicielskie

14

159

146 817

Składka na
ubezpieczenie społeczne

19

300

70 148,55

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

16

291

114 900

Świadczenie
wychowawcze

276

5 514

2 795 043

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 166 osób, w tym 141 osób
w wieku produkcyjnym oraz 25 osób w wieku poprodukcyjnym, w tym 121 osób poniżej kryterium
dochodowego oraz 45 osób powyżej kryterium dochodowego.
Na terenie Gminy Przeworno nie funkcjonują placówki interwencyjne zajmujących się opieką
nad dziećmi i młodzieżą, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne, placówki specjalistycznoterapeutyczne oraz placówki wsparcia dziennego.
Na terenie gminy Przeworno nie funkcjonują domy pomocy społecznej, noclegownie, domy
i schroniska dla osób bezdomnych, rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy oraz
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
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W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie pokrył wydatki związane
z pobytem 15 osób z terenu gminy Przeworno w domach pomocy społecznej. Podopieczni tut. Ośrodka
zostali umieszczeni:
 Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach dla osób przewlekle somatycznie chorych – 9 osób,
 Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach dla osób przewlekle psychicznie chorych – 1 osoba,
 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie dla osób przewlekle psychicznie chorych – 2 osoby,
 Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich dla osób przewlekle somatycznie chorych –
1 osoba,
 Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 1 osoba
 Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie dla osób przewlekle somatycznie chorych –
1 osoba.
W 2018 roku jednej osobie bezdomnej została udzielona pomoc niepieniężna w formie
schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych
w Schronisku im. Brata Alberta w Bielicach.
Na terenie gminy Przeworno przebywają 2 osoby bezdomne.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. - 159 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2018 r. - 150 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na
początek roku 333, a na koniec roku 326.
Kwota świadczeń rodzinnych w 2018r. wyniosła 1 551 073,47 zł, a w tym kwota zasiłków
pielęgnacyjnych – 245 330,00zł.
Na początek 2018 r. - 274 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec
2018 r. – 270 rodzin.
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6. REALIZACJA PROJEKTÓW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W gminie rozpoczęto i zakończono w 2018 r. następujące inwestycje:
„Rozbudowa remizy strażackiej w Przewornie”, która polegała na dobudowie do istniejącego
budynku remizy garażu i adaptacji jednego z istniejących pomieszczeń na zaplecze sanitarne
i szatnie mundurową. Łączny koszt inwestycji to kwota 257.105,14 zł.
„Przebudowa drogi gminnej w Samborowiczkach”, w ramach której wykonano korytowanie,
podbudowę i położono nową warstwę asfaltową na 0,530 km drogi. Wykonano także
odwodnienie powierzchniowe na części drogi oraz wzmocniono skarpę specjalnymi
prefabrykatami na łuku drogi. Zadanie to wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości
310.554,75 zł brutto w tym otrzymana pomoc finansowa z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne w wysokości 107.100,00
zł.
„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jegłowej”, polegało na zagospodarowaniu placu
rekreacyjnego, tak aby pełnił funkcje rekreacyjno – wypoczynkową. Koncentrycznie
zorganizowana przestrzeń z umieszczeniem wózka górniczego i tablic o tematyce historycznej,
miały za zadanie przedstawić górnicze tradycje miejscowości, w której mieszczą się zakłady
górnicze łupku kwarcytowego. Całość uzupełniają nasadzenia, których wiodącym gatunkiem
są róże oraz niskopienne drzewa. Koszt inwestycji to kwota 98.683,90 zł brutto, w tym
dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 25.000,00 zł.
„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231 w Przewornie”, polegała na wykonaniu
podbudowy oraz warstwy asfaltowej na działce drogowej nr 231 w Przewornie o powierzchni
0,096 km. Wykonano również wjazdy do posesji oraz odwodnienie powierzchniowe drogi.
Wartość zadania to kwota 72.594,00 zł.
„Budowa Ławki Niepodległości w Przewornie” zadanie to polegało na budowie postumentu
w postaci ławki, który w sposób godny upamiętnia polską państwowość, ale także ma walory
edukacyjne i praktyczne. Siedząc na ławce, każdy może zapoznać się z najważniejszymi
wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ławka
propaguje również historię poszczególnych regionów naszego kraju – dzięki nim będzie można
odsłuchać Marsz Pierwszej Brygady, przemówienia Marszałka Piłsudskiego i inne nagrania.
Łączny koszt inwestycji to kwota 39.574,93 zł brutto w tym dofinansowanie z budżetu państwa
w wysokości 23.142,00 zł na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej
o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z budową i remontami
pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.
„Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów”, zadanie to polegało na przygotowaniu
podbudowy oraz wykonaniu warstwy asfaltowej na działce w centrum miejscowości tak, aby
powstał tam parking na około 10 aut. Koszt zadania to kwota 24.156,00 zł.
„Przebudowa trybuny na boisku sportowym w Przewornie” projekt ten jako pierwszy etap
modernizacji obiektu w Przewornie polegał na rozebraniu starej, popękanej trybuny wraz
zadaszeniem oraz wykonanie nowej, żelbetowej trybuny na około 100 miejsc siedzących.
Dodatkowo wykonano z kostki chodnik przed trybuną. Łączny koszt inwestycji to 83.778,94 zł.
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W 2018 roku zakończono następujące zadania, których realizacja rozpoczęła się w latach
wcześniejszych:
1. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” to projekt partnerski, którego celem było
udoskonalenie narzędzi e-Administracji wykorzystywanych przez wszystkich partnerów
projektu (modernizacja i wymiana Infrastruktury komputerowej itd.), jak również zwiększenie
odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników
projektu. W wyniku projektu każdy podatnik otrzymał dostęp do indywidualnego konta
internetowego w systemie podatkowym gminy, gdzie może sprawdzić stan swoich należności
i zobowiązań podatkowych względem Gminy oraz zapłacić elektronicznie swoje zobowiązania.
Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Łączny koszt zadania poniesiony przez
Gminę Przeworno to kwota 350.045,88 zł brutto, w tym dofinansowanie w wysokości
295.090,00 zł.
2. „Wiem umiem rozumiem”, projekt dotyczył prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
i rozwojowych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Przewornie. Dodatkowo
zakupiono sprzęt komputerowy w postaci laptopów, aparatu cyfrowego, drukarki oraz tablic
interaktywnych. Wartość całkowita projektu: 293 821,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 275 371,68 zł.
3. „Poznajemy nasze dziedzictwo”, projekt partnerski realizowany przez Gminę Przeworno oraz
Obec Libchavy polegał, po stornie polskiej na zagospodarowaniu turystycznym Góry Gromnik,
poprzez ekspozycję murów lapidarium oraz zagospodarowaniu turystycznym terenu polany
szczytowej. Realizacja mikroprojektu przyczyniła się do poprawy atrakcyjności turystycznej,
infrastruktury i zwiększenia odwiedzalności naszego regionu. Po stronie naszego Partnera
stworzona została ścieżka edukacyjno – przyrodnicza po najciekawszych i najpiękniejszych
zakątkach Gminy Libchavy. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Euroregionu Glacensis – Fundusz Mikroprojektów. Całkowita wartość projektu 186 652,22 zł,
w tym wartość dofinansowania 30 000 euro.
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7. INFRASTRUKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
7.1 Drogi
Infrastruktura drogowa w gminie Przeworno obejmowała na dzień 1 stycznia 2018r.
i obejmuje nadal łącznie 44,36 km dróg publicznych (w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych), wśród których 17,2 % stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej.
Pozostałe drogi publiczne mają nawierzchnię tłuczniową, brukową lub gruntową.
Drogi wewnętrzne stanowią większość dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz prywatnych
nieruchomości. W roku 2018 wykonano przebudowę dróg wewnętrznych w wyniku której powstało
0,626 km nowej nawierzchni asfaltowej.

