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Wstęp 

 

 

 

 

 

Przekazuję Państwu „Raport o stanie gminy Kunice za rok 2019”, opracowany         

w związku z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz.713). Przedstawia on kluczowe aspekty działalności gminy w kilku najbardziej 

znaczących obszarach, tj.finansów, inwestycji, oświaty, programów i strategii. 

Dokument został sporządzony w oparciu o informacje oraz materiały będące w posiadaniu 

pracowników urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

Mam nadzieję, że Raport będzie stanowił dla Państwa ciekawy zbiór informacji        

o działaniach na rzecz rozwoju Gminy Kunice.  

 

 

 

 

 

 

  Zdzisław Tersa 

 

Wójt Gminy Kunice 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2019   str. 4 
 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

I. Położenie 

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 administracyjnych 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 6 591 osób zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r wg danych z ewidencji ludności. Gmina 

Kunice posiada bardzo korzystną lokalizację w pobliżu sieci dróg krajowych i tranzytowych, tj. 

drogi krajowej – 94, autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz linii kolejowej E30 Wrocław-

Legnica. 

 

II. Władze Gminy 

 

Gmina Kunice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu powołaną do organizacji życia 

publicznego na swoim terytorium z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym 

jest Wójt Gminy Kunice. Stanowisko to pełni od 4 listopada 2018 r. Zdzisław Tersa. Wójt Gminy 

wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich 

pracowników urzędu. Średnie zatrudnienie w roku 2019 w urzędzie gminy wyniosło 33 osoby 

a w przeliczeniu na etaty 33 etaty. 

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 : 

 

SKŁAD RADY GMINY KUNICE VIII KADENCJI 

1) Krzysztof Błądziński 

2) Marian Ciżewski  
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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 jest Andrzej Ostrowski, a Wiceprzewodniczącymi są  

Zbigniew Fedoruś i Władysław Kucy. 

Powołano komisje: Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Zdrowia, Oświaty, 

Kultury i Sportu oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Składy poszczególnych Komisji: 

 Komisja Rewizyjna  

1) Jerzy Gąska- Przewodniczący   

2) Marian Ciżewski – Członek 

3) Wanda Zarańska – Członek 

Komisja w 2019 roku odbyła 5 posiedzeń.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1) Krystyna Turczyn – Przewodnicząca 

2) Waldemar Pieczkiewicz – Członek 

3) Beata Orłowska-Mielniczuk – Członek 

Komisja w 2019 roku odbyła 2 posiedzenia. 
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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 w 2019 roku odbyła 4 posiedzenia. 

 

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 

Komisja w 2019 roku odbyła 4 posiedzenia. 

 

Rada Gminy Kunice w 2019 roku odbyła 10 zwyczajnych posiedzeń, na których podjęła 75 

uchwał, powierzając ich wykonanie Wójtowi Gminy.  

III. Jednostki organizacyjne 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r w gminie Kunice funkcjonowały następujące jednostki 

organizacyjne: 

Jednostki budżetowe : 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach 

 Szkoła Podstawowa w Bieniowicach 

 Szkoła Podstawowa w Kunicach 

 Szkoła Podstawowa w Rosochatej 

 Szkoła Podstawowa w Spalonej 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2019   str. 7 
 

 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 

Niepubliczne jednostki opiekuńcze i lecznicze 

 Niepubliczny Żłobek w Spalonej 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Jaśkowicach Legnickich 

 

2. DEMOGRAFIA 

 

Gmina Kunice na dzień 31.12.2019 r. liczyła 6591 mieszkańców, z czego 49,3% (3248 osób) 

stanowią kobiety a 50,7% (3343 osoby) to mężczyźni. Wykres 1 pokazuje tendencję wzrostową 

mieszkańców w ostatnich trzech latach. Natomiast w roku 2018 gmina Kunice liczyła 6464 

mieszkańców z czego 49,2% stanowiły kobiety (3181 osoby) a 50,8% mężczyźni (3283 osoby).  

 
Wykres 1. Ludność gminy Kunice, dane z ewidencji ludności 

 

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 71,03 osoby na 1 km². W porównaniu do roku 2018 było to 

69,66 osób na 1 km². Powyższe dane pokazują zwiększenie liczby osób osiedlających się na 

terenie gminy Kunice. 
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Powiat legnicki, do którego należy gmina Kunice składa się z gmin wiejskich, gmin miejsko-

wiejskich oraz miast. Ludność gminy w stosunku do całego powiatu (dane GUS z czerwca 

2019r.) wynosi 12%, w roku 2018 stosunek liczby ludności gminy do powiatu wynosił 11%. 

 

Nowi mieszkańcy w 2019 roku najchętniej osiedlali się w 3 miejscowościach gminy. Podział 

oraz porównanie z rokiem 2018 przedstawia wykres 2. Mieszkańcy najchętniej wybierali 

miejscowość Kunice, która jest największa w gminie. Miejscowość jest położona przy drodze 

prowadzącej do Legnicy. Dużym atutem jej jest szkoła podstawowa, przedszkole 

samorządowe, ośrodek zdrowia, urząd gminy, obiekty sportowe, place zabaw oraz Jezioro 

Kunickie z infrastrukturą. Kolejnymi miejscami, które cieszą się dużą popularnością jest 

Rosochata oraz Spalona. W tych miejscowościach również znajdują się szkoły podstawowe z 

zapleczem sportowym a ta druga położona jest również przy drodze krajowej 94, co pozwala 

na szybkie przemieszczanie się w kierunku dużego miasta jakim jest Legnica w celach 

edukacyjnych, kulturalnych lub zarobkowych. W roku 2018 preferencje wyboru miejscowości 

do osiedlenia się były takie same. Najwięcej ludzi przybyło właśnie w tych miejscowościach: 

Kunice, Spalona oraz Rosochata. 

 

Wykres 2. Ludność gminy Kunice w poszczególnych miejscowościach – opracowanie własne. 
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Gmina Kunice dzieli się na 13 sołectw. Tabela 1 przedstawia jak ludność gminy rozkłada się na 

poszczególne sołectwa w latach 2019 oraz 2018. 

 

 

Tabela 1. Szczegółowy przyrost mieszkańców gminy z podziałem na sołectwa. 

Miejscowość 2018 2019 

Bieniowice 329 335 

Golanka Górna 205 209 

Grzybiany 429 439 

Jaśkowice Legnickie 380 387 

Kunice 1706 1738 

Miłogostowice 301 310 

Pątnów Legnicki 407 412 

Piotrówek 120 127 

Rosochata 738 754 

Spalona 740 754 

Szczytniki Nad Kaczawą 325 328 

Szczytniki Małe  225 228 

Ziemnice 559 570 

Razem 6464 6591 
 

 

 

Społeczność gminy Kunice można określić jako regresywną z wykresu 3 widać, że największą 

liczbę mieszkańców gminy stanowią osoby w przedziale wieku produkcyjnym (18-59/64 lat). 

Najmniejszą część stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) czyli tzw. 

emeryci. Nieco większą grupą są dzieci czyli osoby w wieku od 0-17 lat.  

W 2018 roku struktura mieszkańców gminy wyglądała podobnie. Mianowicie najwięcej było 

osób w grupie produkcyjnej (63%), grupa dzieci była większa (21%) od liczby emerytów (16%). 

Taka sytuacja pozwala wywnioskować, że gmina będzie się rozwijać mimo, że w Polsce jest 

ujemny przyrost naturalny (dane GUS). 
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Wykres 3. Struktura wieku mieszkańców gminy, dane z ewidencji ludności. 

 
 

W gminie Kunice przyrost naturalny w 2019 roku był na poziomie +25. Również w latach 2018 

i 2017 w gminie Kunice przyrost naturalny był dodatni. Szczegółowo pokazuje to poniższa 

tabela 2. Wraz z napływem nowych mieszkańców oraz prorodzinną polityką w gminie od kilku 

lat jest notowana większa liczba urodzeń aniżeli zgonów. 

 

 

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Kunice – dane z ewidencji ludności. 
 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost 

2019 71 46 +25 

2018 63 61 +2 

2017 80 62 +18 

 

W gminie Kunice w 2019 roku urodziło się 71 dzieci, w roku 2018 było to 63 dzieci a największą 

liczbę urodzeń do tej pory odnotowano w roku 2017, ponieważ było to aż 80 dzieci. Wykres 4 

pokazuje, że w najliczniejszych sołectwach gminy rodzi się najwięcej dzieci.  

W roku 2019 w gminie urodziło się więcej chłopców aż 37, natomiast dziewczynek było 34. 

Inaczej było w 2018 roku, gdzie sytuacja była odwrotna, wtedy urodziło się 33 dziewczynki i 

30 chłopców.  
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Wykres 4. Liczba urodzeń w poszczególnych miejscowościach z podziałem na płeć, dane z ewidencji ludności. 
 

 

 

 

W 2019 roku w gminie Kunice zmarło 46 osób. Analogicznie jak w przypadku urodzeń najwięcej zgonów 

zanotowano w sołectwie Kunice (17 osób) oraz Rosochata (7 osób). Szczegółowo pokazuje to wykres 5 

wraz podziałem na miejscowości. W poprzednim roku zmarło więcej mężczyzn aż 27 osób, natomiast 

liczba zmarłych kobiet to 19 osób.  

Sytuacja była odwrotna w roku 2018 gdzie zmarło więcej kobiet - 33 osoby i 28 mężczyzn.  

Największy wskaźnik śmiertelności był wśród osób starszych w wieku między 60 a 69 lat oraz 80-89. 

Szczegółowo pokazuje to tabela 3. Porównując sytuację w roku 2018 zmarło 62 osoby z czego najwięcej 

w wieku między 70 a 79 oraz między 60 a 69 rokiem życia.  
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Wykres 5. Zestawienie osób zmarłych w sołectwach z podziałem na płeć, dane z ewidencji ludności. 

 
 
 
 

Wiek Liczba zgonów 

2019 2018 

0-9 0 0 

10-19 1 0 

20-29 0 1 

30-39 0 0 

40-49 1 2 

50-59 6 4 

60-69 12 15 

70-79 8 18 

80-89 13 14 

90-99 5 8 
Tabela 3. Wiek osób zmarłych. (opracowanie na podstawie danych ewidencji ludności 
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3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE KUNICE 
 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców działalność 

gospodarcza jest zorganizowaną działalnością zarobkową, wykonywaną we własnym 

imieniu i sposób ciągły. 

Zadania organu gminy oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców określają miedzy innymi 

ustawa z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców/Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późniejszymi zmianami/ 

oraz ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców/Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z 

późniejszymi zmianami/.    

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „ CEIDG” 

prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. 

Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych i informacji z CEIDG 

odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. Wpis do CEIDG polega na 

wprowadzaniu do systemu teleinformatycznych danych podlegających wpisowi.    

 

 

Dane z ewidencji działalności gospodarczej 
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Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działa od 01 lipca 2011 r. Jego 

zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, 

udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów. 

Podmiotem wpisanym do CEIDG jest wyłącznie przedsiębiorca – osoba fizyczna, która może 

wykonywać działalność gospodarczą indywidualnie, w ramach umowy spółki cywilnej, poza 

wykonywaniem działalności jako osoba fizyczna, a także wyłącznie w formie spółki cywilnej. 

Zgodnie z danymi z CEIDG 903 podmioty w gminie Kunice posiada wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji O Działalności Gospodarczej z tego 26 podmiotów działa wyłącznie w formie spółki 

cywilnej. W 2019 r 87 przedsiębiorców złożyło wnioski o zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej.  

 

   

 

 (opracowanie własne) 

 

W związku z tym, iż przedsiębiorcy dokonujący wpisu do Centralnej Ewidencji                  

i Informacji o Działalności Gospodarczej jako rodzaj wykonywanej działalności wpisują wiele 

PKD trudno jest jednoznacznie określić dokładna strukturę podmiotów.                              

Z raportu CEIDG o przedsiębiorcach z terenu gminy Kunice można wnioskować, iż 

przeważająca ilość podmiotów prowadzi działalność w zakresie: 

-handlu/handel artykułami spożywczymi, tekstylnymi oraz częściami samochodowymi/, 

-budownictwa/w tym projektowanie, nadzór budowlany/,  

621

282

Przedsiębiorcy działający na 
terenie Gminy pod względem płci

Mężczyźni

Kobiety
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-transportu /ciężarowy i osobowy /, 

- usług medycznych /lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni/.  

 

 

 

 (opracowanie własne, dane z działalności gospodarczej) 
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4. FINANSE GMINY KUNICE 

 

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 2018–

2019 została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań z wykonania 

budżetu Gminy Kunice. W roku 2019 dochody gminy Kunice wyniosły 39 242,26 tys. PLN i były 

o 703,33 tys. PLN wyższe niż zakładał plan. Stopień wykonania planu dochodów wyniósł 

101,82%. Wydatki budżetowe w roku  wyniosły 39 981,33 tys. PLN i były o 3 749,90 tys. PLN 

niższe niż zakładano w planie. Stopień wykonania planu wydatków wyniósł 91,43%. Wynik 

budżetu wyniósł 739,07 tys. PLN i był niższy w stosunku do planu (–5 192,31 tys. PLN).  
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Zarówno dochody jak i wydatki budżetowe zwiększały się rokrocznie w latach 2018-2019. 

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

okresie wydatki gminy Kunice wzrosły o 18,54% podczas gdy dochody wzrosły o 17,67%. 
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Budżet gminy Kunice w latach 2018-2019 

 [ w tys. PLN] 

Lp. Wyszczególnienie 

2018   2019 

Dynamik
a r/r Plan 

Wykonani
e 

% 
wykonania  

Plan Wykonanie 
% 

wykonani
a  

1 Dochody ogółem 32 389,69 33 350,78 102,97 38 538,93 39 242,26 101,82 117,67 

1.1. Dochody bieżące 31 489,28 33 121,66 105,18 37 970,03 38 678,67 101,87 116,78 

1.1.1 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

88 132,93 9 373,37 106,35 10 478,01 10 577,09 100,95 112,84 

1.1.2 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 

osób prawnych 

150,00 178,99 119,33 479,99 564,45 117,60 315,35 

1.1.3 
pozostałe dochody 

bieżące 
8 765,22 9 837,45 112,23 10 511,20 11 143,03 106,01 113,27 

1.1.3.1 
z podatku od 

nieruchomości 
5 603,00 6 360,93 113,53 6 097,10 6 718,39 110,19 105,62 

1.1.4 
z subwencji 

ogólnej 
5 468,77 5 468,77 100,00 5 951,17 5 951,17 100,00 108,82 

1.1.5 

dochody z tytułu 
dotacji i środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące 

8 291,99 8 263,08 99,65 10 549,67 10 442,93 98,99 126,38 

1.2 
Dochody 

majątkowe, w tym 
900,41 229,11 25,45 568,90 563,58 99,07 245,98 

1.2.1 
ze sprzedaży 

majątku 
250,00 78,55 31,42 80,00 74,69 93,36 95,08 

1.2.2 

z tytułu dotacji 
oraz środków 

przeznaczonych na 
inwestycje 

650,41 150,56 23,15 488,90 488,90 100,00 324,71 

2 Wydatki ogółem 36 179,37 33 727,20 93,22 43 731,23 39 981,33 91,43 118,54 

2.1. 
Wydatki bieżące, w 

tym: 
30 911,98 28 979,72 93,75 36 923,84 34 451,28 93,30 118,88 

2.1.2 
z tytułu poręczeń i 

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

2.1.3 
wydatki na obsługę 

długu, w tym: 
319,45 270,35 84,63 450,00 284,20 63,16 105,13 

2.2 
Wydatki 

majątkowe 
5 267,39 4 747,48 90,13 6 807,39 5 530,05 81,24 116,48 

3 Wynik budżetu -3 789,68 -376,42   -5 192,31 -739,07     

Źródło: opracowanie własneDOCHODY BUDŻETU GMINY KUNICE 
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Główne źródła dochodów gminy stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu 

państwa, w tym w szczególności: 

 udziały w podatkach dochodowych 

 podatki i opłaty lokalne 

 

Źródło: opracowanie własne 

Powyżej przedstawiono strukturę dochodów gminy w latach 2018-2019. Dochody własne 

gminy stale powiększają się, a ich udział w dochodach ogółem wynosi około 57%. 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. 

Dochody własne  [w tys. PLN]chody PIT [tys. PLN] 
 

PIT CIT Podatki i 
opłaty lokalne 

Dochody z 
majątku 

Pozostałe 
dochody 
własne 

2018   9 373,37 178,99 9 833,25 134,22 142,77 

2019 10 577,09 564,45 10 352,33 134,06 743,33 

Źródło: opracowanie własne Dochody PIT [ 

tys. PLN] 
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Dochody  

PIT [Źródło: opracowanie własne D 

Największy udział w dochodach własnych gminy Kunice mają wpływy z PIT, w roku 2019 

stanowią ok. 50% wszystkich dochodów własnych. Duży udział wpływów z tytułu podatków 

świadczy o coraz większym rozwoju gospodarczym gminy. 

 

Podatki i opłaty lokalne  

Podatki i opłaty lokalne [tys. PLN] 2018 2019 Dynamika r/r 

podatek od nieruchomości 6 360,93 6 718,39 105,62 

podatek rolny 798,58 846,13 105,95 

podatek leśny 54,31 52,07 95,95 

podatek od środków transportowych 143,24 143,67 100,35 

podatek od spadków i darowizn 7,00 7,00 100,00 

wpływy z opłaty skarbowej 17,40 20,69 118,97 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 619,34 597,70 96,51 

wpływy z opłat z tytułu użytkowania  wieczystego 
nieruchomości 8,23 6,40 78,05 

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu 

86,95 90,97 104,60 

wpływy z innych opłat lokalnych, w tym z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 940,76 1 064,61 113,16 

podatek od czynności cywilnoprawnych 505,18 550,21 108,91 
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dochody z majątku 134,22 134,06 99,88 

pozostałe 434,10 997,86 229,88 

RAZEM 10 110,24 11 229,76 111,07 
Źródło: opracowanie własne. 

 

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

nieruchomości, który na przestrzeni lat 2018-2019 wzrósł o 5,62%. 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 2018-2019 

  
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 

2018   9 373,37 - 37,98 - 6 464 - 

2019 10 577,09 112,84% 38,08 0,1 6 591 101,96% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Kolejnym największym wartościowo wpływem są dochody pochodzące z podatku od osób 

fizycznych PIT, które w 2019 roku stanowiły ok. 47% wszystkich dochodów własnych. 

Zwiększająca się wartość  dochodów z podatku PIT jest efektem rosnącej liczby mieszkańców 

na terenie gminy Kunice oraz ich wzbogacania się. Średnia wartość podatku PIT na 1 

mieszkańca wzrosła z poziomu 1 095,18 PLN w roku 2015 do 1 604,78 PLN w roku 2019 (wzrost 

o 46,53%). 
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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  

Subwencja [tys. PLN] 2018 2019 

oświatowa 4 685,5 5 114,3 

wyrównawcza 783,3 836,9 

RAZEM 5 468,8 5 951,2 

Źródło: opracowanie własne. 

Wielkość przyznanych subwencji Gminy Kunice nieznacznie zwiększyła się w analizowanym 

okresie. Odnotowano wzrost o 8,8%, co wartościowo wynosi 482 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. 
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WYDATKI BUDŻETU GMINY KUNICE 

 

Wraz z rosnącymi dochodami wzrosły wydatki w analogicznym okresie do 39 981,3 tys. PLN. Wydatki 

przeznaczane są 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 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 gminy Kunice w badanym okresie wydatki te kształtowały się na poziomie 86%, 

co można uznać za poziom jak najbardziej stabilny. Wydatki te tworzyły przede wszystkim 

wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych. 

 

 

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 2019 roku wartość wydatków na obsługę długu to 284,20 tys. PLN, co stanowi 0,82 

% wydatków bieżących.  
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Wydatki gminy Kunice w latach 2018-2019 wg klasyfikacji budżetowej [ w tys. PLN] 

Wyszczególnienie 
2018 

 

            
Struktura                  

[%] 

    2019  
 

               
Struktura [%] 

Rolnictwo i łowiectwo 934,51 2,77% 751,12 1,88% 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię elektryczną , 
gaz i wodę 

469,75 1,39% 503,41 1,26% 

Transport i łączność 3 905,05 11,58% 3 692,63 9,24% 

Turystyka 523,77 1,55% 12,11 0,03% 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

148,33 0,44% 732,55 1,83% 

Administracja 
publiczna 

3 792,88 11,25% 4 175,76 10,44% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

223,28 0,66% 206,51 0,52% 

Oświata i wychowanie 9 252,55 27,43% 11 622,83 29,07% 

Ochrona zdrowia 84,30 0,25% 175,17 0,44% 

Pomoc społeczna 949,39 2,81% 955,56 2,39% 

Rodzina 6 541,95 19,41% 8 789,12 21,98% 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

3 215,22 9,53% 4 446,87 11,12% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

1 942,57 5,76% 2 350,88 5,88% 

Kultura fizyczna i sport 927,05 2,75% 818,95 2,05% 

Pozostałe 816,60 2,42% 747,86 1,87% 

SUMA 33 727,20 100,00% 39 981,33 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 

Według klasyfikacji budżetowej największa część wydatków przypada na dział Oświata i 

wychowanie – 29,07% wydatków w 2019 roku, które wyniosły 11 622,83 tys. PLN. Spora część 

budżetu przypada na dział Rodzina, gdzie wydatkowano w 2019 roku 8 789,12 tys. PLN. Dział 

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

przeznaczana jest na Transport i łączność – 3 692,63 tys. PLN, co stanowiło 9,24% wydatków 

ogółem oraz na  Gospodarkę Komunalną  i ochronę środowiska – 2019 roku było to 

4 446,87 tys. PLN, co stanowiło 11,12% budżetu.  
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Inwestycje 
 
W ostatnich latach gmina Kunice przeprowadziła szereg działań inwestycyjnych wpływających 

na jakość życia jej mieszkańców. Łączna wartość inwestycji w latach 2018-2019 to kwota  

10 277 ,63 tys.  PLN.  

