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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 2019.
Celem przygotowania raportu jest pokazanie sytuacji ekonomicznej i społecznej Gminy
Przeworno, a zgromadzone w nim dane przedstawiają w wielu aspektach sytuację funkcjonowania
gminy w roku 2019.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Przeworno w 2019 roku,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Przeworno i budżetu,
w tym funduszu sołeckiego.
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 w państwowych zasobach oraz na portalach internetowych.
Do osiągniecia w 2019 roku 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
życzliwość i bardzo dobrą współpracę.

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

Powierzchnia gruntów [ha]

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

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 2014-2023 w 2019 r. działały 4 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 – 13 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.
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▪ Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska – 8 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
środowiska, pomocy społecznej, ładu, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kanalizacji,
oczyszczania ścieków i utrzymania czystości wysypisk, ochrony zabytków.
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 radnych
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.
Organ wykonawczy – Wójt Gminy Przeworno
Gminne jednostki organizacyjne:


Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie,



Gminna Biblioteka Publiczna w Przewornie,



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Przewornie,
Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie,



Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przewornie,



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie,



Zakład Usług Komunalnych w Przewornie,



Urząd Gminy Przeworno.

Jednostki pomocnicze – Sołectwa Gminy Przeworno:


Cierpice,



Dobroszów, przysiółek Płosa,



Dzierzkowa,



Jagielno, przysiółek Mokrzyce,



Jagielnica, przysiółek Wieliczna,



Jegłowa, przysiółek Kaszówka,



Karnków, przysiółek Krynka,



Konary, przysiółek Stanica,
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Krzywina,



Mników, przysiółek Wieliszów,



Miłocice, przysiółek Kaczowice,



Ostrężna,



Przeworno,



Romanów, przysiółek Pogroda,



Rożnów, przysiółek Królewiec,



Samborowice,



Samborowiczki,



Sarby, przysiółek Głowaczów,



Strużyna.

1.4 Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 34
osoby. Na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 4742 w tym: kobiet – 2368, mężczyzn –
2374.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:


liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 884 w tym: kobiet – 427, mężczyzn – 457



liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – 1022 w tym: kobiet – 679, mężczyzn – 343



liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 2836 w tym: kobiet – 1258, mężczyzn – 1578.
W 2019 r. narodziło się w gminie 47 osoby w tym: dziewczynek – 24, chłopców – 23.
W 2019 r. zmarło w gminie 49 osób w tym: kobiet – 26, mężczyzn – 23. Wobec tego przyrost

naturalny w 2019 r. wyniósł: - 0,95.
Najczęściej przyczynami zgonów była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zgonów
niemowląt nie było.

Stan ludności na 31 grudnia 2019 w poszczególnych sołectwach
Lp

Nazwa Sołectwa

Liczba mieszkańców

1

Cierpice

223

2

Dzierzkowa

136

3

Przeworno

1147

4

Strużyna

223

5

Jegłowa /Kaszówka/

724

6

Krzywina

306

7

Miłocice /Kaczowice/

123

8

Samborowiczki

153
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9

Romanów /Pogroda/

136

10

Dobroszłów /Płosa/

75

11

Ostrężna

41

12

Jagielno /Mokrzyce/

131

13

Jagielnica / Wieliczna /

81

14

Samborowice

50

15

Konary / Stanica/

206

16

Mników /Wieliszów /

36

17

Sarby /Głowaczów/

387

18

Karnków / Krynka /

292

19

Rożnów /Królewiec/

272
RAZEM

4742

1.5 Bezrobocie na terenie Gminy Przeworno
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie liczba osób bezrobotnych na terenie
gminy Przeworno na dzień 31.12.2019r. przedstawiała się następująco:
1. Liczba osób bezrobotnych ogółem: 173, w tym:


kobiety :102,



mężczyźni: 71,

2. Liczba osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku: 36, w tym:


kobiety: 16,



mężczyźni: 20,

3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 98, w tym:


kobiety: 63,



mężczyźni: 35,

4. Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia: 20, w tym:


kobiety: 12;



mężczyźni: 8,

5. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia: 44, w tym:


kobiety: 30,



mężczyźni: 14,

6. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia: 50, w tym:


kobiety: 12,



mężczyźni: 38.
Uzupełnienie powyższych danych stanowią przedstawione w kolejnej tabeli informacje na

temat stopy bezrobocia, jaką odnotowano na dzień 31.12.2019r. w powiecie strzelińskim,
województwie dolnośląskim i w kraju.
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STOPA BEZROBOCIA
stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim
stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim
stopa bezrobocia w kraju

31.12.2019r.
9,6 %
4,6 %
5,2 %

1.6 Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy dominują podmioty sektora prywatnego, których liczba wynosi 177
i sukcesywnie wzrasta.
W roku 2019 zarejestrowano w gminie 21 nowych przedsiębiorców. Zdecydowanie dominującą
rolę stanowią małe firmy jednoosobowe. Najczęściej przedmiotem tychże przedsiębiorstw są roboty
budowlane i wykończeniowe.
W roku 2019 wyrejestrowano 13 podmiotów gospodarczych. W istniejących wpisach na
terenie gminy dokonano 54 zmian wpisu na wniosek przedsiębiorcy, 21 zawieszeń w prowadzeniu
działalności, 16 zmian ze wznowieniem działalności.
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2. REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW
W gminie w 2019 r. realizowane były 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 opiekuńczowychowawczych,



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
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podjęcia decyzji objęcia rodziny właściwą formą pomocy mającą na celu zabezpieczenie podstawowych
potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
W roku 2019r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało ogółem 128 rodzin, a liczba osób
w rodzinie wynosiła 276. Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem skorzystało 16 rodzin, w tym rodzin niepełnych 8,
rodzin wielodzietnych 3. 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 2019 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 19.278zł oraz ze środków własnych gminy w
kwocie 37.909,61zł. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta wynosi 15, w tym 4 rodziny
zostały zobowiązane do pracy z asystentem przez sąd. Natomiast liczba rodzin, z którymi asystent
zakończył pracę w roku 2019 wynosi 2, w tym ze względu na osiągnięcie celów – 2 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 2019 Gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka

w Borowie, 2 dzieci w Domu Dziecka w Strzelinie oraz 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej na
łączną kwotę 57.501,09zł.
Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie 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
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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 Ośrodek Kultury w Przewornie w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji
przygotował i realizował zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy połączonego
z programem profilaktyki uzależnień. Celem zorganizowanych zajęć było:


dostrzeganie wzorców spędzania czasu wolnego, odpoczynku i relaksu jako profilaktyka
uzależnień,



organizacja czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwój emocjonalny, umysłowy
i społeczny (tj. 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).
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia

rodzin i dzieci w gminie Przeworno. Zawarte w programie działania były w 2019r. 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.

2.2 Program opieki nad zwierzętami
Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przeworno Nr V/25/19 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przeworno w 2019 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 i kotów
wolno żyjących, oraz mobilizowanie właścicieli zwierząt do wykonywania tych zabiegów;
W ramach programu opieki nad zwierzętami na 2019 r. zostały poniesione następujące

nakłady:


sterylizacja – 25 szt. na łączną kwotę 4.110,00 zł



odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska – 6.300,00 zł



przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska - 12 szt. - 13.410,00 zł



opieka lekarska nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi na łączną kwotę- 3.605,00 zł



ryczałt za gotowość pobrań i utylizacji zwierząt padłych – 1.080,00 zł



karma dla bezdomnych zwierząt na łączną kwotę - 171,07 zł
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Łączne nakłady poniesione w wysokości 28.676,07 zł

2.3 Program demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno
W 2019 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 21,804 Mg azbestu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 21.319,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym
NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu. Kwota dofinansowania wyniosła 12.600,00 zł, co stanowiło 59 %
całej kwoty, pozostałe 41% w wysokości 8.719,46 zł zostało sfinansowane przez Gminę Przeworno.

2.4 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 2019.
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 2019 r.
poprzez systematyczną organizację treningów i udział w rozgrywkach seniorów klasy O
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 – „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miejscowości Przeworno w 2019 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 2019 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.
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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.

2.5 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 57.200,00 zł. wykonano 58.334,00 zł. co
stanowi 100,2 % wykonania dochodów . Na wydatki zaplanowano kwotę 57.200,00 zł. Wykonanie
58.305.95 zł. co stanowi 100,2 % 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
programowych dzieci codziennie uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach takich jak: ogniska,
dyskoteki gry i zabawy terenowe oraz wyjazdy na basen na ten cel wydatkowano kwotę : 33897,05 zł.
Dla 1 osoby , która podjęła leczenie odwykowe oraz systematycznie uczestniczy w terapii zajęciowej i
spotkaniach AA sfinansowano obóz terapeutyczny w Pomysku Wielkim – 675,00 zł.
W związku z tym, że 6 osób wyraziło zgodę na podjęcie leczenia poprzez zabieg wszczepienia
implantu pokryte zostały koszty w wysokości 2157.92 zł. (zakup leku + usługa medyczna).
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. W związku z powyższym sfinansowano dla
uczniów , którzy brali udział w programie wyjazd do Rewy – koszt 1800,00 zł .
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych skierowano 14

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 : 19775,98 zł.
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3. FINANSE GMINY
Szczegółowe dane liczbowe na temat realizacji budżetu w 2019 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 2019 rok przebiegała zgodnie z podjętą w miesiącu grudniu 2018 roku
uchwałą budżetową. Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił
19.960.932,31zł, które zostały wykonane w kwocie 19.975.898,61zł, tj.100,7%, a po stronie wydatków
plan w wysokości 20.495.932,31zł, został zrealizowany w kwocie 19.200.023,91zł, tj. 93,68%.
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 775.874,70zł przy planowanym
deficycie 535.000,00zł. Uzyskano wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
i wydatkami bieżącymi w wysokości 1.203.200,04zł, przy planowanej dodatniej jego wysokości
w kwocie 378.557,83zł

3.1 Struktura dochodów
Struktura dochodów wg źródeł
Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

2.