Mapa przedstawiająca drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie na terenie Gminy Przeworno.
Kolorem żółtym oznaczano drogi gminne, czerwonym oznaczono drogi powiatowe, a kolorem szarym
drogi wojewódzkie.
W 2018r. zrealizowano następujące zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych:
 „Przebudowa drogi gminnej w Samborowiczkach” – wartość inwestycji 310.554,75 zł
(szczegółowy opis w Rozdziale 6),
 „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231 w Przewornie” – wartość inwestycji 72.594,00 zł
(szczegółowy opis w Rozdziale 6).
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7.2 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 59800 m, a na koniec 60320
m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 5900 m na początku oraz 5900
m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99 % mieszkańców. W przypadku
sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco: dostęp do sieci ma 25 % mieszkańców całej
gminy.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 5900 m, natomiast na
dzień 31 grudnia 2018 r. 5900 m. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 137 przyłączy do sieci
kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 139 przyłączy.
W 2018 r. doszło do 2 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było dostanie się
niepożądanych rzeczy do sieci. W związku z awariami podjęto decyzje o informowaniu i edukacji
mieszkańców korzystających z sieci.
Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnię ścieków w Przewornie oddano do użytku w roku 2015 oraz przekazano do
administrowania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie.
Oczyszczalnia ścieków została wykonana jako mechaniczno – biologiczna w dwóch ciągach
technologicznych 2 x 75 m3/d. W części biologicznej znajdują się komory osadu czynnego (nitryfikacja),
komora z możliwością kondycjonowania osadu (prenitryfikacja), osadniki wtórne. W części osadowej
wykonano zbiornik stabilizacyjno – magazynowy, prasę filtracyjną oraz mieszalnik osadu. W części
mechanicznej wykonano kosz na skraty, piaskownik poziomy szczelinowy oraz sito bębnowe
umieszczone w pomieszczeniu gospodarki osadowej.
Na chwilę obecną oczyszczalnia pracuje stabilnie, średni dobowy przepływ aktualnie wynosi
ok. 100 m3/d, wyniki badań ścieku oczyszczonego są zadowalające oraz zgodne z wymogami zawartymi
w pozwoleniu wodno – prawnym.

7.3 Planowanie przestrzenne
Teren całej Gminy jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Przeworno
Cierpice
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/165/2001 z dnia 24 maja 2001 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika polderowego „Przeworno” na rzece Krynce
w gminie Przeworno, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 96
z dnia 16 sierpnia 2001 roku, poz. 1272
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/103/04 z dnia 27 lutego 2004 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno. W części dotyczącej wsi
Cierpice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 58, z dnia 31 marca
2004 roku, poz. 1125
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXVII/163/13 z dnia 30 lipca 2013 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Cierpice, gmina Przeworno,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku,
poz. 4665
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Dobroszów
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIII/58/15 z dnia 25 listopada 2015 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobroszów, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku, poz. 5980.

Dzierzkowa
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/87/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Dzierzkowa, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16
marca 2004 roku, poz. 928

Jagielnica
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/90/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Jagielnica z przysiółkiem Wieliczna, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16 marca 2004 roku, poz. 931

Jagielno
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/89/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Jagielno, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16 marca
20004 roku, poz.930

Samborowice
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/99/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Samborowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16
marca 2004 roku, poz.940.

Jegłowa
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr V/22/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Jegłowa,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku,
poz. 2552
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXII/124/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jegłowa, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2013 roku, poz. 3047.

Karnków
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr V/23/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karnków z przysiółkiem
Krynka, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 Kwietnia
2019 roku, poz. 2553.

