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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kunice, 

 
 
 

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. Konieczność 

opracowania i przedstawienia raportu wynika z art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r, poz.506) i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o 

samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r. Opracowanie i przedłożenie raportu o stanie gminy 

jest jedną z instytucji wprowadzonych tą nowelizacją. Raport o stanie gminy musi zostać 

przygotowany i przedstawiony przez wójta w terminie do 31 maja roku następującego po roku, 

którego dotyczy. Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi, przy czym 

raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo 

zabrać radni oraz mieszkańcy gminy. Debatę nad raportem kończy głosowanie nad udzieleniem 

wójtowi wotum zaufania. 

 

 

 

         Wójt Gminy Kunice 

 

         (-) Zdzisław Tersa 
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1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

Gmina Kunice położona jest w centralnej części powiatu legnickiego oraz województwa 
dolnośląskiego zajmując powierzchnię 9.279 ha (92,7 km 2 ). Od północnego-wschodu Gmina 
Kunice graniczy z miastem Legnica. Bezpośrednimi sąsiadami Kunic są następujące gminy : 
Prochowice, Miłkowice, Legnickie Pole , Ruja oraz Powiat Lubiński. 
W granicach gminy znajduje się 13 sołectw : Kunice, Grzybiany, Ziemnice, Rosochata, Jaśkowice 
Legnickie, Golanka Górna, Spalona, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Bieniowice, Pątnów 
Legnicki, Miłogostowice, Piotrówek, które zamieszkiwane są przez 6 464 osób zgodnie ze stanem 
na 31.12.2018 r wg danych z ewidencji ludności. Gmina Kunice posiada bardzo korzystną 
lokalizację w pobliżu sieci dróg krajowych i tranzytowych, tj. droga krajowa – 94, autostrada A4, 
droga ekspresowa S3 oraz linia kolejowa E30 Wrocław-Legnica. 
 
1.1 Władze Gminy Kunice 
 

Gmina Kunice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu powołaną do organizacji życia 
publicznego na swoim terytorium z mocy ustawy o samorządzie gminnym. Organem 
stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym jest Wójt Gminy Kunice 
Zdzisław Tersa. Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest 
zwierzchnikiem wszystkich pracowników urzędu. 
21 października 2018 roku , odbyły się wybory samorządowe na VIII kadencję, w wyniku których 
w skład Rady Gminy Kunice wybrano 15 radnych w następującym składzie : 
 

1) Krzysztof Błądziński 

2) Marian Ciżewski  

3) Tomasz Czubak 

4) Zbiegniew Fedoruś  

5) Jerzy Gąska  

6) Władysław Kucy  

7) Tomasz Mesner 

8) Władysław Mielniczuk  

9) Beata Orłowska-Mielniczuk 

10) Andrzej Ostrowski  

11) Waldemar Pieczkiewicz 

12) Grzegorz Sieradzki 

13) Krystyna Turczyn  

14) Radosław Wroński  

15) Wanda Zarańska 

 

Przewodniczącym  Rady Gminy Kunice został p. Andrzej Ostrowski, a  na Wiceprzewodniczących 

Rady wybrano  radnych  w osobach:  Zbigniewa Fedorusia  i  Władysława Kucego. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu 21 listopada 2018 r. powołano Komisję  
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Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Składy poszczególnych Komisji, poniżej: 
 Komisja Rewizyjna  

1) Jerzy Gąska- Przewodniczący   
2) Marian Ciżewski – Członek 
3) Wanda Zarańska – Członek 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1) Krystyna Turczyn – Przewodnicząca 

2) Waldemar Pieczkiewicz – Członek 

3) Beata Orłowska-Mielniczuk – Członek 

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 

1)  Radosław Wroński – Przewodniczący 

2) Tomasz Czubak – Członek 

3) Waldemar Pieczkiewicz – Członek 

4) Władysław Mielniczuk – Członek 

5) Beata Orłowska-Mielniczuk - Członek 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska 

1) Zbigniew Fedoruś - Przewodniczący 

2) Krzysztof Błądziński – Członek 

3) Krystyna Turczyn – Członek 

4) Tomasz Mesner – Członek 

5) Grzegorz Sieradzki – Członek 

6) Władysław Kucy – Członek 

7) Andrzej Ostrowski - Członek 

 

Rada Gminy Kunice w 2018 roku  odbyła  11 zwyczajnych posiedzeń, na których podjęła 82 

uchwały   o różnej tematyce, między innymi:  z zakresu spraw organizacyjnych, gospodarki 

finansowej, oświaty,  gospodarki przestrzennej, komunalnej,   gospodarki nieruchomościami, z 

zakresu opieki społecznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.  

1.2.Jednostki organizacyjne Gminy Kunice 

Na dzień 31 grudnia 2018 r funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne gminy Kunice: 

Jednostki budżetowe : 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach 

 Szkoła Podstawowa w Bieniowicach 

 Szkoła Podstawowa w Kunicach 
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 Szkoła Podstawowa w Rosochatej 

 Szkoła Podstawowa w Spalonej 

 Przedszkole Samorządowe „Wyspa Marzeń” w Kunicach 

 Urząd Gminy w Kunicach 

Samorządowe osoby prawne : 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Kunicach 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach 

2. Demografia 

Gmina Kunice na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyła 6464 mieszkańców. Powierzchnia gminy 

wynosi 92,79 km2 , gęstość zaludnienia w gminie wynosi w zaokrągleniu 70 osób na km2 .  

Poniżej przedstawiam stan liczby ludności w naszej gminie m.in. z podziałem na kobiety i 

mężczyzn. W celach porównawczych przyjęto dane za lata 2017 i 2018. 
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Jak widać na wykresach miejscowości Kunice, Rosochata, Spalona oraz Ziemnice cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród indywidualnych inwestorów. 
Jest to związane z atrakcyjnym  ukształtowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, dostępem do 
edukacji dzieci (dodatkowym atutem jest szkoła w danej miejscowości) oraz położeniem 
miejscowości przy drogach krajowych co oznacza lepszą komunikację z miastem (np. dojazd do 
pracy). 
 

 

Liczba ludności ogółem w latach 2017-2018 

Poniższy wykres wskazuje że gmina Kunice jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i  

przyciąga zarówno położeniem jak i infrastrukturą w związku z czym liczba mieszkańców stale się 

zwiększa. 
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Struktura wieku ludności Kunice przedstawia poniższy wykres. 

 

Struktura wieku wskazuje, że Gmina Kunice jest gminą w której przeważają mieszkańcy w wieku 
produkcyjnym. Co za tym idzie również liczba dzieci jest stosunkowo duża. 
 
Mieszkańcy zameldowani na okres czasowy w poszczególnych miejscowościach Gminy Kunice 

w latach 2017/2018
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Na powyższych wykresach widać, że tak jak w przypadku mieszkańców meldujących się na stałe 
są popularne takie same miejscowości przy meldunku czasowym. 
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Liczba urodzonych w gminie Kunice w latach 2017-2018 

Poniższe wykresy przedstawiają liczbę urodzonych w gminie Kunice w 2017 r. i 2018 r. 

Wyraźnie widać, że więcej dzieci urodziło się w 2017 r., aż 80 osób. Można zaobserwować, że na 

świat przyszło więcej dziewczynek. Taki przyrost urodzeń może to być spowodowany 

wprowadzeniem programu politycznego wspierającego rodziny. Również osoby urodzone 

między 80 a 90 rokiem czyli z tzw. „wyżu” demograficznego właśnie teraz decydują się na 

potomstwo.  

Miesiące, w których urodziło się najwięcej dzieci w 2017 roku to lipiec oraz maj. 
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Sytuacja zmienia się w 2018 r., ponieważ dzieci urodziło się mniej. Gminie przybyło 63 nowych 
mieszkańców. Widać, że najwięcej nowych mieszkańców przybyło w miejscowości Kunice. Można 
zaobserwować, że w roku 2018 urodziło się więcej chłopców.  
Na wykresach widać, że najwięcej dzieci urodziło się w lipcu oraz maju. 

 

 

 

 

 

 
W roku 2018 odnotowano 61 zgonów natomiast w roku 2017 o 1 więcej to jest 62 zgony. 
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2. FINANSE GMINY 

 
 

 2.1.BUDŻET GMINY KUNICE 
 

Podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego stanowi budżet 

będący rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów danej jednostki. Jest 

on istotnym źródłem informacji zarówno o sposobach pozyskiwania środków finansowych (a 

także ich wielkości), jak i kierunkach ich wydatkowania. Właściwe zarządzanie finansami 

lokalnymi wymaga rzetelnej identyfikacji, analizy i interpretacji procesów zachodzących w sferze 

finansowej, przede wszystkim z punktu widzenia racjonalności gospodarowania środkami, jak i 

ich bezpieczeństwa.  Analiza sytuacji finansowej Gminy Kunice za lata 2017–2018 została 

przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy 

Kunice w latach 2017–2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

ŁĄCZNE DOCHODY 

BUDŻETOWE W 

LATACH 2017-2018 

 

PLAN 

63 685 530,04 PLN 

 

WYKONANIE 

65 248 782,27 PLN 

ŁĄCZNE WYDATKI 

BUDŻETOWE W 

LATACH 2017-2018 

 

PLAN 

68 541 480,40 PLN 

 

WYKONANIE 

64 246 304,63 PLN 

WYNIK BUDŻETU 

 

 

 

PLAN 

-4 855 950,36 PLN 

 

WYKONANIE 

1 002 477,64 PLN 
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W latach 2017-2018 dochody gminy Kunice wyniosły 65 248 782,27 PLN i były o 1 563 252,23 PLN 

wyższe niż zakładał plan. Stopień wykonania planu dochodów wyniósł 102,45%. Łączne wydatki 

budżetowe w latach 2017-2018 wyniosły 64 246 304,63 PLN i były o  

4 295 175,77 PLN niższe niż zakładano w planie. Stopień wykonania planu wydatków wyniósł 

93,73%. Wynik budżetu był dodatni i wyniósł 1 002 477,64 PLN w stosunku do planu 

(–4 855 950,36 PLN).  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zarówno dochody jak i wydatki budżetowe zwiększały się rokrocznie w latach 2017-2018. Wynik 

budżetowy w każdym roku był lepszy niż pierwotnie planowano. W analizowanym okresie 

wydatki gminy Kunice wzrosły o 10,51% podczas gdy dochody wzrosły o 4,55%. 
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Lp. Wyszczególnienie 

2017   2018 
Dynamika 

r/r 

Plan Wykonanie 
% 

wykonania  
Plan Wykonanie 

% 
wykonania  

 

1 Dochody ogółem 31 295 840,04 31 898 004,33 101,92 32 389 690,00 33 350 777,94 102,97 104,55 

1.1 Dochody bieżące 29 047 174,18 30 000 279,83 103,28 31 489 275,74 33 121 663,24 105,18 110,40 

1.1.1 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

7 548 206,00 7 719 528,00 102,27 8 813 293,00 9 373 366,00 106,35 121,42 

1.1.2 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób prawnych 

32 000,00 251 096,01 784,68 150 000,00 178 991,13 119,33 71,28 

1.1.3 podatki i opłaty 8 559 033,13 8 987 992,15 105,01 8 765 221,17 9 837 454,15 112,23 109,45 

1.1.3.1 
z podatku od 

nieruchomości 
5 389 392,83 5 759 774,00 106,87 5 603 000,00 6 360 925,87 113,53 110,44 

1.1.4 z subwencji ogólnej 5 242 806,00 5 242 806,00 100,00 5 468 768,00 5 468 768,00 100,00 104,31 

1.1.5 

pozostałe dochody 
w tym:  z tytułu 

dotacji i środków 
przeznaczonych na 

cele bieżące 

7 665 129,05 7 798 857,67 101,74 8 291 993,57 8 263 083,96 99,65 105,95 

1.2 
Dochody 

majątkowe, w tym 
2 248 665,86 1 897 724,50 84,39 900 414,26 229 114,70 25,45 12,07 

1.2.1 
ze sprzedaży 

majątku 
250 000,00 182 773,99 73,11 250 000,00 78 550,00 31,42 42,98 

1.2.2 

z tytułu dotacji oraz 
środków 

przeznaczonych na 
inwestycje 

1 998 665,86 1 714 950,51 85,80 650 414,26 150 564,70 23,15 8,78 

2 Wydatki ogółem 32 362 114,91 30 519 106,44 94,31 36 179 365,49 33 727 198,19 93,22 110,51 

2.1 
Wydatki bieżące, w 

tym: 
28 193 765,74 26 554 326,82 94,19 30 911 978,70 28 979 720,32 93,75 109,13 

2.1.1 
z tytułu poręczeń i 

gwarancji 
0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 

2.1.3 
wydatki na obsługę 

długu, w tym: 
388 808,59 289 113,73 74,36 319 450,00 270 345,30 84,63 93,51 

2.2 
Wydatki 

majątkowe 
4 168 349,17 3 964 779,62 95,12 5 267 386,79 4 747 477,87 90,13 119,74 

3 Wynik budżetu -1 066 274,87 1 378 897,89  -3 789 675,49 -376 420,25   

Źródło: opracowanie własne. 



str. 15 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyżej przedstawiono strukturę dochodów gminy w latach 2017-2018. Dochody własne gminy 

stale powiększają się, a ich udział w dochodach ogółem wynosi około 60%. Świadczy to o 

samodzielności gminy, co pozwala w znacznym stopniu uniezależniać się od dotacji i środków z 

budżetu państwa. Mimo zwiększających się dochodów własnych gmina otrzymuje corocznie 

dotacje z budżetu państwa, których wartość stale powiększa się. Wartość otrzymywanych 

subwencji ogólnych i środków na uzupełnienie dochodów nieznacznie zwiększyła się w 

analizowanym okresie. 
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 Źródło: opracowanie własne. 

Największy udział w dochodach własnych gminy Kunice mają wpływy z podatków i opłat 

lokalnych, stanowiące ok. 50% wszystkich dochodów własnych. Duży udział wpływów z tytułu 

podatków świadczy o coraz większym rozwoju gospodarczym gminy. 

Podatki i opłaty lokalne w latach 2017-2018 

 

Podatki i opłaty lokalne [tys. PLN] 2017 2018 
Dynamika 

r/r 

podatek od nieruchomości 5 759,8 6 360,9 110,44 

podatek rolny 830,2 798,6 96,19 

podatek leśny 51,9 54,3 104,62 

podatek od środków transportowych 147,3 143,2 97,22 

podatek od spadków i darowizn 1,9 7,0 368,42 

wpływy z opłaty skarbowej 13,6 17,4 127,94 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 547,6 619,3 113,09 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

5,9 8,2 138,98 
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wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 

80,4 87,0 108,21 

wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. opłaty za gosp. 
odpadami komunalnymi) 

903,4 940,8 104,14 

podatek od czynności cywilnoprawnych 391,5 505,2 129,04 

pozostałe 250,7 291,3 116,19 

RAZEM 8 984,2 9 833,2 109,45 

Źródło: opracowanie własne 

Największy wpływ dochodów z podatków i opłat lokalnych pochodzi z podatków od 

nieruchomości, który na przestrzeni lat 2017-2018 wzrósł o 11,44%. Jest to efekt napływu nowych 

mieszkańców, którzy osiedlili się w gminie Kunice. Istotny wpływ mają takie pozycje jak podatek 

rolny, wpływy z opłaty eksploatacyjnej czy też wpływy z innych opłat (m.in. opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

 

Dochody z podatku PIT w latach 2017-2018 

 

 

  
Dochody PIT 

[tys. PLN] 
Dynamika 

r/r 

Udział gminy 
we wpływach 

z podatku 
dochodowego 

od osób 
fizycznych 

PIT* 

Wzrost 
r/r 

Liczba 
mieszkańców 

Dynamika  (przyrost 
ludności) r/r 

2017 7 719,53 100,00% 37,89  6 339 100,00% 

2018 9 373,40 121,42% 37,98 0,09 6 464 101,97% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejnym największym wartościowo wpływem są dochody pochodzące z podatku od osób 

fizycznych PIT, które w 2018 roku stanowiły 48% wszystkich dochodów własnych. Zwiększająca 

się ilość dochodów z podatku PIT jest efektem rosnącej liczby mieszkańców na terenie gminy 

Kunice oraz ich wzbogacania. Średnia wartość podatku PIT na 1 mieszkańca wzrosła z poziomu 

958,34 PLN do 1 450,09 PLN. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Zwiększanie dochodów własnych pochodzących z udziału gminy w podatkach z budżetu państwa 

następuje przez stymulację rozwoju gospodarczego oraz stwarzanie warunków do osiedlania się 

nowych mieszkańców. Taka polityka rozwojowa gminy wpływa na wzrost poziomu uzyskanych 

dochodów.  

 

Subwencja w latach 2017-2018 
   

Subwencja [tys. PLN] 2017 2018 

oświatowa 4 487,6 4 685,5 

wyrównawcza 755,2 783,3 

RAZEM 5 242,8 5 468,8 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Wielkość przyznanych subwencji Gminy Kunice nieznacznie zwiększyła się w analizowanym 

okresie. Odnotowano wzrost o 4,3%, co wartościowo wynosi 226 tys. PLN.  

Subwencja ogólna dla JST powiększa się rokrocznie, lecz jej struktura pozostaje na niezmiennym 

poziomie – ok. 85% stanowi część oświatową, natomiast 15% część wyrównawczą. 