3.

4.

5.

I.

Dochody wg źródeł:

19 960 932,31

19 975 898,61

100,07

1.Dochody własne

6 234 628,00

6 165 381,92

98,89

2.Subwencje z budżetu państwa

6 755 496,00

6 755 496,00

100,00

3.Dotacje celowe

6 970 808,31

7 055 020,69

101,21

w tym:

Struktura dochodów własnych
Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

2.

3.

4.

5.

I.

Dochody własne:

6 234 628,00

6 165 381,92

98,89

1.Dochody z podatków i opłat

2 770 518,00

2.569 305,68

92,74

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

3 021 472,00

3 039 700,97

100,60

383 410,00

496 810,50

129,60

59 228,00

59 564,77

100,60

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

677 749,45

655 684,05

96,74%

2.

400

368 400,00

364 082,77

98,83%

3.

600

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność

902 668,52

816 281,46

90,43%

4.

700

Gospodarka mieszkaniowa

174 800,00

143 392,96

82,03%

5.

710

Działalność usługowa

50 000,00

47 418,89

94,84%

6.

750

Administracja publiczna

2 490 918,00

2 327 758,45

93,45%

7.

751

57 124,00

56 311,17

98,58%

8.

752

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

200,00

200,00

100,00%

9.

754

185 600,00

160 587,25

86,52%

10.

757

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego

110 000,00

99 333,20

90,30%

11.

758

Różne rozliczenia

93 330,00

0,00

0,00%

12.

801

Oświata i wychowanie

6 609 828,51

6 044 397,05

91,45%

13.

851

Ochrona zdrowia

59 200,00

58 305,95

98,49%

14.

852

Pomoc społeczna

1 447 170,00

1 331 455,28

92,00%

15.

854

95.656,00

66 184,59

69,19%

16.

855

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina

5 506 278,00

5 489 607,69

99,70%

17.

900

695 534,00

621 800,91

89,40%

18.

921

694 709,10

660 197,09

95,03%

19.

926

276 766,73

257 025,15

92,87%

20 495 932,31

19 200 023,91

93,68%

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

3.3 Wskaźniki budżetowe
Wskaźniki budżetowe z wykonania budżetu za 2019r.:
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 95,77%,
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 30,86%,
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem - 6,02%,
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 6,62%,
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Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 37,11%,
Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – 8,38%,
Wskaźnik samofinansowania (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach
majątkowych) – 161,01%
Wskaźniki na mieszkańca:
Transfery bieżące (subwencja + dotacje) na mieszkańca – 2.834zł,
Zobowiązania (tytuły dłużne) ogółem na mieszkańca – 694zł,
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia -10,81%,
Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia – 3,34%,
Dochody z podatków i opłat lokalnych na mieszkańca – 542zł.

3.4 Prognoza kwoty długu i jej spłat oraz wskaźniki zadłużenia
W 2019 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 567.420,00zł z tego:


300.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,



257420,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.292.230,00zł, co stanowi
16,48% 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 3,34%.
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 2019 r. do spłaty pozostał dług w kwocie 500.000,00 zł;
b) w 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu gminy z okresem spłaty w latach 2017 – 2023. Na dzień 31
grudnia 2019 r. do spłaty pozostał dług w kwocie 420.000,00 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 2019 roku do spłaty
pozostanie dług w kwocie 620.000,00 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 2019 roku będzie wynosił 490.000,00 zł.
2) pożyczki:
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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 2019
roku stan zadłużenia będzie wynosił 484.200,00 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 2019
stan zadłużenia będzie wynosił 740.775,00 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 2019 roku będzie wynosił 37.255,00 zł.
Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikający z umów
Kwota długu na
początku roku

Rok

Przychody

Rozchody

Kwota długu na
koniec roku

2019

3 859 650,00

567 420,00

3 292 230,00

2020

3 292 230,00

567 420,00

2 724 810,00

2021

2 724 810,00

567 420,00

2 157 390,00

2022

2 157 390,00

557 415,00

1 599 975,00

2023

1 599 975,00

555 000,00

1 044 975,00

2024

1 044 975,00

524 975,00

520 000,00

2025

520 000,00

280 000,00

240 000,00

2026

240 000,00

120 000 00

120 000,00

2027

120 000,00

120 000,00

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 2019r., zostały wyodrębniane środki w ramach
funduszu sołeckiego.
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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 2018 r. poinformowani
zostali przez Wójta Gminy o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu
sołeckiego na 2019 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 2019 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi
w ustawowym terminie tj. do 30 września 2018 r. wnioski złożyło 17 sołectw.
W trakcie 2019 r. 13 sołectw (Przeworno, Karnków, Mników, Cierpice, Krzywina, Romanów,
Samborowiczki, Sarby, Strużyna, Jegłowa, Ostrężna, Jagielnica, Samborowice) zdecydowało się na
zmianę zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły do
przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą, jak przy
uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie).
W 2019 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 263.237,65zł zrealizowano
w wysokości 239 929,75zł tj. w 91,15%.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa
sołectwa

1.
1.

2.
Cierpice

2.

3.

Dobroszów

Dzierzkowa

Środki funduszu
przypadające na
dane sołectwo w
zł (art.2 ust.1)
Ustawy o
funduszu
sołeckim)
3.
15 110,75

9 744,31

11 933,25

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
wg wniosku sołectwa

4.
1. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy
wiejskiej i na klatce schodowej
2. Remont świetlicy wiejskiej i klatki
schodowej (tynkowanie, malowanie)
Razem:

Wydatki
w ramach
funduszu
w zł
5.
6 510,00
8 600,75
15 110,75

1. Zakup drewnianych ławek na parking w
Dobroszów
2. Zakup oświetlenia do altany ( 2 lampy
jarzeniowe, 1 halogen)
3. Zakup termosów stalowych

1 000,00

4. Zakup i montaż drewnianego domku
gospodarczego
Razem:

7 000,00

1. Zagospodarowanie terenu wokół
przystanku autobusowego

5 520,00

380,02
399,99

8 780,01
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2. Remont przystanku autobusowego
3. Nasadzenie zieleni obok przystanku
autobusowego
Razem:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jagielnica

Jagielno

Jegłowa

Karnków

Konary

Krzywina

Mników

10 026,76

11 792,03

32 869,40

17 864,57

14 439,94

18 041,10

8 402,70

4 567,00
0,00
10 087,00

1. Dofinansowanie budowy parkingu przy
drodze gminnej w Jagielnie.
2. Zakup materiałów (desek, impregnatu,
cementu) na odnowienie ławek i stołu przy
grilu w Jagielnicy.
3. Zakup dodatkowej huśtawki na plac
zabaw.
Razem:

6 000,00

1. Zakup materiałów budowlanych w celu
odnowienia przystanku autobusowego
2. Budowa parkingu przy drodze gminnej
obok kościoła
Razem:

429,53

1. Zakup szaf strażackich dla OSP Jegłowa

0,00

2 927,40
8 927,40

11 000,00
11 429,53
5 600,00

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w nowe
krzesła oraz stoły.
Razem:

27 269,38

1. Wykonanie ogrodzenia działki nr 380 przy
świetlicy wiejskiej w Karnkowie
2. Remont ganku przy świetlicy wiejskiej

7 135,23

3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Karnkowie
Razem:

6 000,00

1.Zebranie pobocza drogi w miejscowości
Stanica na odcinku od barierek do mostu
ok.100m
2.Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską

32 869,38

4 000,00

17 135,23
0,00

3 001,68

3. Zakup regałów na książki do świetlicy
wiejskiej
4. Zakup oświetlenia dyskotekowego i gier
edukacyjnych do świetlicy wiejskie
Razem:

1 470,00

1. Przygotowanie wniosku i dokumentacji na
docieplenie ścian świetlicy wiejskiej wraz z
modernizacją ogrzewania
2. Zorganizowanie wycieczki kulturalno edukacyjnej dla mieszkańców wsi.
3. Zakup 2 szt. urządzeń do ćwiczeń siłowych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Razem:

7 995,00

1. Budowa wodociągu we wsi Mników
(opracowanie dokumentacji)
Razem:

755,88
5 227,56

0,00
6 703,50
14 698,50
8 402,70
8 402,70
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11.

Ostrężna

8 332,09

1. Zakup kosy spalinowej

2 300,00

2. Zakup kosiarki spalinowej

1 999,00

3. Zakup pleksy do zabudowy altanki

959,39

4. Zakup blachy trapezowej (22 m²) do
pokrycia altanki
5. Zakup 69 szt. tuji szmaragdowej

579,90

6. Prace wykończeniowe na altance

12.

13.

14.

Przeworno

Romanów

Samborowice

35 305,48

11 968,56

8 932,29

0,00
Razem:

7 694,39

1. Remont dachu na budynku szatni LKS
Ognisko Przeworno
Razem:

35 305,48

1. Zakup wyposażenia wiaty przy świetlicy
wiejskiej w Romanowie (stołów i ław
ogrodowych)
2. Wykonanie nowego pokrycia dachowego
na wiacie przy świetlicy w Romanowie.
2. Zakup kosy spalinowej

2 000,00

3. Wykonanie wiaty autobusowej w
miejscowości Pogroda (przygotowanie
terenu)
Razem:

4 968,56

16.

17.

Samborowiczki

Sarby

Strużyna

Ogółem kwota
funduszu sołeckiego:

12 568,75

20 971,45

14 934,22

263 237,65

35 305,48

3 000,00
2 000,00

11 968,56

1. Budowa parkingu przy drodze gminnej
obok kościoła w Jagielnie
2. Zakup ławo - stołów do altanki

4 156,00

4. Zakup kosy spalinowej

2 824,50
Razem:

15.