Konary
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XV/104/04 z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
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Konary z przysiółkiem Stanica, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Nr 58, z dnia 31 marca 2004 roku, poz. 1126.

Krzywina
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXXIII/151/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywina, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2017 roku, poz. 3327.

Miłocice
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXXIII/153/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach
Miłocice i Kaczowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 18
lipca 2017 roku, poz. 3328.

Mników
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/194/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Mników z przysiółkiem Wieliszów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16 marca 2004 roku, poz. 935.

Ostrężna
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXV/115/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrężna, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku, poz. 5885.

Przeworno
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr V/24/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 571/2
położonej w miejscowości Przeworno, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku, poz. 2554.
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXII/125/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przeworno, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2013 roku, poz. 3176.
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XLI/260/06 z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy i zagospodarowania
rekreacyjnego przy zbiorniku polderowym ,,Przeworno” w Przewornie, opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 209 z dnia 3 października 2006 roku, poz. 3035.

Romanów
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXXIII/152/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Romanów, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2017 roku, poz. 3099.

Rożnów
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXXVI/168/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rożnów,
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017
roku, poz. 4388.

Samborowiczki
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XV/107/04 z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Samborowiczki, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 58, z dnia 31
marca 2004 roku, poz. 1129.
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr X/45/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 53, 46/2, 45/2, 104/1, 105/1, 106/1
(AM1) oraz 273/87 (AM2) położonych w obrębie Samborowiczki, Gmina Przeworno, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2015 roku, poz. 3576.

Sarby
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/98/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Sarby z przysiółkami: Sarby Górne i Głowaczów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16 marca 2004 roku, poz. 939.
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XXXIV/231/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sarby – dz. Nr 163, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 14, z dnia 25 stycznia 2006 roku, poz. 240.
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr X/44/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej strefy przemysłowej w
miejscowości Sarby i Jagielno oraz działek o numerach ewidencyjnych 1/1, 1/2 i 146/10, położonych w
miejscowości Sarby, gm. Przeworno, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 2009, z dnia 1 września 2015 roku, poz. 3575.

Strużyna
Uchwała Rady Gminy Przeworno Nr XIV/100/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Strużyna z przysiółkiem Kaszówka, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 49, z dnia 16 marca 2004 roku, poz. 941.
W 2018 roku trwały prace nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, które
zostały przyjęte uchwałami Rady Gminy w 2019 roku MPZP dla centralnej części miejscowości Jegłowa,
jednej działki w Przewornie, oraz dla całego obrębu miejscowości Karnków.
Powierzchnia lasów oraz gruntów zadrzewionych stanowiących mienie gminy wynosi 31,34 ha,
co stanowi 7% wszystkich gruntów gminnych.
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8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
8.1 Zasób mieszkaniowy
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
 przy ul. Strzelińskiej 37 w Przewornie – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny
o powierzchni 39,18 m2.
 przy ul. Strzelińskiej 10 w Przewornie – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne
o powierzchni łącznej 137,7 m2 oraz 1 lokal socjalny o powierzchni 31,84 m2.
 przy ul. Kolejowej 5 w Przewornie – w budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne
o powierzchni łącznej 126,64 m2 oraz lokal mieszkalny przeznaczony na sprzedaż (po byłej
pizzerii) o powierzchni 91,80 m2.
 przy ul. Pocztowej 34B w Przewornie – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne
o łącznej powierzchni 122,66 m2
 w Sarbach 40 – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 136,92 m2
 w Sarbach 89 – znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 100 m2
 w Sarbach 52 – w budynku znajdują się 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 205,18 m2 oraz
1 lokal mieszkalny o powierzchni 24,28 m2
 w Ostrężnej 4 – znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 92 m2
 w Ostrężnej 6 – znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 75 m2
 w Rożnowie 48 – znajdują się 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 103,16 m2
 w Samborowiczkach 32 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 60,83 m2 oraz lokal
mieszkalny (pustostan do adaptacji) o powierzchni 67,94 m2
 w Krzywinie 25 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 56 m2
 w Strużynie 13 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 58,34 m2
 w Stanicy 10 – znajdują się dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 143 m3
 przy ul. Korczaka 6a w Jegłowej – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 40,51 m2
 w Dzierzkowej 13 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 70,34 m2
 w Cierpicach 50 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 54,45 m2
 w Krynce 5 – znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 80 m2
 w Jagielnie 11a/2 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 30,53 m2
 w Strużynie 34 – znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 38,86 m2 oraz 1 lokal socjalny
o powierzchni 23,32 m2
 w Dzierzkowej 1a – znajdują się 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni 91,45 m2
 przy ul. Skalników 29 w Jegłowej – znajduje się 1 lokal socjalny o powierzchni 30,54 m2
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r. 30 lokali mieszkalnych,
a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 24 lokale mieszkalne. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związany
był ze sprzedażą mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła ok. 57 m2, a ogółem, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca gminy – ok. 0,4 m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania, znajdujące się w zasobie gminy. Zasady
przyznawania mieszkań były następujące: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/10 Rady Gminy w Przewornie
z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
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mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno”. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Wójta
Gminy Przeworno.
Niewykorzystane były 2 mieszkania. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że są
w złym stanie technicznym i wymagają gruntownego remontu przed wprowadzeniem się.
W 2018 r. dokonano sprzedaży 6 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na
łączną kwotę 88.748,80 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 14.791,47 zł. Powodem sprzedaży
wskazanych mieszkań była chęć wykupu przez najemców.
W 2018 r. nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 21.750,27 zł, a płatności dotyczyły 15 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te
przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach - 16. 059,55 zł, a płatności dotyczyły (11
mieszkań).
W 2018 r. dokonano remontu 6 mieszkań, znajdujących się w zasobach gminnych.
Przedmiotem remontów było:
 wymieniono instalacje w budynkach – 3
 remont dachu został przeprowadzony w budynkach – 1
 Przeworno, ul. Strzelińska 37 – wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodnej w łazience
 Sarby 52 – wymiana 30 mb rur kanalizacyjnych za budynkiem (koło kotłowni)
 Rożnów 48 – naprawa komina
 Cierpice 50 – wymiana instalacji wody w mieszkaniu
 Strużyna 34 – wykonanie opaski wkoło budynku
 Sarby 52 – naprawa pieca C.O.
 Kolejowa 5 – naprawa dachu po wichurze
 Kolejowa 5 – wymiana instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu na I piętrze
W 2018r wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.493,86 zł, których
beneficjentami były 2 rodziny (liczba osób w rodzinie – 11). Postawą ich przyznania była trudna sytuacja
finansowa rodzin. Kwota najniższego dodatku wynosiła 62,58 zł, zaś kwota najwyższego dodatku
wynosiła 196,16 zł.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne stodoła, garaż,
lokal użytkowy, które wynajęto.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 88 osób, zaś pod koniec 2018 r.
było to 95 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. 26 miesięcy.
Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, gdyż wpływa coraz więcej wniosków
mieszkaniowych, nieproporcjonalnie do wzrostu liczby mieszkań.