Wraz z rosnącymi dochodami wzrosły wydatki w analogicznym okresie z 30 519,11 tys. PLN do 

33 727,20 tys. PLN. Wydatki przeznaczane na bieżącą działalność gminy, tj. zadania własne gminy 

wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Kolejne zestawienie wydatków prezentuje 

ujęcie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 

236) wydatkami bieżącymi są wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, czyli 
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wydatkami na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy i projekty realizowane ze 

środków zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu. Cechą 

wydatków bieżących jest ich zazwyczaj liniowy i powtarzalny charakter. W przypadku Kunic w 

badanym okresie wydatki te kształtowały się na poziomie od 87 do 85,92%, co można uznać za 

poziom jak najbardziej stabilny. Wydatki te tworzyły przede wszystkim wynagrodzenia i 

pochodne jednostek budżetowych oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych, których 

udział w wydatkach bieżących wyniósł około 80%.  

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Pozostała część wydatków budżetowych miała charakter majątkowy i przeznaczona była głównie 

na inwestycje. Wydatki te są zdeterminowane wielkością wydatków bieżących, które w pierwszej 

kolejności pokrywane są z budżetu. Ich udział w wydatkach ogółem traktowany jest często jako 

wyznacznik samodzielności finansowej jednostki, jak również jeden z mierników poziomu jej 

rozwoju. 
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Źródło: opracowanie własne.  

Wydatki związane z obsługą długu stanowią niewielki odsetek w całości wydatków gminy Kunice 

- w 2018 roku wartość wydatków na obsługę długu to 289,11 tys. PLN, co stanowi 1,09% 

wydatków bieżących. 
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Wydatki gminy Kunice w latach 2017-2018 według klasyfikacji budżetowej [w tys. PLN ] 

Wyszczególnienie 2017 Struktura [%] 2018 Struktura [%] 

Rolnictwo i łowiectwo 918,5 3,00% 934,51 2,77% 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię el, 
gaz i wodę 

549,4 1,80% 469,75 1,39% 

Transport i łączność 2 910,70 9,50% 3 905,05 11,58% 

Turystyka 91,3 0,30% 523,77 1,55% 

Gospodarka mieszkaniowa 117,7 0,40% 148,33 0,44% 

Administracja publiczna 3 538,40 11,60% 3 792,88 11,25% 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciw pożarowa 

306 1,00% 223,28 0,66% 

Oświata i wychowanie 8 247,00 27,00% 9 252,55 27,43% 

Ochrona zdrowia 75,4 0,20% 84,30 0,25% 

Pomoc społeczna 895,3 2,90% 949,39 2,81% 

Rodzina 6 058,90 19,90% 6 541,95 19,40% 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

2 965,20 9,70% 3 215,22 9,53% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

1 880,30 6,20% 1 942,57 5,76% 

Kultura fizyczna i sport 1 381,00 4,50% 927,05 2,75% 

Pozostałe 584,1 1,90% 816,60 2,42% 

SUMA 30 519,10 100,00% 33 727,20 100,00% 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Według klasyfikacji budżetowej największa część wydatków przypada na dział Oświata i 

wychowanie – 27,43% wydatków w 2018 roku, które wyniosły 9 252,55 tys. PLN. Spora część 

budżetu przypada na dział Rodzina, gdzie wydatkowano w 2018 oku 6 541,95 tys. PLN. Dział 

Rodzina zawiera wypłaty związane z rządowym Programem 500+. Część wydatków 

przeznaczana jest na Transport i łączność – 3 905,05 tys. PLN, co stanowiło 11,58% wydatków 
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ogółem oraz na  Administrację publiczną – 2018 roku było to 3 792,88 tys. PLN, co stanowiło 

11,25% budżetu.  

Inwestycje 
W ostatnich latach gmina Kunice przeprowadziła szereg działań inwestycyjnych wpływających 

na jakość życia jej mieszkańców. Łączna wartość inwestycji w latach 2017-2018 to to kwota 

8 712 257,49 PLN.  

Dział Wyszczególnienie  
Plan na 2017 

r. 
Wykonanie 

2017 r. 
% 

wykonania 
Plan  na 2018 

r. 
Wykonanie 

2018 r. 
% 

wykonania 

010 
Rolnictwo i 
łowiectwo 

133 000,00 114 745,00 86,27 - - - 

600 Transport i łączność 2 127 985,03 2 077 516,89 97,63 3 113 182,62 2 921 833,90 93,85 

630 Turystyka 120 000,00 91 337,16 76,11 530 000,00 523 772,33 98,82 

700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

3 500,00 3 500,00 100,00 - - - 

710 
Działalność 
usługowa 

- - - 95 000,00 90 183,11 94,93 

750 
Administracja 
publiczna 

9 100,00 9 087,90 99,87 15 556,05 6 150,00 39,53 

754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

155 000,00 147 665,78 95,27 27 500,00 27 500,00 100,00 

801 
Oświata i 
wychowanie 

- - - 193 934,03 175 652,00 90,57 

900 
Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

621 287,05 538 029,44 86,60 957 768,77 678 901,82 70,88 

921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

165 000,00 164 793,90 99,88 80 727,76 76 808,84 95,15 

926 Kultura fizyczna 833 477,09 818 103,55 98,16 253 717,56 246 775,87 97,26 

Ogółem:   4 168 349,17 3 964 779,62 95,12 5 267 386,79 4 747 577,87 90,13 

Źródło: opracowanie własne. 
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W 2018 roku gmina Kunice wydatkowała na inwestycje kwotę 4 747,6 tys. PLN, co stanowi 

14,1% ogółu wydatków w danym roku.  

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane  z programami realizowanymi z 

udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych  

Łączne nakłady finansowe – 2.472.205,67 zł, w tym planowane do poniesienia w  2018 roku  

wydatki bieżące w kwocie 563.968,15 i wydatki majątkowe w kwocie 95.827,00 zł. 

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 281.619,78 zł tj. 49,93% planu i wydatki majątkowe 

w wysokości 95.827,00. zł, tj. 100% planu. Dotyczyło to następujących zadań: 

1. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - utworzenie 

nowych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Kunicach” - kwota dofinansowania 

ogółem: 604.045,05 zł , w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 513.438,29 zł (w 

roku 2018 – kwota dofinansowania 231.455,62 zł ).    

Nr umowy: RPDS.10.01.01-02-0006/17 z dnia 18 czerwca 2018 r.  Projekt realizowany przez 

Przedszkole Samorządowe w Kunicach 

Nazwa Programu Operacyjnego:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląski

ego na lata 2014-2020  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja  

Numer i nazwa Działania:10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

Numer i nazwa poddziałania: 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne. 

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 

edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2020-02-29. 

Cel: Celem głównym przedmiotowego projektu jest zwiększenie miejsc wychowania 

przedszkolnego na terenie gminy Kunice (25 miejsc, w podziale na 13 Dz i 12 Ch) w roku 

szkolnym 2018/2019, zwiększenie kompetencji 142 dzieci (udział w zajęciach dodatkowych: 
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rytmika, taekwondo, robotyka) oraz poszerzenie kwalifikacji 4 nauczycieli przedszkola (kurs 

rytmiki, studia podyplomowe). Przedstawiony powyżej cel projektu stanowi odpowiedź na 

zdiagnozowaną sytuację problemową na terenie gminy, opisaną w realizację celu 

szczegółowego „Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie 

kompetencji uczniów w przedszkolach", zakłada bowiem utworzenie 25 miejsc wychowania 

przedszkolnego na terenie gminy, wprowadzenie zajęć dodatkowych zwiększających 

kompetencję 142 dzieci w postaci rytmiki, teakwondo i robotyki oraz podniesienie kwalifikacji 

4 nauczycieli przedszkola w zakresie kursu rytmiki i studiów podyplomowych z zakresu 

oligofrenopedagogiki. Realizuje typy 10.1A, 10.1.B i 10.1.C  w ramach Działania 10.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  - jest zgodne z 

celami dokumentu "Ramy współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r.- ramy 

współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r. określone zostały w konkluzjach 

Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”). Określają cele strategiczne europejskiej 

współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia w perspektywie  

2020 r. Są one następujące: urzeczywistnienie uczenia się przez całe życie i mobilności 

edukacyjnej, poprawienie jakości oraz skuteczności kształcenia i szkolenia, promowanie 

równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, zwiększanie kreatywności i 

innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia. Realizacja celu projektu 

wpisuje się w każdy z celów dokumentu z uwagi na fakt, że realizuje usługi edukacyjne na 

poziomie przedszkolnym, przyczynia się do poprawy jakości edukacji w Gminie Kunice, a 

miejsca przedszkolne powstaną na terenach wiejskich, gdzie dostępność do infrastruktury 

edukacyjnej jest mniejsza w stosunku do obszarów miejskich - wpisuje się w Krajową Strategię 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, obszary wiejskie.   

 

2) „Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych 

uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice” – kwota dofinansowania ogółem: 

856.256,05 zł , w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 795.356,94 zł (w roku 2018 

– kwota dofinansowania 306.470,15 zł) i dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 

60.899,11 zł ( w roku 2018 – kwota dofinansowania 21.796,93 zł ).  

Nr umowy : RPDS.10.02.01-02-0043/18-00 z dnia 23 października 2018 r.;  

Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe z gminy Kunice 
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Nazwa Programu Operacyjnego:Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląski

ego na lata 2014-2020  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja. 

Numer i nazwa Działania:10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

Numer i nazwa poddziałania: 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne. 

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 

edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2020-08-31 

Cel: Celem głównym przedmiotowego projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, 

tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, zapewnienie opieki psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów 4 szkół podstawowych z terenu gminy Kunice (łącznie 360 uczniów, 

w tym 184 dziewczynek i 176 chłopców) oraz poszerzenie kwalifikacji 53 nauczycieli (45 K i 8 

M) pracujących w powyższych szkołach w zakresie nauczania opartego na ciekawości 

poznawczej uczniów i na metodzie eksperymentu.  Przedstawiony powyżej cel projektu 

stanowi odpowiedź na zdiagnozowaną sytuację problemową na terenie gminy, opisaną w 

punkcie 3.1.1. Ponadto cel projektu: - wpisuje się wprost w realizację celu szczegółowego 

Działania 10.2 Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwagi na założenia projektu 

obejmujące wprowadzenie w 4 szkołach podstawowych z terenu gminy Kunice zajęć 

dodatkowych zwiększających kompetencję uczniów w zakresie nauki języków obcych, nauki 

szybkiego czytania, zajęć wyrównawczych, wprowadzenia zajęć eksperymentalnych, a także 

zapewnienie im dodatkowej opieki psychologiczno-pedagogicznej.  

Fundusz sołecki 
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Uchwałą Rady Gminy w Kunicach 
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Nr XXXVI/241/14 z dnia 31 marca 2014 r. zostały wyodrębnione środki w ramach funduszu 

sołeckiego zgodnie z art.2 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 

z 2014 r. poz.301). 

Gmina Kunice gwarantuje swoim mieszkańcom środki finansowe w ramach funduszu 

sołeckiego. Wielkość środków przeznaczanych na fundusz sołecki stale powiększa się osiągając 

w 2018 roku kwotę 332,67 tys. PLN. Gmina Kunice otrzymała zwrot z budżetu państwa w 

wysokości ok. 30% ponoszonych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.   

 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 

ZADŁUŻENIE GMINY KUNICE W LATACH 2017-2018 
 

 
 Dane w tys. 
PLN 

Zadłużenie Odsetki 
  Relacja zadłużenia do 

dochodów 

2017 10 590,00 289,11 33,20% 

2018 10 890,00 270,34 32,65% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zadłużenie gminy Kunice na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 10 890 tys. PLN. Relacja 

zadłużenia do osiąganych dochodów zmniejszyła się. Nastąpił spadek z 33,2% do 32,65%, co 

świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy Kunice. Finansowanie dużych projektów z 

kredytów to rozsądne rozwiązanie – infrastruktura powstała w wyniku tych inwestycji służy 

nie tylko obecnym mieszkańcom gminy, ale też przyszłym pokoleniom. 

 

Analizując sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, warto wyznaczyć i 

zinterpretować określone wskaźniki finansowe. Jednym z takich wskaźników jest nadwyżka 

finansowa, uznawana za jeden z podstawowych wskaźników kondycji finansowej jednostki 

samorządu. Konstrukcja wskaźnika oparta jest na relacji pomiędzy bieżącymi dochodami i 

wydatkami budżetowymi i utożsamiana jest z dodatnim wynikiem bieżącym budżetu 

(analogicznie wynik ujemny określany jest mianem deficytu bieżącego). Nadwyżka finansowa 

informuje przede wszystkim o możliwości wydatkowania środków na cele inwestycyjne (im 

wyższa wartość nadwyżki, tym sytuacja jednostki postrzegana jest jako lepsza). Za 

zdecydowanie niekorzystną uznaje się sytuację braku nadwyżki operacyjnej w okresie 

przekraczającym rok, gdyż może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje, przykładowo 

w postaci wyprzedawania majątku lub zaciągania zobowiązań w celu sfinansowania wydatków 

bieżących. Równocześnie warto podkreślić fakt, że pojawienie się nadwyżki operacyjnej z 

reguły jest efektem przemyślanej i prowadzonej w sposób konsekwentny polityki finansowej, 

przede wszystkim dochodowej, i nie ma raczej charakteru przypadkowego, zwłaszcza w 

dłuższej perspektywie. Wielkość nadwyżki operacyjnej zrealizowanej w przypadku Gminy 

Kunice w latach 2017–2018.  

 

Dane w PLN 
Wynik operacyjny             

[zł] 

Wskaźnik 
Wb3 

Wynik operacyjny      
(po uwzględnieniu 

nadwyżki budżetowej i 
wolnych środków  

Wskaźnik 
Wb3 

        

2017 3 445 953 
 

10,80 5 429 228 
 

17,02 

2018 4 141 943 12,42 6 631 618 19,88 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Wskaźnik WB3 – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem  

WB3 = No/Do gdzie:  



str. 28 
 

No – nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów 

bieżących i wydatków bieżących),  

Do – dochody ogółem.  

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (WB3) określa stopień, w jakim jednostka 

mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest 

wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość 

zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka 

samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej. 

Prognoza dochodów i wydatków budżetu Gminy Kunice 

Wieloletnia prognoza finansowa to obecnie jedno z podstawowych narzędzi wieloletniego 

planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego, które zostało 

wprowadzone ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Celem wprowadzenia 

takiego rozwiązania było przede wszystkim umożliwienie oceny sytuacji finansowej (w tym 

zdolności do zaciągania zobowiązań) przez wszystkie zainteresowane podmioty (władze, 

organy nadzoru, mieszkańców, innych interesariuszy) i lepszego zarządzania finansami w 

perspektywie długofalowej. W zamierzeniu ustawodawcy – aby faktycznie stanowić narzędzie 

zarządzania o charakterze długofalowym – musi ona obejmować okres roku budżetowego oraz 

co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą nie może być jednak 

krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków. Równocześnie ustawodawca obliguje 

jednostki samorządu do sporządzania prognozy długu (stanowiącej element wieloletniej 

prognozy finansowej) na taki okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania, co w praktyce w 

przypadku większości jednostek oznacza okres kilkunasto- lub kilkudziesięcioletni. Zgodnie z 

art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna 

określać – dla każdego roku objętego prognozą – co najmniej takie wielkości jak:  

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w 

tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,  

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,  
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5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,  

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego 

spłaty,   

7) relacje pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i planowanymi dochodami 

bieżącymi, wykonanymi wydatkami bieżącymi i wykonanymi dochodami bieżącymi, jak 

i indywidualny wskaźnik zadłużenia – wynikające z art. 242–244 ustawy,  

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na 

planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia związane z programami z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jak również umowami o 

partnerstwie publiczno-prywatnym.   

 

Jednym z wymogów narzuconych przez ustawodawcę w zakresie konstruowania wieloletniej 

prognozy finansowej jest to, aby była realistyczna, co oznacza, że powinna uwzględniać – w 

danym momencie i przy danym poziomie wiedzy – wszystkie wielkości i zdarzenia, które mogą 

wpływać sytuację finansową jednostki. Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Kunice założenia i oszacowane wielkości poszczególnych kategorii finansowych w całym 

analizowanym okresie gwarantują spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych 

wynikających z art. 242– 244 ustawy. 
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L.p. Wyszczególnienie 
Plan 2019 
r. 

Prognoza 
2020 r. 

Prognoza 
2021 r. 

Prognoza 
2022 r. 

Prognoza 
2023 r. 

Prognoza 
2024 r. 

Prognoza 
2025 r. 

Prognoza 
2026 r. 

Prognoza 
2027 r. 

Prognoza 
2028 r. 

1 

Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 
ustawy,  obliczony w 
oparciu wykonanie roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy  

12,96% 10,10% 9,66% 9,55% 12,61% 15,19% 17,75% 20,45% 22,99% 25,71% 

2 

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 
mowa w art. 243 ustawy 
do dochodów ogółem 
bez uwzględnienia 
wyłączeń przypadających 
na dany rok  

5,76% 5,52% 4,80% 5,14% 5,06% 4,37% 4,20% 3,93% 3,20% 2,06% 

3 
Tzw. bufor 
bezpieczeństwa (1-2) 

7,20% 4,58% 4,86% 4,41% 7,55% 10,82% 13,55% 16,52% 19,79% 23,65% 

 

Źródło: opracowanie własne.
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3. REALIZACJA INWESTYCJI 
 

W roku 2018 Gmina Kunice zrealizowała szereg działań inwestycyjnych wpływających na 

jakość i warunki życia mieszkańców. Atrakcyjność inwestycyjna gminy Kunice oraz poziom 

życia w gminie stale wzrastają a to dzięki inwestycjom realizowanym w wielu znaczących dla 

jakości życia obszarach.  