 

Dział Wyszczególnienie  
Wykonanie 
2018 r. 
[w tys. PLN ] 

% 
wykonania 

Wykonanie 
2019 

[w tys. PLN ] 

% 
wykonania 

600 Transport i łączność 2 921,83     93,85 2 417,36 98,51 

630 Turystyka 523,77     98,82 12,11 86,50 

700 Gospodarka mieszkaniowa  -  - 596,00 81,30 

710 Działalność usługowa 90,18     94,93 - - 

750 Administracja publiczna 6,15     39,53 249,71 95,67 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

27,50  100,00 - - 

801 Oświata i wychowanie 175,65  90,57 475,81 99,69 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

678,90  70,88 1 404,44 65,54 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

768,09  95,15 317,11 47,50 

926 Kultura fizyczna 246,78     97,26 57,51 99,58 

Ogółem:   4 747,58     90,13 5 530,05 81,24 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2019 roku gmina Kunice wydatkowała na inwestycje kwotę 5 530,05 tys. PLN, co stanowi 

13,8% ogółu wydatków w danym roku.  

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

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Uchwałą Rady Gminy w Kunicach 

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. Gmina 

Kunice gwarantuje swoim mieszkańcom środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego. 

Wielkość środków przeznaczanych na fundusz sołecki stale powiększa się osiągając w 2019 
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roku kwotę 339,2 tys. PLN  

( w roku 2018 kwota 326,35 tys. PLN). 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

ZADŁUŻENIE GMINY KUNICE 

Dane w tys. 

PLN 
Zadłużenie Odsetki Relacja zadłużenia do dochodów 

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

2019 13 647,00 284,20 34,78% 

Źródło: opracowanie własne. 

Zadłużenie gminy Kunice na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 13 647,0 tys. PLN. 

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, która występuje w budżecie gminy Kunice. Uznawana jest  za jeden z 

podstawowych wskaźników kondycji finansowej jednostki samorządu. Konstrukcja wskaźnika 

oparta jest na relacji pomiędzy bieżącymi dochodami i wydatkami budżetowymi i utożsamiana 
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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 2018–2019, przedstawia 

poniższa tabela ( dane w tys. PLN). 

 

 Wynik 
operacyjny 

Wskaźnik 
Wb3 

Wynik operacyjny 
(po uwzględnieniu 

nadwyżki budżetowej i 
wolnych środków 

Wskaźnik Wb3 

2018           4 141,94 12,42 6 631,62 19,88 

2019           4 227,39 10,77 6 662,70 16,98 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik WB3 – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem  

WB3 = No/Do gdzie:  

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. 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kunice 

 

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi 

instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kunice (WPF) opracowana została w głównej mierze 

w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności 

wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu 

Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (inflacji). 

 

 

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunice 

Zgodnie z ustawą WPF powinna być dokumentem realistycznym i określać dla każdego roku 

objętego prognozą co najmniej: 

 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym obsługę długu, 

gwarancje i poręczenia 

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

budżetu gminy 

 wynik budżetu gminy wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu 

finansowania deficytu 

 przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu 

 przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego 

oraz planowanego do zaciągnięcia 

 kwotę długu gminy, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 

243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania 

spłaty długu 

 kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków 

na planowane i realizowane przedsięwzięcia 

 objaśnienia przyjętych wartości. 

W ramach dochodów bieżących WPF szacowano wysokość: 

http://bip.poznan.pl/bip/wpf-2019,doc,1223,3761/
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 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

 podatków i opłat 

 podatku od nieruchomości 

 subwencji ogólnej 

 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środków zagranicznych  

oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale 

środków zagranicznych 

 dotacji celowych z budżetu państwa. 

W ramach dochodów majątkowych WPF zaplanowano wysokość: 

 wpływów ze sprzedaży majątku 

 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środków zagranicznych 

oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale 

środków zagranicznych 

 dotacji celowych z budżetu państwa. 

Wydatki budżetu w latach 2019-2028 zaplanowane były w podziale na: 

 wydatki bieżące 

 wydatki majątkowe. 

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunice jest 

wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one programy, projekty lub zadania przewidziane 

do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia 

realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE ). 

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 na 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. Zgodnie z obwiązującymi przepisami wysokość salda 

operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunice przyjmuje wartość dodatnią.  WPF podlega 
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corocznej aktualizacji, by zachować zgodność z uchwalonym budżetem gminy na dany rok. W 

2019 roku WPF aktualizowana była pięciokrotnie. 

 

 

5. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO 

 

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65, 284, 

471, 782) reguluje sprzedaż, nabycie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

gruntowej. 

1. Powierzchnia gruntów 

Powierzchnia gruntów w Gminie Kunice wg. własności przedstawia się następująco: 

Powierzchnia 2018 r 2019 r 

Ogółem w ha 9266 9266 

Grunty Skarbu Państwa 3965 3974 

Grunty komunalne 291 283 

Grunty innych jednostek 
samorządowych  

65 66 

Grunty prywatne  4945 4943 

    (opracowanie własne) 

W roku 2019 zasób nieruchomości stanowiący własność Gminy Kunice zmniejszył się w wyniku 

obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kunice. Z zasobu zostały zbyte 

działki, które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego położne były na terenach 

budowlanych. Działki zostały zbyte dla właścicieli nieruchomości przyległych na polepszenie 

ich użytkowania oraz zgodnie z wcześniej zawartymi umowami z KOWR w wyniku zwrotu 

gruntów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.   
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2. Struktura gruntów 

Strruktura gruntów wg stanu na 31.12.2019 roku wg poniższego podziału przedstawia się 

następująco : 

- tereny mieszkaniowe – tereny zabudowane, oraz w trakcie zabudowy -  259 ha, 

- tereny przemysłowe – to tereny na których znajdują się stacje redukcji gazu, wiaty,       

ogrodzenia, składowisko odpadów  -  47 ha, 

- tereny inne zabudowane – to teren czynnego cmentarza oraz place składowe, tereny      

zieleni na terenach zabudowanych - 11 ha, 

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – są to ośrodki wypoczynkowe, place zabaw , boiska      

sportowe, tereny zieleni - 41 ha, 

- tereny komunikacyjne – drogi i grunty przeznaczone pod budowę dróg - 289 ha, 

- tereny pozostałe – to użytki kopalne, grunty pod wodami, użytki ekologiczne, nieużytki,       

tereny różne – wały przeciwpowodziowe, groble oraz lasy - 8.619 ha 

 

 

(opracowanie własne) 

Struktura gruntów wg. stanu na 31.12.2019 
rok

1. Tereny mieszkalne - 2,79 %

2.Tereny przemysłowe - 0,51 %

3. Tereny inne zabudowane - 0,12 %

4. Tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe - 0,44 %

5. Tereny komunikacyjne - 3,12 %

6. Tereny pozostałe- 93,02 %
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3. Podział nieruchomości ze względu na rodzaj gruntów   

 

    -  grunty orne - 6633 ha 

    -  grunty leśne -  1635 ha 

     - grunty zabudowane - 358 ha 

     - grunty pod wodami – 239 ha 

     - grunty różne – 401 ha 

Według przedstawionego diagramu wynika, że na terenie Gminy Kunice najwięcej gruntów  

stanowią grunty rolne. Grunty rolnicze uprawiane są przez rolników indywidualnych oraz przez    

spółki, które posiadają w swoich zasobach powyżej 100 ha gruntów każda.  

Kolejnym pozytywnym zjawiskiem Gminy Kunice jest powierzchnia lasów znajdująca się na 

terenie gminy, która obejmuje 1635 ha, co stanowi 17,65 % powierzchni całej Gminy. Pomimo 

szybko rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, który powiększa 

swój obszar jednak zachowane zostają proporcje i Gmina pozostaje Gminą zieloną.   

 

Podział gruntów ze względu na rodzaj 

1.grunty orne -  71,59 %

2. grunty leśne - 17,65 %

3.grunty zabudowane - 3,86 %

4. grunty pod wodami 2,58 %

5.grunty różne - 4,32 %
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4. Sprzedaż nieruchomości w latach 2018 i 2019  

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości 

następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej. Forma sprzedaży w drodze bez 

przetargu ma miejsce jeżeli nieruchomość lub jej część może poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć. 

Nieruchomości sprzedane w 2018 r. w poszczególnych miejscowościach : 

Lp. Obręb Nr działki Pow. w ha Cena 
sprzedaży w 

zł 

Uwagi 

1. Ziemnice   596/1 
596/6 

0,0617 
0,0278 

36.173,07 Działki 
niezabudowane 

2. Kunice 13/43 
13/45 

0,0075 
0,0006 

5.141,00 
 

Działki 
niezabudowane 

3. Bieniowice  288 0,05 32.000,00 Udział ¼ działki 
zabudowanej 

4. Szczytniki nad 
Kaczawą  

565/2 0,05 12.000,00 Działka 
niezabudowana 

 Razem       0,1976  85.314,07  

 (opracowanie własne) 

Nieruchomości sprzedane w 2019 r. w poszczególnych miejscowościach : 

Lp. Obręb Nr działki Pow. w ha Cena 

Sprzedaży w 
zł 

Uwagi 

1. Spalona 477/5 0,05 18.915,00 Działki 
niezabudowane 

2. Ziemnice 783/1 0,0149 14.333,75 Działki 
niezabudowane 

3. Spalona 143/6 0,0545 24.600,00 Udział ¼ działki 
zabudowanej 

4. Jaśkowice 
Legnickie 

6/12 0,01 3.932,00 Działka 
niezabudowana 

5. Ziemnice 637/1 0,0179 16.959,00 Działka 
niezabudowana 

 Razem 
 

0,1473 78.739,75  

 (opracowanie własne) 
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Nieruchomości sprzedane w roku 2018 i 2019 zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz 

właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawę warunków użytkowania działki sąsiedniej 

oraz jako sprzedaż udziału w działce na rzecz współwłaściciela. 

Grunty sprzedane 

w roku 2018 

Grunty 

sprzedane w roku 2019 

Powierzchnia 

ogółem 

Wartość ogółem w zł Powierzchnia 

ogółem 

Wartość ogółem w zł 

0,1976 ha 85.314,07 0,1473 ha 78.739,75 

( opracowanie własne) 

Różnica w sprzedaży nieruchomości pomiędzy rokiem 2018 i 2019 wynika z zainteresowania 

właścicieli nieruchomości nabyciem gruntów na polepszenie użytkowania ich działki oraz 

możliwości sprzedaży przez gminę gruntów przylegających.   

Gmina Kunice w swoim zasobie posiada również działki, które zgodnie z decyzjami o 

warunkach zabudowy przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Gmina jest zainteresowana sprzedażą tych nieruchomości w celu zasilenia budżetu po stronie 

dochodów własnych. Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone 

są w sołectwach : Golanka Górna oraz Piotrówek. W celu ich sprzedaży kilkakrotnie 

uruchamiano procedurę przetargową. Formą sprzedaży były przetargi ustne nieograniczone.  

Niestety żadna z tych nieruchomości nie została sprzedana ze względu na brak oferentów.    

 

5. Zakup gruntów do zasobu gminy Kunice 

W latach 2018 - 2019 do zasobu gminy zostały nabyte grunty, które zgodnie ze studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone są na 

drogi dojazdowe do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.  
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 Grunty nabyte w 2018 roku do zasobu gminnych nieruchomości przedstawia poniższa 

tabela : 

Lp
. 

Numer 
działki oraz 
położenie 

Powierzchnia  łączna w 
ha 

Działka 
Zabudowana/niezabudo

wana 

Cena   
działek 

w zł 

1. Rosochata 58/1,  
58/5, 59/1, 59/5, 
59/6, 60/1  

0,2459 Niezabudowana 2.459,00 

2. Piotrówek  
299/3 

0,0459 Niezabudowana 10.200,00 

3. Grzybiany  841/5 0,0365 Niezabudowana 1.460,00 

 Razem 0,3283  14.119,00 

(opracowanie własne) 

                                                                                                       

   Grunty nabyte do zasobu gminnych nieruchomości w 2019 roku 

Lp. Położenie oraz 

numer działki 

Powierzchnia łączna 

w ha 

Rodzaj działki Cena 
działek w zł 

1. Grzybiany  77/13 0,0344 Niezabudowana 1.032,00 

2. Golanka Górna 27/5 0,0106 Niezabudowana 106,00 

3. Grzybiany 103/3, 103/4, 
108/18 

0,1711 Niezabudowane 1.711,00 

4. Miłogostowice 132/1 0,0187 Niezabudowana 187,00 

5. Jaśkowice Legnickie 
176/50 

0,4555 Niezabudowana 2.000,00 

6. Grzybiany 10/23, 10/32 0,2432 Niezabudowane 4.864,00 

7. Grzybiany 72/3, 72/6 0,0478 Niezabudowane 1.443,00 

8. Miłogostowice 132/9 0,0341 Niezabudowana 341,00 

9. Miłogostowice 128/5 0,0043 Niezabudowana 43,00 

10. Grzybiany 73/3, 73/6 0,0476 Niezabudowane 476,00 
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11. Grzybiany Udział 1/2 
części w działce 74/3 

0,01775 Niezabudowana 300,00 

12. Grzybiany Udział 1/2 część 
w działce 74/3  

0,01775 Niezabudowana 300,00 

13. Grzybiany 102/5, 102/8 0,0575 Niezabudowane 1.148,00 

14. Ziemnice 581/129 
581/124 

0,1745 Niezabudowane 1.745,00 

 Ogółem 1,3348  15.696,00 

(opracowanie własne) 

Łącznie nabyte grunty w latach 2018-2019 zgodnie z tabelą kształtowały się następująco : 

       Grunty nabyte w roku 2018            Grunty nabyte w roku 2019 

Powierzchnia ogółem  Wartość ogółem w zł Powierzchnia ogółem  Wartość ogółem w zł 

        0,3283 ha    14.119,00           1,3348 ha 15696,00  

 

W roku 2019 Gmina Kunice nabyła o 75,40 % gruntów więcej w stosunku do roku 2018. Wzrost 

nabycia gruntów w 2019 roku wynikał z wykupu przez Gminę terenów prywatnych 

przeznaczonych pod budowę dróg. Warunkiem nabycia działek do zasobu Gminy Kunice jest 

to , że działki takie nie mogą być obciążone na rzecz osób trzech np. dożywotnie użytkowanie  

poprzednich właścicieli,  w księdze wieczystej prowadzonej dla działki nie może być wpisana 

jakakolwiek hipoteka i współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na sprzedaż 

nieruchomości na rzecz gminy oraz odpowiednia cena za którą Gmina Kunice może nabyć tą 

nieruchomość.   

 

6. Zasób mieszkaniowy Gminy Kunice 

Zasób mieszkaniowy stanowi mienie komunalne nabyte na podstawie decyzji  

komunalizacyjnych Wojewody w oparciu o spisy inwentaryzacyjne oraz na podstawie aktu 

notarialnego nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych we wsi Rosochata od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu tj. byłej Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20 

grudnia 2012 r. oraz 28 października 2016 r., celem realizacji zadań własnych gminy. 
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W zasobie gminy Kunice w 2019 roku znajdowało się 18 lokali mieszkalnych w tym 7 lokali 

socjalnych. 10 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących w całości  

własność gminy, 8 lokali znajduje się w budynku stanowiącym współwłasność. 

Lokale znajdują się w budynkach położonych w obrębie wsi: 

- Miłogostowice 

- Kunice 

- Rosochata 

- Spalona 

 

Położenie lokali na terenie poszczególnych sołectw:  

a) 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy w 

miejscowościach : Rosochata i Miłogostowice   

b) 1 lokal socjalny znajduje się w budynku stanowiącym współwłasność z osobą fizyczną: - w 

Miłogostowicach 

c) 4 lokale mieszkalne znajdują się w budynkach Szkoły Podstawowej w Kunicach oraz w 

Spalonej 

d) 1 lokal mieszkalny znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach        

e) 7 lokali w tym 2 lokale socjalne znajduje się w budynkach stanowiących współwłasność z 

osobami fizycznymi w miejscowości Rosochata,. 

 

Najem lokali  

Lokale komunalne i socjalne, oprócz lokalu w Rosochatej 78 C/22 mają najemców, z którymi  

podpisane są umowy najmu lokalu.Gmina przejmując od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa we Wrocławiu (byłej ANR) lokale mieszkalne w Rosochatej w budynkach numer 78, 

79, 80 , 81 , 82, 83 stała się członkiem   wspólnot mieszkaniowych.   
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Analiza potrzeb   

Gmina nie ma możliwości pozyskiwania lokali mieszkalnych na swoim terenie. Jedyną  

instytucją, do której może się zwrócić o przekazanie nieodpłatne lokali mieszkalnych jest 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.  

W związku z powyższym Gmina w roku 2019 oraz w latach wcześniejszych wystąpiła do 

Krajowego Ośrodka o przekazanie lokali na potrzeby zwiększenia zasobu mieszkaniowego 

gminy. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że możliwe będzie pozyskanie lokali po 

wprowadzeniu odpowiednich zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego, którego procedurę uchwalania Gmina rozpoczęła w 

roku 2019. Lokale, będące w zasięgu zainteresowania Gminy celem przejęcia to: 1 lokal w 

Kunicach,  3 lokale w Jaśkowicach Legnickich, 6 lokali w Ziemnicach i 4 lokale w Golance 

Górnej. Jednak przejęcie w/w lokali nie zaspokoi w pełni potrzeb mieszkaniowych, gdyż 

oczekujących na przydział jest około 20 wnioskodawców.  

 

 

 

 

Polityka czynszowa. 

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2011 – 2020 stawka bazowa czynszu do dnia 31 maja 2019 r. wynosiła 2,60 zł za 1 m kw. 

powierzchni użytkowej mieszkania. Zarządzeniem nr 11/19 z dnia 11 lutego 2019 r. stawka  

bazowa czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy Kunice od dnia 1 czerwca 2019 r.     

wynosi 3,00 złotych za 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania. Uchwała Rady Gminy 

przewiduje stopniowe dojście stawek czynszu za 1 m kw. do poziomu 0,10 % kwoty 

odtworzenia 1 m kw. budynków mieszkalnych. Kwota odtworzenia 1 m kw. budynków 

mieszkalnych ustalana jest przez Wojewodę Dolnośląskiego w obwieszczeniu. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2019 r. kwota 

odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 3.739,00 
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złotych, stawka czynszu do poziomu 0,10 % to kwota 3,73 złotych za 1 m kw. powierzchni 

użytkowej mieszkania.   

 W 2019 roku w ramach remontów bieżących wykonano wymianę kotła centralnego 

ogrzewania w lokalu stanowiącym własność gminy Kunice. Koszt wymiany kotła – 4.365 zł.  

 

8. Wydane decyzje podziałowe nieruchomości w roku 2019 

1. W 2019r. przeprowadzono 44 postępowania podziałowe, z których 34 zakończyły się 

wydaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. W przypadku dwóch 

postepowań odmówiono pozytywnego zaopiniowania projektu podziału ze względu na 

brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją 

o warunkach zabudowy. Wydano także 3 postanowienia opiniujące pozytywnie projekt 

podziału, po których wnioskodawcy nie wystąpili o wydanie decyzji w sprawie. 

W przypadku 5 postępowań, wnioskodawcy wezwani zostali do uzupełnienia 

złożonych wniosków. Uzupełnienia nie zostały wniesione, co skutkowało 

pozostawieniem wniosków bez rozpoznania.  

 

Dla porównania w roku 2018r. przeprowadzono 42 postępowania, z których 40 

zakończyło się wydaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 

 

2. Większość z wydanych decyzji dotyczyła podziałów związanych z zabudową 

mieszkaniową lub mieszkaniowo – usługową. Decyzje podziałowe wydawane były na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

o warunkach zabudowy. W tym przypadku zatwierdzono łącznie 24 podziały 

nieruchomości. 3 decyzje wydane zostały na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości. 7 decyzji wydano w związku z uregulowaniem spraw własności, m.in. 

wydzielenia działki pod przepompownię czy drogę oraz poprawy warunków 

zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.  
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6. INWESTYCJE GMINNE 
 

Gmina Kunice w 2019 r zrealizowała szereg inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, 

zaopatrzenia w wodę i ścieki, energię elektryczną a także budowała infrastrukturę społeczną 

służącą rekreacji i turystyce. Wydatkowane środki finansowe na ten zakres działalności gminy 

świadczą o jej ciągłym rozwoju i dążeniem w kierunku zabezpieczania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. 