1 856,10

1. Utwardzenie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Samborowiczkach

0,00

6 980,50
11 000,00

Razem:

11 000,00

1. Położenie kostki brukowej pod altaną przy
świetlicy wiejskiej
2. Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż
zjeżdżalni)
3.Remont schodów przy świetlicy wiejskiej

8 600,00

Razem:

20 962,79

1. Oczyszczenia stawu w miejscowości
Strużyna
Razem:

13 349,97

4 991,34
7 371,45

13 349,97
239 929,75
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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

Mężczyźni

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
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Aparaty Oddechowe Fenzy

4

2

0

0

6

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

Selektywne alarmowanie

1

1

1

1

4

Radiostacja nasobna

2

4

1

3

10

Radiostacja samochodowa

2

1

1

1

5

Czujnik bezruchu

7

2

0

0

9

Działko wodno- pianowe
przenośne

0

0

1

0

1

4.4 Stan wyszkolenia członków OSP

Nazwa OSP

Kierowców

Ratownictwa
medycznego

Dzialań
p.powodz

Dowódców
OSP

Kierowania
ruchem drog.

LPR

1

Przeworno

21

14

5

5

10

15

11

11

2

Jegłowa

22

12

2

5

0

5

4

8

3

Karnków

20

13

2

2

20

16

4

8

4

Jagielno

17

3

3

0

3

3

11

4

Razem

77

42

12

12

33

24

30

31

Szkolenie
podstawowe

Lp.

Ratownictwa
technicznego

Stan wyszkolenia w zakresie:

uwaga: LPR- szkolenie w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowy

Szkolenie dla abonentów sieci radiowej dla członków OSP przeprowadzone przez KP PSP
Strzelin. Uczestniczyło 34 strażaków z :
OSP Przeworno – 14 strażaków
OSP Karnków – 6 strażaków
OSP Jegłowa – 9 strażaków
OSP Jagielno – 5 strażaków

4.5 Zrealizowane zadania w zakresie poprawy stanu obiektów OSP (remizy).
W 2019 rok zrealizowano następujące zadania w zakresie poprawy stanu obiektów OSP:


wykonano remont podjazdu przed remizą OSP w Przewornie, polegający na demontażu
istniejącego podjazdu, przygotowaniu podłoża i ułożeniu nowej kostki betonowej. Koszt
zadania to 42 000 zł brutto,



wykonano remont boksu garażowego remizie w OSP Przeworno – wartość zadania 9.491,00
zł; w tym dotacja KG PSP - 6.017,00 zł, budżet Gminy – 3.474,00 zł,



wykonano modernizację instalacji elektrycznej w remizie OSP Karnków – 1 200,00 zł
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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

Razem

4.6 Działania ratowniczo gaśnicze w 2019 roku:

Przeworno

51

17

6

23

2

99

Jegłowa

30

3

2

5

0

40

Karnków

11

5

0

0

0

16

Jagielno

8

2

1

4

0

15

Razem

100

27

9

32

2

170

Rodzaj
zagrożeń

OSP

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),



Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP (gminne),



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 zł, dla każdej osoby w rodzinie 528 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,
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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
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 2019r., poz. 1507 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 2019r.
Forma pomocy

Ilość osób

Kwota w zł

Pomoc dla cudzoziemców

0

0

Usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznym

2

3920
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Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane
w ramach ZADAŃ WŁASNYCH z pomocy społecznej w 2019r.
Forma pomocy

Ilość osób

Kwota w zł

Zasiłek stały

33

183 028

Zasiłek okresowy

42

67 600

Schronienie

1

1 110

Posiłek w szkole

54

25 005

Posiłek dla dorosłych

1

1 960

Zasiłek celowy -program
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

22

20 110

Sprawienie pogrzebu

1

1 000

Zasiłki celowe,
w tym specjalne celowe

87
26

54 234
15 323

Składka na ubezpieczenie
zdrowotne

31

16 351

Opłacenie pobytu w domach
pomocy społecznej

18

452 431

Liczba osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy
w zakresie zadań własnych i zleconych w 2019r.
Rodzaje świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

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

128

276

- w ramach zadań zleconych

3

12

- w ramach zadań własnych

127

272

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

102

234

45

81

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 66.
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Powody, które były przyczyną trudnej sytuacji życiowej i ubiegania się
o świadczenia z pomocy z pomocy społecznej w 2019r.
Powody trudnej
sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

31

49

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

4

4

Potrzeba ochrony macierzyństwa,
w tym
wielodzietność

17

93

15

86

Bezrobocie

51

120

Niepełnosprawność

60

90

Długotrwała lub ciężka choroba

46

73

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczychogółem

16

62

w tym:
- rodziny niepełne,
- rodziny wielodzietne

8
3

26
18

Przemoc w rodzinie

1

3

Potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi

0

0

Alkoholizm

2

2

Narkomania

1

1

Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

3

3

Zdarzenie losowe

5

10

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

1

4

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+).
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Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacone w 2019r.
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota w zł

Zasiłki rodzinne
i dodatki do zasiłków
rodzinnych

142

5745

644 939

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się
dziecka

35

35

35 000

Zasiłki pielęgnacyjne

112

1345

254 863

Świadczenia
pielęgnacyjne

14

171

270 693

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

8

104

63 980

Zasiłek dla opiekuna

3

39

24 180

Świadczenie
rodzicielskie

12

145

129 434

Składka na
ubezpieczenie społeczne

19

227

62 934

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

13

238

99 050

Świadczenie
wychowawcze

370

7035

3 531 147

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.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie pokrył wydatki związane
z pobytem 18 osób z terenu gminy Przeworno w domach pomocy społecznej. Podopieczni tut. Ośrodka
zostali umieszczeni:


Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach dla osób przewlekle somatycznie chorych – 10 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 w Nysie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
– 1 osoba



Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie dla osób przewlekle somatycznie chorych
– 2 osoby,
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Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
– 1 osoba.
W 2019 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 Świdnicy.
Na 1 stycznia 2019r. - 150 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia
2019r. - 117 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek
roku 319, a na koniec roku 264. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019r. wyniosła 1 486 035,82 zł,
a w tym kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 254 863,00 zł.
Na początek 2019 r. 269 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec
2019r. – 426 rodzin.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie nie przyznawał i nie wypłacał
dodatków mieszkaniowych, gdyż nie wnioskowano o powyższą formę pomocy. Ponadto tut. Ośrodek
Pomocy Społecznej zabezpieczył środki finansowe na powyższą pomoc w budżecie w 2019r i w 2020r.
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6. REALIZACJA PROJEKTÓW
W gminie rozpoczęto i zakończono w 2019 r. następujące inwestycje:
1.

Przebudowa drogi gminnej

w

Stanicy

w

ramach

której

wykonano korytowanie, podbudowę i położono nową warstwę
asfaltową na 0,685 km drogi.
Zadanie to wiązało się
sieniem kosztów

w

451 447,92

zł

brutto

otrzymana

pomoc

z poniewysokości
w

tym

finansowa

z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej
na

zadanie

rekultywacyjne

w wysokości 215 775,00 zł.

2.

Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej

w Przewornie polegający na przebudowie wyjścia
ewakuacyjnego, zakupie wyposażenia hali oraz na
wymianie oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne
lampy LED. Koszt inwestycji to kwota 62 832,02 zł w tym
dofinansowanie

w

ramach

programu

Odnowa

Dolnośląskiej Wsi w wysokości 30 000 zł.
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3.

Remont

przed

podjazdu

remizą

OSP

w Przewornie – położenie
kostki betonowej - polegający
na

demontażu

podjazdu,
podłoża

istniejącego

przygotowaniu
i

ułożeniu

kostki

betonowej. Koszt zadania to
42 000 zł brutto.
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4. Remont świetlicy wiejskiej w Cierpicach wraz z remontem instalacji elektrycznej w świetlicy
i na klatce schodowej. Zadanie to polegało na odnowieniu wnętrz świetlicy, kuchni, korytarza
i klatki schodowej.

Natomiast remont instalacji elektrycznej obejmował: kompleksową

wymianę instalacji, osprzętu, tablicy licznikowej, zabezpieczeń nad prądowych oraz wykonanie
instalacji pod grzejniki elektryczne wraz z montażem grzejników. Łączny koszt inwestycji to
kwota 40 236,60 zł brutto, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.110,75 zł.

5. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Przewornie polegające na montażu ogrodzenia
panelowego wraz z furtką i dwuskrzydłową bramą wjazdową. Wartość zadania 26 000 zł
brutto.

6. Budowa parkingu przy drodze
gminnej obok kościoła w Jagielnie
-

zadanie

to

polegało

na

przygotowaniu podłoża i ułożeniu
kostki betonowej. Koszt zadania to
kwota 20 787,00 zł, w tym środki z
Funduszu Sołeckiego w wysokości
11.000,00 zł.
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7.

Remont ganku, zagospodarowanie

terenu koło świetlicy wiejskiej w Karnkowie
i ogrodzenie działki nr 380 przy świetlicy
polegające na: wymianie pokrycia dachowego
z ociepleniem, wymianie łat i malowanie
ganku,

utworzeniu

strefy

rekreacyjnej

z trzema ławkami na terenie zielonym oraz
wykonaniu ogrodzenia panelowego wraz
z bramą i furtką działki nr 380 przy świetlicy.
Łączna wartość wykonanych prac opiewa na
kwotę 17 135,23 zł brutto (środki Funduszu
Sołeckiego)

8. Przygotowanie terenu oraz zakup
i

montaż

w

wiaty

przystankowej

miejscowości

Przygotowanie
ułożeniu

Pogroda.

terenu

rurociągu

polegało

na

rury

pvc

z

karbowanej, wybudowaniu przyczółków
z

obu

stron

i

wypełnieniu

rowu

kruszywem granitowym wraz z ubiciem,
a

także

wykonaniu

fundamentowej

pod

wylewki
zakupioną

i zamontowaną wiatę przystankową.
Łączna

wartość

zadania

to

kwota

11 292,58 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.968,56 zł (na przygotowanie
terenu).
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9. Utwardzenie

terenu

przy

świetlicy wiejskiej w Samborowiczkach

polegające

na

przygotowaniu podłoża i ułożeniu
kostki brukowej. Koszt zadania to
11 000 zł brutto (środki z Funduszu
Sołeckiego).