Na szczególną uwagę zasługują działania mające na celu rozbudowę infrastruktury drogowej, 

poprawy bezpieczeństwa, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz zadania inwestycyjne w 

obszarze oświaty sportu i rekreacji.  

 

Zestawienie i opis zadań drogowych wykonanych w roku 2018 : 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 104621D ul. Kwiatowa w Szczytnikach Małych - poniesiony 

koszt (roboty budowlane + nadzór inwestorski );  291 000,00 zł. W ramach inwestycji 

wykonano: nową  nawierzchnię bitumiczną ulicy Kwiatowej  o długości 640  mb,  szerokości 

5,0  m ,  chodnik o długości 75 m i szerokości 1,5 m. 

Budowa dróg ul. Diamentowa, Szmaragdowa, Rubinowa i część Witosa w Kunicach wraz z 

oświetleniem etap I ul. Szmaragdowa - poniesiony koszt (roboty budowlane + nadzór 

inwestorski) - 494 674,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową nawierzchnię za zjazdami 

na posesję  o długości 265,00 m, szerokości 5,00 m z brukowej kostki betonowej, odwodnienie 

drogi powierzchniowe korytka ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, oświetlenie 

uliczne ledowe 11 punktów świetlnych. 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwa w Ziemnicach etap II - poniesiony koszt to  

641 137,41 zł (roboty budowlane + nadzór inwestorski. Wykonano nową nawierzchnię ze 

zjazdami na posesje o   długości 460,00 m,  szerokości 5,0 m z brukowej kostki betonowej, 

kanalizację deszczową krytą  o długości 576,5 m.  

Przebudowa dróg wewnętrznych w Pątnowie Legnickim - poniesiony koszt (roboty 

budowlane + nadzór inwestorski ) to  304 305,00 zł. W ramach inwestycji wykonano nową 

nawierzchnie asfaltową ze zjazdami na posesję ( droga na dz. nr 355 długość  76 m ,  szer. 4,5 
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m), nową nawierzchnie asfaltową ze zjazdami na posesję (droga na dz. nr  322, 60/1, 54/1, 

55/1, 61/1, 62/1, 63 )  o długości  - 375,00 m, szer. 4,0 m. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D w miejscowości  Ziemnice w zakresie budowy 

chodnika , ciągu pieszo rowerowego pomiędzy ulicami Kunicką i Radosną. Poniesiony koszt 

(roboty budowlane + nadzór inwestorski ) to 98 744,17  zł. Wykonano ciąg pieszo rowerowy o 

długości 155 m i szerokości 3,5 m. 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jaśkowicach Legnickich (działka nr 179,174). Poniesione 

koszty to 361.080,54 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o 

powierzchni 719,0 m2, tj. chodnik o długości 407,5 mb ze zjazdami na posesje. 

W 2018 roku wykonano szereg robót utrzymaniowych i remontowych do najważniejszych 

należą:  

1. Remont chodnika przy ulicy Słonecznej w Kunicach( w ramach funduszu sołeckiego 

wykonano nowa nawierzchnię z kostki betonowej) o długości 330 m i szer. 1,8 m ;  koszt 

127 700 zł. 

2. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Miłogostowicach o długości 584 m ;                                  

wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego ; koszt 50 944, 14 zł. 

3. Remont nawierzchni dróg wewnętrznych ( ulica Polna i Ogrodowa) w Grzybianach o 

długości 460 m; wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego; koszt: 12 730, 50 zł. 

4. Remont nawierzchni drogi  wewnętrznej w Szczytnikach nad Kaczawą  o długości   380  m;                 

wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego ; koszt: 10 590,30 zł. 

5. Remont nawierzchni drogi  wewnętrznej ul. Mołodyłowska w Spalonej na długości   425 

m;   wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego ; koszt: 27 060,00  zł. 

6. Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Słonecznej w Kunicach o powierzchni 81 m2                          

wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego ; koszt: 18 000,00 zł. 

7. Remont nawierzchni dróg grysami i emulsją asfaltowa ( Patcher ) drogi na terenie Gminy 

Kunice : wbudowano 53 tony masy asfaltowej , łączny koszt napraw : 25 188, 12 zł. 

8. Remont drogi gminnej w Piotrówku dz.389/2, w ramach zadania przebudowano drogę 

dojazdową do gruntów rolnych o długości 365m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, 

uporządkowano pobocza i rów przydrożny. Koszt przebudowy to 220.000 zł 

 

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji wykonano: 

1.  Wyniesione przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej ul. Staropolska w 

Kunicach;  koszt 14 000,00 zł, 

2. Montaż progów spowalniających ruch drogowy: 

 Ulica Rybińska w Spalonej – 2 szt., 

 Ulica Akacjowa w Spalonej – 5 szt., 
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 Osiedle mieszkaniowe w Rosochatej – 2 szt. , 

 Ulica Staropolska w Kunicach – 1 szt, 

 Ulica Morelowa w Spalonej  - 1szt. 

Łączny koszt wykonania spowalniaczy: 40 590, 00 zł 

3. Wymiana 7 szt.  wiat przystankowych na nowe w następujących miejscowościach: 

 Szczytniki nad Kaczawą – 2 szt., 

 Ziemnice – 2 szt., 

 Grzybiany - 1 szt., 

 Rosochata – 1 szt., 

 Pątnów legnicki – 1 szt. 

Łączny koszt wymiany wiat : 28 782,00 zł 

 W 2018 roku wydano 160 szt. uzgodnień związanych z zajęciami pasów dróg we władaniu 

Gminy Kunice związanych z: 

 umieszczeniem przyłączy i sieci: wody i kanalizacji, energetycznych, 

telekomunikacyjnych,  

 budową zjazdów na posesję, 

 potwierdzenia dostępu dogi publicznej. 

 

Remonty gminnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (sieci + przepompownie) w roku 2018 

wyniosły 281.520 zł i w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawiają się w następujący 

sposób : 

 

Wyszczególnienie  Rok 2018 [w tys. PLN] 

Bieniowice 99,28 

Golanka Górna 4,11 

Grzybiany 11,08 

Jaśkowice Legnickie 0,00 

Kunice 88,64 

Miłogostowice 10,53 

Pątnów Legnicki 2,13 
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Piotrówek 4,23 

Rosochata 29,84 

Spalona 8,23 

Szczytniki Małe 2,24 

Szczytniki na Kaczawą 9,04 

Ziemnice 12,17 

Razem 281,52 

 

Ponadto w ramach inicjatyw społecznych wybudowano sieci wodociągowo-kanalizacyjne, 
jak poniżej : 

1. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków  w Grzybianach:  

- koszt 150 575,60zł 

 

2. Wykupiono sieć wodociągową w miejscowości Bieniowice- koszt 9 600,00zł 

3. Wykupiono sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spalona: 

-koszt  30 750,00zł.  

4. Wykupiono sieć wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spalona: koszt: 24 000,00 

Łączna kwota wybudowanych i przejętych sieci to 214 925,60 zł 

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w Gminie Kunice. 

Gmina Kunice nie posiada własnej stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. 

Woda jest nabywana od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy 

dla miejscowości Kunice, Ziemnice, Grzybiany. Natomiast pozostałe zwodociągowane 

miejscowości są zasilane z ujęcia głębinowego w Lisowicach. Ścieki z terenu gminy są 

odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Legnicy przy ul. Spokojnej. Za prawidłową 

eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odpowiada Przedsiębiorstwo Komunalne 

„Hemiz-Bis” z siedzibą w Prochowicach. Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane 

i skanalizowane. Długość sieci wodociągowej wynosi 72,37 km, natomiast sieci kanalizacyjnej 

wynosi 96,18 km. W 2018r. wybudowano w miejscowości Grzybiany sieć kanalizacji sanitarnej 
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o łącznej długości 0,7 km wraz z przepompownią ścieków. Do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej przyłączyło się ok. 100 nowych odbiorców.  

Jakość wody przydatnej do picia jest zgodna z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania 

ścieków są wykonywane raz na kwart w celu ustalenia składu fizyko – chemicznego.  

Dla gminy Kunice zostały zatwierdzone w formie decyzji przez Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Stawki opłat za wodę zgodnie z taryfą dla 

miejscowości: Kunice, Ziemnice, Grzybiany wynoszą 5,14 zł/m3 brutto. W pozostałych 

miejscowościach stawki kształtują się następująco: dla gospodarstw domowych 4,28 zł/m3 

brutto, dla pozostałych odbiorców 5,38 dla pozostałych odbiorców. Stawki za odprowadzanie 

ścieków wynoszą dla gospodarstw domowych 6,83 zł/m3 brutto, natomiast dla pozostałych 

odbiorców 7,58 zł/m3 brutto. W 2018 r. zakupiono łącznie 357 313 m3 wody oraz 

odprowadzono łącznie 289.910 m³ ścieków. W porównaniu do roku 2017 zakup wody wzrósł 

o 43 918 m3. Straty wody na sieci wodociągowej wynoszą ok 26%. Gmina Kunice ze swojego 

budżetu ponosi koszty związane z ubytkami na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 

2018 kwota dopłaty wyniosła 504,56 tys. PLN. 

Niektóre inwestycje z zakresu oświaty, turystyki i rekreacji zrealizowane w roku 2018 : 

Nazwa inwestycji Wydatki ogółem Wydatki 

Budowa placu zabaw ze strefą 

aktywności sportowej w 

Kunicach dz. 760/17 

95 166,78 zł Zagospodarowano teren o powierzchni 

1 000  m2 lokalizując urządzenia zabawowe 

dla dzieci i urządzenia siłowni terenowych na 

ogrodzonym placu z nawierzchnią piaskową i 

trawiastą 

Zakup i montaż siedzisk 

Jaśkowice Legnickie dz. 

174/15 

5 119,60 zł Zakupiono i zamontowano 25 krzesełek 

sportowych na boisku do piłki nożnej w 

Jaśkowicach Legnickich. 

Wartość robót budowlanych 2 500,00 zł, 

wartość dostawy 2 619,90 zł. 
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Budowa miejsca wypoczynku i 

rekreacji w Ziemnicach 

23 496,00 zł Wykonano nawierzchnię trawiastą na boisku 

do piłki nożnej o powierzchni 1 370 m2 

Budowa ogrodzenia boiska w 

Jaśkowicach Legnickich 

15 247,79 zł Wykonano ogrodzenie boiska do piłki nożnej z 

paneli z bramą dwuskrzydłową i furtką o 

długości 102,5 m. 

Budowa szatni sportowej 

w Jaśkowicach Legnickich 

405 789,39 zł Wybudowano budynek o pow. użytkowej 

142,11 m2 z pełnym wyposażeniem w 

instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz zjazd 

z drogi powiatowej z parkingiem. Zakupiono 

wyposażenie szatni i świetlicy oraz 

uporządkowano otoczenie urządzając tereny 

zielone. Wartość robót budowlanych 362 

402,23 zł 

Przeprowadzona została 

rewitalizacja i budowa 

Promenady nad Jeziorem 

Kunickim na odcinku od ul. 

Kolejowej do ul. Gwarnej w 

Kunicach 

 259.999,92  zł Projekt przewidywał wykorzystanie 

istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku od ul. Kolejowej do ul. Gwarnej. Na 

odcinku gdzie ciąg promenady pokrywał się z 

istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym 

przyjęto nawierzchnię o szerokości 2,5 m, 

obramowaną obrzeżem betonowym. 

Zachowano istniejące dojścia do jeziora oraz 

lokalizację ławek.  

W miejscach ustawienia ławek wykonana 

została nawierzchnia taka jak na całym ciągu 

t.j. z kostki betonowej. Bezpośrednio przy 

promenadzie zamontowano dwa stojaki na 

rowery, wymieniono 35 ławek. Ustawiono 

również cztery leżaki, wymieniono kosze na 

śmieci,. 

- Długość projektowanej promenady - 467,50 

mb  

- Powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - 1 

637,3 m2  

Budowa przedszkola w 

Kunicach przy ul. 

Przedszkolnej 2 -wykonanie 

łącznika 

30 537,03 zł wykonano dokumentację projektową wraz 

pozwoleniem na budowę, projektowana 

rozbudowa budynku to obiekt parterowy 

łączący komunikacyjnie przedszkole z 

basenem. Rozbudowa zlokalizowana jest po 
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południowej stronie budynku.  Powierzchnia 

zabudowy wynosi 74,6 m2. 

Projektowana rozbudowa budynku nie 

wpływa na przyłącza zewnętrzne. 

Projektowany łącznik komunikacyjny zasilany 

jest z wewnętrznych instalacji. Po stronie 

południowej budynku występuje przebudowa 

wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano przesunięcie dwóch 

studzienek kanalizacji deszczowej oraz 

podłączenie nowych rur spustowych do 

wewnętrznej kanalizacji deszczowej 

inwestora. Bezpośrednim źródłem ciepła dla 

projektowanego łącznika będzie istniejąca 

kotłownia w budynku przedszkola. 

Wykonanie robót 

budowlanych - prac 

remontowych, polegających 

na dostosowaniu budynku do 

potrzeb przedszkola w 

Kunicach przy ul. Staropolskiej 

6 b 

161 534 zł Remont pomieszczeń zakup mebli, 

wyposażenia It, zabawek. Wyposażenie 

nowego placu zabaw przy przedszkolu 

wyposażenie placu zabaw koło 

przedszkola ul. Staropolska 6 b 

w Kunicach 

8 500 zł zakup dwóch huśtawek, dokupienie do placu 

zabaw j.w. 

- zakup siłowni zewnętrznej w 

Miłogostowicach przy boisku – 

fundusz sołecki 

10 385 zł zakup trzech urządzeń ( biegacz, wioślarz, 

ławka) 

 

Realizacja prac w zakresie melioracji  

W 2018 roku Gmina Kunice przeprowadziła odbudowę (konserwację) 10 rowów 

melioracyjnych położonych w miejscowościach: Jaśkowice Legnickie, Ziemnice, Grzybiany (2 

rowy), Bieniowice (2 rowy), Kunice, Szczytniki Małe, Rosochata i Piotrówek. Prace polegały na 

przywróceniu prawidłowej funkcji rowów w celu zapewnienia optymalnych warunków 

wodnych dla upraw rolniczych oraz odprowadzania nadmiaru wody w okresach wzmożonych 

opadów. Zakres prac w obrębie rowów obejmował przede wszystkim karczowanie roślinności, 

odmulanie, pogłębianie, wywóz zgromadzonego materiału, umacnianie skarp płytami, 
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a w uzasadnionych przypadkach ułożenie rurociągu. Koszt wykonanych robót wyniósł łącznie 

296 289,08 zł , a całkowita długość odbudowanych rowów to 7400 mb.  

 

Oświetlenie drogowe i współpraca z firmą Tauron w roku 2018 

W zakresie oświetlenia drogowego wydatkowano środki finansowe na realizację 

następujących zadań inwestycyjnych : 

- wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w następujących 

miejscowościach : Szczytniki nad Kaczawą dz. nr 582,3, 582/1, 581/1, 581/2, 580, Pątnów 

Legnicki dz. nr 274/4, 355, 329/2, Grzybiany dz. nr 437, 829/1, 93/4, 829/4, 829/10, Spalona 

dz. nr 114/5 ul. Okrężna, Kunice dz. nr 10/31, 10/16, 10/12, 10/18, 10/13, 8/7, 6/18, 4/14, 

4/15, 4/9, 6/20, 8/5, 8/9 ul. Miodowa, Bieniowice dz. nr 172, 84, 73, Szczytniki Małe dz. nr 65, 

56/32, 56/3, 56/6, 56/13, 56/16  

- wykonano zagęszczenia istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowościach : Bieniowice 

9 szt., Jaśkowice Legnickie 1 szt., Rosochata 3 szt., Ziemnice 2 szt., w sumie 15 nowych pkt 

świetlnych. 

- wykonano nowe oświetlenie w miejscowościach; Miłogostowice dz. nr 207 (3 słupy 

aluminiowe anodowane 7m wraz z oprawami LED ISKRA), Szczytniki Małe dz. nr 22, 56/7, 56/9, 

57,11, 65, 86 ul. Kwiatowa, Wrzosowa, Tulipanowa (7 słupów stalowych stylizowanych 5m 

wraz z oprawami LED ROSA szt. 7), Ziemnice dz. nr 778/22 (3 słupy aluminiowe anodowane 

7m wraz z oprawami LED ISKRA), Grzybiany dz. nr 77/9, 79/1, 79/3, 79/6, 447 (9 słupów 

aluminiowych anodowanych 7m wraz z oprawami LED ISKRA), Grzybiany dz. nr 437, 829/1, 

93/4, 829/10, 829/4 (6 słupów aluminiowych anodowanych 7m wraz z oprawami LED ISKRA i 

4 słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne 8 m wraz z oprawami LED CUDDLE).  

 

Eksploatatorem oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w 2018 r. w ramach 

oświetleniowej umowy serwisowej była spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. we 

Wrocławiu. 

Wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy 

Kunice: 

- na bieżąco usuwane były drobne awarie oświetlenia takie jak: wymiana źródeł światła, 

bezpieczników, stateczników, zacisków itp. 
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- Zmodernizowano dwa punkty świetlne w miejscowości Rosochata poprzez zabudowę 

nowych słupów wraz z oprawami SGS Malaga. 

Kwota przeznaczona w budżecie na realizacje tego zadania to 315 000 zł  

 

Dostawcą energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kunice od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018r. 

była spółka Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60, która 

została wybrana w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Kwota przeznaczona w budżecie na realizacje tego zadania to 300 000 zł. 