 

 Iwestycje i eksploatacja oświetlenia drogowego –w roku 2019 r. to 

przede wszystkim realizacja następujących zadań : 

 

1. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego przy ul. Topolowej                              

w Grzybianach – w ramach zadania zamontowano 6 słupów aluminiowych SAL-7 wraz 

z oprawami ISKRA LED 36W oraz 4 słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne SO-8 wraz z 

oprawami CUDDIE LED 48W – wartość inwestycji wyniosła - 72 222,45 zł 

2. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach: 

- Bieniowice dz. nr 73, 84 i 172 – w ramach zadania zamontowano 6 słupów aluminiowych 

SAL-7 w raz z oprawami ISKRA LED 36W – wartość inwestycji wyniosła - 42 652,38 zł 

- Bieniowice dz. nr 73 – w ramach zadania zamontowano 4 słupy aluminiowe SAL-7 w raz 

z oprawami ISKRA LED 36W - wartość inwestycji wyniosła - 28 247,31 zł 

- Pątnów Legnicki dz. nr 355 dr. – w ramach zadania zamontowano 4 słupy aluminiowe 

SAL-7 w raz z oprawami ISKRA LED 36W - wartość inwestycji to koszt w wysokości 

33 842,43 zł 

- Pątnów Legnicki dz. nr 329/2 – w ramach zadania zamontowano 6 słupów aluminiowych 

SAL-7 w raz z oprawami ISKRA LED 36W – wartość inwestycji to koszt w wysokości 

43 687,43 zł 

3. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji wodno-prawnej dla zadania 

– „Oświetlenie ul. Okrężnej w Spalonej”, realizacja tego zadania została przesunięta na rok 

2020 r. 

4. Uruchomiono nieczynne oświetlenie drogowe na ul. Przedszkolnej w Kunicach. 

5. Na przełomie lipca i sierpnia podpisano nową 2 i pół letnią umowę eksploatacyjną 

oświetlenia drogowego z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. w ramach której firma 
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zobowiązała się w ramach eksploatacji do wymiany wszystkich 114 szt. opraw sodowych 

na oprawy w technologii LED wraz ze standaryzacją wysięgników w ciągu drogi krajowej nr 

94 przebiegającej przez miejscowości Kunice, Spalona, Golanka Górna – prace wykonano 

w grudniu – oszczędności w energii i eksploatacji to kwota ok 14 000 zł rocznie.  

Wartość 2,5 letniej umowy to 972 100,00 zł 

W ramach tej samej umowy firma Tauron zagęści oświetlenie drogowe w następujących 

miejscowościach: 

- Kunice – 12 szt. 

- Ziemnice 3 szt. 

- Miłogostowice – 2 szt. 

- Jaśkowice Legnickie – 6 szt. 

- Szczytniki Małe – 2 szt. 

- Pątnów Legnicki 2 szt. 

Planowany termin realizacji to pierwsza połowa 2020 r. 

6. Opracowano projekt oświetlenia, w ramach środków funduszu sołeckiego Kunic na ul. 

Rolniczej – projekt czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

7. W ramach środków funduszu sołeckiego Rosochata opracowano projekt oświetlenia 

boiska sportowego  - projekt czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

8. Iluminacja świąteczna: 

Jak co roku ustawiono na skwerze przy UG Kunice 8 m choinkę świąteczną wraz z 3 elementami 

3-D w postaci pudełek imitujących prezenty choinkowe. Oświetlenie energooszczędne w 

technologii LED. 

 

 Infrastruktura drogowa – analiza stanu na koniec roku 2019 i 

porównanie do roku 2018 

 

1. Stan dróg wg podziału na kategorie. 

 

Na terenie Gminy Kunice znajduje się następująca sieć dróg publicznych: 

 droga krajowa nr 94 o długości 6,8 km, 

 drogi powiatowe  11 dróg  o łącznej długości 59 km, 

 drogi gminne 10 dróg o łącznej długości  18,3 km, 
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oraz sieć dróg gminnych wewnętrznych o łącznej długości  57,1 km . 

Droga krajowa nr 94 na obszarze Gminy Kunice łączy Legnicę  z Prochowicami, przebiega 

przez Kunice, Spaloną oraz Golankę Górną i stanowi drogę główną przelotową na terenie 

powyższych miejscowości. Zarządcą i właścicielem tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. 

Drogi powiatowe na terenie Gminy Kunice łączą wszystkie miejscowości znajdujące się w 

granicach administracyjnych Gminy Kunice, a w miejscowościach są drogami głównymi. 

Zarządca i właścicielem tych dróg jest Powiat Legnicki.  

Drogi gminne publiczne oraz wewnętrzne stanowią sieć dróg uzupełniających sieć dróg 

krajowych i powiatowych, znajdują się w większości na terenie miejscowości i mają charakter 

dróg osiedlowych . Zarządcą i właścicielem tych dróg jest Gmina Kunice. 

 

 

2. Długość sieci dróg na terenie Gminy Kunice w latach 2018 i 2019 

przedstawia poniższa tabela. 

KATEGORIA DROGI DŁUGOŚĆ [KM] W 2018 R. DŁUGOŚĆ W [KM] W 2019 R. 
 

Droga publiczna krajowa nr 94 6,8 6,8 
 

Drogi publiczne powiatowe 59 59 
 

Drogi publiczne gminne 18,3 18,3 
 

Drogi wewnętrzne gminne  57,1 57,1 
 

(opracowanie własne) 
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3. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. 

Zaplanowane i zrealizowane w 2019 r. inwestycje drogowe przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa zadania Zakres robót Koszt [zł] 
 

1 Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 
w Ziemnicach etap 2 

Nowa nawierzchnia drogi ze zjazdami 
na posesję  z kostki betonowej o 
długości 420 m, szer. 5,00 m. 
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna : 
ciąg główny o długości 400 m, odnogi 
o długości 148 m. 

1 044 134,00 

2 Przebudowa dróg wewnętrznych 
w Kunicach ulice Żeglarska , 
Wioślarska, Regatowa etap 2 ulica 
Regatowa.  

Nowa nawierzchnia asfaltowa 
długości 269,6 m i szer. 5,00 m ze 
zjazdami na posesję. Kanalizacja 
deszczowa grawitacyjna o długości 
419 m z separatorem substancji 
ropopochodnych oraz osadnikiem 
szlamowym.  

628 965,47 

3 Przebudowa dróg wewnętrznych 
w Kunicach ulice Racławicka i 
Miodowa etap 2 

Nowa nawierzchnia z kostki 
betonowej ze zjazdami na posesje oraz 
kanalizacją deszczowa grawitacyjną; 
ul. Racławicka  118 m, ul. Miodowa     
67 m, łącznie 185 m,  

289 400,00 

4 Przebudowa drogi wewnętrznej 
dz. 587/1 w Szczytnikach Nad 
Kaczawą 

Nowa nawierzchnia asfaltowa o 
długości 150 m, oraz pobocze z 
kruszywa kamiennego 230,00 m2 

153 524,00 

5. Przebudowa drogi wewnętrznej 
dz. nr301 w Bieniowicach 

Nowa nawierzchnia asfaltowa o dł. 
150 m, oraz pobocze z kruszywa 
kamiennego 80 m2 

142 000,00 

Razem 2 258 023,47 
(opracowanie własne) 

 

W 2019r. zrealizowano 5 inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Łącznie 

przebudowano 1,175 km dróg wewnętrznych na kwotę 2 258 023,47 zł. Dla porównania w 

2018 roku zrealizowano również 5 inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Łącznie 

przebudowano 1,816 km dróg wewnętrznych, oraz wybudowano 0,155 km ścieżki rowerowej  

na kwotę 1 883 055 zł.  
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Porównanie ilości inwestycji drogowych ( przebudowanych dróg ) oraz wydatkowanych 

środków w latach 2018-2019 przedstawia wykres nr 1. 

 

 

(opracowanie własne) 

 

 

4. Remonty dróg gminnych. 

 

W 2019 roku wykonano szereg robót utrzymaniowych najważniejsze przedstawiono w 

poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa zadania Koszt [zł] 
 

1 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy 
przedszkolu w Kunicach 

20 000,00 

2 Wykonanie remontu nawierzchni sięgacza ulicy 
Szczęśliwej w Ziemnicach   

15 990,00 

1 2

1,816 km
1 883 055 zł

2018

1,175 km 
2 258 

023,47 zł 
2019 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2019   str. 46 
 

3 Wykonanie remontu cząstkowego masa na gorąco 
ulice: Tęczowa, Kościuszki w Kunicach , ul. Stroma w 
Ziemnicach 

57 970,00 

4 Remont chodnika w Jaśkowicach Legnickich 24 000,00 
 

5 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Klonowa w 
Spalonej 

48 431,25 

6 Remont nawierzchni dróg wewnętrznych ul. Dębowa i 
Morelowa w Spalonej 

72 000,00 

7 Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej 
ulice: Fiołkowa i Rumiankowa w Kunicach 

60 000,00 

8 Remont nawierzchni dróg grysami i emulsją asfaltowa  
( Patcher ) drogi na terenie Gminy Kunice 

57 397,00 

9 Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg na 
terenie Gminy Kunice 

43 290,00 

10 Wymiana wiat przystankowych na nowe - 7 szt. 32 751,00 
 

Razem 431 829,25 
(opracowanie własne) 

 

 

W 2019 roku wykonano roboty utrzymaniowe związane z infrastrukturą drogową na kwotę : 

431 829,25 zł. 

Dla porównania w 2018 w analogicznym zakresie jak w roku 2019 wykonano roboty 

utrzymaniowe związane z infrastrukturą drogową na kwotę 272 213, 00 zł. 

Porównanie ilości wydatkowanych środków na roboty utrzymaniowe związane                         

z infrastrukturą drogową w latach 2018 -2019 przedstawia poniższy wykres.   
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(opracowanie własne) 

 

5. Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2019  

 

 Zadania w obszarze melioracji 

W 2019r. wykonano dwie inwestycje w zakresie melioracji. Pierwsza z nich dotyczyła 

zarurowania i zabudowy 56 mb rowu w granicach działki nr 299 ob. Bieniowice. Realizacja 

inwestycji była konieczna ze względu na ryzyko zapadnięcia się drogi przylegającej do działki 

nr 299 ob. Bieniowice. Całkowity koszt zadania wynosił 32.110,79 zł. Kolejna inwestycja była 

kontynuacją poprzedniego zadania i polegała na oczyszczeniu i udrożnieniu 120 mb rowu w 

granicach działek 299 i 288 ob. Bieniowice, w celu ułatwienia przepływu wody z 

zabudowanego wcześniej rowu. Koszt zadania wynosił 7 319, 66 zł.  

 Ponadto w roku 2019 zrealizowaliśmy szereg inwestycji związanych z 

edukacją, rekreacją i turystyką oraz gospodarką odpadami, co 

przedstawia poniższa tabela.  
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272 213,00 431 829,25

2019
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Decyzje o realizacji inwestycji w tych właśnie obszarach podyktowane były w szczególności 

zapotrzebowaniem na zwiększenie ilości miejsc w placówkach oświatowych, na rozwój 

przyszkolnej bazy sportowej dla uczniów z gminnych szkół podstawowych. Dużym 

zainteresowaniem w ramach inicjatyw oddolnych lub funduszu sołeckiego cieszą się działania 

w zakresie rozbudowy miejsc rekreacji sportu zwłaszcza wykorzystujące zaplecze i atrakcje 

przyrodnicze na terenie gminy, jak np. Jezioro Kunickie. Zmiany prawne w dziedzinie 

gospodarki odpadami wymuszają także na samorządzie działania w tym zakresie. Zgodnie z 

art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK, który zapewni bezpłatne 

przyjmowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zebranych selektywnie, stąd 

realizacja inwestycji o nazwie rozbudowa PSZOK w w Ziemnicach. 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2019 : 

Nazwa inwestycji i opis Krótki opis Wartość zadania 

w zł 

Rewitalizacja i budowa promenady 

nad jeziorem Kunickim,  

wykonano projekt budowlano-

wykonawczy budowy drugiego 

etapu ciągu pieszo-rowerowego 

przebiegającego wzdłuż  

Jeziora Kunickiego na odcinku 

od dz. Nr 688/7 do dz. Nr 477/1  

długość 245 mb, szer. chodnika 

2, 50 m 

14 000,00 
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Rozbudowa budynku przedszkola o 

segment łączący przedszkole z 

basenem – ul. Przedszkolna 2, 

Kunice, 

rozbudowa budynku o obiekt 

parterowy łączący 

komunikacyjnie przedszkole z 

basenem. Rozbudowa 

zlokalizowana jest od 

południowej strony budynku.  

Powierzchnia zabudowy wynosi 

74,6 m2. 

372 300,00 

Modernizacja budynku przedszkola 

-  

ul. Przedszkolna 2, Kunice, 

zakup i montaż klimatyzacji w 

pomieszczeniach przedszkola 

52 127,00 

Zakup i montaż dwóch pergoli na 

terenie przedszkola  

ul. Przedszkolna 2, Kunice 

zadaszenia przeciwsłoneczne o 

konstrukcji aluminiowej 

zamontowane na terenie 

zielonym przy przedszkolu w 

Kunicach przy ul. Przedszkolnej 

2 

33 872,60 

Rozbudowa przedszkola w Kunicach 

ul. Staropolska dz. 948 

projekt budowalny rozbudowy i 

przebudowy istniejącego 

budynku przedszkola w 

Kunicach na działce 948, obręb 

Kunice. Orientacyjne wymiary 

projektowanej rozbudowy: 14 m 

x 11 m, jedna kondygnacja z 

użytkowym poddaszem, dach 

dwuspadowy. Powierzchnia 

zabudowy maksymalnie 180 m² 

19 000,00 
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Zakup ogrodzenia  na boisko w 

Kunicach + ogrodzenie wiat przy 

boisku 

wykonanie ogrodzenia boiska 

sportowego w Kunicach oraz 

terenu wokół wiat przy boisku 

35 000,00 

"Budowy sali gimnastycznej (wraz z 

zapleczem i zagospodarowaniem  

terenu przyległego ) przy SP w 

Kunicach".  

wykonano projekt budowlany 

budowy Sali gimnastycznej wraz 

z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania części pomieszczeń 

w parterze w istniejącej SP w 

Kunicach na zaplecze sportowe. 

Wymiary budynku Sali : długość 

29,10 m, szerokość 19,09 m, 

wysokość 10 m 

28 300,00 

Budowa PSZOK w Ziemnicach  wykonano Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)- budynek gospodarczy, 

budynek techniczny wraz z 

przyłączami, wody, kanalizacji 

sanitarnej, zbiornikiem 

bezodpływowym, 

nawierzchniami z kostki 

betonowej 604, m2.Obiekt 

ogrodzony, wyposażony w 

system sygnalizacji włamania i 

system telewizji przemysłowej 

CCTV. 

560 170,00 

Rozbudowa PSZOK w Ziemnicach wykonano projekt budowlany 

rozbudowy  PSZOK o budynek 

socjalno-administracyjny 

9,4x17,4 m, budynek 

gospodarczy 10,0x40,56m, 

49 200,00 
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budynki gospodarcze o 

wymiarach 8,18x13,38m i 8,18 x 

9,03m  

Budowa świetlicy wiejskiej w 

Ziemnicach 

wykonano I etap inwestycji 

realizowanej z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (budynek 

jednokondygnacyjny z dachem 

stromym o powierzchni 

użytkowej 214 m2 , kubaturze 

1368 m3 )  wykonano 

fundamenty ściany i strop 

budynku oraz przyłącze 

wodociągowe i instalacje 

sanitarną i deszczową. 

299 261,00 

Urządzenie placu zabaw w 

Miłogostowicach i Golance Górnej 

Urządzenia wykonane z metalu i 

drewna sosnowego klejonego 

 25 153,00 

Remont budynku Urzędu Gminy 

 

Wykonano remont: pokrycia 

dachowego, stropów poddasza,  

pomieszczeń biurowych  

132 539,00 

Razem:  1 774 446  
 

(opracowanie własne)              

              

 

Gmina Kunice stara się korzystać z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, o ile 

warunki konkursów pozwalają na aplikowanie o te środki gminie. Bardzo często wskaźniki 

określone w ocenie wniosków dyskwalifikują Kunice z uwagi na wysokie dochody na 

mieszkańca, co pozbawia szans na dodatkowe fundusze. Jednak w roku 2019 realizowane były 

projekty tzw. miękkie jak nowoczesna edukacja w szkołach oraz projekty inwestycyjne 
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związane z budową obiektów kulturalnych przy udziale finansowym pochodzących ze środków 

unijnych oraz krajowych na łączną kwotę 1.659.898 zł , które przedstawia poniższa tabela. 

 

 PROJEKTY W REALIZACJI W 2019 ROKU dofinansowane ze środków zewnętrznych 

       

Lp. 
TYTUŁ 

PROJEKTU 

Program z którego 
zadanie 

dofinansowano 

Całkowity 
koszt 

zadania  
 w zł 

Kwota 
dofinansowania 

w zł 

Okres 
realizacji 
zadania 

Uwagi 

1. 

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 Priotytetowa nr 

10 "Edukacja", 
Poddziałanie 10.2.1. 

Zapewnienie 
równego dostępu 

do wysokiej jakości 
edukacji 

podstawowej, 
gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej 
- konkursy 

horyzontalne, w 
ramach RPO 2014-

2020 

935 
714,05 

856 256,05 
01.09.2018-
31.08.2020 

 wniosek w 
realizacji 

2. 

Budowa 
Świetlicy 

Wiejskiej w 
Ziemnicach 

operacje typu 
"Inwestycje w 

obiekty pełniące 
funkcje kulturalne", 

operacje typu 
"Kształtowanie 

przestrzeni 
publicznej" w 

ramach działania 
"Podstawowe 

usługi i odnowa wsi  
objętego 

Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020 

999 
930,89 

499 975,00 2018-2020 

wniosek w 
realizacji, 
złożono 

wniosek o 
płatność   

po realizacji I 
etapu 

inwestycji 
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3. 

Remont 
świetlicy w 

Jaśkowicach 
Legnickich - 

wymiana 
podłogi 

Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi   

w 2019 roku  
83 267,10 29 992,00 2019 

wniosek 
zrealizowany 

4. 
Budowa 

Promenady w 
Kunicach 

poddziałanie 19.2 
"Wsparcie na 

wdrażanie operacji 
w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 

społeczność" z 
wyłączeniem 

projektów 
grantowych oraz 

operacji w zakresie 
podejmowania 

działalności 
gospodarczej 

objętego 
Programem 

Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020.         
Wniosek składany 

do LGD "Wrzosowa 
Kraina" 

298 
460,79 

189 675,00 2019 - 2020 
weryfikacja 
wniosku w 

UMWD 

5. 

E-aktywni 
mieszkańcy 

Gminy Kunice - 
projekt 

grantowy 

Program 
Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 
2014-2020 Oś 

Priorytetowa nr III: 
Cyfrowe 

kompetencje 
społeczeństwa, 
działanie 3.1. 

Działania 
szkoleniowe na 
rzecz rozwoju 
kompetencji 
cyfrowych 

84 000,00 84 000,00 2019 -2020 
wniosek w 
realizacji 
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7. ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA 

TERENIE GMINY KUNICE 
 

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

Woda jest kupowana 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 dla miejscowości: Kunice, Ziemnice, Grzybiany oraz sieci 

kanalizacja sanitarnej dla wszystkich miejscowości gminy Kunice odpowiada Przedsiębiorstwo 

Komunalne „Hemiz-Bis” z siedzibą w Prochowicach. Natomiast za prawidłową eksploatację 

sieci wodociągowej z miejscowości Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna, Bieniowice, 

Pątnów Legnicki, Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą odpowiada Związek Komunalny 

„Wodociąg Lisowice” z siedziba w Prochowicach. Długość sieci wodociągowej wynosi 73,61 

km, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 96,81 km. W przeciągu minionego roku do 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przyłączyło się ok. 30 nowych odbiorców. 

1. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi 98,8%  

2. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 90,8% 

3. Inwestycje realizowane w 2019r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

3.1. Inwestycje zrealizowane: 

- Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 40/20, 127/14 w miejscowości 

Golanka Górna o długości 673,8m. Wartość inwestycji wyniosła 119 000,00 zł. z czego 

71 000,00 zł to wkład przyszłych mieszkańców. 

 

3.2. Inwestycje w toku: 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 29 w miejscowości Golanka Górna” 

(rozbudowa sieci nastąpi w 2020r.) 
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- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jaśkowice Legnickie, dz. nr 93/2, 

107, 101/2” (rozbudowa sieci nastąpi w 2020r.) 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 305/1; 315; 170/4 w miejscowości 

Rosochata” (rozbudowa sieci nastąpi w 2020r.) 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Golanka Górna dz. nr 38/5 (rozbudowa sieci 

nastąpi w 2020r.) 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 39/13 i 36 w miejscowości Golanka Górna 

(rozbudowa sieci nastąpi w 2020r.) 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 127/14, 127/28, 40/20 obręb Golanka Górna” 

(budowa sieci rozpoczęła się w 2019r. i zakończy się w 2020r.) 

 

- Opracowanie koncepcji lokalizacji zbiornika wody i pompowni wody celem 

zwiększenia ciśnienia wody w sieci odbiorców indywidualnych jak i zabezpieczenia 

p.poż. dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice 

Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyniósł 

98 113,80 zł.  
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Procentowy podział kosztów wodociągowo-kanalizacyjnych-(opracowanie własne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje zrealizowane przez podmioty prywatne: 

- Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 342,2 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 478,6 m w ul. Lipowej w miejscowości Grzybiany - sieć 

została przejęta w 2019r. natomiast płatność rozłożona na 2 raty – płatne w 2019r. 

oraz 2020r.  

- Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 225,0 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 148,5 m w miejscowości Pątnów Legnicki.  

- Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Akacjowej w miejscowości Spalona – sieć została przejęta w 2018r. natomiast 

płatność rozłożona na 2 raty – płatne w 2018r. oraz 2019r.  

Łączna wartość inwestycji zrealizowana przez podmioty prywatne wynosi 385 575,39 

zł z czego udział gminy wynosi 64 167,27 zł.  

Procentowy podział kosztów wodociągowo-kanalizacyjnych wg podmiotów (opracowanie własne)  
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8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY KUNICE 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednym z wielu zadań gmin są sprawy ładu 

przestrzennego realizowane w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu i planowaniu 

przestrzennym. Gmina Kunice posiada zurbanizowane tereny do inwestowania zwłaszcza pod 

zabudowę jednorodzinną, czego efektem jest duża ilość wydawanych decyzji o warunkach 

zabudowy oraz decyzji celu publicznego. 

 

1.  W roku 2019 wydano 88 decyzji o warunkach zabudowy  

 

Przedmiotem wydanych decyzji o warunkach zabudowy były: 

a/ budynki mieszkalne jednorodzinne  61 szt.  

b/ budynki letniskowe  1 szt. 

c/ inne 21 szt. ( w tym o funkcji  produkcyjnej, magazynowej, garażowej,  administracyjnej 

, zmiana sposobu użytkowania )   

d/ odmowa : 5 szt. 

 

Podział decyzji wg przedmiotu przedstawia poniższy rysunek (opracowanie własne) 
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2.   Wydano 24 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego.  

Przedmiotem wydanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego były: 

a/ sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej- 5 szt. 

b/ sieć gazowa- 8 szt. 

c/ sieć energetyczna- 3 szt.  

d/ inne - 8 szt. 

Strukturę wydanych decyzji przedstawia poniższy rysunek : 

 

 

Na decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wydatkowano łączną kwotę 66 217,05zł. 

3. Rozpoczęte procedury dotyczące studium ukształtowania i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice 

uchwalone zostało przez Radę Gminy Kunice uchwałą nr XXX/179/97 z dnia 14 sierpnia 

1997 r. W kolejnych latach studium elegało zmianie jednakże na wybranych, pojedynczych 

terenach. Obecnie Studium nie odpowiada zmienionym przepisom szczególnym, tj. ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która uległa wielokrotnej nowelizacji. Z 

uwagi na potrzebę dostosowania dokumentu Studium do nowego stanu prawnego oraz 
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aktualizacji zadań służących realizacji lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych i 

potrzeb rozwoju gminy, w roku 2019 Gmina rozpoczęła procedurę związaną ze zmianą 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z 

uchwałą nr V/34/19 Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 lutego 2019 r. Zakończony został 

etap prac związany z przyjmowaniem wniosków o zmianę do studium.  

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Lipowej, 

obręb Grzybiany oraz dla terenu działek nr 539, 284/176, 284/177, 284/178, 284/179 oraz 

284/69 (część), obręb Spalona 

  Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu lub zmiany planu – wójt 

wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza ustaleń polityki 

przestrzennej gminy, zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kunice, wykazała, że  przewidywany sposób zagospodarowania dla 

terenów ulicy Lipowej w Grzybianych jest zgodny z ustaleniami studium w związku z czym 

zgodnie z uchwałą nr IX/60/19 Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 czerwca 2019 r. przystąpiono 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie 

ulicy Lipowej, obręb Grzybiany oraz zgodnie z uchwałą nr XXXIV/203/18 Rady Gminy w 

Kunicach z dnia 28 lutego 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 539, 284/176, 284/177, 284/178, 

284/179 oraz 284/69 (część), obręb Spalona 

b) Gminna Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna  

W procesie planowania przestrzennego uczestniczy organ doradczy o charakterze 

wewnętrznym, którym jest komisja urbanistyczno-architektoniczna. Ustawowe zadania tej 

komisji to wydawanie opinii o projekcie studium oraz projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wójt na podstawie zarządzenia powołuje Komisję 

urbanistyczną. W roku 2019 na prace Gminnej komisji urbanistycznej wydatkowano środki 

w wysokości 685,00 zł 
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 W roku 2019 na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano łączną kwotę 17 

324,55 zł. 

Na planowanie przestrzenne ogółem wydatkowano łączną kwotę 84 226,60 zł 

 

 

 

9. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 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 2019r., poz. 2010). 

W 2019r. Gmina Kunice realizowała odbiór i zagospodarowanie na podstawie umowy 

z firmą wybraną w odpowiednim trybie zamówień publicznych. Koszty odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

wyniosły 1.019.774,00 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. 
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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. 

 

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 2019 rok 

Wymagany 

poziom 

Osiągnięty 

poziom 

Wymagany 

poziom 

Osiągnięty 

poziom 

Wymagany 

poziom 

Osiągnięty 

poziom 

1 

Osiągnięty poziom 
ograniczenia 

składowania masy 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji [%] 

45 0 40 0 40 ? 

2 

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów 

komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

20 40 30 79 40 ? 

3 

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 

ponownego użycia i 
odzysku innymi 

metodami innych niż 
niebezpieczne 

odpadów 
budowlanych i 

rozbiórkowych [%] 

45 83 50 88 60 ? 

? - brak danych w związku z przesunięciem terminu składania sprawozdań półrocznych przez zobowiązane 

podmioty 

 

Zgodnie z art. 12a ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010) sprawozdania za 2019r., o których 

mowa w art. 9q, w tym sprawozdanie Wójta Gminy Kunice, przekazuje się w terminie do dnia 
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31 sierpnia 2020r., w związku z powyższym nie są znane jeszcze 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. 

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 2017-2019 ( w Mg)  
2017 2018 2019 

150101 Opakowania z papieru i tektury 17,7 15,03 32,1 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 40,03 7,81 0 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 211,445 418,59 339,33 

150107 Opakowania ze szkła 32,116 51,24 69,29 

160103 Zużyte opony 0 0,442 1,365 

168001 
Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji 
0 0,001 0,015 

170101 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
60,48 40,42 0,64 

170102 Gruz ceglany 0 12,12 0 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 

170106 

11 24,08 0 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 
1,12 10,13 0 
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wymienione w 170901, 170902, 

170903 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 302,52 401,54 358,93 

200301 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1518,22 1206,746 939,37 

200307 Odpady wielogabarytowe 30,84 74,36 116,91 

200110 Odzież 0 0,093 0,109 

200121* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0 0 0,017 

200127* 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

0 0 0,002 

200128 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 200127 

0 0,03 0 

100101 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 01 04) 

0 0 28,52 

ex 200199 Popioły z palenisk domowych 0 46,43 58,08 

200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0 0,018 0,039 

200134 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 200133 
0 0,042 0,149 

200135* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121, 200123 i 200135 

zawierające niebezpieczne składniki 

0 0,013 0,01 

200136 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121, 200123 i 200135 

0 0,52 0,569 
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200399 

Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach 
161,48 0 0 

 

 

W stosunku do roku 2018 w roku objętym raportem zanotowano spadek ilości odpadów 

zmieszanych niesegregowanych (kod odpadu 200301) o ponad 260 Mg, co jest efektem 

pożądanym z punktu widzenia minimalizacji kosztów systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi organizowanego przez Gminę Kunice. Zmalała natomiast o ponad 79 Mg ilość 

odpadów zmieszanych (niesegregowanych), odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych (kod odpadu 150106) oraz o niemal 42 Mg ilość odpadów ulegających 

biodegradacji (kod odpadu 200201). 
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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. 

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

przeznaczona na urządzenia telefoniczne typu smartphone ułatwia komunikację z 

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 (za 

darmo) 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 http://plugin.ecoharmonogram.pl/show/?community=kunice 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplugin.ecoharmonogram.pl%2Fshow%2F%3Fcommunity%3Dkunice%26fbclid%3DIwAR3MwpeuP_0si57nhQSrSIycyCcGXFXLKqyDxqSrbn8Z41aBQV9Y4_IlEhk&h=AT3Iq7PrRfpeW8Pjg5-sP8gTUfG2jJFX5zqhIvQ0UPLdKmZqAoYgpSKdB7K5AOeWcwFr0nx16Z1-6WBr7HHYu7kFZSsH-JN92YeJ6iEjnloxILAxy2OYLHn0w1CY6c_0u94OFVpSby0nk5qDl9oJD536Sk0tWQSA
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Odpady zebrane w 2019 roku w Gminnym Punkcie Elektroodpadów położonym w sąsiedztwie 

Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A 78,58 kg baterii, 17,93 kg zużytego 

sprzętu elektronicznego małogabarytowego (telefony, ładowarki itd.), 6,06 kg żarówek, 11,29 

kg płyt cd, 1,3 kg zużytych tonerów, 6,41 kg żarówek oraz w Spalonej koło Szkoły Podstawowej 

25,2 kg baterii, 5 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (telefony, ładowarki 

itd.), 3,64 kg żarówek, 3,1 kg płyt cd, 0,39 kg zużytych tonerów. 

 

 Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Kunice 

Uchwała Rady Gminy w Kunicach nr III/21/15 z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kunice (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2015r., poz. 315). 

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 były: 

- 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. 
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Wnioski były przyjmowane w terminach naboru ogłaszanym każdorazowo w obwieszczeniu 

Wójta Gminy Kunice. 

W 2019r. usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

realizowana wybrana firma, posiadająca stosowne zezwolenia. 

W ramach realizacji zadania w 2019 roku usunięto łącznie 11,482 Mg wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kunice w tym ilość odpadu składowanego na terenie nieruchomości 

mieszkańców 4,231 Mg1 oraz pochodzącego z demontażu 7,251 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 6983,39 

zł. 

W 2019 roku została podjęta przez Radę Gminy Kunice Uchwała nr XI/78/19 z dnia 31 

października 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu 

                                                           
1 W roku 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 4.800,34 zł. W roku 2018 usunięto łącznie 11,48 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice, 

w tym ilość odpadu składowanego 8,236 Mg oraz pochodzącego z demontażu 3,244 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 7.830,00 zł 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2019   str. 70 
 

usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice (Dz.U. 

z 2019r., poz. 6579), zmieniająca zasady dofinansowania. 
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(opracowanie własne) 

 

 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. 

Monitoring w 2019r. realizowała firma wybrana do realizacji zadania, zapewniająca 

odpowiednie normy w zakresie akredytowanego laboratorium. Koszt monitoringu w 2019r. 

wyniósł 5.412,00 zł. 
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 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 o cenach oddziaływania na 

środowisko  

 

 

 

 

(opracowanie własne) 
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Wnioski złożone w 2018r. o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji 

inwestycji: 

L.P. Nazwa inwestycji Inwestor 

1 

„wydobywanie kopaliny  
ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą 

odkrywkową” w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina 
Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez 

powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb 
Szczytniki nad Kaczawą (cały teren przedsięwzięcia znajduje 
się na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 374/2, 

375, 376/2, 377/4, 378/1, 671/2 obręb Szczytniki nad 
Kaczawą 

„BETONIARSTWO” Zenon 
Franczak ul. Składowice 3a 

59-300 Lubin 

2 

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku 
R3 i R5” na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. 

Grzybiany 

GRZYBIANY WASTE Sp. z 
o.o. Al. Śląska 1 54-118 

Wrocław 

3 

„Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż 
niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice.” 

planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych 
geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice 

RMC Polska Sp. z o.o. 
Oddział Legnica  
ul. Legnicka 14  
59-216 Kunice 

 

 

 

Wnioski złożone w 2019r. o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji 

inwestycji: 

L.P. Nazwa inwestycji Inwestor 

1 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o 
mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek 
gmina Kunice” 

Solar Technics Sp. z o.o. – 
Sp.k. z siedzibą w Legnicy 

ulica Rataja 21 

2 

„Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z 
infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości 
usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice 

wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki 
budowlane i działki pod drogi wewnętrzne”, które 

inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych 
geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka 

Górna 

Prywatny 

(opracowanie własne) 
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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 30.05.2027 

3 

 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne Hemiz-
Bis Sp. z o.o. 

 

 
Prochowice, 

ul. Sienkiewicza 27c 
 

GP.6233.1.2018.KG 
 

13.06.2028 
 

4 WC Serwis Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa 

Zabrze 
ul. Szybowa 2 

GP.6233.1.2019.KG 30.09.2029 

5 EKO-MIŁ Usługi Asenizacyjne Grzegorz 
Stolarski  

Niedżwiedzice 30D/5 
59-225 Chojnów 

GP.6233.2.2019.KG 22.12.2029 
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10. OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W GMINIE 

KUNICE 
 

Jednym z wielu zadań gminy jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form 

opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów w tym zakresie. Gmina nie mając własnych 

form dla tej grupy dzieci w oparciu o ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech z dnia 

04 lutego 2011 r zaproponowała współpracę z powstałym na terenie gminy Niepublicznym 

Żłobkiem Krasnoludek, który funkcjonuje w miejscowości Spalona. Opieką objęte są dzieci z 

terenu gminy, których rodzice bądź opiekunowie pracują lub wskazali Gminę Kunice, jako 

miejsce zamieszkania. Rada Gminy Kunice w dniu 28 czerwca 2018 r. podjęła Uchwałę NR 

XXXVIII/225/18 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 o przyznaniu dotacji w wysokości 150,00 zł na każde 

dziecko objęte opieką w żłobku. Dotacja celowa dotyczy finansowania opłaty za pobyt dziecka 

w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie. Na podstawie Umowy nr 1/Ż/2019 zawartej w dniu 

2 stycznia 2019 r pomiędzy Gminą Kunice a Panem Grzegorzem Jucewiczem Management 

Services udzielono dotacji w wysokości 26 100,00 zł. Podstawą co miesięcznych wypłat jest 

informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku. Instytucja ta uzupełnia system opieki, 

wychowania i edukacji dziecka w gminie, tworząc w ten sposób kompleksowy system opieki 

nad dziećmi do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej. 

Z informacji przedstawionych przez dyrektora Niepublicznego Żłobka KRASNOLUDEK w 

Spalonej, liczba dzieci kształtowała się następująco: 

Liczba 

dzieci          2019 rok              

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

  15 16 16 16 15 15 15 13 12 13 15 13 
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11. WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE 

 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, lub oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. Znaczna większość dzieci Z TERENU GMINY 

uczęszcza do Przedszkola Samorządowego Wyspa Marzeń w Kunicach. Obiekt dysponuje 

dwoma budynkami: 

1) budynek na ul. Przedszkolnej 2 w Kunicach obejmuje : 

- 6 sal dydaktycznych, 

- gabinet logopedy, 

- szatnia ogólna, 

- łącznik ( sala dobudowana w 2019r. wykorzystywana do realizacji zajęć ruchowych, 

przedstawień teatralnych dla dzieci, imprez dla rodzin dzieci), 

- jadalnia ogólna dla dzieci, 

- kuchnia z zapleczem magazynowym i sanitarno-socjalnym, 

- basen, 

- 3 szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, 

- plac zabaw, 

- amfiteatr. 

2) budynek na ul. Staropolskiej 6B ( włączony w struktury przedszkola od dnia 01.10.2018r.) 

obejmuje : 

- 1 sala dydaktyczna, 

- gabinet logopedy, 

- kuchnia, 

- szatnia ogólna, 

- plac zabaw. 

Przedszkole posiada samochód dostawczy zakupiony w celu przewozu posiłków do budynku 

na ul. Staropolskiej 6B. Wszystkie  sale dydaktyczne w obydwu budynkach, kuchnia oraz 

pomieszczenia biurowe wyposażone są w urządzenia klimatyzacyjne. 
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Ilość dzieci oraz ilość oddziałów w Przedszkolu Samorządowym Wyspa Marzeń w Kunicach 

w roku 2019 

 

L.p. Budynek na ul. Przedszkolnej 2 

w Kunicach 

Budynek na ul. Staropolskiej 6B 

w Kunicach 

Ilość dzieci Ilość oddziałów Ilość dzieci Ilość oddziałów 

Razem 138 6 25 1 

 

Ilość nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w osobach 

L.p. Zatrudnienie na pełnym etacie Zatrudnienie na niepełnym etacie 

N-l 

dyplomow. 

N-l 

mianowan. 

N-l  

kontrakt

. 

N-l 

stażysta 

N-l 

dyplomowan

y 

N-l 

mianowan

y 

N-l  

kontraktow

y 

N-l 

stażysta 

 5 5 5 1 1 0 2 0 

Razem 16 3 

 

Ilość nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w przeliczeniu na etaty 

L.p. Zatrudnienie na pełnym etacie Zatrudnienie na niepełnym etacie 

N-l 

dyplomow. 

N-l 

mianowan. 

N-l  

kontrakt. 

N-l 

stażysta 

N-l 

dyplomow. 

N-l 

mianow. 

N-l  

kontrakt. 

N-l 

stażysta 

 5 5 5( w tej liczbie 

1 nauczycielka 

przebywająca 

na urlopie 

rodzicielskim) 

1 0,2 0 0,6 0,05 

Razem 15 (bez nauczycielki przebywającej na 

urlopie rodzicielskim) 

0,85 

(opracowanie Przedszkole samorządowe w Kunicach) 
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Realizowane projekty unijne 

W Przedszkolu Samorządowym Wyspa Marzeń w Kunicach realizowane są dwa projekty 

unijne: 

1) projekt:„Budowa przedszkola w Kunicach wraz z zakupem wyposażenia” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację 

przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację 

przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne. 

 

Cele projektu:  

1.Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełnienie luki w dostępie do 

infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kunice. 

2.Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z Przedszkola 

Samorządowego w Kunicach. Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

regionalnego na realizację projektu będzie się odbywało w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.Celem głównym programu jest 

„Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego 

mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”.  

Wartość projektu 4.943.371,04 zł. 

Wkład finansowy Funduszy Europejskich : 1.995.979,57 zł 

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola z basenem w Kunicach wraz z zakupem 

wyposażenia i placem zabaw. 

 

2) projekt : „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Kunicach – szansą na rozwój 

najmłodszych mieszkańców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowita wartość projektu: 604 045,05 zł 

Kwota dofinansowania: 513 438,29 zł 

Wkład UE: 513 438,29 zł 
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Projekt polega na zwiększeniu miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kunice (25 

miejsc) w roku szkolnym 2018/2019, zwiększenie kompetencji 142 dzieci (udział w zajęciach 

dodatkowych: rytmika, taekwondo, robotyka) oraz poszerzenie kwalifikacji 4 nauczycieli 

przedszkola. 

 

 

12. OŚWIATA  
 

Gmina Kunice jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe: 

- Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach, 

- Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach, 

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

- Szkoła Podstawowa w Spalonej. 

W każdej ze szkół oprócz Szkoły Podstawowej w Kunicach funkcjonuje oddział przedszkolny, 

do którego uczęszczają dzieci 6, 5, 4 i 3- letnie. 

Baza Szkoły Podstawowej w Bieniowicach to: 8 sal lekcyjnych, sala oddziału przedszkolnego, 

sala komputerowa, biblioteka szkolna, kuchnia oraz stołówka szkolna. Szkoła korzysta również 

z placu zabaw, boiska „Orlik” i  sali gimnastycznej. 

Baza Szkoły Podstawowej w Kunicach to: 8 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, 

pracownia przyrodnicza, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, sala gimnastyczna (adoptowana 

sala lekcyjna), boisko sportowe. 

 

Baza Szkoły Podstawowej w Rosochatej to: 8 sal lekcyjnych, sala komputerowa, plac zabaw 

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

biblioteka szkolna, świetlica szkolna, sala oddziału przedszkolnego, sala gimnastyczna.  

 

Baza Szkoły Podstawowej w Spalonej to: 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, 

pracownia artystyczna, jadalnia, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, sala oddziału 
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przedszkolnego, hala widowiskowo-sportowa , zespół boisk „Orlik 2012”, miejsce odpoczynku 

i plac zabaw. 

 

Liczba uczniów w SP w Gminie Kunice 

Lp Nazwa Szkoły Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

1. Szkoła Podstawowa  
im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

         
119 

              
8 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

         
106 

              
8 

3. Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

         
108 

              
8 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej          
178 

             
12 

                                                      
Razem 

         
511 

             
36 

(opracowanie własne) 

 

 

Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych  

 
Lp 

 
Nazwa Szkoły 

Liczba 
dzieci 
ogółem 

              z podziałem na wiek 

6-letnie 5-letnie 4-letnie 3-letnie 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny 
Kosmowskiej w Bieniowicach 

    22      6      8     4      4 

2. Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

    16     10      3     1      2 

3. Szkoła Podstawowa w Spalonej     25      6     11     8      0 

                                               
Razem 

    63     22     22    13      6 

(opracowanie własne) 

 

Uczniowie do szkół na terenie gminy dowożeni są trzema autobusami szkolnymi. W czasie 

dowozu zapewniona jest stała opieka 3 opiekunów. 