8.2 Gospodarka odpadami
Uchwałą Nr XV/76/12 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany
statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą „Związek Międzygminny Ślęża-Oława” przekazano
związkowi kompetencje gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:
 objęcia właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym tworzenie punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu.
 prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych, w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.
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utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
nadzoru i analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym stanowienie prawa
miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Dla mieszkańców wszystkich gmin - członków Związku Międzygminnego ,,Ślęża -Oława m.in.
uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Stalowej 12
w m. Godzikowice 55-200 Oława.
Godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki czynny w godzinach od 9.00 do 15.00;
 w czwartki czynny od 9.00 do 19.00;
 w każdą sobotę czynny w godzinach od 9.00 do 15.00
(z wyjątkiem świąt).
Również dla mieszkańców Gminy Przeworno został uruchomiony Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Komunalnych (MPSZOK - Gmina Przeworno)
Lokalizacja:
Przeworno, ul. Kolejowa 12 (na terenie firmy AGRO-PLUS, Krzysztof Płusa, dz. nr 434/2)
Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów; wysokość opłaty oraz przychody
gminy z tego tytułu w 2018r. przedstawiała się następująco:
 Liczba aktywnych deklaracji zamieszkałych (liczba gospodarstw domowych) : 1237.
 Wpływy z terenu gminy Przeworno za 2018 r. - 828 752,16 zł. Uwzględnione nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe.
Poziom recyklingu w 2018r. przedstawiał się następująco:
 Odsetek odpadów zebranych selektywnie - 33,7% - dane dla całego Związku.
 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%] - 30%
 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - 86%
Na terenie Gminy Przeworno nie istnieją legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych.
W 2018 r. zlokalizowano 5 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie Gminy
Przeworno.
W 2018 r. nie zostało zlikwidowane żadne z ww. dzikich wysypisk.
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9. EDUKACJA
9.1 Szkoły
W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.
3 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego.
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 5.190.557,12 zł realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Przewornie.
We wrześniu 2018 r. naukę w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi rozpoczęło 331
uczennic i uczniów.
W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka
obcego – niemieckiego – uczyło się 125 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 19,47 osób. Najwięcej w szkole
podstawowej 28 uczniów w VIII klasie, najmniej 15 uczniów w klasie I a oraz VI a.
W szkole zatrudniono 42,36 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
1,33 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 4,5 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 12,42
nauczycieli mianowanych, 24,11 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r. zatrudniono 2,
zwolniono 4,17 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela
przypadka średnio 7,7 uczennic i uczniów. Z kolei w 2018 r. szkołę ukończyło 33 osoby.
Zdawalność egzaminów kończących szkołę wynosiła 100%
Wójt Gminy w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic i uczniów – pomoc
materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wynosiły one 71.770,00 zł z czego 57.416,00 zł
dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej, 14.354,00 zł środki własne. Przyznano je
z powodu sytuacji materialnej, w której znaleźli się uczniowie.
265 uczennic i uczniów, stanowiących 80,06 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do
szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei 19,94 %
uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych
prywatnych form transportu.