W trybie zamówienia z wolnej ręki dystrybutorem energii elektrycznej została spółka TAURON 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Kwota przeznaczona w budżecie na realizacje tego zadania to 275 000 zł 

 

Pozyskane środki pozabudżetowe przez Gminę Kunice w 2018 roku 

Lp. 
TYTUŁ 

PROJEKTU 

Program z którego 
zadanie 

dofinansowano 

Całkowity 
koszt 

zadania wg 
wniosków   

w zł 

Kwota 
dofinansowania 

w zł 

Okres 
realizacji 

zadania rok 
Uwagi 

1. 

Przebudowa 
drogi 

dojazdowej do 
gruntów 

rolnych w 
Piotrówku  na 
dz. nr 339/2 

Dotacja celowa z 
budżetu 

Województwa 
Dolnośląskiego na 

zadanie 
rekultywacyjne   

220 000,00 76 650,00 2018 rok 
wniosek 

zrealizowany 

2. 

Utworzenie 
nowych miejsc 
przedszkolnych 

w Kunicach - 
szansą na 

rozwój 
najmłodszych 
mieszkańców 

gminy 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2014-2020,  Oś 
priorytetowa 10 

Edukacja, Działanie 
10.1. Zapewnienie 

równego dostępu do 
wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, 
Poddziałanie 10.1.1. 

Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej 

jakości edukacji 
przedszkolnej - 

konkursy horyzontalne 

604 045,05 513 438,29 
01.03.2018-
29.02.2020 

 wniosek w 
realizacji 
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3. 

Miejsce 
rekreacyjno-

turystyczne w 
Spalonej 

(ścieżka pieszo-

rowerowa) - 

etap II 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

przez LGD 
"Wrzosowa Kraina" 

263 596,02 167 726,00 2018 
złożony 

wniosek o 
płatność 

4. 

Remont 
budynku 

Wiejskiego 
Ośrodka 

Kultury w 
Pątnowie 
Legnickim 

Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi  

59 889,24 25 000,00 2018 zrealizowano 

5. 

Wspólne 
spędzanie 

czasu 
gwarancją na 

lepsze 
poznanie 

Polsko-Niemiecka 
Współpraca 

Młodzieży (PNWM)  
19 120,00 5 592,00 2018 zrealizowano 

6. 
Zakup sprzętu 
ratowniczego 

dla OSP 

Minister 
Sprawiedliwości  
Fundusz Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy 

Postpenitencjarnej  - 
Funduszu 

Sprawiedliwości   

38 200,00 37 818,00 2018 zrealizowano 

7. 

Usuwanie, 
transport i 
utylizacja 
wyrobów 

zawierających 
azbest z terenu 
Gminy Kunice 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  

4 800,34 4 080,28 2018 zrealizowano 

8. 

Wprowadzenie 
nowoczesnej 

edukacji w celu 
zwiększenia 
kompetencji 
kluczowych 
uczniów ze 

szkół 
podstawowych 
gminy Kunice 

Działanie 10.2. 
Zapewnienie 

równego dostępu do 
wysokiej jakości 

edukacji 
podstawowej, 
gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej, 
Oś Priorytetowa nr 

10 "Edukacja", 
Poddziałanie 10.2.1. 

Zapewnienie 
równego dostępu do 

wysokiej jakości 
edukacji 

podstawowej, 
gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej - 
konkursy 

935 714,05 856 256,05 
01.09.2018-
31.08.2020 

 wniosek w 
realizacji 
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horyzontalne, w 
ramach 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Dolnośląskiego 2014-
2020. 

9. 

Budowa 
Świetlicy 

Wiejskiej w 
Ziemnicach 

operacje typu 
"Inwestycje w 

obiekty pełniące 
funkcje kulturalne", 

operacje typu 
"Kształtowanie 

przestrzeni 
publicznej" oraz 
operacje typu 

"Ochrona zabytków i 
budownictwa 

tradycyjnego" w 
ramach działania 

"Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich" 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020 

999 930,89 499 966,00 2018-2020 
wniosek w 
realizacji 

  RAZEM   
3 568 

167,11 
2 109 876,62     

 

 

 

4. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Zasób gruntów gminnych według ewidencji w latach 2017 – 2018   

Lp. Rok Powierzchnia 
gruntów w ha 

Wartość gruntów zł 

1. Stan na 31.12.2017 290,2996 14.406.701,50 

2. Stan na 31.12.2018 290,8767 14.456.713,73 
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Gmina Kunice posiada w swoich zasobach  działki , które  zgodnie z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego  oraz  decyzjami  o warunkach zabudowy przeznaczone są 

na cele zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej. 

Działki położone są  w miejscowościach  Golanka Górna, Kunice  oraz  Piotrówek. Działki te 

były już kilkakrotnie  wystawiane do sprzedaży  w drodze przetargu  nieograniczonego, ale ze 

względu na brak oferentów  nie zostały  sprzedane.  Nadal  jednak  będziemy  wystawiać  działki 

budowlane do sprzedaży, gdyż  rozwijające  się  budownictwo  jednorodzinne  w 

miejscowościach Golanka Górna i  Piotrówek przyczyni się do znalezienia nabywcy 

nieruchomości. 

W zasobach Gminy znajdują się  również nieruchomości przeznaczone na cele  przemysłowe o 

powierzchni  ponad  11 ha.    

Działki  rolne będące własnością  Gminy są wydzierżawione  osobom, które  uprawiają grunt 

rolniczo.  

 

Nieruchomości sprzedane w latach 2017 – 2018 

Lp. Rok Ilość Powierzchnia Wartość w zł 

1 2017 5 0,3240 123.460,00 

2 2018 6 0,1976 85.314,07 

 

W latach 2017 – 2018 zostało sprzedanych 11 działek: 2  działki sprzedane w drodze przetargu 

nieograniczonego z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej, 3 działki na polepszenie 

użytkowania nieruchomości przyległej- zabudowanej na  terenach zabudowy mieszkaniowej,  

2  działki na  polepszenie  użytkowania nieruchomości przyległych na terenach 

zainwestowanych, 2 działki na polepszenie użytkowania nieruchomości  przyległej - działka 

budowlana,  1 działka  na polepszenie nieruchomości przyległej tereny rekreacyjno-

turystyczne, oraz  udział w działce zabudowanej na rzecz współwłaściciela.    

Nieruchomości nabyte w latach 2017 – 2018  

Lp. Rok Ilość Powierzchnia Wartość w zł 

1 2017 8 0,7489 207.887,00 

2 2018 8 0,3283 14.119,00 

 

W  latach 2017 – 2018  przyjęto do  zasobu mienia gminnego 16 nieruchomości. Wszystkie 

nieruchomości położone są zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania 
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przestrzennego na terenach mieszkaniowych i przeznaczone są na drogi dojazdowe do działek 

budowlanych lub na poszerzenie dróg już istniejących. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kunice 

Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Kunice z wyłączeniem lokali 

socjalnych mogą być sprzedawane na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami  z zastosowaniem przysługującego  najemcy pierwszeństwa 

do wykupu wynajmowanego lokalu. Szczegółowe zasady sprzedaży  lokali  mieszkalnych na 

rzecz ich najemców określiła  Rada Gminy w Kunicach w Uchwale Nr XL/231/06 z dnia 30 maja 

2006 r. oraz Uchwała Nr XXVI/162/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.  W latach 2017 - 2018 nie 

został  sprzedany  żaden lokal mieszkalny pomimo złożonych propozycji dla najemców przez 

Gminę. Brak  zainteresowania  wykupem lokali mieszkalnych najemcy  tłumaczą  swoją 

sytuacją ekonomiczną. Pomimo tego  nadal będziemy proponować sprzedaż  lokali  

mieszkalnych  na rzecz najemców, gdyż  zastosowanie  bonifikaty zgodnie z w/w uchwałą jest 

bardzo korzystane dla nabywcy. Gmina Kunice starając się  o zapewnienie  najbardziej  

potrzebującym  mieszkańcom gminy  godnych warunków  mieszkaniowych wystąpiła do 

Krajowego Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa we Wrocławiu o  nieodpłatne  przekazanie lokali 

mieszkalnych do gminnego zasobu. 

Nieruchomości w dzierżawie w latach 2017 – 2018 

Lp. Rok Ilość Powierzchnia Wartość w zł 

1 2017 30 28,0821 2.671,76 

2 2018 28 26,3821 2 534,76 

 

Działki będące w dzierżawie użytkowane są rolniczo pod uprawy. W roku 2018 w stosunku 

do roku poprzedniego ilość działek w dzierżawie uległa zmniejszeniu w wyniku rozwiązania 

umów dzierżawy. 

Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym  w latach 2017 – 2018 

Lp. Rok Ilość Powierzchnia Wartość w zł 

1 2017 13 12,7958 6.437,82 

2. 2018 13 12,7958 6.437,82 

 

Nieruchomości pozostające  w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność Gminy Kunice 

to działki  zabudowane - budynkami  użytkowymi – sklepy, ośrodek wypoczynkowy,   zaś 
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niezabudowane - działka budowlana, grunty pod wodami  oraz ośrodek wypoczynkowy. Stan 

posiadania w latach 2017-2018 nie uległ zmianie. 

 
 
 

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
 

Decyzje o warunkach zabudowy 
 
Gmina Kunice ze względu na położenie oraz sprzyjające warunki infrastrukturalne odnotowuje 

ogromne zainteresowanie budownictwem jednorodzinnym wśród inwestorów 

indywidualnych, co przekłada się m.in. na ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.  

W roku 2018 wydano 91 decyzji o warunkach zabudowy. 

 
Przedmiotem wydanych decyzji o warunkach zabudowy były: 
 
a/ budynki mieszkalne jednorodzinne  72 szt.  
b/ budynki letniskowe  1 szt. 
c/ inne 13  szt. ( w tym o funkcji  produkcyjnej, magazynowej, zagrodowej,  garażowej,  
administracyjnej , zmiana sposobu użytkowania )   
f/ odmowa : 5 szt. 
 
Poniżej wykres przedstawiający strukturę i ilość wydanych decyzji w roku 2018. 
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Źródło opracowanie własne 

Ponadto w roku poprzednim wydano 22 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego.  

Przedmiotem wydanych decyzji o  ustaleniu inwestycji celu publicznego były: 
a/ sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej- 4 szt 
b/ sieć gazowa- 8 szt, 
c/ sieć energetyczna- 6 szt.  
d/ inne- 4 szt 

 

Na decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wydatkowano na łączną kwotę 34 913,55zł 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice oraz 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2018 opracowano  2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego: 

Uchwała XXXIV/209/18  z dnia 24 kwietnia 2018r.  w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice dla terenu w 

obrębie Bieniowice. 

Uchwała XXXIV/222/18  z dnia 28 czerwca 2018r.  w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice dla terenu w 

obrębie Kunice. 

W roku 2018 opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uchwała XXXIV/204/18  z dnia 28 lutego2018r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  terenu działki nr 693/6 obręb Kunice. 

Uchwała XXXVI/221/18  z dnia 28 czerwca 2018r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  terenu działek nr 80 i 81/1 obręb Bieniowice. 

Uchwała XL/245/18  z dnia 18 października 2018r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenu w rejonie ulic Miodowej i Kasztelańskiej obręb 

Kunice. 

 Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki finansowe na łączną 

kwotę 58 843,20zł 

 

1
63%

2
37%

Planowanie przestrzenne

1 2
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Na planowanie przestrzenne wydatkowano łącznie z budżetu gminy na rok 2018 środki 

finansowe w wysokości 93 757,00 zł. 

MODUŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

Z myślą o mieszkańcach gminy zakupiono program do opracowania cyfryzacji danych 

przestrzennych ( System Informacji Przestrzennej) : koszt 34 567,00zł . 

Oprogramowanie umożliwiło zarządzanie danymi przestrzennymi (miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego,  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o 

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego), zgodnie  z wymogami Ustawy o 

Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 04 marca 2010r. 

System Informacji Przestrzennej usprawnił wydawanie wypisów i wyrysów z mpzp, 

prowadzenie rejestru  dotyczącego sprawozdań do GUS.  Dzięki temu oprogramowaniu został 

opublikowany również portal mapowy dla mieszkańców,  informacje dot. przeznaczenia 

działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wgląd do ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów. 

Gminna Ewidencja Zabytków 

W roku 2018 zawarto umowę i wydatkowano środki na aktualizację Gminnej Ewidencji 

Zabytków oraz opracowanie Programu Opieki nad zabytkami Gminy Kunice na lata 2018 -2021 

w kwocie 15 500,00zł. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

Zadania Gmin w zakresie gospodarki odpadami wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454). 

W 2018r. Gmina Kunice realizowała odbiór i zagospodarowanie na podstawie umowy z firmą 

wybraną w odpowiednim trybie zamówień publicznych.  
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Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych wyniosły 1.077.624,00 zł. 

Jednym z głównych celów prowadzenia gospodarki odpadami przez gminę jest konieczność 

osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, 

co najmniej 50% wagowo oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne w wysokości, co najmniej 70% wagowo. 

Gminy są obowiązane ponadto ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% 

wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia składowania mady 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięte przez Gminę Kunice. 

l.p. 
Poziom według Rozporządzenia 

Ministra Środowiska 

2017 rok 2018 rok 

Wymagany 

poziom 

Osiągnięty 

poziom 

Wymagany 

poziom 

Osiągnięty 

poziom 

1 

Osiągnięty poziom ograniczenia 

składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

[%] 

45 0 40 0 

2 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 

20 40 30 82 

3 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

[%] 

45 83 50 88 
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Gmina Kunice w roku 2018 osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] wymagane do osiągnięcia w roku 2020 wynoszące 50%. Tak 

wysoki poziom został osiągnięty dzięki zainicjowanym między innymi przez Wójta Gminy Kunice 

zmianom ustawowym, które pozwalają obecnie uwzględniać w osiągniętych poziomach odpady 

komunalne odbierane w punktach skupu. 

 

Kod 

odpadu Ilość odpadów odebranych w latach 2017-2018 2017 2018 

150101 Opakowania z papieru i tektury 17,7 15,03 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 40,03 7,81 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 211,445 418,59 

150107 Opakowania ze szkła 32,116 51,24 

160103 Zużyte opony 0 0,442 

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0 0,001 

170101 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 60,48 
40,42 

170102 Gruz ceglany 0 12,12 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 11 

24,08 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 1,12 
10,13 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 302,52 401,54 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1518,22 1206,746 

200307 Odpady wielogabarytowe 30,84 74,36 

200110 Odzież 0 0,093 

200128 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127 0 
0,03 

ex 200199 Popioły z palenisk domowych 
0 

46,43 

200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0 0,018 



str. 50 
 

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 0 0,042 

200135 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 zawierające 

niebezpieczne składniki 0 

0,013 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 0 
0,52 

200399 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
161,48 0 

 

W stosunku do roku 2017 w roku objętym raportem zanotowano spadek ilości odpadów zmieszanych 

niesegregowanych (kod odpadu 200301) o ponad 300 Mg co jest efektem pożądanym z punktu 

widzenia minimalizacji kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego 

przez Gminę Kunice. Wzrosła natomiast o 200 Mg ilość odpadów zmieszanych odpadów 

opakowaniowych (kod odpadu 150106) oraz o niemal 100 Mg ilość odpadów ulegających biodegradacji 

(kod odpadu 200201), co przedstawia poniższy rysunek. 
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Od 1 stycznia 2018r. uległ zmianie sposób odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Zmiana była spowodowana wydaniem 

Rozporządzenia Ministra Środowiska, w którym określił szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy 

wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony oraz wskazał rodzaje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego 

zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Ilość odpadów odebranych w ramach zbiórki akcyjnej w 2017 roku

Zużyte opony

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903

Odpady wielogabarytowe

Odzież

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 zawierające niebezpieczne składniki

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
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Ilość odpadów odebranych w ramach zbiórki akcyjnej w 2018 roku

Zużyte opony

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903

Odpady wielogabarytowe

Odzież

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 zawierające niebezpieczne składniki

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
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Edukacja ekologiczna oraz inne działania miękkie 

W ramach działań edukacyjnych gmina Kunice w 2018r. wykonała wykonywany corocznie 

kalendarz gminny informujący o zasadach segregacji odpadów, aktualnym harmonogramie na 

2019r. oraz innych istotnych kwestiach w zakresie organizacji systemu odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości. 

Zdjęcie okładki kalendarza gminnego na 2019r. 
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W 2018r. Gmina Kunice przystąpiła do konkursu o Puchar Recyklingu i została jego laureatem w 

kategorii edukacja ekologiczna. 

 

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany od 2000 roku i jak informują organizatorzy, 

jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną 

zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. 

Konkurs jest skierowany zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką i 

zagospodarowaniem odpadów. Do konkursu mogą przystąpić także placówki i organizacje 

takie jak: szkoły, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz centra 

edukacji ekologicznej. 

W przypadku gmin i przedsiębiorstw komisja konkursowa ocenia poziomy odzysku 

poszczególnych frakcji odpadów oraz działania edukacyjne. Podmioty te walczą o nagrody 

główne, którymi są Puchary Recyklingu, a także o nagrody za wyniki we frakcjach. Z kolei 

placówki i organizacje konkurują tylko w zakresie prowadzonej ekoedukacji. 

Każdego roku finał konkursu odbywa się podczas prestiżowego Międzynarodowego Kongresu 

Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który w 2018 roku odbył się w Warszawie. 