 

Ponadto uczniowie szkół dowożeni byli do Przedszkola Samorządowego Wyspa Marzeń na 

zajęcia na basenie (oddziały przedszkolne oraz kl. I-III), Ośrodka Zdrowia w Kunicach, do kin w 

Legnicy, na wycieczki szkolne. 
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Dowóz dzieci do szkoły przedstawia poniższa tabela : 

Nazwa Szkoły kl. I-VIII Oddział 
przedszkolny 

Szkoła Podstawowa  
im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

81 16 

Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

25 0 

Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

51 3 

Szkoła Podstawowa w Spalonej 130 4 

                                                  
Razem 

287 23 

(opracowanie własne) 

Szkoły Podstawowe zapewniają zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na: 

- czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

- organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

 

Ilość uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej 

Lp Nazwa Szkoły    Liczba uczniów 
1. Szkoła Podstawowa  

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 
97 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

40 

3. Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

53 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 70 

                                                  
Razem 

260 

(opracowanie własne) 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2019 

W dniach 15-17 kwietnia 2019 roku przeprowadzony został Egzamin Ósmoklasisty, którego 

celem była ocena stopnia opanowania przez uczniów czynności określonych w podstawie 

programowej. 
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Średni wynik szkoły w porównaniu z wynikiem gminy, powiatu, województwa 

 
Lp 

 
Nazwa Szkoły 

 przedmioty 

język 
polski 

matematyka język 
angielski 

język 
niemiecki 

1. Szkoła Podstawowa  
im. Ireny Kosmowskiej  
w Bieniowicach 

Liczba 
uczniów 

15 
 

15 10 5 

Średni 
wynik % 

70,1 52,0 58,9 38,6 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej 
w Kunicach 

Liczba 
uczniów 

11 11 4 7 

Średni 
wynik % 

68,0 43,0 62,8 56,4 

3. Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w 
Rosochatej 

Liczba 
uczniów 

12 12 12 0 

Średni 
wynik % 

57,8 42,3 70,9 0,0 

4. Szkoła Podstawowa w 
Spalonej 

Liczba 
uczniów 

21 21 13 8 

Średni 
wynik % 

48,6 28,4 41,1 32,8 

5. GMINA KUNICE Liczba 
uczniów 

59 59 39 20 

Średni 
wynik % 

59,6 40,0 57,1 42,5 

6. POWIAT LEGNICKI Liczba 
uczniów 

459 459 419 40 

Średni 
wynik % 

58,1 37,7 52,8 38,2 

7. WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE 

Liczba 
uczniów 

25326 25326 22703 2834 

Średni 
wynik % 

61,1 43,4 59,9 41,3 

(opracowanie własne) 
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Zatrudnienie nauczycieli w Szkołach Podstawowych w Gminie Kunice 

 
 

Nazwa Szkoły 

 Ilość n/etaty  
Ogółem 

ilość 
nauczyci

eli 

Bez 
kwalifika

cji za 
zgodą 

KO 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowa

ny 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Ireny 
Kosmowskiej w 
Bieniowicach 

1 
0,22 
etatu 

(druga 
umowa) 

0 5 
4,78 etatu 

6 
3,84 etatu 

7 
6,5 etatu 

18 
 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Świętej 

Jadwigi Śląskiej 
w Kunicach 

0 0 3 
1,78 etatu 

2 
0,97 etatu 

13 
11,28 etatu 

18 
 

Szkoła 
Podstawowa im. 
W. S. Reymonta 

w Rosochatej 

1 
0,23 
etatu 

1 
0,5 etatu 

1 
1 etat 

3 
0,98 etatu 

16 
12,97 etatu 

 

22 

Szkoła 
Podstawowa w 

Spalonej 

0 2 
1,23 etatu 

9 
8,56 etatu 

4 
4 etatu 

13 
12,56 etatu 

28 
 

(opracowanie własne) 

 

Zatrudnienie pracowników w SP w Gminie Kunice 

 
Nazwa szkoły 

Administracja 
w 

przeliczeniu 
na osoby 

Administracja 
w przeliczeniu 

na etaty 

Obsługa w 
przeliczeniu 

na osoby 

Obsługa w 
przeliczeniu na 

etaty 

Szkoła Podstawowa  
im. Ireny Kosmowskiej 
w Bieniowicach 

         4 2,875 etatu          10 8,475 etatu 

Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Kunicach 

         4 1,375 etatu            3 2,75 etatu 

Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta  
w Rosochatej 

         4  1,375 etatu            4  3,175 etatu 

Szkoła Podstawowa  
w Spalonej 

         4 1,375 etatu            6  6 etatów 
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Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy w roku 2019 kształtowały się 

następująco: 

Lp Nazwa Szkoły Wydatki wykonane 

Szkoła Oddziały przedszkolne 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny 

Kosmowskiej w Bieniowicach 

2 100 693,77 96 859,46 
 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

1 643 852,56 0,00 

3. Szkoła Podstawowa im. W. S. 

Reymonta  w Rosochatej 

1 765 713,01 152 399,07 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 2 490 551,58 80 330,29 

 Razem 8 000 810,92 329 588,82 

 

Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 

1. We wszystkich szkołach realizowany był „Program dla szkół – nieodpłatne dostarczanie 

owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych”  we współpracy z Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. W Programie uczestniczyło łącznie 331 uczniów z klas I – V. 

Program kreuje prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego są im udostępniane 

produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone: 

- owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, 

pomidorki, kalarepa) oraz soki 

- mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy. 

Dzieci  uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  zgodnie z 

wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania 

właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia 

owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.   

2.Szkoła Podstawowa w Bieniowicach, Rosochatej i Spalonej uczestniczyła w Programie 

Szkolny Klub Sportowy. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności 

fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne, pozalekcyjne 
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zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i 

atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywały się dwa razy w 

tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana była od 

stycznia do grudnia 2019 r. 

3. Szkoła Podstawowa w Spalonej realizowała Program wymiany polsko-niemieckiej z 

Gesamtschule Brühl w Niemczech - współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę 

Młodzieży – dofinansowanie kosztów podróży do Niemiec – wrzesień/październik  - 3600 zł 

oraz programu w Polsce  maj/czerwiec – 5200zł.  

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej skorzystała z rządowego program „Aktywna Tablica” – 

uzyskała dofinansowanie zakupu monitorów interaktywnych – 2 szt – 14.000zł. 

5. We wszystkich Szkołach Podstawowych realizowany jest od 01.09.2018 – do 31.08.2020 

projekt „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 i dotacja celowa z budżetu 

państwa w kwocie 60.899,11 zł. Projekt polega na zorganizowaniu dodatkowych zajęć 

rozwijających kluczowe kompetencje uczniów, prowadzeniu zajęć eksperymentalnych, 

wyrównawczych, zapewnieniu opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

 

Ilość uczniów korzystających z zajęć w ramach projektu 

Lp Nazwa Szkoły Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa 
im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

55 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

44 

3. Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

38 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 70 

                                                        
Razem 

 
207 

(opracowanie własne) 
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Wydatki związane z realizacją projektu 

Nazwa Szkoły Wydatki wykonane 
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 34 946,58 

Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

31 592,80 
 

Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

30 485,70 
 

Szkoła Podstawowa w Spalonej 176 717,65 

Razem 273 742,73 

(opracowanie własne) 

 

W ramach realizowanego projektu pozyskano: 7 monitorów interaktywnych, 4 laptopy, tablice 

suchościeralno- magnetyczne, przenośne zestawy nagłośnieniowe, mikroskopy cyfrowe, 

zestawy preparatów biologicznych, LabDisc Biochem, kompasy, teleskopy, stację 

meteorologiczną, szkielet człowieka z organami, globusy fizyczne, oprogramowanie 

multimedialne do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dystansomierz, 

amperomierze, elektroskopy, maszynę elektrostatyczną, woltomierze, stację pogodową 

radiową DCF barometr wiatromierz, zestawy preparacyjny do badań naukowych, pomoce 

dydaktyczne do zajęć z matematyki, multimedialne programy do matematyki, gry logiczne i 

koncentracji itp. 

 

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 44 846,79 zł. 

 

Nazwa Szkoły Wydatki wykonane 
Szkoła Podstawowa im. Ireny 
Kosmowskiej w Bieniowicach 

9 467,40 

Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej 
w Kunicach 

9 374,05 
 

Szkoła Podstawowa  
im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

9 689,32 
 

Szkoła Podstawowa w Spalonej 16 316,02 

Razem 44 846,79 

(opracowanie własne)  
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Dowóz szkolny 

 

Uczniowie do szkół na terenie gminy dowożeni są trzema autobusami szkolnymi. W czasie 

dowozu zapewniona jest stała opieka przez 3 opiekunki, zatrudnione w niepełnych wymiarach 

czasu pracy, na czas określony tj. wrzesień – czerwiec. Dwie osoby są zatrudnione na 0,63 

etatu (zwiększony czas pracy w związku z dodatkowym kursem dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do Legnicy). oraz jedna na 0,55 etatu. Zatrudnionych jest także 

3 kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy. 

W okresie szkolnym dowożonych jest łącznie 301 uczniów co stanowi 51,10% ogółu 

uczniów w szkołach na terenie gminy  (589 uczniów). Uczniowie szkół są dowożeni do 

przedszkola na zajęcia na basenie (oddziały przedszkolne oraz kl. I-III), Ośrodka Zdrowia 

w Kunicach, do kin w Legnicy, na wycieczki szkolne. Do placówek oświatowych na terenie 

miasta Legnica dowożonych jest sześcioro dzieci niepełnosprawnych (autobusem szkolnym 

Mercedes). Jedno dziecko jest dowożone do internatu Ośrodka Wychowawczego w Szklarach. 

Zadaniem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły. 

Zapewniony jest także przewóz do Wiejskich Ośrodków Kultury na terenie gminy 

uczestników konkursów organizowanych przez GOKiS w Kunicach. Także w okresie ferii 

zimowych i letnich, w trakcie trwania dwóch turnusów półkolonii organizowany był transport 

dzieci na wycieczki autobusami szkolnymi (np. Zamek Grodziec, Wrocław, Bolesławiec, Zamek 

Książ, Świeradów Zdrój, Legnica, Ranczo Grapa).  

Autobusy szkolne na bieżąco są remontowane oraz konserwowane. W okresie letnim 

przeprowadzono remont blacharki wraz z malowaniem autobusu szkolnego DLE 11VP. Koszt 

remontu 34 999,99zł. Za okres styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień średnia miesięczna 

przejechanych kilometrów wynosi na 1 autobus 3 155,0 km. Koszt zakupu paliwa ogółem 

wyniósł 101 805,09 zł. 
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Tabela wykonania wydatków dowozu za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r. 

Lp. opis Wykonanie wydatków 2019 rok 

1 
Wydatki-801-80113-3020-świadczenia rzeczowe 
bhp 1 980,23 

2 Wydatki-801-80113-4010-wyngrodzenie osobowe 168 822,27 

3 
Wydatki-801-80113-4040-dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 13 046,75 

4 Wydatki-801-80113-4110-składki ZUS 32 887,66 

5 Wydatki-801-80113-4120-składka Fundusz Pracy 3 483,50 

6 Wydatki-801-80113-4210-zakup paliwa 101 805,09 

7 
Wydatki-801-80113-4210- zakup płynu,  części 
wymiennych do bieżącej naprawy, druków 11 731,68 

8 
Wydatki-801-80113-4270-remonty bieżące 
autobusów  oraz malowanie autobusu  51 542,77 

9 Wydatki-801-80113-4280- badania lekarskie 90,00 

10 

Wydatki-801-80113-4300-badania techniczne,  
archiwizacja tachografów, przegląd gaśnic, 
wymiana opon 6 101,36 

11 Wydatki-801-80113-4410-delegacje służbowe 275,77 

12 
Wydatki-801-80113-4430-polisy ubezpieczeniowe 
autobusów 10 541,00 

13 Wydatki-801-80113-4440- odpis zfśs 4 972,03 

14 
Wydatki-801-80113-4500-podatek od środków 
transportowych 2 323,00 

15 Wydatki-801-80113-4700-szkolenia  1 000,00 

 Wydatki- ogółem 410 603,11 
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13. POMOC SPOŁECZNA   
     

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  

       alimentacyjnego, 

8) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 
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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, 

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 Gminnym Ośrodku pracuje 8 osób, w tym: 

- kierownik, 

- pracowników socjalnych, w tym 1 specjalista pracy socjalnej, 

- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

- inspektor ds. świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, 

- główna księgowa (3/4 etatu), 

- asystasystent Rodziny (1/2 etatu – umowa zlecenie). 
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REALIZACJA ZADAŃ 

LP ZADANIE WYDATKI UWAGI 

1 

Ochrona zdrowia 831,45 Wydatki w tym rozdziale są refundacją poniesionych kosztów 
wydania decyzji dot. ustalenia uprawnień do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2019 r. 
wydano 11 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (koszty postępowania zrefundowano we 
wskazanym rozdziale).  

środki własne 0,00 

środki zlecone 831,45 

ilość decyzji 11 

2 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 226 697,20 

 
Wydatki w rozdz. 85202 § 4330 wyniosły w 2019 roku 256 
175,19 zł. Wkład rodzin w koszty utrzymania wyniósł 29 477,99 
zł i pomniejszał wydatki w rozdziale. Ostateczny koszt zadania 
wyniósł w 2019 roku – 226 697,20 zł.  

środki własne 226 697,20 

środki zlecone 0,00 

ilość osób  9 

ilość świadczeń 99 

3 

RODZINY ZASTĘPCZE 45 448,78 

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku.  
W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach 
utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych. 

środki własne 45 448,78 

środki zlecone 0,00 

liczba dzieci 12 

WSPIERANIE RODZINY (ASYSTENT RODZINY) 18 000,00 
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4 

środki własne 14 472,00 Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. GOPS Kunice zatrudniał 
asystenta rodziny, w wymiarze 0,5 etatu w ramach umowy 
zlecenia.   
Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało 
objętych 8 rodzin z terenu Gminy Kunice.  

środki zlecone 3 528,00 

liczba rodzin 8 

5 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 1 904 908,47 

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 9 833,76 

środki zlecone 1 895 074,71 

liczba rodzin 366 

6 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH 36 330,36 
Osoby pobierające zasiłek stały w ramach ustawy o pomocy 
społecznej są objęte ubezpieczenie zdrowotnym (7 osób w 
2019 r.), podobnie osoby korzystające ze świadczeń 
opiekuńczych (29 osób). 

środki zlecone na zadania własne 4 043,31 

środki zlecone 32 287,05 

7 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 108 556,33 

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne. W 2019 roku ze 
wskazanych świadczeń skorzystało łącznie 104 osoby w 76 
rodzinach. Wypłacono 432 świadczeń 
 

środki własne 43 095,69 

środki zlecone 65 460,64 

liczba osób 104 

8 
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 9 155,48 W okresie sprawozdawczym tj. w 2019 r. : 

- wypłacono 58 DM na kwotę 8 568,22 zł, 
- wypłacono 40 DE na kwotę 587,26 zł.  środki własne 8 568,22 
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środki zlecone 587,26 Łącznie w okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy 
korzystało 6 rodzin: 

liczba świadczeń 98 

9 

ZASIŁKI STAŁE 49 565,11 

W 2019 zasiłek stały pobierało 11 osób – 2 osoby pozostających 
w rodzinie i 9 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, jedna osoba zmarła).   

środki własne 0,00 

środki zlecone 49 565,11 

liczba rodzin 11 

liczba świadczeń 93 

10 

UTRZYMANIE OŚRODKA 456 855,33 

Zadanie realizowane w Rozdz. 85219 dot. kosztów utrzymania 
OPS m in.: wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, 
opłat za energii, zakup usług itd. 

środki własne 347 574,33 

środki zlecone 109 281,00 

11 

DOŻYWIANIE 60 652,02 Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest w ramach 
Programu :Posiłek w szkole i w domu” na podstawie 
Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem 
Gminy Kunice w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 
gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach 
oraz osób dorosłych w domach. Do udzielenia pomocy w 
zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o 
pomocy społecznej, dotyczące udzielania  świadczeń wynosi 
150% kryterium dochodowego. 

środki własne 27 852,02 

środki zlecone 32 800,00 

liczba osób korzystających z posiłku (dzieci i dorośli) 35 

liczba osób korzystających z zasiłku na zakup żywności 50 
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liczba świadczeń 2462 

12 

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE  25 443,84 
W 2019 r. na mocy porozumienia łącznie mogło pracować 17 
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej.  W trakcie roku budżetowego 
w różnych okresach prace społecznie – użyteczne 
zorganizowano dla 21 osób bezrobotnych, nie przekraczając 
miesięcznego limitu osób określonego w porozumieniu.  

środki własne 25 443,84 

środki z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wydatków) 32 045,76  

Łącznie środki przekazane na wynagrodzenie (śr własne + ref.) 57 489,60 

13 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 26 983,40 

Stypendia wypłacono dla 29 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 7 965,40 

środki zlecone 19 018,00 

liczba uczniów 29 

liczba świadczeń (stypendiów) 258 

14 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W RAMACH PROGRAMU RODZINA  500 

PLUS 
6 452 585,69 

Zadanie w całości finansowane  z środków zleconych. 
Zauważa się wzrost liczby dzieci  uprawnionych do w/w 
świadczenia, ma to związek ze zmianą ustawy – od lipiec 2019 
roku świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci w 
rodzinie (do 18 r. ż.) bez kryterium dochodowego.  

środki własne 0,00 

środki zlecone 6 452 585,69 

liczba świadczeń 12 787 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 305 629,00 
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15 

środki własne 0,00 Program rządowy Dobry Start tj. 300 zł jednorazowej wyprawki 
szkolnej. tj. 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają 
świadczenie bez względu na dochód. Wypłacono łącznie 986 
świadczenia na kwotę  295 800,00 zł. Pozostałe wydatki 
stanowią koszty obsługi zadania.  

środki zlecone 305 629,00 

liczba świadczeń 986 

16 

KARTA DUŻEJ RODZINY 681,77 
W okresie sprawozdawczym GOPS Kunice przyjął 96 wniosków 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Łącznie na obsługę Ośrodek wydatkował 681,77 zł na zakup 
materiałów i wyposażenia w § 4210 rozdziału oraz zakup usług 
pozostałych w §  4300.  

środki własne 0,00 

środki zlecone 681,77 

liczba rodzin (stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego) 208   

17 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 14 557,40 Realizacją usług opiekuńczy na terenie Gminy Kunica zajmuje 

się na zlecenie GOPS firma Gwarant – Tomczyk S.C. z Legnicy. z 

tej formy pomocy skorzystało 6 osób. Łączny koszt zadania 

wyniósł 26 136,00 zł. Osoby korzystające z tej formy pomocy, 

ponoszą część odpłatności za usługi (w 2019 roku wpłaty 

wyniosły 11 578,60 zł). Środki wpłacone przez osoby 

pomniejszają koszty zadania w rozdziale.  

środki własne 14 557,40 

środki zlecone 0,00 

liczba osób objętych pomocą / liczba świadczeń 6/ 1 169 

SUMA, w tym: 9 742 881,63  

środki własne 771 508,64  

 środki zlecone 8 971 372,99  
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14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 

2020 r. poz. 713 / zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

jest jednym z podstawowych zadań własnych samorządu terytorialnego. Bezpieczeństwo 

mieszkańców naszej gminy oraz porządek publiczny zapewnia Komenda Miejska Policji  w 

Legnicy. Współpraca gminy z KMP w Legnicy w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego przebiega prawidłowo. 

Należy zaznaczyć, iż w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców naszej gminy w miarę możliwości wykorzystujemy różne instrumenty np.: 

- działanie policji o charakterze prewencyjnym i operacyjnym w zakresie zwalczania 

przestępstw i wykroczeń ze szczególnym naciskiem na kradzieże, zniszczenie i uszkodzenie 

mienia, bójki i pobicia, rozboje, 

- doposażenie policji w niezbędny sprzęt.   

Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Legnicy kształtuje się następująco: 

W roku 2018 : 
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W roku 2019 : 

 

 

W 2019 roku w wybranych kategoriach pospolitych przestępstw / rozboje, bojki i pobicia, 

kradzieże, uszkodzenia ciała i kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia/,odnotowano 

wyraźny spadek w porównaniu do roku 2018 to jest 58,19%. W okresie całego 2019 roku w 

porównaniu do roku 2018 odnotowano o 51 zdarzeń przestępczych mniej. Spadek dotyczy 

głownie kategorii kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia. 

 

Szczegółowe zestawienie ilości zgłoszeń pospolitych przestępstw kryminalnych na terenie 

gminy Kunice przedstawia się następująco: 

Kategoria Rozboje Bójki                  

i pobicia 

Kradzieże Kradzieże               

z włamaniem 

Uszkodzenia 

ciała 

Zniszczenia 

mienia 

Razem 

Rok 2018 2 1 23 82 1 13 122 

Rok 2019 0 0 33 33 0 5 71 

Różnica -2 -1 +10 -49 -1 -8 -51 

Dynamika - - 143,47% 40,24% - 38,46 58,19% 
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Stwierdzona przestępczość oraz wykrywalność na terenie gminy. 

 

 

Na terenie naszej gminy w roku 2019 stwierdzono 136 przestępstw jest to o 43 mniej niż w 

roku 2018. W podstawowych kategoriach wykryto 21 przestępstw to jest o 53 mniej niż w 

roku poprzednim. 