9.2 Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkola gminne. Do Gminnego Przedszkola Publicznego
w Przewornie uczęszczało 95 dzieci, w tym 50 dziewcząt i 45 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały
dzieci z następujących roczników:
 rocznik 2016 – 5 dzieci, w tym 3 dziewczęta i 2 chłopców
 rocznik 2015 – 21 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 8 chłopców
 rocznik 2014 – 20 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 7 chłopców
 rocznik 2013 – 20 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 13 chłopców
 rocznik 2012 – 29 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 14 chłopców
Ponadto, funkcjonowało 2 punkty przedszkolne w Sarbach i Jegłowej, do których uczęszczało
37 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 19 chłopców.
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 797.417,66 zł z czego 108.230,00 zł
wyniosła dotacja przedszkolna.
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10. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA
10.1 Biblioteki
W gminie w 2018r. funkcjonowała 1 biblioteka – Gminna Biblioteka Publiczna Przewornie, brak
filii bibliotecznych (zamknięto w 2000r.) Biblioteka znajduje się na drugim piętrze i jest nie
dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r wyniósł 15.888 woluminów, zaś na koniec roku 15.400
woluminów. (wpływy wyniosły 586 wol., ubytki 1050 wol.)
Na początku roku zarejestrowano 80 czytelników i czytelniczek, zaś na koniec roku 803
użytkowników, którzy skorzystali łącznie z 14.857 wol. W poprzednim roku wzbogacono zbiory o 586
wol., czytelnicy mogli skorzystać z e-buków.
Biblioteka zatrudniała 1 pracownika na etat, tj. kierownika i na ¼ etatu gł. księgową. W ciągu
roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
W bibliotece użytkowano 3 komputery, w tym 3 komputery dostępem do szerokopasmowego
Internetu.
W 2018 r biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu
promocje czytelnictwa.
Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 454,23 zł.
Wydarzenia w GBP.:
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizacja Sztabu WOŚP - wspólnie z GOK.
 Finał kampanii „Pola Nadziei (konkursy: literacki, plastyczny, fotograficzny).
 Bezpłatny kurs komputerowy E-Senior II tury 42 osoby (tablet dla seniora) 2018/2019.
 Pasowanie na czytelnika.
 Lekcję biblioteczne : dla najmłodszych czytelników, starszych dzieci i młodzieży.
 Przedszkolaki wśród książek spotkania z przedszkolakami (Smerfy, Tygryski, Jeżyki, Skrzaty,
Motylki) cykliczne spotkania.
 Z książką na walizkach XV dolnośląskie spotkania z młodym czytelnikiem. Polska na szóstkę.
 Spotkania autorskie Rozczytana Aglomeracja;
 dla dzieci młodszych, dla młodzieży, i dla dorosłych (spotkania sponsorowane).
 Ustalanie rekordu czytania.
 Noc w Bibliotece Ogólnopolska Akcja promująca czytelnictwo ( co roku klasy trzecie biorą
udział, od godziny 19:00 do 8:00).
 Narodowe Czytanie wg. scenariusza.
 Konkursy czytelnicze.
 Konkursy recytatorskie
 Konkurs pięknego czytania kl.1-3
 „Kłótnia w tornistrze” - prezentacja ks. i tańca cygańskiego, poznanie przyrody i zwierząt
Australii - Elżbieta Bednarczyk.
 „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary” – spotkanie z aktorami z Krakowa zainteresowanie
teatrem . Co za czary można spotkać w bibliotece.
 „Co słychać u pszczół” - spotkanie z pszczelarzem Panem Zygfrydem Preschą.
 Cykliczne zajęcia czytelnicze cały rok.
 „Skalny kwiat ” – Katarzyna Georgiu.
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E- IBUK.
„Książki nigdy nie bywają w złym humorze”.
Dzień Pluszowego Misia.
Mikołaj w bibliotece (klasy 0-3).
Wystawy nowości wydawniczych.
W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała:
110.000,00 zł.

10.2 Ośrodki Kultury
W gminie w 2018 r. funkcjonował jeden ośrodek kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury
w Przewornie. W poprzednim roku nie zmienił się zakres działalności GOK. Budynek, w którym ma
siedzibę Gminny Ośrodek Kultury jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Gminny Ośrodek Kultury w 2018r. był organizatorem czasu wolego w okresie ferii i wakacji dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Przeworno. Rozpoczęcie ferii, wakacji było uroczyste i zaczynało się
dyskoteką i wspólnymi zabawami, konkursami, podczas, których była możliwość wygrania nagród. Po
wyczerpującej zabawie na uczestników czekał słodki poczęstunek i gorące kiełbaski.
Następnie odbywały się zajęcia wg harmonogramu. Dzieci i młodzież uczestniczyła
w zajęciach plastycznych, kulinarnych (przygotowywały kolorowe kanapki na deser oponki), grach
i zabawach ponadto były wycieczki do kina, na kręgle oraz wyjścia do bibliotek na zajęcia komputerowe
i plastyczne. Na zakończenie ferii i wakacji była dyskoteka z animatorami gdzie nie zabrakło
konkursów, słodkości i pizzy.
Zajęcia skierowane do są do dzieci i młodzieży z terenu gminy i realizowane były w ramach
programu profilaktyki uzależnień. Celem zorganizowanych zajęć było:
1. Dostrzeganie wzorców spędzania czasu wolnego, odpoczynku i relaksu jako profilaktyka
uzależnień:
 pogadanki profilaktyczne,
 spędzanie czasu wolnego w sposób czynny,
 promowanie zdrowego trybu życia, poszanowanie zdrowia własnego i innych,
 zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności, nauka kulturalnego zachowania w miejscach
publicznych.
2. Organizacja czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwój emocjonalny, umysłowy
i społeczny:
 współpraca w grupie, wspólne zajęcia plastyczne, wykonywanie prac manualnych
i plastycznych,
 gry i zabawy umysłowe,
 zajęcia plastyczne,
 zabawy ruchowe w grupie,
 wyjazdy do kina i na basen,
 zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie posiłku,
 zabawa karnawałowa z poczęstunkiem.
Ponadto GOK w Przewornie organizował następujące imprezy:
 spotkania Noworoczne połączone z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 XVIII Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 zabawa karnawałowa,
 pokazy firm zewnętrznych: - prezentacja produktów codziennego użytku
 Dzień Dziecka,
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 Dzień Matki i Ojca,
 Dni Gminy Przeworno (współorganizator),
 Letnie grillowanie (współorganizator),
 Święto Plonów (współorganizator),
 Wieczory z kulturą (współorganizator)
 zabawa andrzejkowa,
 Święto Niepodległości (współorganizator)
 Wigilia (współorganizator)
 dyskoteka sylwestrowa
Oprócz wydarzeń rozrywkowych, sala Gminnego Ośrodka Kultury wynajmowana jest także na
imprezy okolicznościowe: komunie, urodziny wesela czy też stypy. Cyklicznie od miesiąca października
do roku następnego marca odbywają się zajęcia fitness.
W 2018 roku na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i organizowanych przez GOK wydarzeń
kulturalnych gmina wydała: 210.000,00 zł.