Konkurs jest organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, najbardziej poczytne i 

rozpoznawalne czasopismo łączące administrację rządową i samorządową z branżą 

komunalną i ochroną środowiska. 

W roku objętym raportem gmina Kunice kontynuowała usługę eco harmonogram. Aplikacja 

przeznaczona na urządzenia telefoniczne typu smartphone ułatwia komunikację z 
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mieszkańcami w sprawach awarii pojazdów, braku możliwości odbioru bioodpadów, 

podstawowymi zasadami przygotowania odpadów do odbioru z terenu nieruchomości, 

zawiera także aktualny harmonogram odbioru. Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie do 

ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty 

sposób zainstalować ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub 

Windows Phone 8.  

W 2018r. Gmina Kunice zamontowała dwa Gminne Punkty Elektroodpadów w 

miejscowościach Kunice oraz Spalona. Odpady zebrane w Gminnym Punkcie Elektroodpadów 

położonym w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A od czerwca 

2018 roku 35,26 kg baterii, 9,18 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego 

(takiego jak telefony, ładowarki itd.), 4,06 kg żarówek, 1,48 kg płyt cd. W 2019r. zebrano 

dotychczas w powyższym punkcie 36,78 kg baterii, 10,43 kg zużytego sprzętu elektronicznego 

małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.), 6,41 kg żarówek oraz 8,59 kg płyt cd. 

Urząd Gminy Kunice przystąpił w 2018 roku do programu every can counts - akcja wsparcia 

recyklingu puszek aluminiowych organizowana przez fundację RECAL. 
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W ramach edukacji skierowanej do  mieszkańców gminy w 2018r. zakupiono 4 kosze do 
segregacji zewnętrznej, jeden został zamontowany na terenie Szkoły Podstawowej w 
Spalonej, drugi koło budynku Urzędu Gminy w Kunicach. 
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14 września 2018r Uchwałą Rady Gminy w Kunicach nr XXXIX/242/18 uchwalony został 

Program ochrony środowiska dla Gminy Kunice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 

2026. 

W ramach procedowania nad projektem planu, nie stwierdzono konieczności opracowania 

prognozy oddziaływania na środowisko dla wskazanego dokumentu. Wójt Gminy Kunice na 

podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…) w dniu 25 maja 2018 roku wyłożył do publicznego 

wglądu projekt „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kunice na lata 2019-2022 z 

perspektywą do roku 2026”. Treść projektu została upubliczniona na stronie internetowej 

www.kunice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, w pokoju 

nr 10. Uwagi i wnioski do ww. projektu można było składać w terminie 21 dni od ogłoszenia 

konsultacji społecznych w siedzibie Urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą 

elektroniczną na adres mailowy kunice@kunice.pl. Rada Gminy w Kunicach będzie oceniała, 

co dwa lata stopień wdrożenia w/w programu, a co za tym idzie realizację wyznaczonych przez 

gminę działań, za pomocą raportów i sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i 

poznać jej przyczyny. 

 

Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Kunice 

Uchwałą Rady Gminy w Kunicach nr III/21/15 z dnia 23 stycznia 2015r. przyjęty został 

regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kunice. 

Zgodnie z przedmiotową Uchwałą wysokość dofinansowania została ustalona na 100% w 
ramach kosztów kwalifikowanych tj. usuwanie, transport oraz utylizację wyrobów 
zawierających azbest. 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania dofinansowania są: 

- Osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego na terenie gminy, w 
szczególności własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, prawo do działki w 
rodzinnych ogrodach działkowych, dzierżawa, najem. 

- Wspólnoty mieszkaniowe, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. 



str. 62 
 

Wnioski są przyjmowane w terminach naboru ogłaszanym każdorazowo w obwieszczeniu 
Wójta Gminy Kunice. 

W 2018r. usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest realizowała 
wybrana firma posiadająca stosowne zezwolenia. 

W roku objętym raportem Wójt Gminy Kunice wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o dofinansowanie na zadanie 

zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Kunice”. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwota dofinansowania nie może przekroczyć 85% 

kosztów kwalifikowanych. W ramach otrzymanej dotacji koszty kwalifikowane wyniosły 

4.800,34 zł, natomiast kwota dotacji 4.080,28 zł. 

W ramach realizacji zadania w 2018 roku usunięto łącznie 11,48 Mg wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kunice w tym ilość odpadu składowanego 3,244 Mg1 oraz 

pochodzącego z demontażu 8,236 Mg. Łączna kwota wydana na realizację pomocy 

mieszkańcom w zakresie dofinansowania zadania z zakresu usuwania, transportu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice wyniosła 4.800,34 zł. 

 

                                                           

1 W roku poprzedzającym raport tj. 2017 usunięto łącznie 13,38 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice 

w tym ilość odpadu składowanego 7,72 Mg oraz pochodzącego z demontażu 5,66 Mg. Łączna kwota wydana na realizację 

pomocy mieszkańcom w zakresie dofinansowania zadania z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Kunice wyniosła wtedy 7.830,00 zł. 

 



str. 63 
 

 

 

 

Monitoring nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Pątnowie Legnickim, zlokalizowane na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 26. 

Monitoring nieczynnych składowisk odpadów reguluje między innymi Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów  

(Dz. U. z 2013r., poz.523), w którym Minister Środowiska określił szczegółowe wymagania 

dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają 

poszczególne typy składowisk odpadów oraz zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki 

prowadzenia monitoringu składowiska odpadów. 

Podział w zakresie sposobu odbioru azbestu z 
terenu nieruchomości 2017 rok

demontaż, transport oraz 
utylizacja azbestu

transport oraz utylizacja

Podział w zakresie sposobu odbioru azbestu z 
terenu nieruchomości 2018 rok

demontaż, transport oraz 
utylizacja azbestu

transport oraz utylizacja
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Monitoring w 2018r. realizowała firma wybrana do realizacji zadania, zapewniająca 

odpowiednie normy w zakresie akredytowanego laboratorium. Koszt monitoringu w 2018r. 

wyniósł 6.150,00 zł. 

Realizacja wniosków o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji 

na podstawie regulacji ustawy z dnia 2 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko. 
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Wykaz podmiotów w stosunku, do których Wójt Gminy Kunice wydał zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawanego na postawie art. 7 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Lp. Przedsiębiorca Adres Decyzja Data ważności 

1 
Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Legnica,  

ul. Nowodworska 60 
GP.6233.1.2015.KG 7.09.2025 

2 
Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych PORTO Sp. z o.o. 

Prochowice, 

ul. Tadeusza 

Kościuszki 8 

GP.6233.2.2017.KG 5.06.2027 

3 
Przedsiębiorstwo Komunalne 

Hemiz-Bis Sp. z o.o. 

Prochowice, 

ul. Sienkiewicza 27c 
GP.6233.1.2018.KG 13.06.2028 
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6. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych 

jednostek samorządu terytorialnego. Reforma systemu oświaty ogłoszona w 2017 r 

spowodowała wygaszanie gimnazjów i przekształcenie 6 oddziałowych szkół 

podstawowych w 8 klasowe szkoły podstawowe tym samym uchwałą nr XXV/139/17 Rady 

Gminy Kunice z dnia 30 marca 2017 r z dniem 1 września 2017 r Gimnazjum w Spalonej 

przekształcono w Szkołę Podstawową w Spalonej. 

Gmina Kunice jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe :   

- Przedszkole Samorządowe „Wyspa Marzeń”  ul. Przedszkolna 2 w Kunicach, 

- Szkoła Podstawowa  im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach, 

- Szkoła Podstawowa  im. Świętej Jadwigi Śląskiej ul. Staropolska 4 w Kunicach, 

- Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Rosochatej, 

- Szkoła Podstawowa ul. Legnicka 52 w Spalonej.    

Ponadto w każdej ze szkół ( a od września 2018 r ) oprócz Szkoły w Kunicach funkcjonuje 

oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 6, 5, 4 i 3 –letnie.  

 

Przedszkole Samorządowe „Wyspa Marzeń” w Kunicach  

Przedszkole Samorządowe „Wyspa Marzeń” w Kunicach prowadzi działalność 

wychowawczo-dydaktyczną od 1 września 2016 r. Jest jednostką budżetową finansowaną 

z budżetu gminy. W roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola Samorządowego „Wyspa 

Marzeń” w Kunicach uczęszczało 119 dzieci natomiast w roku szkolnym 2018/2019  liczba 

dzieci wzrosła do 162 dzieci, co stanowi wzrost o 36 %.   

W roku 2018 placówka zatrudniała kadrę pedagogiczną w ilości 13 nauczycieli w tym 12 z 

magisterskim przygotowaniem pedagogicznym, 1  z licencjackim przygotowaniem 

pedagogicznym. W przedszkolu zatrudnionych jest 14 pracowników obsługi 

administracyjno-technicznej. 

Baza przedszkola to 6 sal dydaktycznych, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia 

zabawowe i amfiteatr oraz basen. 



str. 67 
 

Od września 2018 r Przedszkole powiększyło się o budynek po Punkcie przedszkolnym, 

który został włączony do struktury organizacyjnej Samorządowego Przedszkola „Wyspa 

Marzeń” w Kunicach. Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców 

zwiększając w ten sposób liczbę miejsc w Przedszkolu. 

Opieka nad dziećmi do lat trzech 

Na terenie Gminy Kunice funkcjonuje Niepubliczny Żłobek Krasnoludek w Spalonej, w 

którym opieką objęte są dzieci z terenu gminy. Od roku 2018 Gmina Kunice realizuje ustawę 

o opiece nad dziećmi do lat trzech na podstawie uchwały NR XXXVIII/225/18 Rady Gminy 

Kunice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub 

zatrudniających dziennych opiekunów na ternie gminy Kunice przyznając dotację w 

wysokości 150,00 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Dotacja 

celowa dotyczy finansowania opłaty za pobyt dziecka w wymiarze co najmniej 8 godzin 

dziennie. 

 

Działalność Szkoły Podstawowej  im. Św. Jadwigi w Kunicach 

Do Szkoły Podstawowej w Kunicach w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 93 uczniów oraz  

6 dzieci  do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego. Łącznie 99 uczniów. Natomiast w 

roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza do szkoły 97 uczniów. 

W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli, w tym 13 dyplomowanych, 2 mianowanych,  2 

kontraktowych oraz 8 pracowników niepedagogicznych: 

Realizacja zadań opiekuńczych: 

a. uczniowie są pod stałą opieką GOPS w Kunicach  troje uczniów korzysta z 

obiadów  

b. do szkoły dowożonych jest 15 uczniów z miejscowości Ziemnice i Cegielni  

c. uczniowie z najuboższych rodzin korzystają z pomocy finansowej ze szkolnego 

koła TPD 

d. uczniowie objęci są opieką stomatologiczną i lekarską, przeprowadzana jest 

fluoryzacja  
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e. pedagog i psycholog szkolny sprawował  opiekę prowadząc zajęcia zarówno z 

całą klasą   jak i indywidualne 

f. logopeda objął opieką uczniów mających problemy z wymową 

g. w szkole funkcjonuje świetlica oraz biblioteka  

h. uczniowie klas I – III – 37 ucz. uczestniczą w zajęciach  nauki pływania na 

basenie w Przedszkolu Samorządowym w Kunicach 

i. uczniowie klas  I, II, III, IV, V uczestniczą w projekcie „Owoce w szkole” – 70 

ucz. 

Organizacje działające w szkole: 

    Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

    Samorząd Uczniowski 

    Koło Wolontariatu 

 

Działalność Szkoły Podstawowej w Spalonej 
 

Baza szkoły podstawowej w Spalonej  to: hala widowiskowo-sportowa , zespół boisk „Orlik 

2012”, miejsce odpoczynku i plac zabaw, 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, 

pracownia artystyczna, jadalnia, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, sala oddziału 

przedszkolnego.  

 

Informacja o uczniach 
 

L.p. Uczniowie /dzieci w szkole Rok szkolny  
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019: 

1.  liczba uczniów w szkole kl. I-VII  oraz 
II-III gimnazjalne 

230 - 

2.  liczba uczniów w szkole kl. I-VIII oraz 
III gimnazjalna 

- 190 

3.  liczba dzieci  3- 6cioletnich w     
oddziale przedszkolnym   

25 - 

4.  liczba dzieci 4-6cioletnich  w oddziale 
przedszkolnym 

- 25 

                                                             Razem: 255 215 

 

Dowożenie dzieci do szkoły 
 
Uczniowie klas gimnazjalnych dowożeni są autobusami szkolnymi  ze wszystkich miejscowości 

gminy.  
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Do oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII  zorganizowany jest dojazd uczniów z Ziemnic, 

Kunic, Golanki Górnej oraz Szczytnik Małych.  

 

L.p. Dowożeni do szkoły Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 

1. Kl. I-VII oraz klasy II-III 
gimnazjalne 

210 - 

 Kl. I-VIII oraz III gimnazjalne - 170 

2. Oddział przedszkolny 5 5 

                                                     Razem 215 175 

 
Zatrudnienie pracowników 

Rok szkolny 2017/2018 
 

Rok szkolny 2018/2019 

Administracja i obsługa Pracownicy 
pedagogiczni 

Administracja i obsługa Pracownicy 
pedagogiczni 

 1 sekretarz szkoły  
 na pełnym etacie 
 

12 nauczycieli 
dyplomowanych 
na pełny etat 
 

1 sekretarz szkoły  
 na pełnym etacie 

13 nauczycieli 
dyplomowanych 
na pełny etat 

1 główna księgowa 
w wymiarze 1/8 etatu 
 

3 nauczycieli 
dyplomowanych na 
niepełnym etacie 

1 główna księgowa 
 w wymiarze 1/8 etatu 
 

1 nauczycieli 
dyplomowanych na 
niepełnym etacie 

1 specjalista do spraw płac 
w wymiarze 1/8 etatu 

3 nauczycieli 
mianowanych na 
pełnym etacie 

2 specjalistów do spraw 
płac w wymiarze 1/8 etatu 
(jedna osoba zatrudniona 
na zastępstwo za  
pracownicę przebywającą  
na urlopie rodzicielskim) 
 

4 nauczycieli 
mianowanych na 
pełnym etacie 

1 specjalista do spraw 
administracyjno-
finansowych w wymiarze 
1/8 etatu 
 

3 nauczycieli 
mianowanych  na 
niepełnym etacie 

1 specjalista do spraw 
administracyjno-
finansowych w wymiarze 
1/8 etatu 

1 nauczycieli 
mianowanych  na 
niepełnym etacie 

4 robotnice do prac lekkich 
na pełnych etatach 

3 nauczycieli  
kontraktowych na 
pełnym etacie 

4 robotnice do prac lekkich 
na pełnych etatach 

5 nauczycieli  
kontraktowych na 
pełnym etacie 

2 konserwatorów na 
pełnym etacie 

 

2 nauczyciel stażystów  
na pełnym etacie 
 

2 konserwatorów na 
pełnym etacie 

1 nauczyciel 
stażystów  na pełnym 
etacie 

2 animatorów sportu na 
umowę zlecenie 

2 nauczyciel stażystów  
na niepełnym etacie 

2 animatorów sportu na 
umowę zlecenie 

2 nauczyciel 
kontraktowy  na 
niepełnym etacie 

2 animatorów sportu na 
umowę zlecenie 

  1 nauczyciel 
stażystów  na 
niepełnym etacie 

13 pracowników 28 nauczycieli 14 pracowników 28 nauczycieli 
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Zajęcia pozalekcyjne w szkole 
W szkole były w roku szkolnym 2017/2018 organizowane następujące zajęcia pozalekcyjne: 
- koło  dziennikarskie 
- koło miłośników filmu i teatru 
- warsztaty artystyczne 
- koło miłośników książki 
- koło rowerowe 
- koło szachowe  
- koło taneczno-ruchowe 
- SKS  -piłka nożna   
- SKS – piłka siatkowa 
- szkolne koło wolontariatu 
-  zajęcia logopedyczne 
- zajęcia terapii pedagogicznej 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
- pomoc w nauce z przedmiotów ścisłych 
- koło języka angielskiego 
- koło języka niemieckiego 
W szkole są w roku szkolnym 2018/2019  zorganizowane następujące zajęcia pozalekcyjne: 
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki 
-   zajęcia logopedyczne  
-  warsztaty artystyczne 
- koło szachowe  
- SKS –piłka nożna 
- SKS- piłka siatkowa 
- koło „robotyka” 
- koło taneczne 
- koło dziennikarskie 
- koło miłośników teatru i filmu 
- koło szkolnego wolontariatu 
 
Dożywianie i opieka lekarska 

 

W szkole nie ma stołówki ani gabinetu lekarskiego.  

Szkoła  współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia w Kunicach. Opieka lekarska  w  roku szkolnym 

2017/2018  

 i 2018/2019 polegała na bieżących  przeglądach przeprowadzanych przez pielęgniarkę na 

terenie szkoły oraz badaniach przeprowadzonych przez lekarza-pediatrę i lekarza-stomatologa 

w NPOZ w Kunicach.  

Na terenie szkoły prowadzone jest dożywianie w formie ciepłego posiłku (drugie danie), który 

dostarcza do szkoły firma cateringowa.  Z tej formy  korzystało nieodpłatnie  (odpłatność 
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regulował GOPS w Kunicach lub MOPS w Prochowicach) –8 uczniów  w roku szkolnym 

2017/2018, 9 uczniów w roku szkolnym 2018/2019. 

Uczniowie szkoły z kl. I-V biorą udział w programie „Program dla szkół” – nieodpłatne 

dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (Program KOWR)- 72 

uczniów w roku szkolnym 2017/2018, 108 uczniów w roku szkolnym 2018/2019.  