Wykrywalność ogółem na terenie gminy Kunice w 2019 r. wyniosła 44,20% natomiast                     

w podstawowych kategoriach przestępstw 23,33 %.   
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W gminie Kunice realizowana jest służba patrolowa  w ramach obchodu wykonywanego 

przez właściwych terytorialnie dzielnicowych. Ponadto na podstawie comiesięcznej analizy 

stanu bezpieczeństwa sporządzanej przez dzielnicowych, wyznaczane są miejsca szczególnie 

zagrożone przestępczością oraz wykroczeniami i patologiami społecznymi. Miejsca 

wynikające z analizy przynajmniej dwukrotnie w miesiącu sprawdzane są przez pozostałych 

funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Legnicy, celem poprawy bezpieczeństwa oraz 

eliminacji istniejących zagrożeń. 

W roku 2019 mieszkańcy gminy Kunice dokonali 49 zgłoszeń do KMP w Legnicy. 

 

ZAGROŻENIA PREWENCJA 

 2018 2019 

 Ogółem Przypadki 

potwierdzone 

Przypadki 

niepotwierdzone 

Ogółem Przypadki 

potwierdzone 

Przypadki 

niepotwierdzone 

Akty wandalizmu 1 0 1 9 6 3 
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Grupowanie się 

małoletnich w 

miejscach 

zagrożonych 

demoralizacją 

1 0 1 1 1 0 

Kłusownictwo 2 0 2 1 0 1 

Wałęsające się 

psy 

11 0 11 2 1 1 

Osoba bezdomna 

wymagająca 

pomocy 

0 0 0 1 0 1 

Używanie 

środków 

odurzających 

0 0 0 1 0 1 

OGÓŁEM 22 2 20 26 15 11 

 

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OSP KUNICE I OSP MIŁOGOSTOWICE  

 ZAPLECZE TECHNICZNE I SPRZĘT 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach, dysponuje budynkiem przy ul. Legnickej 13, w Kunicach 

o powierzchni użytkowej 251,62 m2. W budynku znajdują się  3 boksy garażowe na pojazdy 

strażackie z warsztatem. Poza tym w budynku znajduje się sala szkoleniowa, kuchnia, 

sanitariaty, kotłownia (ogrzewanie gazowe), pomieszczenie komendanta, pokój socjalny dla 

strażaków oraz poddasze. Stan techniczny budynku jest dobry. Obiekt zabezpieczony jest za 

pomocą instalacji alarmowej, system alarmowania selektywnego działa prawidłowo 

(powiadamianie SMS). 

OSP Kunice posiada w swojej dyspozycji 3 samochody: 

Lp. Marka 

samochodu 

Nr 

rejestracyjny 

Rodzaj 

pojazdu 

Zakres 

ubezpieczenia 

Termin 

ubezpieczenia  

i ubezpieczyciel 

Badania 

techniczne 

pojazdów/ UDT 

1. FSC 
Starachowice 

STAR 28 
Rok produkcji 

1979 

DLE 55XA Pojazd 
specjalny 

pożarniczy 
z 

ruchomym 
podestem 

OC, NNW 06.02.2021 Ergo 
Hestia 

Do 17.02.2021 
Urząd Dozoru 
Technicznego 

31.07.2020 
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2. Mercedes 
Benz Atego 

1429 AF 
Rok produkcji 

2012 

DLE 03455 Samochód 
specjalny 

AC i KR  
(autocasco), 

OC, NNW 

14.11.2020 Ergo 
Hestia 

Do 08.11.2020 

3. Ford Transit 
Rok produkcji 

2003 

DLE V553 GLBM 0,1 
pojazd 

pożarniczy 
(samochód 
specjalny) 

AC i KR 
(autocasco), 

OC i NNW 

14.07.2020 Ergo 
Hestia 

Do 07.02.2021 

 

1. Wyposażenie w odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty 

Lp. Przedmiot Ilość na wyposażeniu w OSP 

1 Ubranie specjalne 24 

2 Rękawice specjalne 14 

3 Kominiarka 14 

4 Buty strażackie 23 

5 Hełm strażacki 10 

6 Uzbrojenie osobiste ( pas strażacki lub szelki 

bezpieczeństwa, zatrzaśnik, toporek strażacki, podpinka) 
12 

7 Latarka 8 

8 Maska do aparatu ODO 4 

9 Płaszcze przeciwdeszczowe 10 

10 Sygnalizator bezruchu 4 

 

2. Sprzęt ratowniczy 

Lp. Rodzaj środka Ilość, uwagi 

Drabiny 

1. Drabina wysuwana 
 1 szt.  2014, DNW 3080/3 Drabina wysuwana 3-

przęsłowa -  max 8 m 

2. Drabina przystawna   1 szt.    2004 r., Al., 6 m, 

Sprzęt burzący 

1. Bosak krótki  2 szt. 

2. Bosak lekki 1 szt. 

3. Łom  3 szt. 
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4. Łom wielofunkcyjny hooligan 1 szt. 

5. Siekierałom  1 szt. 

Sprzęt ratownictwa medycznego 

1. Zestaw PSP R1 1 szt.    2014 r. butla 09.2021 (przegląd techniczny)  

 

3. Sprzęt łączności  

Lp. Rodzaj środka Ilość, uwagi 

1.  HYT  Na urządzeniu selektywnego alarmowania. 

2.  Radiotelefon przewoźny GM 360 1 SZT.  GLBM   

3.  Radiotelefon przewoźny  Motorola DM 3600 1 SZT.  GBA 2012  

4.  Radiotelefon przenośny Motorola DP 360 1 szt.  

5.  Radiotelefon przenośny Motorola GP 360 2 szt. rok 2012 

 

1. Środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory 

Lp. Rodzaj środka Ilość, uwagi 

1.  Sorbent 1 SZT.    50 kg 

2.  Środek pianotwórczy 1 SZT.    50 l  

 

OSP Miłogostowice  

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej mieści się w Miłogostowicach, połączona jest ze świetlicą 

wiejską w Miłogostowicach.Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 271,36 m2. W 

dyspozycji straży pożarnej znajdują się 2 boksy garażowe na pojazdy strażackie, zaplecze 

kuchenne, sanitariaty, biuro zarządu oraz magazynek. Cały budynek ogrzewany jest gazem. 

Stan techniczny budynku jest dobry. Obiekt nie jest zabezpieczony instalacją alarmową, 

system alarmowania selektywnego działa prawidłowo (powiadamianie SMS). 

OSP Miłogostowice posiada w swojej dyspozycji następujące samochody:  

Lp. Marka 

samochodu  

Nr 

rejestracyjny 

Rodzaj 

pojazdu 

Zakres 

ubezpieczenia  

Termin 

ubezpieczenia i 

ubezpieczyciel,  

Badania 

techniczne 

pojazdów  

1. Steyr 1491  DLE 25838 Pojazd 
specjalny  

OC, NNW 08.02.2021 
Ergo Hestia 

 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2019   str. 103 
 

Rok produkcji 
1988  

2. Ford Transit   
Rok produkcji 
2002 

DLE S5012 samochód 
specjalny  

AC  i KR 
(autocasco), 
OC i NNW 

29.09.2020 
Ergo Hestia  

Do 
24.06.2021 

 

1. Sprzęt silnikowy  

Lp. Rodzaj środka Ilość, uwagi 

Pompy 

1. Motopompa  PO-5, M-8/8, 1980, stan dobry 

2. Motopompa pływająca  Niagara, 1999, stan dobry 

Piły ratownicze 

1. Piła do drewna Stihl MS 260 1 szt. 2006 r. 

2. Piła do drewna Husqvarna 375 1 szt. 

3. Piła do betonu i stali 1 szt.  

4. sprężarka  1 szt. 

Agregaty prądotwórcze 

1. agregat prądotwórczy  2 szt. 

2. Agregat prądotwórczy GEKO MP 2801, 2 kW, 2012 r. 

 

2. Sprzęt łączności  

Lp. Rodzaj środka Ilość, uwagi 

1. radiotelefon Motorola GP 300 Na urządzeniu selektywnego alarmowania. 

2. radiotelefon Motorola GM 360 Na samochodzie GLMB (Ford Transit)   

3. Radiotelefon przewoźny  Motorola DM 3600 
Na samochodzie Ford transit  - 1 szt. 

Na samochodzie Steyr – 1 szt. 

4. Radiotelefon przenośny Motorola GP 360 1 szt. rok 2012 

 

3. Środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory 

Lp. Rodzaj środka Ilość, uwagi 

1. Sorbent 10 kg   - 1 szt.  
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W 2019 roku OSP Kunice i Miłogostowice otrzymały wsparcie w formie dotacji z NFOŚiGW we 

Wrocławiu (19.800,00 zł) oraz z budżetu państwa po 5.000,00 zł na każda jednostkę. Z 

otrzymanych dotacji zakupiono: kamerę termowizyjną oraz czujnik wielogazowy (detektor) – 

OSP Kunice oraz projektor, tablicę interaktywną, fantomy szkoleniowe, laptop, kserokopiarkę, 

maski – OSP Kunice i OSP Miłogostowice. 

System alarmowy, którym zabezpieczony jest budynek OSP Kunice został zakupiony                           

i zainstalowany ze środków pozyskanych przez strażaków OSP. 

 STAN OSOBOWY  OSP  KUNICE I MIŁOGOSTOWICE  

Dh Józef Giedrojć – Komendant Gminny OSP  

8 osobowy skład Zarządu OSP Kunice  

Komisja rewizyjna OSP: 3 osobowa 

Liczba członków OSP Kunice – 28 osób  

Liczba strażaków tworzących Jednostkę Operacyjno-Techniczną OSP w Kunicach (mogących 

brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych) -   22 osoby  

Uprawnieni do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi -  5 osób  

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 

Zarząd OSP Miłogostowice  -  stanowi 3 osobowy skład 

Liczba członków OSP Miłogostowice  - 31 osób  

Liczba strażaków tworzących Jednostkę Operacyjno-Techniczną OSP w Miłogostowicach  

(mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych)  – 22 osoby  

Uprawnieni do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi -  2 osoby  
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 WYDATKI na Ochotniczą Straż Pożarną i działania ratownicze kształtowały się 

następująco : 

Lp. Dział Rozdział § Opis      2018 2019 

1. 754 75412 3020 Ekwiwalent dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej za 

udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach 

28.448,00 zł 31.318,00 zł 

2. 754 75412 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

2.911,89 zł 3.232,68 zł 

3. 754 75412 4170 Umowa zlecenie Komendanta 
Gminnego Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz umowy zlecenie 
kierowców Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

39.600,00 zł 44.400,00 zł 

4. 754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
(olej napędowy oraz benzyna do 

samochodów i sprzętu 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
części do sprzętu OSP zakup 

środków czystości oraz 
artykułów biurowych i 

przemysłowych do jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kunicach i Miłogostowicach, 

zakup umundurowania, zakup 
nagród na „Turniej Wiedzy 

Pożarniczej”, 

30.396,54 zł 42.510,90 zł 

5. 754 75412 4220 Zakup artykułów spożywczych 
na obchody „Dnia Strażaka” w 

dniu 3 maja 2019 r. 

182,18 zł 688,10 zł 

6. 754 75412 4260 Paliwo gazowe, energia 
elektryczna,  dostarczanie 

wody oraz abonament 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

9.370,01 zł 9.179,82 zł 

7. 754 75412 4270 Przeglądy i usługi remontowe - 
Zlecenia wykonania konserwacji 

podnośnika koszowego i 
naprawy auta, pożarniczego 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

25.605,97 zł 4.588,35 zł 

8. 754 75412 4280 Badania okresowe oraz badania 
psychologiczne kierowców 

pojazdów uprzywilejowanych 
członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

780,00 zł 5.240,64 zł 

9. 754 75412 4300 Zakup pozostałych usług (wywóz 
odpadów komunalnych oraz 

13.876,98 zł 7.563,19 zł 
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ścieków jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kunicach i 
Miłogostowicach, opłata za 

napełnienie butli tlenem 
medycznym, usługa cateringowa 

na obchody „Dnia Strażaka” w 
dniu 3 maja 2019 r., opłata za 
okresowe badania techniczne 

pojazdów pożarniczych, badania 
lekarskie członków OSP 

10. 754 75412 4360 Telefony służbowe stacjonarne i 
komórkowe jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 
gminie Kunice 

4.331,82 zł 4.359,67 zł 

11. 754 75412 4430 Różne opłaty i składki (polisy 
ubezpieczeniowe dla strażaków 

oraz polisy ubezpieczeniowe 
samochodów pożarniczych) 

18.519,00 zł 19.173,00 zł 

12. 754 75412 4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

 
1.488,95 zł 

13. 754 75412 4480 Podatek od nieruchomości 3.651,00 zł 4.018,00 zł 

 

Budżet zaplanowany na 2018 rok wyniósł 193.000,00 zł. Łącznie wydatki w 2018r. wyniosły 

177.673,39 zł . 

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie dla Funduszu 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup nowego lekkiego samochodu 

operacyjnego. 

Budżet zaplanowany na 2019 rok wyniósł 207.200,00 zł (uchwała XIII/96/19/19 z dn. 

30.12.2019r.)  Łącznie wydatki w 2019r. wyniosły 177.761,30 zł. 

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie dla Funduszu 

wsparcia Państwowej Straży pożarnej we Wrocławiu na zakup odzieży specjalnej i środków 

ochrony indywidualnej. 

Z przedstawionych informacji wynika, że wydatki za lata 2018 i 2019 kształtowały się na 

zbliżonym poziomie. 
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 ILOŚĆ ZDARZEŃ  W 2019 ROKU 

Lp. Rodzaj zdarzenia  Ilość  

1. pożary 61 

2. wypadki drogowe 5 

3. wiatrołomy 10 

4. Pompowanie wody (zalania) 13 

5. zabezpieczanie miasta 27 

6. fałszywe alarmy 2 

7. inne zdarzenia* 28 

 RAZEM 146 

 

* inne zdarzenia to: ulatniający się gaz, zadymienie, rozlany olej na jezdni, działania na 

akwenach wodnych, poszukiwania zaginionych ludzi, likwidacja gniazd szerszeni i os, 

ratowanie zwierząt (koty, psy) i ptactwa. 

W 2019 roku OSP zabezpieczała na terenie gminy Kunice festyny sportowe dla dzieci, 

majówkę, szanty oraz festiwal reggae. 

Zorganizowano gminne obchody Dnia Strażaka w maju 2019r., w marcu 2019 roku w strażnicy 

OSP Kunice odbyły się gminne eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kunice. 

OSP z terenu gminy Kunice brała udział w: 

 powiatowych obchodach Dnia Strażaka , 

 w zawodach strzeleckich w Dobrzejowie, 

 pokazach z okazji festynu dla osób niepełnosprawnych, 

 zawodach pożarniczych dla przedszkolaków w Pątnowie, Spalonej i Rosochatej, 

 ćwiczeniach Wojewódzkich straży w bazach paliw w Kawicach, 

 ćwiczeniach leśnych w Chróstniku, 

 ćwiczeniach ratownictwa medycznego w Legnicy   
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15. TRANSPORT PUBLICZNY 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OPERATORZE I PRZEWOŹNIKU NA TERENIE 

GMINY  

Gmina Kunice w 2019 roku posiadała podpisane Porozumienie międzygminne                                      

z dn.  30 listopada 2018r. r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice 

zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarte było na czas 

określony od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. 

Gmina Kunice corocznie zawiera porozumienie na realizację zadania z zakresu transportu 

publicznego. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miasto Legnica. 

Operatorem  publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunice jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy ( MPK ). 

MPK posiada zawartą z Miastem Legnica umowę o świadczenie usług przewozowych w 

zakresie transportu publicznego. 

Na terenie gminy Kunice w 2019 roku działali również prywatni przewoźnicy: Zawisza Group 

Sp. z o.o.  oraz  Transport Osobowo-Towarowy Przewozy Pasażerskie „Joker”, którzy 

realizowali przewóz osób w ramach swojej prywatnej działalności gospodarczej, bez umów 

zawartych z Gminą Kunice.   

W 2019 roku w drodze wyjątku (nieprzewidziana usługa wg regulaminu zamówień 

publicznych) z firmą Transport Osobowo-Towarowy Przewozy Pasażerskie „Joker” podpisana 

została umowa nr GP.7240.3.1.2019.D z dnia 01.03.202019r. o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunice na odcinku linii komunikacyjnej 

Szczytniki nad Kaczawą - Legnica – Szczytniki nad Kaczawą (tam i z powrotem). Umowa 

zawarta została na okres od 01.03.2019r. do 30.06.2019r.   

SIEĆ KOMUNIKACJI NA TERENIE GMINY (LICZBA OPERATORÓW + LICZBA LINII 

AUTOBUSOWYCH)  
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Operator  transportu publicznego  - 1 (MPK), liczba linii autobusowych – 4 

Numer linii 

autobusowej 

Trasa Całkowita 

długość linii w km 

„1” Huta Miedzi (ul. Złotoryjska) – Grabskiego - Grunwaldzka- Rataja- 
Lotnicza - Sejmowa – Szewczenki – Marynarska- Chojnowska - 
Hutników-Piastowska – Senatorska – M. Skłodowskiej – Pocztowa – 
Libana – Czarnieckiego – Niedziałkowskiego – Wrocławska – Gwiezdna – 
Neptuna – Wielkiej Niedźwiedzicy- Spokojna – Bociania – Wronia – 
Pątnowska – Stolarska – Kowalska – Celna – Urząd Celny – Pętla na 
Pątnowskiej – Pątnów Legnicki Nr 5- Bieniowice – Szczytniki n/Kaczawą   

7 km od Huty 
Miedzi przy ul. 
Złotoryjskiej  do 
Szczytnik nad 
Kaczawą Pętla  

 

„10” PKP ul. Dworcowa – Czarnieckiego – Niedziałkowskiego – Wrocławska – 
Gwiezdna – Neptuna- Wielkiej Niedźwiedzicy – Ziemowita- Kunice – 
Spalona – Golanka Górna – Golanka Dolna – Prochowice – Lisowice – 
Mierzowice  

21,95 km (trasa w 
jedna stronę )  

Do miejscowości 
Golanka Górna  - 
11,65 km  

„23” Domejki MPK Legnica - Chojnowska—Rolnicza - Działkowa -Torowa – 
Szewczenki – Lotnicza – Marynarska – Asnyka – Złotoryjska – 
Grunwaldzka – Rataja – Muzealna – Piastowska – Senatorska – m. 
Skłodowskiej – Pocztowa – Libana – Czarnieckiego – Niedziałkowskiego – 
Piłsudskiego – Miarki – Heweliusza – Koskowicka – Mazowiecka – 
Sikorskiego -Gałczyńskiego – Iwaszkiewicza - Wańkowicza – 
Baczyńskiego – Ziemnice – Grzybiany – Rosochata – Piotrówek – 
Jaśkowice Legnickie – Szczedrzykowice PGR – Dąbie – Szczedrzykowice 
Stacja  

23,70 km (trasa w 
jedna stronę) 

Do miejscowości 
Jaśkowice 
Legnickie -15,8 
km w jedna 
stronę  

„8” Domejki MPK – Chojnowska – Żołnierska – Szewczenki – Hutników – 
Piastowska – Senatorska – M. Skłodowskiej – Pocztowa – Libana – 
Miłogostowice – Dobrzejów    

5,1 km (w jedna 
stronę) 

 

WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO ZA 2019 ROK wyniosły 

526.294,93 zł : 

1) Linia „1”    -  124.603,09 zł   (21169,40 wozokm przejechanych w 2019) 

2) Linia „8”    -    29.654,85 zł   (5038,20 wozokm przejechanych w 2019) 

3) Linia „10”  -  222.297,15 zł   (37767,10 wozokm przejechanych w 2019) 

4) Linia „23”  -  149.739,84 zł   (25440 wozokm przejechanych w 2019)  

Wartość usługi przewozu świadczonej przez firmę „Joker”przez okres 01.03.2019 do 

30.06.2019r. wyniosła 41.815,20 zł.  
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Łącznie na transport publiczny w 2019 roku wydatkowano 568.110,13 zł  

 LICZBA I UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW 

LP. NAZWA MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ 

1. Kunice 3 w tym 1 dla gimbusa 

2. Spalona 5 

3. Golanka Górna  2 

4. Jaśkowice Legnickie  3 

5. Rosochata  3 

6. Piotrówek 1 

7. Grzybiany 3 

8. Ziemnice  4 

9. Pątnów Legnicki 1 

10. Bieniowice 2 

11. Miłogostowice 3 

12. Szczytniki nad Kaczawą  4 

13. Szczytniki Małe 2 w tym 2 dla gimbusa 

 

 Łączna liczba przystanków na terenie gminy : 36 w tym 3 dla gimbusa 

Poniesione w 2019 r. koszty związane z utrzymaniem wiat przystankowych znajdujących się 

przy drogach na terenie Gminy Kunice  przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

L.p. Nazwa zadania Poniesiony koszt [zł] 

1. Naprawy bieżące przystanków w tym: kompleksowe 
mycie wiat , wymiana wybitych szyb, wykonanie 
utwardzenia nawierzchni peronów, naprawa 
uszkodzonych nawierzchni peronów.   

17 000,00 

2. Zakup nowych koszy na śmieci 10 szt. 4 298,85 

3. Zakup i montaż nowych wiat przystankowych - 7 szt. 32 751,00 
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 Miłogostowice - 1 szt. 

 Jaśkowice Legnickie -1 szt. 

 Rosochata -2 szt. 

 Grzybiany -1  szt. 

 Szczytniki Nad Kaczawą - 1 szt. 

 Ziemnice - 1 szt. 