10. Remont przystanku autobusowego w
Dzierzkowej

oraz

zagospodarowanie

terenu wokół przystanku polegający na
przygotowaniu podłoża i ułożeniu kostki
betonowej z obrzeżami a także na
wymianie łat i desek okapu dachu,
demontażu i montażu blachodachówek,
wymianie szczebli i malowaniu ławki i
przystanku. Łączna wartość wykonanych
prac opiewa na kwotę 10 087,00 zł brutto
(środki z Funduszu Sołeckiego).
11. Remont schodów przy świetlicy
wiejskiej w Sarbach polegający na
przywróceniu do odpowiedniego
stanu

murka

oporowego

przy

schodach prowadzących do świetlicy
i naprawie posadzki ceramicznej na
schodach i podestach. Wartość
zadania 9 700 zł brutto, w tym środki
z Funduszu Sołeckiego w wysokości
7.371,45 zł.
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12.

Położenie kostki betonowej

pod altaną przy świetlicy wiejskiej
w Sarbach. Koszt zadania 8 600 zł
brutto (środki z Funduszu Sołeckiego).

13. Wybudowanie

odcinka

drogi

wewnętrznej w m. Jegłowa.
W związku z zamiarem sprzedaży
działek gminnych w Jegłowej,
wybudowany

został

nowy

odcinek drogi wewnętrznej - ul.
Brzozowej - o długości ok. 150 m
w technice tłuczniowej. Koszt
zadania 47 161,04 zł brutto.

14. Remont odcinka drogi gminnej do Jagielna o numerze 118178D, likwidując załamania
nawierzchni na odcinku 33m. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 700 zł brutto.
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15. Remont dachu na budynku
szatni LKS Ognisko Przeworno
polegający

na

kompleksowej

wymianie pokrycia dachowego.
Łączny koszt zadania 51 088,69 zł
brutto, w tym środki z Funduszu
Sołeckiego w wysokości 35.305,48
zł.

16. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Rożnowie - Gmina zakupiła materiały niezbędne do
wykonania przedmiotowych prac na łączną kwotę w wysokości 1 800,00 zł brutto.
17. Wybudowano wewnętrzną linię zasilania energetycznego do budynku gospodarczego na
boisku sportowym w Karnkowie - łączna wartość zadania w wysokości 2 492,49 zł brutto.

18.

Przeprowadzono

kompleksową

moder-

nizację stacji uzdatniania wody w Krzywinie wraz
z

wykonaniem

nowego

systemu

sterowania

radiowego. Wartość wykonania inwestycji 337.683,00
zł.
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7. INFRASTRUKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
7.1 Drogi
Na terenie Gminy Przeworno istniejącą infrastrukturę drogową stanowią drogi gminne w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz drogi
wewnętrzne.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. łączna długość dróg gminnych wynosiła 44,36 km, 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.

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.
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W 2019r. zrealizowano następujące zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych:


wykonano przebudowę drogi gminnej w Stanicy. Wartość zadnia 451 447,92 zł brutto w tym
pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 215 775,00 zł
(szczegółowy opis w Rozdziale 6),



wybudowany został nowy odcinek drogi wewnętrznej w m. Jegłowa - ul. Brzozowa. Wartość
zadania 47 161,04 zł brutto. (szczegółowy opis w Rozdziale 6),



wykonano remont dróg gminnych przy użyciu grysów i emulsji za pomocą remontera
obejmował naprawy nawierzchni dróg w miejscowościach: Królewiec, Przeworno, Doboszów,
Płosa, Miłocice, Krzywina, Jegłowa, Samborowiczki, Przeworno i Wieliszów. Wartość zadania
33 456,00 zł brutto.
Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Strzelińskim zostało zrealizowane zadanie

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3093D w m. Przeworno od km 0+ 482 do km 0+503”, polegające
na wyłagodzeniu łuku drogi poprzez rozebranie chodnika i przesunięciu krawężników wraz
z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej oraz wymianie warstwy ścieralnej jezdni na długości
ok. 82 m. Całkowity koszt przedsięwzięcia określony kosztorysem wyniósł 74 874,91 zł brutto w tym
dotacja celowa Gminy Przeworno w wysokości 35 000,00 zł brutto.
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7.2 Infrastruktura kanalizacyjna
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub
jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 5900 m, natomiast na dzień 31
grudnia 2019 r. 5900 m. Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 139 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na
dzień 31 grudnia 2019 r. 139 przyłączy.
W 2019 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. Ponadto bardzo często zdarzają się awarie polegające na
zablokowaniu pompy w przepompowni na oczyszczalni ścieków spowodowane również różnymi
przedmiotami, które nie powinny trafić do przepompowni.
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.
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2019 r. 25 % mieszkańców (tylko
miejscowość Przeworno), zaś pod koniec – 25 %, w tym na wsi – 100 %.
Bezpośrednio utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków zajmuje
się 2 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu. Ponadto Zakład
posiada zawarte umowy dotyczące serwisu przepompowni sieciowych oraz serwisu dmuchaw.
Dodatkowo w dalszym ciągu obowiązuje umowa na sprawowanie nadzoru technicznego
i technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, w ramach której ustalane są poszczególne ustawienia
pracy urządzeń, dawki polielektrolitu oraz koagulantu glinowego PAX18, wykonywane są również
badania laboratoryjne ścieku oczyszczonego, ścieku surowego, osadu itp.
Utylizacja sprasowanego osadu oraz skratek wykonywana jest przez firmę zewnętrzną
w zależności od potrzeb.
Corocznie przy pomocy firmy zewnętrznej (wypożyczenie beczki) odbywa się płukanie sieci
kanalizacyjnej wodą czystą, dzięki czemu osady oraz tłuszcze nagromadzone w rurociągach
w dużej mierze udaje się zutylizować.
Na chwilę obecną oczyszczalnia ścieków w Przewornie zapewnia odbiór ścieków tylko
z miejscowości Przeworno. Nie ma możliwości przyjmowania ścieków dowożonych ze względu na
napięte przepływy godzinowe oraz dobowe. W przypadku niekontrolowanego zrzutu ścieków praca
oczyszczalni zostałaby zaburzona.
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z

pozostałych

miejscowości
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jest
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Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne z gmin ościennych. Część mieszkańców posiada własne
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Do bieżącej obsługi i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w najbliższych latach niezbędne jest
doposażenie pracowników obsługi w wóz asenizacyjny.

7.3 Infrastruktura wodociągowa
Infrastruktura wodociągowa podzielona jest na 5 wodociągów, na którą poza siecią przesyłową,
rozdzielczą, hydrantową i przyłączami składają się:
1. Wodociąg Krzywina - 2 studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, zbiornik wstępnego
oczyszczania, zbiornik popłuczyn, zbiorniki wody czystej w Samborowiczkach, zbiorniki wody
czystej w Miłocicach, komora redukcyjna w Jegłowej, pompownia sieciowa w Przewornie na
ul. Siemisławice - który obsługuje miejscowości: Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno,
Strużyna, Samborowiczki, Miłocice, tj. ok. 2726 mieszkańców.
W roku 2019 przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w Krzywinie wraz
z wykonaniem nowego systemu sterowania radiowego. W przyszłości z prac inwestycyjnych na
obiekcie należałoby dokonać wymiany złoża filtrującego w filtrach oraz wykonać nowe szafki
sterownicze przy studniach.
2.

Wodociąg Karnków – 3 studnie głębinowe (w tym 2 użytkowane), stacja uzdatniania wody,
2 zbiorniki wody czystej usytuowane na terenie SUW, zbiornik popłuczyn, zbiorniki wody czystej
w Jagielnicy, pompownia wody w Jagielnicy, pompownia wody w Sarbach, rezerwowe ujęcie wody
w Sarbach - który obsługuje miejscowości: Karnków, Rożnów, Królewiec, Jagielnica, Wieliczna,
Samborowice, Jagielno, Sarby, Sarby Górne, Wieliszów, Stanicę i Konary, tj. ok. 1505
mieszkańców. Ponadto na magistrali przesyłowej do Samborowic usytuowane jest wpięcie sieci
wodociągowej, przez którą sprzedajemy hurtowo wodę do m. Rogów (Grodkowskie Wodociągi).
W roku 2020 planowana jest inwestycja polegająca na wymianie systemu sterowania radiowego
na trasie Karnków – Jagielnica. W niedalekiej przyszłości należałoby przeprowadzić kompleksową
modernizację stacji, podobnie jak miało to miejsce w Krzywinie, ponieważ stan techniczny
urządzeń i infrastruktury stacji jest w złym stanie technicznym.