 

Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 

Szkoła realizowała programy wymiany uczniowskiej ze szkołą w Bruhl, na które 

dofinansowanie z PNWM – w roku 2018 ok 7000zł na programy w Polsce i w Niemczech oraz 

w 2019 ok 5000zł na program w Polsce.  

W Szkole Podstawowej w Spalonej jest realizowany od 01.09.2018 – do 31.08.2020 projekt 

„Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów 

ze szkół podstawowych gminy Kunice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  Projekt polega na 

zorganizowaniu dodatkowych zajęć rozwijających kluczowe kompetencje uczniów, 

prowadzeniu zajęć eksperymentalnych, wyrównawczych, zapewnieniu opieki psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów oraz poszerzeniu kwalifikacji nauczycieli. W ramach projektu w 

roku szkolnym 2018/2019 prowadzone są następujące zajęcia dla uczniów:  

1) Jak skutecznie się uczyć - dla trzech grup uczniów po 6 godzin 

2) Kurs szybkiego czytania ze zrozumieniem - dla trzech grup uczniów po 16 godzin 

3) Trening pamięci i koncentracji - dla trzech grup po 16 godzin 

4) Warsztaty komunikacji w języku obcym - dla dwóch grup po 64 godziny 

5) Eksperyment przyrodniczo-fizyczny- dla trzech grup po 64 godziny 

6) Koło młodego naukowca- 64 godziny 

7) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  - dla  czterech grup po 60 godzin 

8) zajęcia z psychologiem -180 godzin 

9) zajęcia z logopedą-64 godzin 

10) zajęcia z pedagogiem -90 godzin Zajęcia prowadzone są poza zajęciami szkolnymi 

zgodnie z programem i harmonogramem zajęć. 

 W ramach projektu zorganizowane będą wycieczki do Wrocławia oraz Torunia (2 dniowa) 

zgodnie z myślą przewodnią - Połącz naukę, zabawę i sukces w jedno! 
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Remonty w szkole w roku 2018: 

- wyjście ewakuacyjne  z oddziału przedszkolnego 

- malowanie korytarzy szkolnych  

 

Działalność Szkoły Podstawowej w Rosochatej 
 
Baza szkoły to: sala gimnastyczna, 8 sal lekcyjnych, sala komputerowa, plac zabaw pozyskany  

w ramach programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Kunice”, biblioteka 

szkolna, świetlica szkolna, sala oddziału przedszkolnego. Pracownia komputerowa 

wyposażona 

jest w 24 komputery, drukarkę laserową, skaner. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer 

oraz zamontowana jest tablica interaktywna i projektor. 

Informacja o uczniach 

L.p. Uczniowie /dzieci w szkole Rok szkolny  

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019: 

5.  liczba uczniów w szkole kl. I-VII 99 - 

6.  liczba uczniów w szkole kl. I-VIII - 112 

7.  liczba dzieci 6-letnich,5-letnich w   

pierwszym  oddziale przedszkolnym   

15 12 

8.  liczba dzieci 4-letnich,3-letnich w 

drugim oddziale przedszkolnym 

12 11 

                                                             Razem: 126 135 

 

Dowożenie dzieci do szkoły 

Uczniowie z miejscowości Jaśkowice Legnickie, Piotrówek i Grzybiany dowożeni byli  

autobusami Urzędu Gminy.  

L.p. Dowożeni do szkoły Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 

1. Kl. I-VII 54 - 

 Kl. I-VIII - 64 

2. Oddział przedszkolny 4 4 

                                                     Razem 58 68 
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Zatrudnienie pracowników 

Rok szkolny 2017/2018 
 

Rok szkolny 2018/2019 

Administracja i obsługa Pracownicy 
pedagogiczni 

Administracja i obsługa Pracownicy 
pedagogiczni 

 1 sekretarz szkoły  
 na pełnym etacie 
 

9 nauczycieli 
dyplomowanych 
na pełny etat 
 

1 sekretarz szkoły  
 na pełnym etacie 

10 nauczycieli 
dyplomowanych na 
pełny etat 
 

1 główna księgowa 
w wymiarze 1/8 etatu 
 

4 nauczycieli 
dyplomowanych na 
niepełnym etacie 

1 główna księgowa 
 w wymiarze 1/8 etatu 
 

5 nauczycieli 
dyplomowanych na 
niepełnym etacie 

1 specjalista do spraw płac 
w wymiarze 1/8 etatu 

3 nauczycieli 
mianowanych na 
niepełnym etacie 

2 specjalistów do spraw 
płac w wymiarze 1/8 etatu 
(jedna osoba zatrudniona 
na zastępstwo za  
pracownicę przebywającą  
na urlopie rodzicielskim) 
 

4 nauczycieli 
mianowanych na 
niepełnym etacie 

1 specjalista do spraw 
administracyjno-
finansowych w wymiarze 
1/8 etatu 
 

1 nauczyciel  
kontraktowy na 
pełnym etacie 

1 specjalista do spraw 
administracyjno-
finansowych w wymiarze 
1/8 etatu 

1 nauczyciel  
kontraktowy na 
pełnym etacie 
 

2 robotnice do prac lekkich 
na pełnych etatach 

2 nauczycieli  
kontraktowych na 
niepełnym etacie 

2 robotnice do prac lekkich 
na pełnych etatach 

1 nauczyciel  
kontraktowy na 
niepełnym etacie 

konserwator w wymiarze  ½ 
etatu 

 

1 nauczyciel stażysta 
na pełnym etacie 
 

konserwator w wymiarze  ½ 
etatu 
 

 

1 pomoc nauczyciela 
wychowania 
przedszkolnego w 
wymiarze 25/40 

   

8 pracowników 20 nauczycieli 8 pracowników 21 nauczycieli 

 

Zajęcia pozalekcyjne w szkole 

W szkole były w roku szkolnym 2017/2018 organizowane następujące zajęcia pozalekcyjne: 

- koło  młodego matematyka kl. III 

- koło plastyczne kl. I-III 

- koło plastyczne kl. IV-V 

- koło szachowe kl. I- III 

- koło szachowe kl.VI- VII 

- koło taneczne 0- III 
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- koło „Zakręcona nitka” 

- SKS 

- koło informatyczne 

- szkolne koło wolontariatu 

- zajęcia  „Zaprogramujmy przyszłość” kl. I-III 

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia terapii pedagogicznej 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. I-III 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego  

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego. 

 

W szkole są w roku szkolnym 2018/2019  organizowane następujące zajęcia pozalekcyjne: 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I, II, III 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VIII 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w kl. IV i VIII 

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w klasach 0-VII 

- zajęcia logopedyczne kl. 0-VI 

- koło języka angielskiego w kl. V 

- koło plastyczne dla dzieci z kl 0-III 

- zajęcia plastyczne 

- koło szachowe – grupa młodsza kl. I-III  

- koło szachowe grupa zaawansowana – kl. V i VII 

- SKS 

- zajęcia w ramach projektu "Sprawny Dolnoślązaczek" kl. I 

- koło programowania - kl.I 

- koło programowania - kl. III 
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Dożywianie i opieka lekarska 

W szkole  nie ma stołówki ani gabinetu  lekarskiego.  

Szkoła  współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia w Kunicach. Opieka lekarska  w  roku szkolnym 

2017/2018  

 i 2018/2019 polegała na bieżących  przeglądach przeprowadzanych przez pielęgniarkę na 

terenie szkoły oraz badaniach przeprowadzonych przez lekarza-pediatrę i lekarza-

stomatologa w NPOZ w Kunicach.  

Na terenie szkoły prowadzone jest dożywianie w formie ciepłego posiłku (drugie danie), który 

dostarcza do szkoły firma cateringowa.  Z tej formy  korzystało nieodpłatnie  (odpłatność 

regulował GOPS w Kunicach) –4 uczniów  w roku szkolnym 2017/2018, 8 uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019. 

Uczniowie szkoły z kl. I-V biorą udział w programie „Program dla szkół” – nieodpłatne 

dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych (Program KOWR)- 74 

uczniów w roku szkolnym 2017/2018, 78 uczniów w roku szkolnym 2018/2019.  

Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 

Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Rosochatej od listopada 2017r. do października 

2018r. realizowała projekt „Zaprogramuj przyszłość”. Celem programu było wprowadzenie 

programowania do szkół w całej Polsce, promocja szeroko pojętej edukacji cyfrowej i 

wspieranie nauczycieli w ich codziennych działaniach. Szkoła otrzymała zestawy do 

prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne oraz 6 

tabletów. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  prowadzili zajęcia z zakresu programowania 

w klasach 1-3. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia 

Mistrzowie Kodowania. Został zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

W Szkole Podstawowej Rosochatej  jest realizowany od 01.09.2018 – do 31.08.2020 projekt 

„Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów 

ze szkół podstawowych gminy Kunice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  Projekt polega na 

zorganizowaniu dodatkowych zajęć rozwijających kluczowe kompetencje uczniów, 

prowadzeniu zajęć eksperymentalnych, wyrównawczych, zapewnieniu opieki psychologiczno-
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pedagogicznej dla uczniów oraz poszerzeniu kwalifikacji nauczycieli. W ramach projektu w 

roku szkolnym 2018/2019 prowadzone są następujące zajęcia dla uczniów:  

1) Jak skutecznie się uczyć - dla trzech grup uczniów po 10 godzin  

2) Warsztaty komunikacji w języku obcym - dla dwóch grup po 30 godzin   

3) Eksperyment przyrodniczo-fizyczny- dla dwóch grup po 30 godzin  

7) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - dla trzech grup po 30 godzin  

8) zajęcia z psychologiem - 64 godzin  

9) zajęcia z logopedą - 32 godzin  

10) zajęcia z pedagogiem - 32 godzin  

Zajęcia prowadzone są poza zajęciami szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem 
zajęć. 

 W ramach projektu zorganizowane będą wycieczki do Wrocławia oraz Torunia (2 dniowa) 

zgodnie z myślą przewodnią - Połącz naukę, zabawę i sukces w jedno! 

Remonty w szkole w roku 2018: 

- wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły. 

 

Działalność Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

Dane o uczniach 

Stan na dzień 30.09.2018 

 0 I II III IV V VI VII VIII RAZEM 

ilość 
oddziałów 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ilość uczniów 22 19 11 7 19 19 16 18 15 146 

ilość uczniów 
z 
orzeczeniem 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – w ramach realizacji zadania w 

zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy zapewnia 

bezpłatny zorganizowany dojazd dwójki dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy 

(ul. Tatrzańska). Dzieci dowożone są przez autobusy szkolne pod opieką opiekuna dzieci i 

młodzieży. 

Wydatki  w 2018 

 Wartość zgodna z realizacją budżetu za 2018 

Wydatki bieżące na szkołę, w tym utrzymanie 
pomieszczeń WOK Bieniowice i tereny 
sportowo-rekreacyjne 

1 288 565,97 zł. 

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola 361 382,84 zł. 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli  wykorzystano kwotę 6 685,25 zł. Środki 

zostały przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe, studia 

licencjackie, warsztaty, szkolenia, materiały dla nauczycieli i kadry kierowniczej. 

Dotacja  celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe 

 Na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

wykorzystano środki z dotacji celowej w wysokości 13781,78 zł. 

Inwestycje i remonty 

 w ramach realizowanego projektu pozyskano  – trzy monitory interaktywne, jeden 
laptop 

 remont dachu i gzymsu nad toaletami w budynku II 

 remont łącznika w budynku II 

 remont schodów wejściowych do budynku I 

 naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw 

 zakup pomocy do wychowania fizycznego 

 zakup pomocy do świetlicy 

 zakup szafki na podręczniki uczniów do jednej sali lekcyjnej 

 zakup 79 książek – lektur szkolnych 

 bieżące naprawy i malowanie ścian 
Realizowane programy zewnętrzne 

 Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych 

uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice 2018-2020”  

 Szkolny Klub Sportowy – Dolnośląska Federacja Sportu  

 Owoce i warzywa w szkole 
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Zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  

Stan na dzień 30.09.2018 

etaty 26,44 

osoby 34 

Nauczyciele -etaty 16,44 

Nauczyciele - osoby 21 

Pracownicy administracji i obsługi - etaty 10 

Pracownicy administracji i obsługi - osoby 13 

 
 
W szkole zatrudnionych jest : 

 13 nauczycieli pełnozatrudnionych 

  8 nauczycieli w niepełnym wymiarze 
 
 
Podział nauczycieli  zatrudnionych w szkole pod względem stopni awansu zawodowego 
przedstawia się w sposób następujący: 

 stażystów      0 

 kontraktowych     5 

 mianowanych     9 

 dyplomowanych  7 
 
 
Nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje 
do nauczanych przedmiotów. Jeden nauczyciel za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
prowadzi zajęcia z techniki i wiedzy o społeczeństwie. 
 

Osiągnięcia uczniów zostały szeroko rozpisane w sprawozdaniach dostarczanych do Urzędu 

Gminy na zakończenie każdego semestru. 
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7. KULTURA I SPORT 
 

Kultura i sport to ważny obszar aktywności gminy, który znacząco wpływa na jakość życia 

mieszkańców. W gminie Kunice zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Kunicach. 

Przychody GOKiS Kunice w roku 2018 kształtowały się w następujący sposób : 

L.P  2018 

1 Przychody 2 179 699,65 

2 -własne 162 499,65 

3 -dotacje 2 017 200,00 

4 Koszty 2 194 103,15 

5 -wynagrodzenia 1 078 913,40 

6 - podatki 77 242,00 

7 -ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia dla pracowników 

207 527,52  

8 -pozostałe (w tym opłaty na media: gaz, 
prąd, woda) 

830 238,23 
174 965,98 

 

       
 

 

 
 

2017200

162499,65

Przychody GOKIS 

Dotacje

Przychody własne
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 Przy GOKIS Kunice działa 11  świetlic wiejskich w takich miejscowościach jak: Spalonej, 
Golance Górnej, Szczytnikach Małych, Szczytnikach nad Kaczawą, Pątnowie Legnickim, 
Bieniowicach, Miłogostowicach, Rosochatej, Grzybianach, Jaśkowicach, Piotrówku.  
 
                   Na terenie gminy Kunice działają trzy biblioteki wszystkie przy Ośrodkach Kultury: 
w Kunicach, Rosochatej, Spalonej.  
          GOKIS Kunice dysponuje również boiskami sportowymi i placami zabaw m.in.w  

Kunicach, Pątnowie, Grzybianach, Miłogostowicach, Spalonej, Szczytnikach Małych, 

Szczytnikach nad Kaczawą, Ziemnicach. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zrealizował dwa projekty, na które została 

przyznana dotacja od Fundacji „Wrzosowa Kraina” z Chocianowa w ramach Programu „Działaj 

Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: 

1. „Letnia przygoda edukacyjna. Warsztaty przyrodnicze, plastyczne i ruchowe” kwota: 

3000,00 zł (integracja najmłodszych mieszkańców gminy Kunice, organizacja warsztatów 

przyrodniczych, wycieczek, spotkań dla dzieci) 

2. „Polska Kuchnia”   kwota: 3000,00 zł (organizacja warsztatów kucharskich i florystycznych 

dla mieszkańców gminy Kunice). 

W 2018  roku GOKIS otrzymał dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 1 – Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2016-2020 w kwocie: 7 200,00 zł. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  świadczy usługi w zakresie: organizacji imprez  rekreacyjnych 
oraz sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

1078913,4

77424

207527,52

174965,98

655272,25

KOSZTY GOKIS

Wynagrodzenia

Podatki

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia dla pracowników

Opłaty za media

Pozostałe
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W 2018 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował następujące projekty artystyczne 
oraz imprezy sportowe: 

Turnieje Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kunice w Spalonej 

Mistrzostwa gminy Kunice w tenisie stołowym -Kunice 

Turniej brydża sportowego - Kunice 

Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne „HERKULES 2018” Kunice 

Rajd Dwóch Jezior Kunice-Jaśkowice-Kunice (Nordic Walking) 

Turniej oldbojów w piłce nożnej w Bieniowicach 

Turniej tenisa ziemnego w Bieniowicach  

Turniej o Puchar lata w piłce nożnej w Jaśkowicach 

Dzień Dziecka  

Koncert Gabriela Fleszara - Szczytniki nad Kaczawą ( z okazji dnia matki) 

Przyjęcie grupy dzieci z Ukrainy w Kunicach (zajęcia sportowe, pływanie motorówką, 

poczęstunek) 

Konkurs ortograficzny w Golance Górnej 

Turniej Szachowy w Pątnowie 

Turniej Szachowy w Rosochatej  

Konkurs Piosenki Polskiej w Szczytnikach nad Kaczawą 

Koncert jesień po Irlandzku zespołu Irish JAM w Szczytnikach nad Kaczawą 

Występ teatrzyku kukiełkowego w Szczytnikach Małych 

Występ kabaretowy "Łowcy. B" z okazji dnia kobiet 

Koncert Doroty Chruściel z okazji Dnia Kobiet w Bieniowicach w programie New York...New 

York 

Konkurs na palmę, wypiek wielkanocny, pisankę (Rosochata) 

Warsztaty robienia pisanek ( w placówkach GOKiS – Jaśkowice, Pątnów, Grzybiany) 

Dzień Babci i Dziadka (Rosochata) 

Konkursy plastyczne ( w placówkach GOKiS) 

Gminny konkurs układania puzzli w Golance Górnej 

"Bezpieczne wakacje" Rosochata 

Impreza ludowa "Biesiada Przyjaciół" Jaśkowice 

Konkurs recytatorski "Pegazik" w Bieniowicach  

Półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych  
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Imprezy z okazji świąt majowych (Grzybiany, Pątnów, Bieniowice, Spalona, Golanka Górna,  

Kunicka majówka z koncertem zespołu "Strachy na lachy" 

"Noc Świętojańska" Jaśkowice,  

Turniej tenisa stołowego  - Szczytniki Małe 

Przedstawienia teatralne w Jaśkowicach 

Organizacja zabawy andrzejkowej 

Organizacja zabawy sylwestrowej  

Wycieczki autokarowe dla dzieci w okresie ferii zimowych 

Półkolonie w okresie wakacji 

Wycieczki autokarowe dla dzieci w okresie wakacji 

Rozpoczęcie wakacji Szczytniki nad Kaczawą,  

Konkurs ekologiczny Szczytniki nad Kaczawą, 

Lekcje biblioteczne 

Koncert oraz spotkanie autorskie z Krzesimirem Dębskim i Anną Jurksztowicz w Spalonej 

Gminny konkurs wokalny w Szczytnikach nad Kaczawą 

Konkurs na potrawy Bożonarodzeniowe w Spalonej 

Impreza "Dary Jesieni" w Spalonej 

Dożynki gminne w Jaśkowicach 

Kiermasz/jarmark Bożonarodzeniowy w Kunicach 

Kunicki Bieg Reggae  

Festiwal Reggae  

Folk Biesiada w Kunicach  

Gminny konkurs Mini Playback Show w Miłogostowicach 

Gminny konkurs układania puzzli w Golance Górnej 

Festiwal Piosenki Żeglarskiej Szanty Kunice 2018 

Bal malucha w Grzybinach 

Konkurs Dary Jesieni w Pątnowie 

Święto ziemniaka w Szczytnikach Małych 

Koncert z okazji Święta Niepodległości w Jaśkowicach 

Koncert z okazji Święta Niepodległości w Spalonej 

Zabawy mikołajowe ( dla wszystkich miejscowości) 

Gminny konkurs grillowania w Miłogostowicach 
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Sport w gminie Kunice 

Dnia 28 czerwca 2012 r. Rada Gminy Kunice podjęła Uchwałę NR XIX/104/2012 w sprawie 

określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finasowania zadań z 

zakresu sportu na terenie Gminy Kunice w oparciu o ustawę o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

178) określiła przedmiot i zasady  udzielania dotacji przez Gminę Kunice dla Klubów 

Sportowych działających na terenie gminy.    