 Razem 54 049,85 

 

 

16. OCHRONA ZDROWIA  

 

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczy usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z 

Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. 

Udzielanie świadczeń medycznych odbywało się w Ośrodku Zdrowia w Kunicach. W ośrodku 

czynne były Poradnie Lekarza POZ, Poradnia Ginekologiczno Położnicza, Poradnia Okulistyczna, 

Poradnia Neurologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Stomatologiczna i Dział 

Fizjoterapii. 

Na początku 2019 roku z Ośrodka korzystało 5303 pacjentów, na dzień 31-12-2019 - 5452. W 

ciągu roku udzielono 22337 porad w Poradni Ogólnej, 5234 w Poradni Dziecięcej, 1139 porad 

w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 1733 porad w Poradni Stomatologicznej, 1873 porady 

w Poradni Okulistycznej, 1094 porad Poradni Neurologicznej, 1241 porad w Poradni 

Otolaryngologicznej , przyjęto 55 pacjentów  na odpłatne zabiegi   rehabilitacyjne oraz 

przyjęto 482 pacjentów i zrealizowano 11221 zabiegów w Programie Rehabilitacja Lecznicza 

mieszkańców Gminy Kunice. W poradni POZ pracuje na stałe, w pełnym wymiarze troje lekarzy 

pierwszego kontaktu. Dodatkowo została zatrudniona pani dr pediatra ze Szpitala 

Wojewódzkiego. Wykonuje ona badania bilansowe, bada dzieci przed szczepieniami i na 

bieżąco dzieci chore. 

           W zakresie Leczenia Stomatologicznego Ośrodek podpisał kilkuletni kontrakt, na 

świadczenie lekarza stomatologa. Ośrodek Zdrowia w Kunicach inwestuje również w 

kwalifikacje personelu medycznego. W roku 2019 na szkolenia medyczne, między innymi 

personelu średniego wydano około 1300,00 zł. Ośrodek prowadził i nadal prowadzi program 

profilaktyki raka szyjki macicy z wykorzystaniem możliwości poradni ginekologiczno 
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położniczej, profilaktykę chorób układu krążenia w ramach POZ. W ciągu minionego roku 

zorganizowano akcje dodatkowych badań, z których korzystali pacjenci bez skierowań. Odbyły 

się badania słuchu bezpłatnie, regularnie 2 razy w tygodniu. Ośrodek Zdrowia w Kunicach w 

2019 roku dokonywał licznych i bardzo kosztownych zakupów w celu usprawnienia 

funkcjonowanie Ośrodka, m.in. zakup nowoczesnego pieca gazowego.  

Ponadto do Poradni Rehabilitacyjnej zakupiony został laser biostymulujący za kwotę 

10.228,00 zł, do gabinetu ginekologa i rehabilitacji nowe komputery, do gabinetu ginekologa 

i rejestracji drukarki, do gabinetu POZ monitor, do gabinetu zabiegowego szafy i stolik 

zabiegowy. Największym zakupem medycznym w ubiegłym roku był aparat USG firmy GE za 

kwotę 100 000,00 zł. Wymieniony został również piec centralnego ogrzewania na nowy firmy 

Viessman za kwotę 22.140,00 zł.  

Łączna kwota, wydatkowana na zakupy w roku 2019 wyniosła 145.200,30 złotych. Ośrodek 

Zdrowia bilansuje się. A jego wynik finansowy za 2019 rok jest dodatni i wynosi 190.456,89 

złotych. 

 

 

 

17. KULTURA – DZIAŁALNOŚĆ GOKIS W KUNICACH 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość 

prawną, z siedzibą w Kunicach ul. Słoneczna 11, działającą na mocy ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu 

nadanego przez Radę Gminy w Kunicach .  

 

Przedmiotem działalności jednostki jest realizowanie zadań w dziedzinie: wychowania, 

edukacji, upowszechniania i animacji kultury, prowadzenia działalności informacyjnej, kultury 

fizycznej i sportu, rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców gminy. GOKIS Kunice został 

wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Kunice dnia 12.10.1976 pod numerem 1.   
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Świetlice wiejskie 

 

Świetlice wiejskie znajdują się w takich miejscowościach jak: Spalona, Rosochata, Jaśkowice, 

Bieniowice, Pątnów, Golanka Górna, Miłogostowice, Piotrówek, Grzybiany, Szczytniki Małe, 

Szczytniki nad Kaczawą. Proponują one mieszkańcom atrakcyjne zajęcia: sportowe (w tym 

aerobik, tenis stołowy, turnieje szachowe, brydż sportowy, szachy), plastyczne, różnego 

rodzaju konkursy, festyny rekreacyjno-sportowe, koncerty, turnieje szachowe i wiele innych. 

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu mieszkańcy Gminy Kunice mają wiele możliwości 

spędzania wolnego czasu. GOKiS tworzą również trzy biblioteki z bogatymi zbiorami książek 

wciąż uaktualnianych.  

Miłośników muzyki i tańca folklorystycznego skupia zespół „Kapela Kunice”, amatorom 

muzyki polecamy warsztaty wokalne prowadzone w kilku placówkach (Kunice, Golanka 

Górna, Rosochata, Szczytniki nad Kaczawą).  

Wszystkie placówki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach są skomputeryzowane i 

posiadają dostęp do Internetu. 

 

GOKIS Kunice w liczbach   
  

GOKIS Kunice w 2019 zrealizował ponad 350 zadań z zakresu upowszechniania kultury i 

edukacji kulturalnej. W zajęciach stałych takich jak: kurs języka angielskiego, zajęcia 

plastyczne, zajęcia kulinarne, aerobik, brydż sportowy, taniec nowoczesny, taniec ludowy  

prowadzonych w GOKIS i we wszystkich placówkach bierze udział około 400 osób miesięcznie.  

Naszym celem jest zbudować naszą działalność w oparciu o ideę otwartego ośrodka kultury, 

integrującego lokalną społeczność i realizującego przede wszystkim zadania z zakresu 

edukacji kulturalnej, współpracy z mieszkańcami, realizując ich pomysły i oddolne inicjatywy.  

GOKIS Kunice – co zrobiliśmy w 2019 roku   

 

W 2019 najważniejszymi projektami, które udało nam się zrealizować to:  

- Zabawa ostatkowa - Kunice  
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- Turniej brydża sportowego - Kunice  

- Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne „HERKULES 2019” Kunice  

- Kunicka majówka z koncertem zespołu "Mesajah"  

- Kunicka majówka z koncertem zespołu "TROBUTE TO MANAM"  

- Turnieje Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kunice w Spalonej  

- Mistrzostwa gminy Kunice w tenisie stołowym w Spalonej  

- Przedstawienie "Czerwony Kapturek" Jaśkowice  

- Wielkie Kolędowanie - Szczytniki nad Kaczawą  

- Zabawa Karnawałowa - Szczytniki nad Kaczawą  

- Dzień Dziecka Bieniowice, Szczytniki Małe, Spalona, Golanka, Miłogostowice, Piotrówek  

- Malowanie jajek - Jaśkowice, Pątnów, Bieniowice  

- Konkurs ortograficzny w Golance Górnej  

- Turniej Szachowy w Rosochatej   

- Konkurs Piosenki Polskiej w Szczytnikach nad Kaczawą  

- Rodzinna majówka w Golance Górnej  

- Biesiada majówkowa - Grzybiany  

- Majówka sąsiedzka - Spalona  

- Występ kabaretowy "NOWAKI" z okazji dnia kobiet w Spalonej  

- Konkurs na palmę, wypiek wielkanocny, potrawę (Rosochata)  

- Dzień Babci i Dziadka (Rosochata)  

- Konkursy plastyczne ( w placówkach GOKiS)  

- Konkurs gier stolikowych - Pątnów  

- Konkurs sportowy - Pątnów  

- Konkurs recytatorski "Pegazik" w Bieniowicach   

- Koncert z okazji dnia kobiet - Pątnów (wystąpiła Katarzyna Goya)  

- Koncert z okazji dnia kobiet - Bieniowice (wystąpił Dawid Skrzypczak)  

- Półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji   

- Koncert "Wiosna z Bluesem" Szczytniki nad Kaczawą  

- Przedstawienia teatralne w Jaśkowicach w okresie ferii  

- Przedstawienia teatralne w Kunicach w okresie ferii  
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- Wycieczki autokarowe w okresie ferii zimowych  

- Kino sferyczne Szczytniki nad Kaczawą,  

- Lekcje biblioteczne (Kunice, Spalona, Rosochata)  

- Gminny konkurs wokalny w Szczytnikach nad Kaczawą  

- Wyjazdy do kina – Bieniowce, Rosochata, Grzybiany   

- Wyjazdy do galerii sztuki  

- Zajęcia nowoczesnej pani - Grzybiany  

- Kuchcikowo - Rosochata  

- Zajęcia kulinarne – Spalona  

- „Bezpieczne wakacje” w Rosochatej  

- Turniej tenisa stołowego Szczytniki Małe   

- Przedstawienia teatralne w Jaśkowicach   

- Organizacja zabaw andrzejkowych (Kunice, Spalona, Rosochata)  

- Organizacja zabaw sylwestrowych (Kunice, Jaśkowice)  

- Półkolonie w okresie wakacji (Kunice)  

- Wycieczki autokarowe dla dzieci w okresie wakacji  

- Konkurs ekologiczny w Szczytnikach nad Kaczawą  

- Konkurs na potrawy Bożonarodzeniowe w Spalonej  

- Impreza „Dary jesieni” w Spalonej  

- Dożynki gminne w Miłogostowicach  

- 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  

- Konkurs „W jesiennym nastroju” w Pątnowie  

- Koncert z okazji Święta Niepodległości w Spalonej  

- Zabawy mikołajkowe (we wszystkich miejscowościach)  

- Koncert z okazji Dnia Seniora w Kunicach (Mirosław Suliga)  
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- Mikołajkowy turniej tenisa stołowego w Spalonej  

- Warsztaty „Pierniczkowy zawrót głowy” w Pątnowie  

- Warsztaty zdobienia i pieczenia pierników w Rosochatej  

- Andrzejkowy zawrót głowy dla dzieci (Pątnów, Rosochata)  

- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Grzybianach  

- Imprezy „Bajkowo dla maluchów” w Szczytnikach nad Kaczawą  

- Piknik rodzinny w Golance Górnej  

- Gminny Konkurs „Płody ziemi” w Grzybianach  

- Święto Dyni w Spalonej  

- Country andrzejki w Szczytnikach Nad Kaczawą (Michał Lonstar)   

 

Oprócz wymienionych imprez w naszych placówkach podejmowane i realizowane są 

inicjatywy mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, osób zrzeszonych w grupach nieformalnych. 

Należą do nich m.in. imprezy sylwestrowe, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Babci i dziadka. 

Bardzo często mieszkańców integrują takie wydarzenia jak: wspólne gotowanie czy warsztaty 

plastyczne i rękodzieła. GOKiS zawsze jest otwarty na współpracę w takim zakresie.  

  

GOKIS Kunice – największe projekty to:  

Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szanty” w Kunicach ma 30-letnią tradycję, dzięki czemu jest 

jedną z najbardziej cenionych imprez tego typu w kraju. Na scenie w Kunicach co roku 

występują najlepsi reprezentanci muzyki żeglarskiej z całej Polski. Każdego roku festiwal 

przyciąga szanto maniaków z każdego zakątka kraju. Równie chętnie na wydarzenie 

przybywają całe rodziny wraz z dziećmi. Muzyka żeglarska jest na tyle uniwersalna, że chętnie 

bawią się przy niej zarówno dorośli, jak i dzieci.  

Każdego roku na imprezę przygotowywane są różnego rodzaju atrakcje, jak i liczne konkursy.  

Po pierwszym koncertowym dniu uczestnicy mogą bawić aż do białego rana w tawernie 

festiwalowej. W ramach Festiwalu Szanty organizowany jest konkurs, którego laureaci często 

stają się gwiazdami scen imprez szantowych w całym kraju.  
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Zawody kulturystyczne Herkules organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Kunicach od ponad 20 lat. Co roku kulturyści z całej Polski rywalizują w różnych kategoriach o 

Puchar Wójta Gminy Kunice. Herkules jest jedyną tego typu imprezą organizowaną w regionie. 

Mimo dużej częstotliwości tego typu imprez zawodnicy chętnie przyjeżdżają do Kunic, aby się 

zaprezentować. Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne „Herkules” są doskonałą okazją do 

tego, aby wypromować na Dolnym Śląsku  wyjątkowy sport, jakim jest kulturystyka.  

Kunicka Majówka jest coroczną imprezą organizowaną na zakończenie okresu majówkowego 

w Gminie Kunice. W wydarzeniu chętnie biorą udział całe rodziny, dobrze bawiąc się w różnych 

konkursach i zabawach. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapewnia wyjątkowe atrakcje takie 

jak dmuchańce, zjeżdżalnie, kule wodne i wiele innych niespodzianek, zarówno dla młodszej 

jak i starszej widowni. Co roku podczas festynu podopieczni GOKiS prezentują  swoje 

umiejętności i talenty, które pielęgnują przez cały rok w gminnych placówkach. Wszyscy 

uczestnicy bawią się doskonale przy muzyce i wspaniałej pogodzie. Każdego roku na scenę nad 

jeziorem Kunickim zapraszane są zespoły grające pod gołym niebem, a uczestnicy bawią się 

przy dźwiękach muzyki do białego rana.   

Kunickie półkolonie organizowane w okresie ferii zimowych (1 turnus dwutygodniowy dla  

34 osób) i wakacji ( 2 turnusy dwutygodniowe dla około 75 osób) Jest to bardzo atrakcyjna 

forma spędzenia czasu wolnego, pomoc pracującym rodzicom, cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Kunice. Są organizowane wycieczki, 

interesujące warsztaty, wyjścia do kina i teatru, zabawy taneczne itp.   

Kunicki Bieg Reggae jest imprezą sportową zrealizowaną po raz pierwszy w 2015 roku. 

Organizacja imprezy ma na celu popularyzację sportu, jakim jest bieganie wśród mieszkańców 

całego Dolnego Śląska. Biegać może każdy, dlatego też poprzez organizację takiego biegu 

chcielibyśmy zachęcić dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe do aktywnego spędzania 

czasu poprzez czynny udział w tego typu zawodach. Tegoroczna trasa biegu jest atestowana 

przez PZLA i składa się z czterech dystansów tj. 5,10 i 20 km. Pomiar czasu biegu każdego z 

zawodników jest elektroniczny, na trasie biegu ustawione są punkty nawadniające. W czasie 

gdy zawodnicy biegną, animatorzy prowadzą zabawy z dziećmi. Na trasie całego biegu osoby 

z bębnami wybijają rytmy reggaeowe, dzięki czemu atmosfera zawodów sprzyja zarówno 
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biorącym udział w biegu, jak również licznie zgromadzonym kibicom. Po zakończeniu zawodów 

wszyscy uczestnicy zapraszani są nad Jezioro Kunickie, gdzie w tym samym dniu, odbywa się 

Festiwal Reggae.  

  

Festiwal Reggae w Kunicach jest niezwykłym stylem współczesnej muzyki zrzeszającym coraz 

większe rzesze fanów. Reggae jest niesamowicie hipnotycznym gatunkiem, a to wszystko 

dzięki rytmom które są wyjątkowo chilloutowe. Żaden inny styl muzyczny nie dodaje tyle 

pozytywnej energii jak reggae.   

  

Kunicka Folk-Biesiada (teren przy GOKIS) pierwsza odbyła się w 2016 roku. Pomysłodawcami 

imprezy byli członkowie Kapeli Kunice, którzy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w 

Kunicach postanowili zorganizować imprezę folklorystyczną w Kunicach. Pierwsza edycja była 

wielkim sukcesem, na zaproszenie Kapeli Kunice przyjechało dziesięć zespołów ludowych. 

Wydarzenie rozpoczęto barwnym korowodem składającym się ze wszystkich zespołów 

biorących udział w  Kunickiej Folk-Biesiadzie. Ze śpiewem na ustach korowód przeszedł 

ulicami Kunic zapraszając mieszkańców do wspólnej zabawy. Każdego roku frekwencja wśród 

uczestników imprezy rośnie, a organizatorzy z roku na rok powiększają teren, na którym 

odbywa się wydarzenie.  

  

Kunickie Spotkanie z Autorką  w bibliotece w Kunicach odbyło się spotkanie autorskie z 

Agnieszką Lingas-Łoniewską. W spotkaniu wzięli udział nie tylko mieszkańcu gminy Kunice, ale 

również członkowie funclubu autorki, których jak się okazało jest naprawdę wielu. Agnieszka 

Lingas- Łoniewska swoją przygodę z pisarstwem zaczęła dziesięć lat temu i w tym czasie 

napisała trzydzieści powieści. Jej książki są chętnie czytane w bibliotekach na terenie gminy 

Kunice, dlatego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach postanowił zrobić czytelnikom 

prezent i zaprosił pisarkę na spotkanie autorskie. Agnieszka Lingas – Łoniewska opowiadała o 

tym, jak rozpoczęła się jej przygoda z pisarstwem, jak tworzy, co ją inspiruje i co się dzieje, 

kiedy zatraca się w rzeczywistości, którą sama tworzy w swoich książkach. Nie zabrakło 
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również opowieści o planach i następnych książkach, autorka zdradziła, że w przyszłym roku 

wyjdzie aż pięć jej książek, co ucieszyło wszystkich fanów jej twórczości.  

 

 

Prace remontowe i naprawy wykonane w placówkach GOKIS Kunice   

Prace konserwatorskie w  WOK w Szczytnikach nad Kaczawą  

• Malowanie (sala, korytarz, toalety, pomieszczenia gospodarcze)  

• Uzupełnienie ubytków w tynku wewnątrz   

 Prace konserwatorskie w WOK w Szczytnikach Małych  

• Malowanie (sala, korytarz, toaleta )  

• Uzupełnienie ubytków w tynku wewnątrz   

• Wymiana oświetlenia na typu LED  

Prace konserwatorskie w bibliotece w Kunicach  

• Malowanie pomieszczeń biblioteki oraz czytelni  

• Uzupełnienie ubytków w tynku   

• Wymiana oświetlenia w czytelni na typu LED  

Prace konserwatorskie w WOK w Golance Górnej  

• Wymiana wykładzina na podłodze na panele podłogowe  

• Wymiana oświetlenia na typu LED  

• Malowanie pomieszczeń  

Odtworzenie ogrodzenia na placu zabaw w Grzybianach  

• Założenie nowej siatki ogrodzeniowej po kradzieży paneli ogrodzeniowych około 50 

mb  

 Prace konserwatorskie w WOK w Piotrówku  

• wykonanie toalety w placówce (nie było w placówce toalety)  

• malowanie placówki  
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• wymiana oświetlenia na typu LED  

• wymiana stolarki okiennej   

• nowa instalacja elektryczna  

• wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych  

• wymiana ogrodzenia zewnętrznego  

 Prace konserwatorskie w WOK w Jaśkowicach (pomieszczenia po dawnym ośrodku 

zdrowia)  

• nowe panele podłogowe  

• wymiana drzwi wewnętrznych  

• malowanie pomieszczeń  

• wymiana oświetlenia na typu LED  

• malowanie Sali komputerowej  

 

Finanse GOKIS Kunice 

GOKiS część swoich przychodów wypracowuje poprzez wynajem sal dla mieszkańców oraz 

instytucji, sale wynajmowane są głównie na 

-  Przyjęcia rodzinne (wesela, I - komunie,  stypy, uroczystości rodzinne)  

- Pokazy   

- Ekspozycje  

- Szkolenia  

- Spotkania z mieszkańcami  

GOKiS również odpłatnie:  

- Wynajem sal  

- Wypożycza stoły i krzesła   

- Wypożycza naczynia (Kunice)  

GOKiS świadczy też usługi reklamowe w czasie organizowanych imprez. Spory przychód to 

darowizny oraz inne wsparcie finansowe. Głównie dotyczy to organizacji imprez o zasięgu 

ogólnopolskim. Niektóre organizowane imprezy są biletowane, co stanowi również przychód 
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GOKiS Kunice. Przychód stanowią również wpłaty za zajęcia płatne ( aerobik, zajęcia tańca 

nowoczesnego, opłata uczestników za półkolonie, zajęcia języka angielskiego). GOKiS 

nieodpłatnie użycza sal na uprawnianie kultu religijnego (msze, wypominki) w 

miejscowościach: Szczytniki nad Kaczawą, Jaśkowice, Piotrówek.  

 

Uzyskane przychody w 2019 roku:  

  

1. Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy (sylwester, ostatki, Szanty, andrzejki,  

Herkules, Bieg Reggae) - 55 790,00                                                                         

2. Opłaty za kurs języka angielskiego - 4 089,40  

3. Opłaty za zajęcia taneczne (taniec nowoczesny i ludowy) - 7 360,00                         

4. Opłaty za półkolonie (ferie zimowe i wakacje)  - 10 430,00  

5. Wpływy za wynajem Sali, naczyń, stołów i krzeseł - 29 623,00                       

6. Dotacja podmiotowa od Gminy Kunice - 2 074 000,00                                            

7.  Dotacja z Biblioteki Narodowej - 8 800,00      

     

        

8.  Otrzymane darowizny - 20 900,00      

    

       

9.  Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach aerobiku - 

740,00   

                 

10.  Dotacja celowa na realizacje zadania: „zakup kosiarki(traktora ogrodowego)” - 17 

660,00                     

11. Umowy sponsoringowe (usługi reklamowe) - 2 452,00            

Ogółem przychody : 2 254 844,40 zł ( w tym przychody własne: 163 184,40 zł tj. 7,00%).  