10.3 Promocja gminy
W ramach promocji gminy podjęte zostały m.in. następujące działania:
 organizowane były imprezy i wydarzenia kulturalne dla lokalnej społeczności: Dni Gminy
Przeworno, Letnie Grillowanie, Wieczory z Kulturą, Święto Plonów, obchody Dnia
Niepodległości, Gminne spotkanie opłatkowe itp.
Całościowy koszt za zadanie promocyjne wyniósł: 130.441,00 zł
 realizowany był comiesięczny serwis informacyjny „Echa Gminy Przeworno”. Produkcją
zajmowała się zewnętrzna firma - Lokalna TV Jakub Mickiewicz. Materiały umieszczane
w serwisie dotyczyły życia lokalnej społeczności, m. in. organizacji imprez kulturalnopromocyjnych, wydarzeń sportowych, realizowanych inwestycji, inicjatyw podejmowanych
przez sołectwa, jednostki organizacyjne gminy, świąt okolicznościowych itp.. Filmy były
publikowane na koncie iTV Przeworno utworzonym na kanale typu YouTube.
Całościowy koszt za zadanie promocyjne wyniósł: 26.388,00 zł
 W 2018 r. kontynuowano wydawanie Informatora Gminy Przeworno. Realizacją zajmowała się
zewnętrzna firma – Ewa Schröder Dolnośląska Oficyna Wydawnicza. Gazeta wydawana była co
2-3 miesiące. Poruszano w niej tematy dotyczące życia mieszkańców gminy, realizowanych
inwestycji, imprez okolicznościowych, uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Przeworno
itp.. Informator Gminy Przeworno był gazetą bezpłatną, którą proporcjonalnie otrzymywali
mieszkańcy wszystkich sołectw gminy.
Całościowy koszt za zadanie promocyjne wyniósł: 12.435,30 zł
 Opracowano i wydrukowano Folder podsumowujący kadencję 2014-2018, w którym
przedstawione zostały działania zrealizowane podczas kadencji na terenie Gminy Przeworno.
Całościowy koszt za zadanie promocyjne wyniósł: 11.316,00 zł.
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11. OCHRONA ZDROWIA
Mieszkańcy gminy Przeworno mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, natomiast
dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej wciąż pozostaje niewystarczający.
Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy, zarządzany przez gminę.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniono w Samodzielnym
Publicznym Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Przewornie ul. Pocztowa 6. oraz filii SPGZOZ –
w m. Sarby.
Liczba pacjentek i pacjentów w 2018r. korzystających z usług tego podmiotu wynosiła: 3905
osób, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych 10.877. W 2018r udzielono 21275 porad, które
dotyczyły najczęściej nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, bóli mięśniowo-stawowych.
W razie nagłych zachorowań, poza godzinami pracy SPGZOZ w Przewornie, pacjenci z terenu
gminy objęci są opieką medyczną udzielaną przez Strzelińskie Centrum Medyczne.
Na terenie gminy funkcjonuje jeden prywatny punkt apteczny w Przewornie.
W 2018r. na terenie gminy zrealizowano program zdrowotny - Populacyjny program
wczesnego wykrywania raka piersi badania mammograficzne z programu skorzystało 128 kobiet.
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12. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA
12.1 Sport i rekreacja
Położenie i walory turystyczne Gminy Przeworno sprzyjają wypoczynkowi i aktywności
ruchowej.
Większość obiektów bazy sportowo-rekreacyjnej jest ogólnodostępna, a ich użytkowanie jest
bezpłatne.
Na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:
 Sala gimnastyczna przy ZSP w Przewornie,
 Boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Przewornie
 Boisko sportowe w Przewornie,
 Boisko sportowe w Jegłowej,
 Boisko sportowe w Karnkowie,
 Boisko sportowe w Sarbach,
 Strefa rekreacyjno – sportowa w Przewornie
Boiska sportowe w m.: Jegłowa, Sarby, Karnków i Przeworno są w administrowaniu klubów
sportowych, które w ramach rocznych dotacji udzielanych na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej utrzymują obiekty w odpowiednim stanie użytkowym.
W 2018r. wykonano przebudowę trybuny na boisku sportowym w Przewornie. Zadanie
polegało na rozebraniu starej, popękanej trybuny wraz zadaszeniem oraz wykonanie nowej,
żelbetowej trybuny na około 100 miejsc siedzących (szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale 6)
Doskonałym miejscem rekreacji są też wybudowane w 2009r. ogólnodostępne place zabaw dla
dzieci, które znajdują się w każdym sołectwie gminy Przeworno.
W 2018r. zrealizowano następujące zadania w tym zakresie:
1. „Doposażenie placu zabaw w Jagielnicy”, w ramach którego zakupiono i zamontowano
karuzelę krzyżową i urządzenie typu narciarz. Koszt zadania to kwota 9.399,66 zł,
2. „Modernizacja placu zabaw w Cierpicach” polegająca na wykonaniu ogrodzenia panelowego
placu zabaw. Koszt zadania to 7.700,00 zł.