3. Wodociąg Dobroszów – 1 studnia głębinowa, zbiorniki wody czystej, pompownia, komora
redukcyjna - który obsługuje miejscowości: Dobroszów, Romanów, Pogoda, Płosa, Ostrężna,
Kaczowice tj. ok. 308 mieszkańców,
W roku 2020 wykonana będzie nowa studnia głębinowa. W najbliższych latach niezbędne jest
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji przepompowni.
4. Wodociąg Cierpice – 1 studnia kopana, zbiorniki wody czystej, pompownia, który obsługuje
mieszkańców Cierpice, tj. ok. 225 mieszkańców,
W najbliższych latach niezbędne jest wykonanie studni wierconej.
5. Wodociąg Dzierzkowa – 2 studnie drenażowe, zbiorniki wody czystej, pompownia - który
obsługuje mieszkańców Dzierzkowej, tj. ok. 137 mieszkańców,
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Niezbędną inwestycją bardzo pilną jest wykonanie studni wierconej.
Łącznie woda dostarczana jest do ok. 4900 osób z ogólnej liczby 4932 mieszkańców, co stanowi,
że 99% mieszkańców Gminy Przeworno korzysta z wody z wodociągu gminnego.
Bezpośrednio utrzymaniem infrastruktury wodociągowej zajmuje się 2 pracowników ZUK
w Przewornie. Są to prace związane z eksploatacją i utrzymaniem całej infrastruktury wodociągowej,
na którą składa się:
1) sieć wodociągowa,
2) sieć hydrantowa,
3) ujęcia wody – 5 szt. (9 studni),
4) stacje uzdatniania wody – 2 szt.,
5) zbiorniki wody czystej – 16 szt.,
6) komory redukcyjne – 2 szt.,
7) pompownie sieciowe – 6 szt.,
8) konserwacja urządzeń znajdujących się w wymienionych obiektach,
9) usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wody.
Poza ww. dwoma pracownikami, jeden pracownik zatrudniony jest bezpośrednio przy odczycie
zużycia wody (odczyt, wystawianie i dostarczanie faktur – wydruk faktur bezpośrednio z zestawu
inkasenckiego).
W roku 2019 przeprowadzono kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody
w Krzywinie wraz z wykonaniem nowego systemu sterowania radiowego. Wartość wykonania
inwestycji wyniosła ponad 337.683,00 zł.
Gminna infrastruktura wodociągowa jest w większości przestarzała i wymaga ciągłych
nakładów pieniężnych oraz wiele pracy aby utrzymać ją w sprawności. Sugeruje się żeby opracować
wieloletni plan modernizacji i w miarę możliwości wymieniać magistrale na nowe.

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
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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

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

44

Raport o stanie Gminy Przeworno w 2019 roku
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
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 XV/105/04 z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi
Miłocice z przysiółkiem Kaczowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 58, z dnia 31 marca 2004 roku, poz. 1127.
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.
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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,

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
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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 VI/28/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strużyna, opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r., poz. 3773
W 2019 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, dla całego obrębu miejscowości Karnków oraz dla miejscowości Strużyna.
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 2019 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 znajduje się 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 znajduje się 1 lokal mieszkalny 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



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 2019 r. 30 lokali mieszkalnych,

a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 27 lokale mieszkalne. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związany
był z tym, że dokonano sprzedaży mieszkań.
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła ok. 57 m2, a ogółem, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca gminy – ok. 0,4 m2.
Niewykorzystane były 2 mieszkania. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że są
w złym stanie technicznym i wymagają gruntownego remontu przed wprowadzeniem się.
W 2019 r. dokonano sprzedaży 3 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
Powodem sprzedaży wskazanych mieszkań była chęć wykupu przez najemców.
W 2019 r. nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
W 2019 r. dokonano remontu 4 mieszkań, znajdujących się w zasobach gminnych.
Przedmiotem remontów było:


wymieniono instalacje w budynkach – 1



remont dachu został przeprowadzony w budynkach – 1



Rożnów 48 – naprawa komina



Sarby 52 – naprawa pieca C.O.
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne stodoła, garaż,

lokal użytkowy, które wykorzystano w następujący sposób wynajęto.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 95 osób, zaś pod koniec 2019 r.
było to 99 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019 r. 26 miesięcy.
Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, gdyż wpływa coraz więcej wniosków
mieszkaniowych, nieproporcjonalnie do wzrostu ilości 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.


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;
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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 2019r. przedstawiała się następująco:


Liczba aktywnych deklaracji zamieszkałych (liczba gospodarstw domowych) : 1257.



Wpływy z terenu gminy Przeworno za 2019 r. – 24 700 488,14 zł.– dane dla całego Związku
Poziom recyklingu w 2019r. przedstawiał się następująco: (dane są uzależnione od wpływu

sprawozdań, których termin na złożenie upływa z dniem 30.06.2020 r.)


Odsetek odpadów zebranych selektywnie -



Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%] -

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] –
Na terenie Gminy Przeworno nie istnieją legalnie działające wysypiska odpadów
komunalnych.
W 2019 r. zlokalizowano 5 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie Gminy
Przeworno. W 2019 r. nie zostało zlikwidowane żadne z ww. dzikich wysypisk.

50

Raport o stanie Gminy Przeworno w 2019 roku

9. EDUKACJA
9.1 Szkoły
W Gminie Przeworno w 2019 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Przewornie, której
w maju 2019 r. nadano imię Świętego Jana Pawła II. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Publiczne Gimnazjum
w Przewornie zakończyło swoją działalność zgodnie z założeniami reformy oświatowej.
L.p.

Placówka

1.

2.

Styczeń - sierpień 2019 r.
Rok szkolny 2018/2019

Wrzesień - grudzień 2019 r.
Rok szkolny 2019/2020

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

Szkoła Podstawowa
w Przewornie
ul. Kolejowa 4D
57 – 130 Przeworno

290

15

291

16

Publiczne
Gimnazjum
w Przewornie
ul. Kolejowa 4D
57 – 130 Przeworno

37

2

0

0

Do szkoły podstawowej w pierwszej połowie 2019 roku uczęszczało 140 dziewczynek i 150
chłopców, w tym jeden uczeń był objęty nauczaniem indywidualnym, od września uczęszczało 141
dziewczynek i 150 chłopców, w tym dwóch uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym.
Do gimnazjum w pierwszej połowie 2019 roku uczęszczało 14 dziewczynek i 23 chłopców,
w tym jeden uczeń był objęty nauczaniem indywidualnym.
Do jednego oddziału szkoły podstawowej uczęszczało w pierwszym półroczu średnio 19,33
osób, natomiast w drugim półroczu średnio 18,19 osób. Najbardziej liczną klasą w szkole była
w pierwszym półroczu klasa VII – 29 osób, w drugim półroczu klasa VIII- 28 osób, a najmniej liczne
w pierwszym półroczu były klasy Ia i VIa po 15 uczniów w klasie, w drugim półroczu IIa i VIIa po 15
uczniów w klasie.
Do jednego oddziału gimnazjum uczęszczało średnio 18.5 osób.
Liczba uczniów w dwóch oddziałach gimnazjum wynosiła III a – 18 osób i III b- 19 osób.
W szkole podstawowej wszyscy uczniowie uczyli się języka angielskiego, dodatkowo języka
niemieckiego uczyło się w pierwszym półroczu 56 uczniów- klasy VII-VIII , w drugim półroczu 60
uczniów- klasy VII-VIII.
W oddziałach gimnazjum 37 uczniów uczyło się dwóch języków obcych nowożytnych: języka
angielskiego oraz języka niemieckiego.
W 2019 roku szkołę podstawową ukończyło 27 uczniów, natomiast gimnazjum ukończyło 37
uczniów.
Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła 100 %.
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Średnia punktów
Szkoła Podstawowa
w Przewornie

Średnia powiatu

Średnia wojewódzka

Język Polski

55,30 %

59,90 %

61,00 %

Matematyka

34,30 %

36,50 %

43,00 %

47,30 %

55,30 %

60,00 %

Zakres egzaminu

Język obcy:
-j. angielski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Średnia punktów
Zakres egzaminu

Publiczne Gimnazjum
w Przewornie

Średnia powiatu

Średnia wojewódzka

Część
humanistycznaj. polski

52,70%

56,30%

61,30%

Część
humanistycznahistoria i WOS

49,10%

54,80%

58,00%

Część
matematyczna

26,00%

35,10%

41,20%

Część
przyrodnicza

37,20%

44,70%

49,00%

Język obcy:
-j.angielskipodstawowy
-j.angielskirozszerzony

47,20%

60,60%

Język obcy:
- j. niemieckipodstawowy

36,80%

29,00%

-

52,00%

69,00%
-

51,30%

9.2 Przedszkola
W gminie Przeworno w 2019 r. funkcjonowały:


Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie,



Punkt Przedszkolny w Jegłowej,



Punkt Przedszkolny w Sarbach.
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Ilość oddziałów i liczebność przedszkoli
Styczeń- sierpień 2019 r.
Rok szkolny 2018/2019
L.p.

Wrzesień- grudzień 2019 r.
Rok szkolny 2019/2020

Liczba
wychowan
ków
ogółem

w tym
dziewczy
nek

Ilość
oddziałów

Liczba
wychowan
ków
ogółem

w tym
dziewczy
nek

Ilość
oddziałów

29

15

2

25

8

2

2.

Gminne Przedszkole
Publiczne
w Przewornie
ul. Kolejowa 4D
57 – 130 Przeworno

66

36

3

70

38

3

3.

Punkt Przedszkolny
w Jegłowej
Jegłowa , Ul. J. Korczaka
6A
57-130 Przeworno

17

12

1

14

11

1

4.