 

W 2019 roku GOKIS Kunice otrzymał dofinansowanie zadania w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 8 800,00 zł.  

Złożono również Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 

2019” ze środków Instytutu Książki (wniosek na zakup komputerów do 3 bibliotek ) na 

kwotę  19 908,00 zł (dofinansowanie z Instytutu 16 458,00 zł), niestety, pomimo że 
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wniosek spełnił wymogi formalne, nie otrzymaliśmy dofinansowania ze względu na wysoki 

wskaźnik zamożności gminy. 

 

Informacja o zobowiązaniach i należnościach  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje (zgodnie z art.265 Ustawy o Finansach 

Publicznych z dnia 27.08.2009), że na dzień 31 grudnia 2019 stan należności wynosi:   

30 000,00 zł i stan zobowiązań: 31 846,21 zł.   

Na dzień 31 grudnia 2019 GOKIS Kunice nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.  

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2019 rok w podziale na 

poszczególne placówki (Świetlice):  

1. opłaty za wodę, gaz, energię w roku 2019 kształtowały się następująco :   

Spalona (świetlica, sala gimnastyczna)  25 378,65  

Rosochata  11 780,78  

Golanka Górna  6 210,83  

Pątnów  8 740,79  

Bieniowice   3 596,00  

Miłogostowice (świetlica, OSP)  2 006,75  

Jaśkowice (dwa budynki )  23 957,76  

Szczytniki nad Kaczawą  8 462,29  

Szczytniki Małe  4 467,61  

Grzybiany  11 758,92  

Piotrówek   1 365,16  

GOKIS Kunice  34 331,20  

Stadion sportowy w Rosochatej  340,28  

Zaplecze Turystyczno - Sportowe Kunice   5 717,81  

Boisko Kunice (energia)  3 765,10  

Boisko Jaśkowice (energia)  3 087,42  

Plac zabaw Jaśkowice (energia)   646,75  

Szatnia sportowa w Bieniowicach (energia)  3 581,37  
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Szatnia sportowa w Jaśkowicach  54,52  

Boisko w Szczytnikach n/Kaczawą (energia)  306,70  

Razem:  159 406,45  

 

 

 

 

 

 

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2019 rok  
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Stan zatrudnienia w GOKIS Kunice na dzień 31.12.2019 – 20 osób (19,10 etatów)  

 

 

(opracowanie własne) 
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18.  SPORT W GMINIE KUNICE – KLUBY SPORTOWE 
 

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 III/23/18 Rady Gminy Kunice z dnia 21 grudnia 

2018 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2019 rok, przyznano dotacje celowe przekazane 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 

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

działalność klubów: 

1. Klub Sportowy „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich 

W roku 2019 Klub otrzymał dotację w wysokości 43 000,00 zł. 

Drużyna młodzieżowa „Junior Starszy” w roku 2019 zakończyła rozgrywki  na 6 miejscu na 10 

drużyn. Klub „Albatros” w 2019 roku brał udział w rozgrywkach w klasie „A”, które zostały 

zakończone na 14 miejscu na 16 drużyn. Zarząd Klubu stara się zapewnić wszystkim chętnym 

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

z kwalifikacjami. W klubie grało 22 zawodników. Dzieci i młodzież jest zadowolona, że mogą 

spełniać swoje marzenia sportowe. Ponadto Klub prowadzi własną stronę internetową na 

bieżąco informując o działaniach klubu.   

     

2. Klub Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „KACZAWA” 

w Bieniowicach 

Klub w 2019 roku dysponował kwotą 81 500,00 zł.  

W 2019 roku drużyny piłkarskie 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 Kaczawa  
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Bieniowice zakończył rozgrywki w roku 2019 : Klasa Okręgowa Seniorów V miejsce klasy 

okręgowej, A klasa seniorów – IX miejsce w rozgrywkach klasy A. Klub prowadzi własną stronę 

internetową, na której na bieżąco informuje o swoich działaniach oraz prowadzonych 

zajęciach i turniejach.   

           

3. Ludowy Zespół Sportowy „Mewa” Kunice 

Otrzymana dotacja w 2019 roku opiewała na kwotę 51 250,00 zł. Drużyna seniorska roku 2019 

awansowała z pierwszego miejsca z A klasy do wyższej ligi, jaką jest Klasa Okręgowa. Pierwszą 

rundę jesienną w tej klasie rozgrywkowej zakończyła na 1 miejscu. Drużyna w bardzo mocno 

obsadzonym turnieju Piłkarskie Niższe Ligi, gdzie zajęła II miejsce otrzymując nagrodę w 

wysokości 2000, 00 zł. w postaci sprzętu treningowego. Ponadto zwyciężyła w turnieju 

zimowym oraz letnim o Puchar Wójta Gminy Kunice. Drużyna Młodzików występując w IV lidze 

okręgowej Młodzików zajęła 3 miejsce na 7 drużyn, natomiast Drużyna Orlików zwyciężyła 

trzeci raz z rzędu w Pucharze Wójta Gminy Kunice oprócz tego Drużyna Żaków bierze udział w 

turniejach trawiastych organizowanych przez DZPN.      

 

4. Ludowy Klub Sportowy „Ikar” Miłogostowice 

W 2019 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 25 600,00 zł. Zawodnicy LKS IKAR Miłogostowice 

brali udział w rozgrywkach rudny wiosennej oraz rudny jesiennej 2019. Drużyna Seniorów 

klasy B rozegrała 12 meczy ligowych w rundzie wiosennej oraz 5 sparingowych w okresie 

przygotowawczym 10 meczy ligowych w rundzie jesiennej oraz 6 sparingowych w okresie 

przygotowawczym. Po rundzie jesiennej zespół zajmuje II lokatę ze stratą do lidera 3 punktów 

i z najwyższym współczynnikiem przeliczeniowym zespołów zajmujących we wszystkich 

grupach klasy B podokręgu premiowane awansem do klasy A. Zespół zajął II miejsce w turnieju 

o Puchar Lata Wójta Gminy Kunice.    

5. Klub Sportowy ”Mała Unia Rosochata” przy Stowarzyszeniu „Mała Unia” 

w Rosochatej 

Wysokość otrzymanej dotacji w 2019 roku wynosiła 40 250,00 zł. W rundzie wiosennej sezonu 

2018/2019 w rozgrywkach OZPN występowały grupy seniorów, orlików i żaków. Ponadto 
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zajęcia prowadzono dla grupy skrzata i młodzika. Do rundy jesiennej sezonu 2019/2020 

zgłosiliśmy seniorów, młodzików oraz żaków. W ciągu roku drużyna seniorów rozegrała 22 

oficjalne mecze (po 11 meczy na rundę) oraz 10 meczy sparingowych. Drużyny orlików i żaków 

uczestniczyły w turniejach OZPN (odbyło się po 5 na grupę).jesienią Orliki oraz Żacy rozegrali 

po 4 turniej DZPN a drużyna młodzików zagrała 14 kolejek ligowych. Dodatkowo zespoły 

uczestniczyły w wydarzeniach sportowych i charytatywnych: Turniejach o Puchar Wójta 

Gminy Kunice, Oratorium Cup, Gramy dla Beaty, KGHM Kids Cup, Zryw Cup, Puchar Lata, 

Kuźnia Goalkeepers Cup, oraz w meczach sparingowych. Młodzi adepci dostąpili zaszczytu 

eskorty piłkarzy Ekstraklasy w meczu Miedź Legnica –Śląsk Wrocław.         

6. Uczniowski Klub Sportowy SPALONA w Spalonej 

 

Klub w 2019 roku dysponował kwotą dotacji w wysokości 7 000,00 zł. 

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. Podczas treningów uczestnicy zajęć wzbogacali swoją wiedzę w zakresie gier 

zespołowych oraz doskonalili swoje umiejętności. Zajęcia sekcji piłkarskiej oraz sekcji 

siatkarskiej odbywały się 2 razy w tygodniu – każda sekcja 4 godziny tygodniowo. W celu 

popularyzacji gier zespołowych UKS zorganizował: spotkanie młodzieży z zawodnikiem Miedzi 

Legnica, turniej dzikich drużyn siatkarskich oraz Wiosenny Turniej Piłki Nożnej. Otrzymana 

kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenie kadry trenerskiej, opłaty sędziów za 

prowadzenie rozgrywek sportowych czyli delegacje sędziowskie, uiszczenie opłaty na 

ubezpieczenie zawodników, opłaty statutowe oraz za badania lekarskie. Ponadto poniesione 

wydatki za transport zawodników na mecze, opłaty za wynajem hali sportowej i boiska oraz 

zakup sprzętu sportowego, odzieży i butów sportowych. Znaczną część wydatkowano za zakup 

paliwa do kosiarek, środków piorących, utrzymanie obiektów sportowych, jak również wody  

i środków opatrunkowych dla zawodników. 

Zarządy klubów przedkładając rozliczenie z otrzymanej dotacji za 2019 rok wykazały 

wykorzystanie jej 100 %. Każdy klub sportowy na ternie gminy dysponuje pełnym zapleczem 

sportowym wyposażony w szatnie oraz natryski. 
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19. PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2019  
 

Program zdrowotny pn. Rehabilitacja mieszkańców gminy Kunice. 

 

Na podstawie podjętej Uchwały NR XL/250/18 Rady Gminy Kunice z dnia 18 października 2018 

r. i umowy dotacji Nr OR.8010.1.2018 zawartej w dniu 23 października 2018 r. pomiędzy 

Gminą Kunice a Ośrodkiem Zdrowia. Program pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy 

Kunice na lata 2018-2019 określa cele medyczne programu, adresatów programu (populację 

programu), organizację programu, koszty , ilości i rodzaje zabiegów, monitorowanie 

i ewaluację efektów oraz okres realizacji programu. W ramach Programu „Rehabilitacja 

lecznicza mieszkańców gminy Kunice, na lata 2018-2019” zrealizowano następujące zabiegi: z 

zakresu elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, ultrasonoterapii, 

ćwiczenia w UGUL-u, masaż wirowy kończyn górnych, masaż wirowy kończyn dolnych. Liczba 

osób uczestniczących w programie wyniosła 571 osób. Kwota udzielonej dotacji na okres 

realizacji programu to 138 600,00 zł. Ww. program obejmował okres czternastu miesięcy a 

miesięczna dotacja wynosiła: 9 900,00 zł.    

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kunice. 

 

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r zobowiązuje Gminę do uchwalenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Uchwałą nr 

V/19 z dnia 27 lutego 2019 r Rada Gminy Kunice uchwaliła w/w program. 

Głównymi założeniami programu w 2019r. było: 

- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi, w szczególności poprzez odławianie bezdomnych zwierząt 
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oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, m.in. przez 

umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń; 

- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez 

sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów; 

- opieka nad wolnożyjącymi kotami. 

Całkowity koszt realizacji programu w 2019r. wynosił 62 389,50 zł, z czego 28 250,00 zł 

przeznaczono na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 19 220,00 zł przeznaczono na 

zapewnienie miejsca w schronisku 10 psom, a 10 690,00 zł na zapewnienie opieki 

weterynaryjnej, w tym także sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt. Sterylizacją 

objęto 29 bezpańskich kotek, a kastracją 9 kocurów. Dokarmianie kotów wolnożyjących 

kosztowało natomiast 2955, 86 zł. Pozostałe środki przeznaczono na opiekę nad dzikimi 

zwierzętami, czy zadania polegające m.in. na usunięciu gniazd os i szerszeni.  

Dzięki promowaniu adopcji bezdomnych zwierząt, udało się znaleźć dom dla 4 

bezpańskich kotów odłowionych z miejscowości Spalona.  

 

Program dofinansowania przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej 

emisji na obszarze gminy Kunice w roku 2019 

 

Na podstawie Uchwały nr XI/81/19 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kunice na dofinansowanie 

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Kunice, Urząd 

Gminy prowadził ciągły nabór wniosków na wymianę starych nie ekologicznych pieców 

grzewczych nie spełniających aktualnie obowiązujących norm czystości emisji spalin. 

Wnioski o dotację na wymianę pieca złożone do grudnia 2019 r.: 

- wnioski złożone – 19 szt. 

- wnioski rozpatrzone pozytywnie – 18 szt. 

- wnioski rozpatrzone negatywnie – 1 szt. 

- umowy podpisane – 17 szt. (1 wnioskodawca zrezygnował z podpisania umowy) 

- złożone wnioski o rozliczenie dotacji – 14 szt. 
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- wnioski z rozliczeniem w 2020 r. – 3 szt. 

W wyniku podpisanych umów udzielono 13 dotacji po 2000 zł i 1 dotacja w kwocie 1 563,50 

zł. Ogólna wartość udzielonych dotacji w 2019 r. to 27 563,50 zł 

 

Gminny Program 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   poz. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 10 

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

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowym, 

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. 

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 2018 – 2019 przedstawia się następująco:    
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(opracowanie własne) 

 

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, 

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. 
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Finansowanie powyższych działań w roku 2018 i 2019 przedstawiają poniższe wykresy. 

 

(opracowanie własne) 

 

(opracowanie własne) 

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. 

20 000,00 zł

14 450,00 zł
5 875,00 zł

12 995,00 zł

1 360,00 zł

4 200,00 zł

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
KomisjicRozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z
procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu
odwykowemu

15 777,86 zł

14 985,00 zł
5 220,00 zł

6 017,50 zł

4 200,00 zł

4 912,00 zł

2019 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
KomisjicRozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z
procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu
odwykowemu
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 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 „SUPER”. 

 

Program współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi 

 

Na terenie Gminy Kunice podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku realizowany 

był roczny „Program współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” uchwalony 

Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 listopada 2018 r. w spawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Program realizowany był w 

okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku. 
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OCENA REALIZACJI PROGRAMU W OPARCIU O MIERNIKI 

Wyszczególnienie 
 

 2018 rok 
(zł) 

  
2019 rok 

(zł) 

Wysokość środków finansowych   na realizację 
programu zaplanowanych w budżecie gminy - 
ogółem 

45.000,00 65.000,00 

w tym z zakresu:   

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

0,00 10.000,00 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
10.000,00 10,000,00 

przeciwdziałania i uzależnienia patologiom 
społecznym  

20.000,00 30.000,00 

wypoczynek dzieci i młodzieży  
15.000,00 

15.000,00 
 

   

Wysokość środków finansowych przekazanych 
organizacjom pozarządowym na wspieranie realizacji 
zadań publicznych w formie dotacji - ogółem 

30.000,00 33.111,76 

w tym z zakresu:   

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

0,00 0,00 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
9.890,67 

2.348,90 
 

przeciwdziałania i uzależnienia patologiom 
społecznym  

20.000,00 15.777,86 

wypoczynek dzieci i młodzieży  
0,00 

0,00 
 

Liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert 
1 

1 
 

Liczba organizacji pozarządowych, którym gmina 
udzieliła wsparcie na realizację zadań publicznych  

7 3 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 
w otwartych konkursach ofert 

7 3 

Liczba umów zawartych na realizację zadań 
publicznych  

7 3 

 

 

Na realizację Programu współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań publicznych  z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta 
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Gminy Kunice o otwartym konkursie ofert,  organizacje pozarządowe nie złożyły ofert na 

realizację zadań publicznych w tym zakresie. 

W ramach realizacji programu nie wydatkowano środków finansowych na  

zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  z gminy Kunice. Środki na 

wypoczynek dzieci i młodzieży wydatkowano poza otwartym konkursem ofert.  

W porównaniu do roku 2018, w roku 2019 zwiększono o 10.000,00 zł środki na 

realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Jednakże w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert, organizacje pozarządowe nie 

złożyły ofert na realizację zadań  

w tym zakresie. 

 

Program „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 - 2018 do realizacji programu przystąpiło 6 sołectw  z gminy tj. 

Bieniowice, Jaśkowice Legnickie, Grzybiany, Pątnów Legnicki,  Ziemnice, Rosochata. W  

2019 roku  do realizacji programu przystąpiły  2 kolejne sołectwa: Kunice i Szczytniki Male. 

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. 

Gmina Kunice w odpowiedzi na ogłoszenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  

konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2019”, złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie  w 

formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 29.992,00 zł,  na 

projekt pn. „Remont świetlicy w Jaśkowicach Legnickich - wymiana podłogi”. Całkowity koszt 

realizacji zadania wynosił 84.500,00 zł. 
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Program opieki nad zabytkami 

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Kunice Nr XIX/112/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli 

wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach i zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Kunice Nr XI/77/19 z dnia 31 października Gmina udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Gwarna 6, 59-216 Kunice reprezentowanej przez 

ks. Andrzeja Białka dotacji w kwocie 20 000zł na dofinansowanie robót budowlanych w 

Kościele Filialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla w Spalonej, wpisanym do rejestru 

zabytków pod numerem A/2453/732. 

Program „Czyste Powietrze” 

Wójt Gminy Kunice zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie współpracy w realizacji Programu „Czyste 

Powietrze”. Podpisanie porozumienia miało na celu podjęcia działań w celu zwiększenia 

dostępności funduszy zewnętrznych dla mieszkańców Gminy Kunice na realizację inwestycji w 

poprawę stanu powietrza atmosferycznego. W ramach zawartego porozumienia Gmina 

zrealizowała i realizuje obecnie następujące działania : 

 utworzyła punkt konsultacyjny w urzędzie gminy 

 udzielała pomocy w wypełnianiu wniosków przez mieszkańców pod kątem spełniania 

wymagań określonych w Programie 

 weryfikowała złożone wnioski 

Od rozpoczęcia działalności punktu konsyltacyjnego do końca roku 2019 zweryfikowano i 

przekazano do WFOŚiGW 11 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach 

Programu. Średnia liczba udzielanych w tygodniu konsultacji dotyczących „Czystego 

Powietrza” to 2-3. 
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20. 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 i regionalnych. 

Współfinansowano wydanie publikacji  przewodnika turystycznego pt. „Szlak Dookoła 

Legnicy”. 

 

Wójt Gminy Kunice obejmował Patronat Honorowy oraz ufundował nagrody i puchary dla 

uczestników  niżej wymienionych konkursów i wydarzeń:  

Nagrody i upominki z okazji „Dnia Strażaka” 

Bieg „Leśna Gonitwa” w Miłogostowicach  

„Krajowa Wystawa Psów” w Miłogostowicach 

Przegląd Wielkanocny Palm oraz Konkurs na najlepsze wypieki i potrawy wielkanocne.  

„Gminny Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych” w WOK w Spalonej 

 „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas gminnego Święta Plonów 2019 w 

Miłogostowicach. 

 

Współpraca zagraniczna: Brühl (Niemcy) 

Gmina Kunice od 1997 roku  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.  

 

DZIAŁANIA SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY 

W styczniu 2019 roku Gmina Kunice zorganizowała Pierwszy Bal Seniora.  Z okazji 

Dnia Seniora, w dniu 14 listopada 2019 roku zorganizowany był w GOKiS w Kunicach koncert 

dla seniorów z gminy Kunice. 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2019   str. 139 
 

Na terenie Cmentarza Parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą, gmina postawiła 

kamień z tablicą pamiątkową  poświęconą niemieckim mieszkańcom. Fundatorką tablicy jest  

pani Dr Clarissy Höschel, potomkini dawnych mieszkańców Szczytnik nad Kaczawą, autorka 

książki pt. „Szczytniki nad Kaczawą - kronika wsi XI-XX w.” Uroczystość odsłonięcia i 

poświęcenia tablicy pamiątkowej odbyła się w dniu 24 czerwca 2019 roku.  

Kolejny pomnik z tablicą pamiątkową poświęconą mieszkańcom Spalonej, Szczytnik 

Małych i Golanki Górnej przybyłym z Kresów Wschodnich, odsłonięty został w Spalonej na 

Skwerze Mołodyłowskim w dniu 1 września 2019 roku. 

Doroczne Gminne Święto Plonów odbyło się w Miłogostowicach w dniu 7 września 

2019 roku. Podczas Dożynek uczestnikom święta zapewniono wiele atrakcji i niespodzianek. 

Zorganizowano  festyn dożynkowy na wysokim poziomie artystycznym. Zaproszono znanych 

artystów i zespoły muzyczne. Przeprowadzono konkursy z nagrodami, zabawy, ciekawe 

pokazy, animacje i zabawy ruchowe, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kunicach to impreza cykliczna, która odbywa się 

każdego roku w grudniu na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach.  III Kunicki Jarmark 

Bożonarodzeniowy zorganizowany został w dniu 15 grudnia 2019 roku. Na straganach 

wypełnionych  pięknymi ozdobami bożonarodzeniowymi oraz wspaniałymi potrawami 

kulinarnymi można było zakupić bombki, ozdoby i stroiki świąteczne. Przeprowadzone zostały 

warsztaty dla dzieci: dekorowanie pierników, wykonywanie ozdób i zabawek  oraz kartek 

świątecznych. W programie nie zabrakło spotkania z Mikołajem oraz pokazów animacji 

świątecznych. Zapewniono poczęstunek oraz degustację pysznych domowych ciast, ciasteczek 

i świątecznych potraw. Dzięki wspaniałej atmosferze, każdy uczestnik jarmarku miał okazję 

poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. 

 