 Na podstawie podjętej Uchwały NR XXXII/192/17 Rady Gminy Kunice z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2018 rok przyznano dotacje celowe przekazane 

na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania 

z zakresu sportu w wysokości: 248 600,00 zł. Z ogólnej kwoty dotacji została sfinansowana 

działalność klubów: 

1. Klub Sportowy „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich klub w roku 2018 grał w klasie A 

oraz pozyskał 22 zawodników,    

2. Klub Sportowy „KACZAWA” w Bieniowicach           

3. Ludowy Zespół Sportowy „Mewa” Kunice           

4. Ludowy Klub Sportowy „Ikar” Miłogostowice piłkarze klubu należą do klasy B 

w rozgrywkach,                  

5. Klub Sportowy „Unia Rosochata” drużyna prowadziła rozgrywki w klasie B,          

6. Uczniowski Klub Sportowy SPALONA w Spalonej dotacja została wykorzystana na 

organizację gry w piłkę siatkową, piłkę nożną, piłkę ręczną i koszykową,  

7. Klub Sportowy Mała Unia Rosochata przeznaczyła dotację na pokrycie kosztów gry 

grupy młodzików i żaków, którzy uczestniczyli w meczach i turniejach.    

 

Dodatkowe informacje o działających na terenie gminy Kunice klubach sportowych w roku 

2018 

 

Ludowy zespół Sportowy „Mewa Kunice” : 

Drużyna seniorska prowadziła rozgrywki w klasie A grupa 2 natomiast drużyna młodzieżowa 

Młodzik 2006-2007 w 1 lidze okręgowej Młodzików gr. 5 zajmując 4 miejsce na 7 drużyn. Jest 

to ich pierwszy sezon w tej kategorii co przy nowych zasadach gry w tym roczniku, to 

zakończenie fazy jesiennej stanowi miłą niespodziankę. Drużyny młodzieżowe Mewy Kunice 
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znane są w województwie i zarówno w Polsce. Orliki Mewy Kunice reprezentowali gminę w 

ogólnopolskim turnieju w Koninie o Puchar Muszkieterów zajmując 6 miejsce na 14 drużyn. 

Młodzi sportowcy są obserwowani przez inne kluby z naszego regionu. W ciągu roku dwóch 

zawodników zostało przyjętych w szeregi klubu Zagłębie Lubin, gdzie kontynuują swoją 

karierę.         

Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „KACZAWA” 

W 2018 roku drużyny piłkarskie klubu sportowego „Kaczawa” prowadziły rozgrywki w klasie 

Okręgowej seniorów oraz młodzieżowych: juniorzy, trampkarze, młodzicy i orlicy. Zawodnicy 

zrzeszeni w klubie uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach – treningach prowadzonych przez 

kompetentną kadrę. Dla drużyn piłkarskich zorganizowano kilka turniejów, drużyny 

młodzieżowe i dziecięce uczestniczyły w turniejach organizowanych przez OZPN Legnica.        

Klub Sportowy „Albatros” Jaśkowice Legnickie 

Drużyna młodzieżowa „Junior Starszy” w roku 2018 zakończyła rozgrywki  na 4 miejscu drużyn, 

przy czym pozyskaliśmy 22 zawodników. Klub „Albatros” w 2018 roku prowadził rozgrywki w 

klasie A, które zostały zakończone na 9 miejscu na 16 drużyn. Staramy się zapewnić wszystkim 

chętnym uczestnictwo i dostęp do zajęć sportowych prowadzonych przez Klub pod nadzorem 

trenerów z kwalifikacjami. Dzieci i młodzież jest zadowolona, że mogą spełniać swoje marzenia 

sportowe.  

Ludowy Klub Sportowy „Ikar Miłogostowice”  

W roku 2018 mecze rozgrywała drużyna Seniorów oraz drużyna Juniorów. Seniorzy rozegrali 

28 meczy B Klasy oraz Pucharu Polski. Rozegrali 12 meczy sparingowych. Ponadto regularnie 

uczestniczyli w cotygodniowych treningach w Miłogostowicach, na boisku Orlik oraz w hali 

sportowej w Spalonej. Łącznie w zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 45 zawodników, w 

tym; 28 seniorów i 17 juniorów. Rozgrywając mecze piłki nożnej oraz wspólnie trenując, 

zawodnicy poznawali i uczyli się zasad tej dyscypliny sportu i uczciwej, fair play rywalizacji oraz 

kultury na boisku.     
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Klub Sportowy „Unia Rosochata”      

Zgodnie z założeniami na koniec sezonu drużyna zajęła 4 miejsce i prowadziła rozgrywki 

w klasie B. treningi zawodników prowadzone są 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Oprócz 

meczów mistrzowskich piłkarze rozegrali liczne sparingi przygotowawcze oraz turnieje m. in. 

O „Puchar Wójta Gminy Kunice”. Duży wkład w prace wnoszą przedstawiciele Klubu, jak 

również zawodnicy poprzez pomoc w koszeniu boiska i utrzymaniu czystości na terenie 

obiektu.      

Uczniowski Klub Sportowy SPALONA  

Realizacja zadania w roku 2018 odbywała się pn. Gry zespołowe to jest to i odbywała się 

poprzez organizację stałych treningów gry w piłkę siatkową, piłkę nożną, piłkę ręczną 

i koszykową. Zajęcia sekcji piłkarskiej oraz sekcji siatkarskiej odbywały się 2 razy w tygodniu – 

każda sekcja 4 godziny tygodniowo. Zaś treningi sekcji piłki koszykowej i ręcznej odbywały się 

raz w tygodniu po 2 godziny.  

Klub Sportowy ”Mała Unia” przy Stowarzyszeniu „Mała Unia” w  Rosochatej   

W rozgrywkach OZPN występowały grupy młodzików i żaków, natomiast do rundy jesiennej 

zostali zgłoszeni orlicy i żacy. Oprócz rozgrywek OZPN zawodnicy uczestniczyli w wielu 

meczach i turniejach. Klub zorganizował kilka wydarzeń m. in. „UNIA TALENT CUP”, w którym 

nie była prowadzona klasyfikacja końcowa, a zawodnicy zostali nagrodzeni indywidualnie. 

Turniej został rozegrany w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto drużyna wystąpiła w 

KGHM KIDS CUP, prezentując się znakomicie.     
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8.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

System bezpieczeństwa publicznego Gminy tworzony jest przez Ochotnicze Straże Pożarne. 

Na terenie gminy funkcjonują 2 jednostki w Kunicach i Miłogostowicach , w tym OSP Kunice w 

ramach krajowego systemu ratownictwa gaśniczego. Obie jednostki mają charakter prawny 

stowarzyszenia i funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Z mocy 

ustawy zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy. 

Zgodnie z art.32 ust.2 ustawy przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia 

i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. W roku 2018 

środki finansowe przeznaczone na ten cel wyniosły budżet gminy – 223.280 zł. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach zrzesza 34 członków czynnych oraz 16 wspierających. 

Wyposażona jest w samochód pożarniczy średni marki Mercedes, lekki marki Ford Transit oraz 

star typu wysięgnik. W roku 2018 zakupiono ze środków gminnych mundury bojowe, buty 

skuterowe, mundury wyjściowe, rękawice, kominiarki oraz inny sprzęt pożarniczy. W roku 

2017 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został zintegrowany system 

alarmowania i ochrony ludności DSP-50 oraz system zdalnego rozgłaszania za pomocą modułu 

GSM DTG – 50 za kwotę 8.954 zł.  OSP Kunice w roku 2018 uczestniczyło w różnych zdarzeniach 

począwszy od pożarów po zdarzenia drogowe, zabezpieczenia imprez. Łącznie brano udział w 

181 działaniach. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłogostowicach zrzesza 27 czynnych członków, 3 wspierających 

oraz 6 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wyposażona jest w samochód pożarniczy 

marki Steyer oraz niezbędny sprzęt ratownictwa przeciwpożarowego. W roku 2017 w ramach 

środków budżetowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne wybudowano garaż dla OSP 

Miłogostowice. Koszt inwestycji wyniósł 128.711 zł. OSP Miłogostowice w roku poprzednim 

brała udział łącznie w 16 zdarzeniach w tym 8 pożarach, 2 wypadkach drogowych oraz 6 innych 

zdarzeniach związanych m.in. z usuwaniem wiatrołomów. W roku 2018 Gmina pozyskała 

środki w wysokości 37.818 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa tj. 

rozpieracza kolumnowego oraz defibrylatora wraz z zestawem. Łączny koszt urządzeń opiewał 

na kwotę 38.200 zł. Sprzęt został przekazany dla jednostek OSP Kunice i Miłogostowice. 
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9. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE 

OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 r. 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kunice Nr I/4a/90 z dnia 07 czerwca 1990 roku utworzono 

jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach".  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach jest jednostką organizacyjną Gminy Kunice 

utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy 

społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. 

Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby  możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych 

potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w 

miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze 

środowiskiem.  

Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej 

w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie: 

▪ zasiłków, 

▪ opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami, 

▪ dożywiania, 

▪ udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, 

▪ kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej, 

2) udzielenie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i 

psychologicznego, 

3) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych, 

4) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków energetycznych, 

5) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłku dla opiekuna, 

6) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych, 

7) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego, 

8) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

9) prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów (stypendia szkolne), 

10) prowadzenie postępowania w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

11) prowadzenie postępowania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

Gminny Zespół, Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Kunicach, 

12) powadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny, 

13) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 

innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

14) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach 

Programu „Rodzina 500+”, 

15) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach ustawy „ Za życiem”, 

16) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach Programu Dobry Start. 

 

W ośrodku pracuje 9 osób, w tym: 

 Kierownik, 

 3 pracowników socjalnych, w tym 1 specjalista pracy socjalnej, 

 inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 podinspektor d.s świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, 

 podinspektor d.s świadczeń rodzinnych, 

 główna księgowa (3/4 etatu), 

 Asystent Rodziny (1/2 etatu)
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REALIZACJA ZADAŃ 

LP ZADANIE WYDATKI UWAGI 

1 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 198 761,14 

 
Wydatki w rozdz. 85202 § 4330 wyniosły w 2018 roku 215 
453,25 zł. Wkład rodzin w koszty utrzymania wyniósł 16 692,11 
zł i pomniejszał wydatki w rozdziale. Ostateczny koszt zadania 
wyniósł w 2018 roku – 198 761,14 zł.  

środki własne 198  761,14 

środki zlecone 0,00 

ilość osób  9 

ilość świadczeń 90 

2 

RODZINY ZASTĘPCZE 49 528,55 Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku.  

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w 
kosztach utrzymania 9 dzieci w rodzinach zastępczych. 

środki własne 49 528,55 

środki zlecone 0,00 

liczba dzieci 9 

3 

WSPIERANIE RODZINY (ASYSTENT RODZINY) 18 000,00 Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. GOPS Kunice zatrudniał 
asystenta rodziny, w wymiarze 0,5 etatu w ramach umowy 
zlecenia.   

Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało 
objętych 7 rodzin z terenu Gminy Kunice.  

środki własne 13 278,00 

środki zlecone 4 722,00 

liczba rodzin 7 

4 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 1 775 112,81 W ramach zadania Ośrodek wypłaca świadczenia rodzinne, 
zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego.  Ilość rodzin korzystających z tej formy 
pomocy utrzymuje się na podobnym poziomie. Wzrasta liczba 
osób niepełnosprawnych korzystających z tej formy pomocy.  

środki własne 10 130,00 

środki zlecone 1 764 982,81 

liczba rodzin 373 

5 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH 31 215,67 Obserwuje się spadek liczby osób korzystających, ze względu na 

starzenie się społeczeństwa. Cześć osób korzystających z tej środki własne 4 660,99 
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środki zlecone 26 554,68 formy wsparcia ze względu na wiek otrzymała uprawnienia do 
świadczeń z FUS. 

ilość osób  35 

ilość świadczeń 365 

6 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 79 343,26 Spadek liczby świadczeniobiorców świadczeń z pomocy 

społecznej spowodowany jest spadkiem liczny rodzin z dziećmi 

korzystających z pomocy społecznej. Rodziny te usamodzielniły 

się w związku z otrzymywaniem wsparcia finansowego w 

ramach rządowego programu Rodzina 500plus 

 

środki własne 28 343,26 

środki zlecone 26 554,68 

liczba rodzin 35 

liczba osób w rodzinach 365 

7 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 8 858,71 W okresie sprawozdawczym tj. w 2018 r. : 
- wypłacono 55 DM na kwotę 7 961,59, 
- wypłacono 59 DE 59 na kwotę 897,12 zł.  
Łącznie w okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy 
korzystało 6 rodzin: 

środki własne 7 961,59 

środki zlecone 897,12 

liczba świadczeń 114 

8 

ZASIŁKI STAŁE 52 842,73 W 2018 zasiłek stały pobierało 21 osób – 6 osób pozostających 

w rodzinie i 15 osób samotnie gospodarujących. Liczba ta 

spadła w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, 

zmianie uległa również ilość świadczeń (część 

świadczeniobiorców pobierała omawiane świadczenie 

niepełny rok budżetowy, część świadczeniobiorców uzyskała 

uprawnienie do świadczeń emerytalnych z FUS).   

środki własne 0,00 

środki zlecone 52 842,73 

liczba rodzin 15 

liczba świadczeń 114 

9 

UTRZYMANIE OŚRODKA 487 253,71 

------------------------------------------------------------------------------ środki własne 107 522,82 

środki zlecone 379 730,89 

 DOŻYWIANIE 63 200,00 
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10 środki własne 29 000,00 Dodatkowo GOPS od 2016 r. rozpoczął współpracę z Caritas 
Diecezji Legnickiej w zakresie nieodpłatnej dystrybucji 
artykułów spożywczych wśród osób najbardziej 
potrzebujących.  

Do tej formy pomocy zostało zakwalifikowanych w 2018 roku 
120 osób w 52 rodzinach. 

środki zlecone 34 200,00 

liczba osób korzystających z posiłku (dzieci i dorośli) 34 

liczba osób korzystających z zasiłku na zakup żywności 92 

liczba posiłków 2649 

liczba świadczeń na zakup posiłku  135 

11 

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE  23 833,32 W 2018 r. na mocy porozumienia łącznie mogło pracować 16 
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej.  W trakcie roku budżetowego w 
różnych okresach prace społecznie – użyteczne zorganizowano 
dla 24 osób bezrobotnych, nie przekraczając miesięcznego 
limitu osób określonego w porozumieniu.  

środki własne 23 833,32 

środki z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wydatków) 32 771,88 

środki przekazane na wynagrodzenie (śr własne + fer.) 56 605,20 

liczba osób 16 

12 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 25 990,40 
Stypendia wypłacono dla 25 uczniów . Wypłata stypendium 
nastąpiła po rozliczeniu przyznanej kwoty oryginałami 
imiennych faktur bądź rachunków i innych dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki na zakup pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

środki własne 5 198,08 

środki zlecone 20 792,32 

liczba uczniów 25 

liczba świadczeń (stypendiów) 244 

13 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W RAMACH PROGRAMU RODZINA  PLUS 4 380 294,80 

Zadanie w całości finansowane  z środków zleconych. Zauważa 
się wzrost liczby dzieci  uprawnionych do w/w świadczenia.  