Punkt Przedszkolny
w Sarbach
Sarby 52
57-130 Przeworno

23

10

1

14

7

1

Placówka

Oddział „0”

1. ul. Kolejowa 4D
57 – 130 Przeworno

Dzieci uczęszczające do przedszkoli wg roczników urodzenia styczeń – sierpień 2019 r.
Rocznik
2016
Oddział „0”

Rocznik
2015

Rocznik
2014

Rocznik
2013

Rocznik
2012

Dziewczynki

15

Chłopcy

14

Razem

29

Rocznik
2011

Grupy
„3-latki”,
„4-latki”,
„5- latki”

Dziewczynki

4

12

13

7

Chłopcy

3

8

7

12

Razem

7

20

20

19

Punkt
Przedszkolny
w Jegłowej

Dziewczynki

1

4

3

4

Chłopcy

0

2

2

1

Razem

1

6

5

5

Punkt
Przedszkolny
w Sarbach

Dziewczynki

3

1

3

0

3

0

Chłopcy

0

1

3

2

6

1

Razem

3

2

6

2

9

1
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Dzieci uczęszczające do przedszkoli wg roczników urodzenia wrzesień- grudzień 2019 r.
Rocznik
2017
Oddział „0”

Rocznik
2016

Rocznik
2015

Rocznik
2014

Rocznik
2013

Rocznik
2012

Dziewczynki

8

1

Chłopcy

16

0

Razem

24

1

Grupy
„3-latki”,
„4-latki”,
„5- latki”

Dziewczynki

0

10

14

14

Chłopcy

3

8

13

8

Razem

3

18

27

22

Punkt
Przedszkolny
w Jegłowej

Dziewczynki

1

3

3

4

Chłopcy

0

1

1

1

Razem

1

4

4

5

Punkt
Przedszkolny
w Sarbach

Dziewczynki

3

0

4

0

Chłopcy

2

1

3

1

Razem

5

1

7

1

Struktura zatrudnienia nauczycieli

PUNKT
PRZEDSZ.
JEGŁOWA

PUNKT
PRZEDSZ.
SARBY

SP
PRZEWORNO

RAZEM

1

12

36

50

1

1

37

39

NIEPEŁNOZATR.

-

-

-

5

5

-

-

6

6

RAZEM

1

PUNKT
PRZEDSZ.
SARBY

PEŁNOZATR.

NAUCZYCIELE

PUNKT
PRZEDSZ.
JEGŁOWA

SP
PRZEWORNO

Wrzesień- grudzień 2019 r.
Rok szkolny 2019/2020

PUBLICZNE
GIMNAZJUM

Styczeń- sierpień 2019 r.
Rok szkolny 2018/2019

Liczba nauczycieli z podziałem na awans zawodowy

PUBLICZNE
GIMNAZJUM

SP
PRZEWORNO

RAZEM

PUNKT
PRZEDSZ.
JEGŁOWA

SP
PRZEWORNO

RAZEM

STAŻYŚCI

-

-

-

1

1

-

-

1

1

KONTRAKTOWI

-

-

1

5

6

-

-

4

4

MIANOWANI

-

-

2

12

14

-

-

11

11

DYPLOMOWANI

1

1

9

23

34

1

1

27

29

PUNKT
PRZEDSZ.
SARBY

STOPIEŃ
AWANSU
ZAWODOWEGO

PUNKT
PRZEDSZ.
SARBY

Wrzesień- grudzień 2019 r.
Rok szkolny 2019/2020

PUNKT
PRZEDSZ.
JEGŁOWA

Styczeń- sierpień 2019 r.
Rok szkolny 2018/2019
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W 2019 r Wójt Gminy Przeworno przyznał pomoc materialną dla uczniów o charakterze
socjalnym w formie stypendiów w wysokości 63 056, 00 zł, z czego 50 444,80 zł to dotacja na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej, a 12 611,20 zł stanowiły środki własne. Stypendia
zostały przyznane ze względu na trudna sytuację materialną, w której znaleźli się uczniowie.
W pierwszym półroczu 2019 r. z dowozu do szkoły zorganizowanego przez gminę skorzystało
245 uczniów i wychowanków, co stanowiło 68,82 % ogółu uczniów i wychowanków, a w drugim
półroczu do szkoły dojeżdżało 226 uczniów i wychowanków, co stanowiło 71,52 % wszystkich uczniów
i wychowanków.
W 2019 r. wydatki gminy Przeworno na oświatę wynosiły 5 827 161,34 zł. Wydatki na
prowadzenie przedszkoli w 2019 r. gmina Przeworno wydała 980 843,53, w tym dotacja przedszkolna
133 285,00 zł.

9.3 Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych
z terenu Gminy Przeworno
Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Założeniem
nowoczesnej edukacji jest przede wszystkim stymulowanie ciągłego rozwoju uczniów i wyposażanie
ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności. Właściwe wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów to jedno
z najważniejszych zadań edukacyjnych.
Wobec powyższego w 2019r. został przedłożony pod obrady rady projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół
podstawowych z terenu Gminy Przeworno” (został on przyjęty uchwałą Rady Gminy Przeworno
Nr IX/35/19).
Zostały określone trzy formy realizacji programu:
1. stypendium Wójta Gminy Przeworno - za wyniki w nauce – przyznawane na wniosek Rady
Pedagogicznej dla ucznia po zakończeniu I półrocza lub na zakończenie roku szkolnego, w którym
składa się wniosek, jeśli uczeń :
1) osiągnął średnią ocen co najmniej:
a) 5,20 – dla uczniów z klas IV – VI,
b) 5,00 – dla uczniów z klas VII – VIII
2) oraz otrzymał najwyższą ocenę z zachowania.
Stypendium przyznaje się na okres pięciu miesięcy, tj. jednego półrocza, w wysokości:
1) 100 zł miesięcznie – dla uczniów z klas IV – VI,
2) 150 zł miesięcznie – dla uczniów z klas VII – VIII.
Stypendium, przyznane na okres pierwszego półrocza wypłacane jest w miesiącach od września
do stycznia następnego roku, w pięciu równych ratach.
Stypendium, przyznane na okres drugiego półrocza wypłacane jest w miesiącach od lutego do
czerwca bieżącego roku, w pięciu równych ratach.
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2. stypendium Rady Gminy Przeworno - za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych – przyznawane na wniosek Rady Pedagogicznej dla ucznia, który w danym roku
szkolnym był laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady przedmiotowej, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim.
Stypendium przyznaje się na okres dziesięciu miesięcy, z wyłączeniem okresu wakacyjnego,
w wysokości 100 zł/ miesięcznie.
3. nagroda Wójta Gminy Przeworno - nagrodę może otrzymać uczeń, który spełnia jeden
z poniższych warunków:
1) osiąga indywidualne sukcesy naukowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu
powiatowym;
2) uzyskał co najmniej 90% z egzaminu ósmoklasisty z dowolnego przedmiotu;
3) wyróżnia się działalnością społeczną, w tym działalnością wolontariacką na rzecz
środowiska lokalnego;
4) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne - najwyższa frekwencja dla uczniów całej
szkoły;
5) wyróżnił się swoją postawą społeczną w wyjątkowych sytuacjach.
Wysokość nagrody wynosi 500 zł. Nagrodę wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od
dnia podjęcia decyzji o jej przyznaniu
Decyzję o przyznaniu wszystkich 3 form każdorazowo podejmuje Wójt Gminy Przeworno.
Realizacja „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych
z terenu Gminy Przeworno” finansowana jest z dochodów własnych Gminy Przeworno.
Celem Programu jest w szczególności wzrost motywacji uczniów i większej aktywności
w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
konkursach artystycznych.
Pierwsze stypendia zostały wypłacone w lutym 2020r.
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10. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA
10.1 Biblioteki
W gminie w 2019r. funkcjonowała 1 biblioteka – Gminna Biblioteka Publiczna Przewornie, brak
filii bibliotecznych (zamknięto w 2000r.) Biblioteka znajduje się na drugim piętrze i nie jest
dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.


Liczba woluminów w bibliotece samorządowej na 1000 mieszkańców w 2019r. wynosi: 3081,19
wol.



Liczba wypożyczeni w bibliotece samorządowej na 1000 mieszkańców w 2019r. wynosi:
2841,84 wol.



Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotek 28 wydarzenia.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r wyniósł 15.400 woluminów, zaś na koniec roku

14611woluminów. (wpływy wyniosły 693 wol., ubytki 1482 wol.)
Na początku roku zarejestrowano 87 czytelników i czytelniczek, zaś na koniec roku 788
użytkowników, którzy skorzystali łącznie z 13476 wol. W poprzednim roku wzbogacono zbiory o 693
woluminów.
Biblioteka zatrudniała: 1 pracownika na 1etat, 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 2019 r biblioteka gminna zorganizowała wiele wydarzeń mających na celu promocje
czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 2855 użytkowników, mieszkańców. Biblioteka
poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 686,71 zł.
Wydarzenia w GBP.:
1.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury tworzymy sztab
WOŚP. Wolontariusze zbierają pieniądze do puszek, następnie na zorganizowanej zabawie
przeprowadzamy licytację zebranych fantów. Zebraną kwotę wpłacamy na konto Fundacji WOŚP
oraz rozliczamy sztab wysyłając sprawozdanie.

2.

Czytanie dzieciom: akcję prowadzimy przez cały rok czytamy dzieciom z przedszkola i klas 0-3.
Obcowanie z książką – zajęcia dla przedszkolaków w bibliotece. Dlaczego warto czytać
dzieciom?. Lektura dla najmłodszych to najlepsza inwestycja w przyszłość – promujemy
i zachęcamy do czytania w dorosłym życiu.

3.

Finał akcji „Pola Nadziei” (konkursy: literacki, plastyczny, fotograficzny). Biblioteka
przeprowadza konkursy i wyłania zdobywców. Urząd Gminy funduje nagrody dla zwycięzców.

4.

Bezpłatny kurs komputerowy E-Senior II tura 22 osoby (tablet dla seniora) /2019.

5.

Pasowanie na czytelnika klas I wg scenariusza.
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6.

Lekcje biblioteczne: biblioteka organizuje lekcję biblioteczne dla najmłodszych czytelników,
starszych dzieci i młodzieży.

7.