12.2 Turystyka
Urozmaicona rzeźba terenu Gminy tworzy pagórkowaty krajobraz z zalesionymi kulminacjami
wzniesień objętych obszarem chronionego krajobrazu. Las przenika się wzajemnie z urodzajnymi
stokami pól uprawnych tworząc piękne i niepowtarzalne widoki. Istotnym elementem krajobrazu jest
rozciągający się pas Wzgórz Strzelińskich składający się z wzniesień Gromnika, Kalinki i Wyżyny.
Rola obszaru przyrodniczego Gminy w powiecie i województwie jest znacząca. Wzgórza
Strzelińskie stanowią doskonałą bazę wypoczynku dla mieszkańców powiatu, a także dla Aglomeracji
Wrocławia.
Liczne zabytki, kamieniołomy, które już wkrótce będą nie lada gratką dla wielu turystów oraz
atrakcyjne przyrodniczo, zróżnicowane i wciąż czyste środowisko niewątpliwie przyciągają spore rzesze
miłośników rekreacji, historii oraz ludzi pragnących na chwilę zapomnieć o obowiązkach i przyjrzeć się
z bliska naturalnym walorom Gminy.
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Niewątpliwie wizytówką Gminy, jest kryjące w sobie wiele tajemnicy wzniesienie Gromnika.
Jest to miejsce, które stanowi swoisty węzeł wszystkich szlaków turystycznych, a według posiadanych
informacji w czasach prehistorycznych Gromnik mógł być miejscem kultu pogańskiego, podobnie jak
góra Ślęża. Z późniejszych czasów na górze zachowały się ślady grodziska a od VIII do V w p.n.e.
znajdował się tu gród kultury łużyckiej.
Bliskość Wrocławia, specyficzne ukształtowanie naszego terenu i związane z nim
niezaprzeczalne walory krajoznawcze, przyrodnicze oraz historyczne, sprawiają, że z roku na rok
odwiedza nas coraz więcej gości. Od kilku lat działania gminy ukierunkowane są na rozwój turystyki,
przede wszystkim tej weekendowej. Góra Gromnik to idealne miejsce na długi spacer, jogging czy
przejażdżkę rowerową. W ostatnich latach podjęto szereg starań aby zwiększyć atrakcyjność
turystyczną Góry i jej okolic.
Od 2012r. na Gromniku znajduje się udostępniana turystom w sezonie kwiecień – wrzesień,
wieża widokowa, a od 2013r. odtworzone schody prowadzące na szczyt góry.
W 2014r. w m. Romanów, znajdującej się w pobliżu Góry Gromnik, w została urządzona Izba
Historyczna, w której udostępniane są eksponaty wykonane na Gromniku podczas prowadzonych tam
prac archeologicznych.
W 2018r został zakończony kolejny projekt (szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale 6)
zmierzający do podniesienia atrakcyjności turystycznej Góry Gromnik. „Poznajemy nasze dziedzictwo”,
polegał na zagospodarowaniu turystycznym Góry Gromnik, poprzez ekspozycję murów lapidarium oraz
zagospodarowaniu turystycznym terenu polany szczytowej. Realizacja mikroprojektu przyczyniła się do
poprawy atrakcyjności turystycznej, infrastruktury i zwiększenia odwiedzalności naszego regionu.
W ramach projektu opracowana została wizualizacja średniowiecznego zamku rycerzy von Czirn na
Górze Gromnik.
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13. OMÓWIENIE REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEWORNO
W 2018 r. Rada Gminy Przeworno obradowała w kadencji 2014-2018 na 6 sesjach zwyczajnych,
1 sesji nadzwyczajnej i 1 uroczystej, a w kadencji 2018-2023 na 3 sesjach zwyczajnych. Podczas sesji
Rada podjęła ogółem 58 uchwał, z tego 41 w kadencji 2014-2018 i 17 w kadencji 2018-2023.
Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Przeworno uchwały zostały w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie zgodności
z prawem – Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu.
Rok 2018 zakończył trwającą 4 lata VII kadencję Rady Gminy Przeworno. W minionym okresie
Rada podjęła 41 uchwał w następującym zakresie:
LP.

NUMER UCHWAŁY

1

XL/187/18

2

XL/188/18

3

XL/189/18

4

XL/190/18

5

XLI/191/18

6

XLI/192/18

7

XLI/193/18

ZAKRES UCHWAŁY
w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Stałych Rady Gminy
Przeworno na 2018r.
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/51/03
Rady Gminy w Przewornie z dnia 12
czerwca 2003 r. w sprawie Statutu
Gminy Przeworno
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/199/14
Rady Gminy Przeworno z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie zarządzenia
poboru na terenie Gminy Przeworno
podatku w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Karnków
z przysiółkiem Krynka
w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Przeworno w 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020

REALIZACJA
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana w zakresie
2018r i nadal
w realizacji
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8

XLI/194/18

9

XLI/195/18

10

XLII/196/18

11

XLII/197/18

12

XLII/198/18

13

XLII/199/18

14

XLII/200/18

15

XLIII/201/18

16

XLIII/202/18

17

XLIII/203/18

18

XLIII/204/18

19

XLIII/205/18

20

XLIII/206/18

21

XLIII/207/18

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Przeworno
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Przeworno na lata
2018 – 2023
w sprawie podziału Gminy Przeworno
na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
w sprawie podziału Gminy Przeworno
na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
w sprawie przyjęcia Programu Gminy
Przeworno „Pomocna Dłoń”
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Przeworno
za 2017 rok
w sprawie udzielenia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok
zmieniająca Uchwałę Nr III/10/14
Rady Gminy Przeworno z dnia 22
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Przeworno
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Przewornie za rok 2017
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Przeworno
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na pokrycie deficytu
budżetowego w związku z realizacją

Zrealizowana w zakresie
2018r i nadal
w realizacji
Zrealizowana
Zrealizowana w zakresie
2018r i nadal
w realizacji

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W realizacji
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22