środki własne 0,00 

środki zlecone 4 380 294,80 

liczba dzieci 847 

liczba świadczeń 8655 

14 
ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 PLUS 289 200,00 

środki własne 0,00 
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środki zlecone 289 200,00 Zadanie realizowane od 06/2018 roku. Program rządowy Dobry 

Start tj. 300 zł jednorazowej wyprawki szkolnej. Pierwsze 

wypłaty świadczeń nastąpiły w 07/2018 r. 

 
liczba świadczeń 934 

15 

KARTA DUŻEJ RODZINY 179,88 W okresie sprawozdawczym GOPS Kunice przyjął 26 
wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Łącznie na obsługę Ośrodek wydatkował 179,88 zł na zakup 
materiałów i wyposażenia w § 4210 
rozdziału.  

środki własne 0,00 

środki zlecone 179,88 

liczba rodzin (stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego) 117   

16 

OCHRONA ZDROWIA 851,86 

W 2018 r. przeprowadzono 12 rodzinnych wywiadów 
środowiskowych i wydano 10 decyzji w sprawie potwierdzenia  

środki własne 0,00 

środki zlecone 851,86 

liczba wydanych decyzji  10 

17 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 3 561,20 

Osoby, które ze względu na wiek, chorobę, lub inne przyczyny 
wymagają pomocy mogą ubiegać się o tą formę pomocy. W 
2018 roku z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.  

środki własne 3561, 20 

środki zlecone 0,00 

środki wpłacone przez osoby (jako częściowa refundacja wydatków) 4 104,80 

łączny koszy świadczonych UO (śr. własne + śr. zwrócone ) 7 666,00 

liczba osób objętych pomocą 2 

SUMA, w tym: 7 488 028,04  

środki własne 481 778,95  

 środki zlecone 7 006 249,09  
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10. OCHRONA ZDROWIA 
 

W gminie Kunice usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia świadczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunicach. Udzielanie świadczeń medycznych odbywało się w 

dwóch ośrodkach tj. w Kunicach oraz do 30.06.2018 r. w punkcie lekarskim w Jaśkowicach 

Legnickich. W obu ośrodkach czynne były poradnie lekarza podstawowej opieki medycznej a 

ponadto w ośrodku zdrowia w Kunicach czynne były poradnie : ginekologiczno-położnicza, 

okulistyczna, neurologiczna, otolaryngologiczna, stomatologiczna oraz dział fizjoterapii. 

Na początku roku 2018 z ośrodków korzystało 5.181 pacjentów a już na koniec roku 2018 

odnotowano wzrost i było ich 5.303. 

W ciągu roku udzielono 21.152 porad w poradni ogólnej, 5.085 w poradni dziecięcej, 1.057 

porad w poradni ginekologiczno-położniczej, 1.749 porad w poradni stomatologicznej, 2.048 

w poradni okulistycznej, 1.064 porad w poradni neurologicznej, 1.286 w poradni 

otolaryngologicznej. Środki NFZ bilansują poszczególne poradnie w wysokości zawartego 

kontraktu na całość ambulatoryjną opieki specjalistycznej. W poradni podstawowej opieki 

zdrowotnej na stałe zatrudnionych jest 3 lekarzy pierwszego kontaktu. Dodatkowo 

zatrudniona została specjalistka pediatrii jeden raz w tygodniu, która nadzoruje szczepienia 

dzieci i wykonuje badania bilansowe. 

Ośrodek Zdrowia w Kunicach realizował program profilaktyki raka szyjki macicy oraz 

profilaktykę chorób układu krążenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

W roku 2018 rozpoczęto realizację programu rehabilitacji dla mieszkańców gminy, na 

podstawie podpisanej umowy z Gminą Kunice która finansuje usługi rehabilitacji leczniczej w 

ramach przyjętego programu „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kunice, na lata 

2018-2019. Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kunice nr XL/250/18 z dnia 18 

października 2018 r w sprawie przyjęcia programu „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców 

gminy Kunice na lata 2018-2019”.  

Ponadto ośrodek organizował akcje dodatkowych badań m.in. słuchu, poziomu cholesterolu, 

cukru. 
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Ośrodek Zdrowia w Kunicach zainwestował w roku 2018 w wyposażenie do poradni 

Rehabilitacyjnej : zakupiono aparat SIRIO z głowicą do głębokiej stymulacji kawitacyjnej, 

aparat do laseroterapii, bieżnię, orbitek KETLER oraz stół rehabilitacyjny Massage. Do poradni 

laryngologicznej zakupiono lampę naczołową Riester, do poradni okulistycznej soczewkę 

Volka oraz zestaw szafek z szufladami. Największym wydatkiem inwestycyjnym był unit 

stomatologiczny za kwotę 49.000 zł przeznaczony dla poradni stomatologicznej. Ośrodek 

wyposażono w stolik dla niemowląt, stoliki zabiegowe do gabinetu zabiegowego oraz dwie 

drukarki do Rejestracji i poradni ginekologicznej. 

Łączna kwota, jaka została wydana na w/w zakupy wyniosła 100.235,75 zł. 

Ośrodek Zdrowia bilansuje się i wynik finansowy za rok 2018 jest dodatni i wynosi 119.046 zł. 

 

11.  REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII W ROKU 2018 
 

Z ZAKRESU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

Zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami /oraz art. 

10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  / Dz. U. z 2019r. poz. 852 / 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gminy. Realizacja wymienionych zadań  jest prowadzona w postaci Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii uchwalanego corocznie przez radę gminy. Zadania ujęte  w GPPiRPA oraz PN  

finansowane są  z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Opłata jest naliczana na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 

poprzednim. 
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Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan finansowy w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatkowanie środków finansowych w 

latach 2017 i 2018 przedstawia się następująco: 

 

 

 

Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy zaliczyć: 

1. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

2. finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programów 

profilaktycznych, 

3. współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy oraz  finansowanie programów i 

warsztatów dla osób opuszczających MIW, 

4. realizacja programów profilaktycznych / spektakle i warsztaty profilaktyczne, 

happeningi artystyczne/, 

5. finansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, 

Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
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6. działania podejmowane przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą 

zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. 

Finansowanie powyższych działań  w roku 2017 i 2018 przedstawiają poniższe wykresy. 

 

 

 

29960

14850

3078
6892

692
4200

2017 rok
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
realizacją programów profilaktycznych

Współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy oraz  
finansowanie programów i warsztatów dla osób 
opuszczających MIW

Realizacja programów profilaktycznych / spektakle i warsztaty 
profilaktyczne, happeningi artystyczne/

Finansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego 
dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

Działania podejmowane przez członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą 
zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu
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2018 rok
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
realizacją programów profilaktycznych

Współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy oraz  
finansowanie programów i warsztatów dla osób 
opuszczających MIW

Realizacja programów profilaktycznych / spektakle i warsztaty 
profilaktyczne, happeningi artystyczne/

Finansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego 
dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

Działania podejmowane przez członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą 
zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu
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Działania profilaktyczne podejmowane w ramach realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych , 

letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych w 

szkołach przyczyniają się do pogłębienia wiedzy na temat uzależnień i przeciwdziałania im. 

 Z prowadzonych badań oraz obserwacji wynika, że większość uczniów zareagowałoby                        

w sytuacji bycia świadkiem agresywnego zachowania, co jest pozytywnym zjawiskiem i 

pokazuje, iż młodzi ludzie nie są obojętni wobec zjawiska agresji.   Należy zaznaczyć, że  

młodzież nasza  dostrzega ryzyko szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

/ narkotyki, dopalacze, alkohol /, większość deklaruje, że nie sięgnęłoby po narkotyki, nawet 

gdyby nadarzyła się ku temu okazja. Świadczy to o dużej świadomości związanej ze 

szkodliwością substancji odurzających.   

 Program określa działania skierowane do całej społeczności gminy Kunice, która 

spotyka się z problematyką uzależnień, w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od alkoholu    i narkotyków, ich rodziców i nauczycieli, osób dorosłych 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy, 

osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. 

 Jednym z przedsięwzięć jest edukowanie i wskazywanie alternatywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktami, jak skutecznie 

bez używek rozładować napięcie i agresję.    

 Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii chociaż w minimalnym stopniu udaje nam się uzmysłowić 

najmłodszej grupie naszego społeczeństwa, że życie bez używek ma sens i może być „ Fajne ”. 

 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności ustanawiany 

jest każdego roku przez radę gminy w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. 

Obowiązek przyjęcia programu wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt. Głównym celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz 

zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom. Program realizowany jest we współpracy ze 

schroniskiem, lekarzem weterynarii, towarzystwem ochrony zwierząt, społecznymi 
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karmicielami oraz gospodarstwem rolnym w przypadku konieczności pomocy zwierzętom 

gospodarskim. W ramach Programu Gmina Kunice poszukuje nowych właścicieli dla 

bezpańskich zwierząt, zakupuje karmę dla kotów wolno żyjących,  finansuje zabiegi sterylizacji 

i kastracji oraz leczenie weterynaryjne, a także zleca uprawnionym podmiotom odławianie 

bezdomnych psów i ich transport do schroniska. Całkowity koszt realizacji programu w 2018r. 

wyniósł 77860,56 zł, z czego najwięcej środków przeznaczono na odłowienie i umieszczenie 

bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt. Realizacja Programu każdego roku przynosi 

oczekiwane efekty i pozwala na poprawę losu bezbronnych zwierząt, do czego przyczyniają się 

także działania edukacyjne.  

 

Realizacja Programu współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie Gminy Kunice podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku realizowany 

był roczny „Program współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” uchwalony 

Uchwałą Nr XXX/168/17 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 października 2017 r. w spawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Program 

realizowany był w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. 

 

Ocena realizacji programu w oparciu o mierniki 

Wyszczególnienie 
 

 2017 rok 
 

 2018 rok 

Wysokość środków finansowych   na realizację 
programu zaplanowanych w budżecie gminy - 
ogółem 

65.000,00 zł 45.000,00 zł 

w tym z zakresu:   

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

5.000,00 zł 0,00 zł 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
15.000,00 zł 10.000,00 zł 

przeciwdziałania i uzależnienia patologiom 
społecznym  

30.000,00 zł 20.000,00 zł 

wypoczynek dzieci i młodzieży  15.000,00 zł 15.000,00 zł 
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Wysokość środków finansowych przekazanych 
organizacjom pozarządowym na wspieranie realizacji 
zadań publicznych w formie dotacji - ogółem 

42.307,80 zł 30.000,00 zł 

w tym z zakresu:   

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

0,00 zł 0,00 zł 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
12347,80 zł 

 
9.890,67 zł 

przeciwdziałania i uzależnienia patologiom 
społecznym  

29.960,00 zł 20.000,00 zł 

wypoczynek dzieci i młodzieży  0,00 zł 0,00 zł 

INNE MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 
 

Liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert 
1 

 
1 

Liczba organizacji pozarządowych, którym gmina 
udzieliła wsparcie na realizację zadań publicznych  

5 7 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 
w otwartych konkursach ofert 

6 7 

Liczba umów zawartych na realizację zadań 
publicznych  

5 7 

 

Na realizację Programu współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2018, nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadań publicznych  z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ponieważ w roku 2017, w 

odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Kunice o otwartym konkursie ofert,  organizacje 

pozarządowe nie złożyły ofert na realizację zadań publicznych w tym zakresie. 

W latach 2017-2018, w ramach realizacji programu  nie wydatkowano środków 

finansowych na  zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  z gminy Kunice  

z uwagi na fakt, iż w roku 2017, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert złożona została jedna 

oferta, która nie spełniała wymogów formalnych,  natomiast w roku 2018  organizacje 

pozarządowe nie złożyły ofert na realizację takich zadań.  Środki finansowe w roku 2017 i 2018 

przeniesiono i wydatkowano na wypoczynek dzieci i młodzieży poza otwartym konkursem 

ofert.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż roku 2018 w porównaniu do roku 2017 zwiększyła się liczba 

ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert oraz liczba 

podpisanych umów na wsparcie realizacji zadań publicznych. Świadczy to o większym 
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zainteresowaniu organizacji pozarządowych realizacją zadań publicznych dla mieszkańców 

gminy Kunice , a tym samym współpracą z gminą Kunice. Zatem,  główny cel  programu jakim 

było pobudzenie aktywności społecznej w środowisku lokalnym, budowanie partnerstwa 

między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi został zrealizowany. 

Realizacja Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 

Gmina Kunice przystąpiła do realizacji programu „Odnowa Wsi  Dolnośląskiej” w roku 

2009 na podstawie Uchwały Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Kunicach z dnia 19 lutego 2009 

roku. 

W latach 2009 - 2017 do realizacji programu przystąpiło 5 sołectw  z gminy tj. 

Bieniowice, Jaśkowice Legnickie, Grzybiany, Pątnów Legnicki,  Ziemnice. W  2018 roku  na 

podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rosochata nr II/2018 z dnia 24.10. 2018 

roku do realizacji programu przystąpiło sołectwo Rosochata. 

Sołectwom uczestniczącym w programie, na bieżąco  przekazywane były informacje  

o ogłoszonych konkursach ofert, zaproszenia na szkolenia i warsztaty w ramach realizacji 

Odnowy Dolnośląskiej Wsi,  o możliwości uczestniczenia w wizytach studyjnych, a także o 

dorocznym   Kongresie Odnowy Wsi organizowanych  przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego. 

W 2018 roku w odpowiedzi na ogłoszenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

konkursu  „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, Gmina Kunice złożyła wniosek i otrzymała 

dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 25.000,00 zł,  w formie 

dotacji celowej  na projekt  pn. „Remont budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pątnowie 

Legnickim” . Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 53.112,06 zł. 
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12. PROMOCJA GMINY 
 

Działania podejmowane przez Gminę Kunice w zakresie promocji. 

 

Gmina Kunice promowana była  w prasie, wydawnictwach, w mediach lokalnych, na portalach 

internetowych, podczas imprez lokalnych i powiatowych.  

W celu lepszej obsługi osób słabosłyszących w sekretariacie Urzędu Gminy w Kunicach 

zamontowano pętlę indukcyjną.  

 

Współfinansowano wydanie książki pt. „Kunice dawno temu…” autorstwa p. Beaty 

Bąkowskiej mieszkanki Kunic. 

 

Wójt Gminy Kunice obejmował Patronat Honorowy oraz ufundował nagrody i puchary dla 

uczestników  niżej wymienionych imprez:  

„Półmaraton Bieg Bitwy pod Legnicą – 1241”  

„Krajowa Wystawa Psów” w Miłogostowicach 

„Gminny Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych” w WOK w Spalonej 

„Biegowe 4 Pory Roku” - impreza biegowa w Miłogostowicach 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz „Piłowanie drewna na czas” podczas gminnego 

Święta Plonów 2018 w Jaśkowicach Legnickich 

 

Z inicjatywy Seniorów w październiku br. w Kunicach powołany został Klub Seniora. 

 

W czerwcu gościliśmy grupę dzieci wraz z opiekunami  z Kresów Wschodnich, przebywających 

w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy”. 

 

 

Współpraca zagraniczna:  Brühl (Niemcy) 
 

Gmina Kunice współpracuje  z niemieckim miastem Brühl. W dniu 29 kwietnia 1997 r. 

przedstawiciele  samorządów obu miejscowości podpisali Porozumienie o wzajemnej przyjaźni 

i współpracy. Porozumienie zawiera obustronne deklaracje o pomocy, wspólnym 

rozwiązywaniu komunalnych problemów oraz o rozwijaniu kontaktów instytucjonalno-

samorządowych, jak i indywidualnych kontaktów międzyludzkich, wymiany grup młodzieży 

 i ludności.  

W ramach współpracy na zaproszenie władz samorządowych Gminy Kunice w dniach 

24-27.05.2018 roku w naszej gminie przebywała delegacja z partnerskiego miasta Brühl  
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z Niemiec.  Naszymi gośćmi byli Burmistrz Miasta Brühl Dieter Freytag, pracownicy Urzędu 

Miasta w Brühl, oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaźni Pomiędzy Miastami z Brühl .  

Podczas wizyty promowano Gminę Kunice i Miasto Brühl. Prezentowano   filmy promocyjne 

obu samorządów a także książkę pt. „Kunice dawno temu…” autorstwa Pani Beaty Bąkowskiej. 

Nasi Goście zwiedzali, między innymi Szkołę Podstawową wraz z Halą widowiskowo-sportową  

i boisko ORLIK w Spalonej, Szkołę Podstawową w Kunicach  a także Przedszkole Samorządowe 

„Wyspa Marzeń” w Kunicach. Nad Jeziorem Kunickim  uczestniczyli w „Majówce Kunickiej”. 

Podczas spotkań omawiano obecną  sytuację społeczno-gospodarczą w samorządach oraz 

zaplanowano działania  na kolejne lata współpracy miedzy partnerami.  W tym samym czasie 

gościliśmy  również dzieci z Brühl  wraz z  rodzicami, opiekunami i trenerami, którzy byli 

uczestnikami projektu pn. Integracja dzieci z partnerskich samorządów Polski i 

Niemiec/”Wspólne spędzanie czasu gwarancją na lepsze poznanie”. W ramach realizacji 

projektu odbywały się wspólne spotkania, warsztaty  i zabawy integracyjne dzieci z Polski i 

Niemiec. Uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia i w  warsztatach 

piernikarskich. Ponadto  w ramach projektu rozegrano turniej piłki nożnej o puchar Wójta 

Gminy Kunice. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.  

 