Przedszkolaki wśród książek - spotkania z przedszkolakami (Smerfy, Tygryski, Jeżyki, Skrzaty,
Motylki) cykliczne spotkania.


poznaję zawody : Aktor – to ktoś znany przed nim otwarte są bramy. Przedszkolanka-to jest
misja, dobry sygnał trzeba wysłać, nie należy się stresować, martwić, smucić, denerwować.
Piekarz – w nocy nie śpi wcale, piecze bułki i rogale. A najwięcej piecze chleba, bo najwięcej
go potrzeba. Strażak- ognia się nie boi, na drabinie prosto stoi, ani chwili nie grymasi, tylko
pożar dzielnie gasi. Policjant- policja z założenia ma usuwać zagrożenia. Chronić sklepy,
banki, dworce. Dawać tylko dobre wzorce. Lekarz wezwał pogotowie, ucząc nas jak dbać o
zdrowie. Pokazał nam wiele rzeczy, a pytaniom nie zaprzeczył. Listonosz idzie z torbą, z
wiadomością bardzo dobrą.



jestem dobrze wychowany. „Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa”- zasada
stosowania słów : dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.


8.

dzień życzliwości - Jestem królem dobrych manier, piosenki, zabawy.

Po co są Babcia? Po co jest Dziadek . Czyje naleśniki są pyszne i czyja szarlotka smakuje najlepiej.
Kto zawsze ma anielska cierpliwość aby nas wysłuchać? Kto w magiczny sposób pobudzi
wyobraźnię opowiadając o wydarzeniach z przeszłości. Odpowiedź jest prosta Babcia i Dziadek.

9.

Z książką na walizkach XVI dolnośląskie spotkania z młodym czytelnikiem. „ Mistrzowie literatury
dzieciom”. Promowanie czytelnictwa, poznanie naszych autorów.

10. Spotkania autorskie. Biblioteka przygotowała spotkania autorskie dla wszystkich grup

czytelniczych : dla dzieci młodszych, dla młodzieży i dla dorosłych. Odbyły się również spotkania
sponsorowane przez Aglomeracje Wrocławską.
11. Odbyło się spotkanie z dr hab. Inż. Bartoszem Jaweckim, który przybliżył nam jak

wykorzystywano kamień z naszego terenu i okolic w architekturze i budownictwie.. Biblioteka
otrzymała 5 egzemplarzy publikacji pt ”Kamień w architekturze i budownictwie ziemi
strzelińskiej.”
12. Ustalanie rekordu czytania. Wspólnie z biblioteką szkolną organizujemy akcję „Bicie rekordu

czytania”. Impreza (w zależności od pogody) odbywa się na boisku sportowym i uczestniczą
w niej dzieci, młodzież, władze gminne, dyrekcja szkoły oraz użytkownicy dorośli. Czynie
uczestniczą Wójt gminy i Pani Sekretarz czytając fragmenty książek. Następnie przez 15 minut
wszyscy uczestnicy czytają przyniesione przez siebie książki. Po zakończeniu czytania następuje
liczenie, udział w ustalaniu rekordu wyniósł 345 czytelników.
13. Noc w Bibliotece „Znajdźmy wspólny język”. Ogólnopolska Akcja promująca czytelnictwo.

Prowadziliśmy zajęcia, czytaliśmy fragmenty książek i rozwiązywaliśmy krzyżówki z dziećmi klas
3. Była również wspólna kolacja i słuchanie opowiadań o sympatycznych duszkach, które
mieszkają wśród bibliotecznych książek. Jednak największą atrakcją okazał się nocny spacer
z latarkami po najbliższej okolicy. Czy dzieci z Przeworna odkryły wszystkie tajemnice biblioteki?
Z pewnością wiele z nich czeka w książkach, które warto poznać. Noc w bibliotece była tylko
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ciekawą przygodą, pełna niezapomnianych przeżyć, które na długo zostaną w pamięci młodych
czytelników. (Czas od godz. 19:00 do 8:00)
14. Narodowe Czytanie. 07 września włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania propagującego

czytelnictwo i promująca dzieła literatury polskiej. W tym roku tematem Narodowego Czytania
było osiem nowel wchodzących w skład kanonu polskiej literatury. Po analizie lektur
organizatorzy wybrali do prezentacji nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”. Po lekturze
organizatorzy odnieśli się do postępowania bohaterki. „Wokół nas mnóstwo jest ludzi pokroju
Eweliny Krzyckiej. Takich, którzy pod płaszczykiem dobroci, miłosierdzia i zainteresowania
innymi ukrywają prawdziwe oblicza. Ludzi znudzonych życiem, pozbawionych wszelkich
wartości, materialistów skupionych tylko na samych sobie. Musimy nauczyć się odróżniać dobro
„na pokaz” od płynącej z głębi serca. Publiczna prezentacja noweli została wzbogacona
prezentacją multimedialną dotyczącą wszystkich utworów i twórców oraz dekoracjami, które
pomogły odnieść się do wspomnianych w utworach czasów.
15. Konkursy recytatorskie „Cztery pory roku organizujemy dla dzieci z przedszkola. klas zerowych,

pierwszych, drugich i trzecich. „Barwy jesieni”, Uroki zimy”, „Kwitnąca wiosna” i „Kolorowe
lato”. W zależności od pory roku przygotowujemy konkurs, który kończy się nagrodami dla
zwycięzców i dla uczestników.
16. Konkurs pięknego czytania kl. 1-3.
17. „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary” – spotkanie z aktorami z Krakowa zainteresowanie

teatrem. Co za czary można spotkać w bibliotece. (dla przedszkola i zerówek).
18. Cykliczne zajęcia czytelnicze cały rok. „Książki nigdy nie bywają w złym humorze” ( Cykl

czytelniczy przygotowano dla klas 1-3). Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom
rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, przeżyć
estetycznych i emocjonalnych. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki
i zabawy. Mądre książki i przemyślane działania wpływają na rozwijanie uniwersalnych wartości
moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji na konsekwencjami
własnych słów.
19. Dzień Pluszowego Misia. Zaprezentowaliśmy prawdziwą historię Pluszowego Misia. Dzieci

przybyły do biblioteki w pięknych strojach z bajek ze swoim przyjacielem misiem. Były śpiewy
i pląsy. Dla najmłodszych dzieci Miś uczy nas dobrych manier.
20. Mikołaj w bibliotece (klasy 0-3). Mikołajki przygotowaliśmy w formie prezentacji multimedialnej

dla najmłodszych. Punktem kulminacyjnym było przybycie Świętego Mikołaja, który przyniósł
duży wór z prezentami dla grzecznych dzieci.
21. Wystawy nowości wydawniczych.
22. Baśnie naszych dziadków, rodziców i moje: „Czerwony kapturek,” „Dzikie łabędzie”, „Jaś

i Małgosia”, „Kot w butach”, „Zły brat”,” Złotowłosa i trzy niedźwiadki ”i inne. Czytamy
i malujemy dzieci klasy 1-3.
23. Spotkanie Sowa –symbol książki i biblioteki: Wysłuchanie wierszy Jana brzechwy „Szpak i sowa”,

„Opowiedział dzięcioł sowie”.
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24. Zbiórka makulatury wspólnie z biblioteka szkolną - przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę

makulatury pt. „Postaw na makulaturę, oddaj jej dziś całą furę”. Zebrano 6875 kg.
25. Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci : dla Antka, dla Nikoli.
26. Korzystanie z Internetu, ksero, scanu.
27. „Książka – dobry przyjaciel na wszystko”. Biblioteka zorganizowała zajęcia dla uczniów kl. 4

Szkoły Podstawowej, tematem była książka i promowanie czytelnictwa. Dzieci poznały budowę
książki, 12 powodów dlaczego należy czytać książki, oraz 10 próśb książki o należyte jej dbanie.
Wspólnie rozwiązano krzyżówkę – hasło Lubimy czytać, były też zagadki związane z postaciami
znanych bajek i baśni. Jako zajęcia plastyczne dzieci wykonały zakładkę do książki z origami.
W 2019 roku w grudniu przeprowadzono Scontrum – kontrolę księgozbioru (co 5 lat).
W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 120 000
zł. Biblioteka pozyskała środki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości
7200,00zł.na zakup nowości do bibliotek.

10.2 Ośrodki Kultury
W 2019 r. w gminie funkcjonował jeden ośrodek kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury
w Przewornie. W poprzednim roku nie zmienił się zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
Budynek, w którym ma siedzibę GOK jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Gminny Ośrodek Kultury w 2019 r. był organizatorem czasu wolego w okresie ferii i wakacji dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Przeworno. Ferie i wakacje rozpoczynały się od wspólnej integracji
uczestników. Podczas zajęć organizowane były zabawy oraz konkursy dające możliwość wygrywania
nagród. Po intensywnej zabawie na uczestników zajęć czekał słodki poczęstunek oraz przekąski.
Każdego dnia odbywały się zajęcia według ustalonego harmonogramu. Dzieci i młodzież uczestniczyły
w warsztatach plastycznych, kulinarnych, grach i zabawach. Organizowane były wycieczki do kina, na
kręgle oraz wyjścia do biblioteki na zajęcia komputerowe i plastyczne. Na zakończenie ferii i wakacji
odbywała się dyskoteka z animatorami, którzy w sposób aktywny zachęcali dzieci do zabawy.
Zajęcia skierowane do są do dzieci oraz młodzieży z terenu gminy Przeworno 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 aktywny,



promowanie zdrowego trybu,



zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności, nauka kulturalnego zachowania w miejscach
publicznych.

2. Organizacja czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwój emocjonalny, umysłowy
i społeczny:
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Współpraca w grupie, wspólne zajęcia plastyczne, wykonywanie prac manualnych,



Gry i zabawy edukacyjne,



Zajęcia plastyczne,



Zabawy ruchowe w grupie,



Wyjazdy do kina i na basen,



Zajęcia kulinarne oraz wspólne przygotowywanie posiłków,



Zabawa karnawałowa z poczęstunkiem.