XLIII/208/18

23

XLIII/209/18

24

XLIII/210/18

25

XLIII/211/18

26

XLIII/212/18

27

XLIII/213/18

28

XLIII/214/18

zadania inwestycyjnego pn.
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy Przeworno”
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
centralnej części miejscowości
Jegłowa
zmieniająca uchwałę nr XXVI/123/16
Rady Gminy Przeworno z dnia 29
grudnia 2016r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania
i wymiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach,
szczegółowych zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycieli
specjalistów w szkołach i placówkach
opiekuńczo – wychowawczych
prowadzonych przez Gminę
Przeworno
zmieniająca uchwałę nr XXVII/157/13
Rady Gminy Przeworno z dnia 30 lipca
2013 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez
Gminę Przeworno
w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż
i podawanie napojów
alkoholowych na terenie Gminy
Przeworno
w sprawie określenia zasad
usytuowania na terenie gminy
Przeworno miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie
Gminy Przeworno
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/199/14
Rady Gminy Przeworno z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie zarządzenia
poboru na terenie Gminy Przeworno

Zrealizowana

W stosowaniu

Zrealizowana

W stosowaniu

W stosowaniu

W stosowaniu

Zrealizowana
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29

XLIII/215/18

30

XLIV/216/18

31

XLIV/217/18

32

XLV/218/18

33

XLV/219/18

34

XLV/220/18

35

XLV/221/18

36

XLVI/222/18

37

XLVI/223/18

38

XLVI/224/18

39

XLVI/225/18

40

XLVI/226/18

41

XLVII/227/18

podatku w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przygotowania
i przekazania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Przeworno do organu
regulacyjnego
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie dopłat do ceny
dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków
w sprawie nadania nazwy ulicy-drodze
wewnętrznej położonej na terenie
miejscowości Przeworno
zmieniająca Uchwałę Nr
XXXVIII/223/14 Rady Gminy
Przeworno z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/51/03
Rady Gminy w Przewornie z dnia 12
czerwca 2003 r. w sprawie Statutu
Gminy Przeworno
w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy
Przeworno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej
w sprawie przyjęcia oświadczenia
dotyczącego 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Stwierdzenie
nieważności aktu przez
Wojewodę
Dolnośląskiego

W stosowaniu

Zrealizowana

Zrealizowana

W realizacji

Zrealizowana
W stosowaniu
W stosowaniu
Zrealizowana
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Poniższa tabela prezentuje Państwu uchwały Rady Gminy Przeworno VIII kadencji podjęte
w 2018r.
LP.

NUMER UCHWAŁY

1

I/1/18

2

II/2/18

3

II/3/18

4

II/4/18

5

II/5/18

6

II/6/18

7

II/7/18

8

II/8/18

9

II/9/18

10

III/10/18

11

III/11/18

12

III/12/18

13

III/13/18

14

III/14/18

ZAKRES UCHWAŁY
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Przeworno
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Przeworno
w sprawie powołania Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Rady Gminy Przeworno
w sprawie powołania Komisji
Infrastruktury Społecznej i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Przeworno
w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy
Przeworno
w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Przeworno
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Przeworno
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Przeworno
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Przeworno
w sprawie budżetu Gminy Przeworno
na rok 2019
zmieniająca Uchwałę Nr II/3/18 Rady
Gminy Przeworno z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa Rady Gminy Przeworno
w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
uzyskania wsparcia w ramach
wieloletniego programu „Posiłek
w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023
w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego
w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin
objętych wieloletnim programem

REALIZACJA
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
W stosowaniu

Zrealizowana

Zrealizowana
W realizacji
W realizacji

Zrealizowana

W realizacji

W realizacji
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15

III/15/18

16

III/16/18

17

III/17/18

„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
w sprawie ustalenia stawki
jednostkowej dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu
budżetowego na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży
pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym
w sprawie ustalenia wysokości
i warunków udzielania bonifikat od
wniesienia opłaty jednorazowej
z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowych,
zabudowanych na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Gminy
Przeworno

W stosowaniu

W stosowaniu

W stosowaniu
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14. PODSUMOWANIE
Gmina Przeworno, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, musi podjąć trudne
wyzwanie i zmierzać do poprawy warunków życia. Stwierdzenie to obejmuje wiele zagadnień
związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, turystyką, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem
o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, aktywowaniem rozwoju
społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy, jako miejsca spędzania wolnego czasu. Równolegle
ze wzmacnianiem potencjału społecznego i ekonomicznego gminy, konieczne jest wykazanie dbałości
o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.
Bardzo potrzebne inwestycje to inwestycje w lokalną sieć drogową. Zarówno modernizacje jak
i bieżące utrzymanie dróg, modernizacja dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był
dojazd do posesji, jak również utwardzanie dróg gruntowych.
Równie potrzebnymi inwestycjami są te w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, oświatową,
społeczną, turystyczną, sportowo-rekreacyjną.
Ze względu na wysokie koszty wielu inwestycji, których gmina nie jest w stanie pokryć w całości
z własnych środków, dążymy do pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co zachęca
mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Zostały
zagospodarowywane miejsca, które wcześniej były zaniedbane lub niedostatecznie wykorzystane.
Tworzone są nowe miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców poszczególnych sołectw.
Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, by zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną,
skierowaną do różnych grup odbiorców. Oprócz dużych imprez tj. Dni Gminy czy Święto Plonów,
odbywały się mniejsze wydarzenia, dofinansowywano festyny rodzinne, imprezy z atrakcjami dla
dzieci, dożynki wiejskie, itp.
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy
www.przeworno.pl i www.bip.przeworno.pl oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku, a także
zainstalowania aplikacji BLISKO, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje na temat działań
podejmowanych na terenie Gminy Przeworno. Staramy się dotrzeć do mieszkańców z każdą informacją
za pośrednictwem sieci Internet oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.
Oczekiwania mieszkańców są coraz większe, dlatego w sposób przemyślany i priorytetowy
staramy się dążyć do ich realizacji, nie zapominając przy tym o rozwoju ekonomiczno – społecznym,
a także krajobrazowych walorach naszej Gminy.
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