Ponadto w 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie realizował zadania mające na celu
organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, które angażowały uczestników społeczeństwa
lokalnego do aktywnego współtworzenia wartości kulturalnych, a także wydarzenia o charakterze
rozrywkowym.
W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury organizował następujące imprezy:


Spotkanie Noworoczne połączone z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,



XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Przeworno,



Zabawa karnawałowa,



Dzień Kobiet,



Dzień Dziecka,



Dzień Matki i Ojca,



Dni Gminy Przeworno (współorganizator),



Święto Plonów (współorganizator),



Zabawa andrzejkowa,



Święto Niepodległości (współorganizator),



Wigilia (współorganizator),



Dyskoteka sylwestrowa dla młodzieży.
Oprócz wydarzeń rozrywkowych oraz tych o charakterze kulturalnym sala Gminnego Ośrodka

Kultury wynajmowana jest na imprezy okolicznościowe: komunie, urodziny, wesela stypy. Cyklicznie
od miesiąca października do marca kolejnego roku odbywają się zajęcia fitness.
W 2019 roku na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i organizowanych przez ośrodek
wydarzeń kulturalnych gmina wydała: 235.000,00 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 zadania promocyjnego wyniósł: 86.043,05 zł



wykorzystanie aplikacji BLISKO, jako nowego kanału komunikacyjnego z mieszkańcami gminy.
Jest to lokalny informator mobilny oparty na indywidualnej subskrypcji, na bieżąco
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publikowane są w nim wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez Gminę Przeworno
oraz jej jednostki organizacyjne. Aplikacja dzieli się na trzy bloki: aktualności i wydarzenia,
komunikaty

i

ostrzeżenia

oraz

inwestycje;

jednorazowa

opłata

aktywacyjna

za

spersonalizowanie i uruchomienie aplikacji Blisko wraz z abonamentem rocznym za
świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS,
Całościowy koszt zadania promocyjnego wyniósł: 7.788,09zł


zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych
w sołectwach Dobroszów, Konary, Przeworno, Sarby, Jagielno, Romanów, Karnków, Jegłowa,
Samborowiczki, Cierpice, Rożnów. Imprezy integracyjne, wewnątrzsołeckie.
Całościowy koszt zadania promocyjnego wyniósł: 9.980,63 zł



udział w obcych wydarzeniach promocyjnych: Półmaraton Henrykowski, Pola Nadziei, impreza
sportowa pn. „Sportowa Sobota z Celestynem”, Jarmark Produktu Lokalnego.
Całościowy koszt zadanie promocyjnego wyniósł: 1.691,56 zł



zakup materiałów promocyjnych: wykonanie gadżetów promocyjnych m.in. ceramicznych
statuetek wieży widokowej, przypinek typu PINS 3D z umieszczonym herbem Gminy,
magnesów teczek kartonowych i introligatorskich z nadrukiem herbu Gminy, tablica na Górę
Gromnik.
Całościowy koszt zadania promocyjnego wyniósł: 8.334,48 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 2019r. korzystających z usług tego podmiotu wynosiła: 3809
osób, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych 19247 W 2019r udzielono 22055 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.
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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 2019 r. wykonano następujące remonty na obiektach sportowych:


wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Przewornie. Wartość zadania 26 000 zł brutto.
(szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale 6)



wykonano remont hali sportowej przy ZSP w Przewornie. Koszt inwestycji to kwota 62 832,02
zł, w tym dofinansowanie w ramach programu Odnowa dolnośląskiej Wsi w wysokości 30 000
zł. (szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale 6)



wykonano remont dachu na budynku szatni. Łączny koszt zadania 51 088,69 zł brutto.
(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 2019r. zrealizowano następujące zadania w tym zakresie:


Zakup i montaż 2 szt. urządzeń fitness ( orbitrek SM, biegacz SM) na placu zabaw w Krzywinie
- wartość zadania 6 703,50 zł brutto.



Zakup i montaż zjeżdżalni Jelonek MT na placu zabaw w Sarbach - wartość zadania 4 991,34 zł
brutto.



Zakup i montaż huśtawki pojedynczej MT na placu zabaw w Jagielnicy - wartość zadania
2 927,40 zł brutto.
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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.
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 zmierzający do podniesienia atrakcyjności
turystycznej Góry Gromnik, który 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 2019 r. zwołano 10 sesji, z tego 9 sesji zwyczajnych i 1 sesję nadzwyczajną (została otwarta,
stwierdzono brak quorum, po czym została zamknięta). Rada Gminy Przeworno obradując na 9 sesjach
w kadencji 2018-2023 podjęła ogółem 40 uchwał.
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.
W 2019r. Rada Gminy podjęła 40 uchwał w następującym zakresie:
LP.
1

NUMER UCHWAŁY
IV/18/19

2

IV/19/19

3

V/20/19

4

V/21/19

5

V/22/19

6

V/23/19

7

V/24/19

8

V/25/19

9

V/26/19

ZAKRES UCHWAŁY
w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Przeworno na 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2019 r.
w sprawie nadania imienia Świętego
Jana Pawła II Szkole Podstawowej
w Przewornie
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeworno
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla centralnej części
miejscowości Jegłowa
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości
Karnków z przysiółkiem Krynka
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki o numerze
ewidencyjnym 571/2 położonej
w miejscowości Przeworno,
gmina Przeworno
w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przeworno w 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa,

REALIZACJA
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W realizacji

W realizacji

W realizacji

W realizacji

Zrealizowana

W realizacji
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10

V/27/19

11

VI/28/19

12

VII/29/19

13

VII/30/19

14

VII/31/19

15

VII/32/19

16

VII/33/19

17

VII/34/19

18

IX/35/19

19

IX/36/19

20

IX/37/19

21

IX/38/19

22

X/39/19

wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwalenia i miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości
Strużyna
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Przeworno wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Przeworno za rok 2018
w sprawie udzielenia wójtowi Gminy
Przeworno absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zespołu Opieki
Zdrowotnej
w
Przewornie za rok 2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie przyjęcia „Programu
wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży szkół
podstawowych z terenu Gminy
Przeworno”
w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium za wyniki
w nauce oraz osiągniecia
w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych dla uczniów szkół
z terenu Gminy Przeworno
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Przeworno
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie przekazania
Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu we Wrocławiu
skargi Prokuratora Rejonowego
w Strzelinie (Nr PR Pa 11.2019) z dnia
23 sierpnia 2019 r. na uchwałę nr
XXXI/202/09 Rady Gminy Przeworno

Zrealizowana
W realizacji

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W realizacji
Zrealizowana
W realizacji

Utrata mocy uchylona

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
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23

X/40/19

24

X/41/19

25

XI/42/19

26

XI/43/19

27

XI/44/19

28

XI/45/19

29

XII/46/19

z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony wraz z
odpowiedzią na skargę
zmieniająca uchwałę Nr IX/35/19
Rady Gminy Przeworno z dnia 6
września 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół
podstawowych z terenu Gminy
Przeworno”
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w
prowadzonych przez Gminę
Przeworno przedszkolu publicznym,
oddziałach przedszkolnych w szkole
podstawowej oraz innych formach
wychowania przedszkolnego
w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum w
Przewornie
w sprawie wstępnej lokalizacji
nowych przystanków
komunikacyjnych w miejscowości
Pogroda, przy drodze powiatowej nr
3085D
w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysługę lat, za
warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych
składników wynagradzania
wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia,
a także ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
W realizacji

Zrealizowana

Zrealizowana

W realizacji
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30

XII/47/19

31

XII/48/19

32

XII/49/19

33

XII/50/19

34

XII/51/19

35

XII/52/19

36

XIII/53/19

37

XIII/54/19

38

XIII/55/19

39

XIII/56/19

40

XIII/57/19

w sprawie zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej
W sprawie zamiaru połączenia
samorządowych instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przewornie i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przewornie
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 obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Przeworno
w sprawie budżetu Gminy Przeworno
na rok 2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium za wyniki
w nauce oraz osiągniecia
w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz Regulaminu
przyznawania Nagród Wójta Gminy
Przeworno dla uczniów szkół
z terenu Gminy Przeworno
w sprawie ustalenia stawki
jednostkowej dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu
budżetowego na 2020 rok
w sprawie wyrażenia woli
uruchomienia linii komunikacyjnych,
na których będą wykonywane
przewozy autobusowe o charakterze
użyteczności publicznej, na terenie
Gminy Przeworno

W realizacji

W realizacji

Zrealizowana

W realizacji

W realizacji
Zrealizowana
W realizacji
W realizacji
W realizacji

W realizacji

W realizacji
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PODSUMOWANIE
Gmina Przeworno, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podejmuje wiele
wyzwań zmierzających do poprawy warunków życia na jej terenie. Obejmuje to 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.
Niezmiennie bardzo potrzebnymi inwestycjami są 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 umożliwiających dojazd
do pól uprawnych.
Równie koniecznymi inwestycjami są te w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, oświatową,
społeczną, turystyczną, sportowo-rekreacyjną.
Z uwagi na wysokie koszty wielu inwestycji, których gmina nie jest w stanie pokryć z własnych
środków w całości, dążymy do pozyskania zewnętrznych źródeł ich sfinansowania.
W 2019 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, zostały
odnowione i doposażone kolejne świetlice.
Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, by zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną,
skierowaną do różnych grup odbiorców. Oprócz dużych imprez tj. Dni Gminy, Święto Plonów, Obchody
Święta Niepodległości, 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 turystyczno – rekreacyjnym opartym na krajobrazowych walorach naszej Gminy.
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