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Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce 

„Raport o stanie gminy 

Kunice”, który został 

opracowany na podstawie 

art. 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 o samorządzie 

gminnym. 

 

Dokument zawiera 

informacje o sytuacji społecznej i ekonomicznej gminy a także o działaniach i 

przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne. 

 

 

Choć rok 2020, to bardzo trudny czas dla naszej wspólnoty samorządowej pod względem 

zagrożeń dla zdrowia i życia oraz negatywnych skutków gospodarczych i społecznych 

spowodowanych globalną pandemią Covid-19, to zachęcam Wszystkich Państwa do 

zapoznania się z naszymi wspólnymi osiągnięciami oraz tymi projektami, które udało się w 

części zrealizować. 

 

           Zdzisław Tersa 

 

 

        Wójt Gminy Kunice 

 

 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 4 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY KUNICE 

 
Gmina Kunice jest gminą wiejską zajmującą powierzchnię 92,7 km2, z czego 69% 

stanowią użytki rolne, a 17% użytki leśne. Gmina zlokalizowana jest w powiecie legnickim 

(zajmuje 12,46% powierzchni powiatu), podregionie legnicko-głogowskim i województwie 

dolnośląskim (zajmuje 0,005% powierzchni województwa). Gmina graniczy z miastem 

powiatowym Legnica, gminą wiejsko-miejską Prochowice, trzema gminami wiejskimi: 

Miłkowice, Legnickie Pole i Ruja oraz gminą Lubin w powiecie lubińskim.  

 

Obszar zajmowany przez Gminę Kunice 

 

W granicach administracyjnych gminy Kunice znajduje się 13 sołectw: Kunice, 

Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, 

Piotrówek, Rosochata, Spalona, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą oraz Ziemnice.  
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Warto także zaznaczyć, że gmina Kunice posiada niezwykle korzystną lokalizację. Jest 

położona w odległości ok. 75 km od stolicy województwa dolnośląskiego – Wrocławia. Dużym 

atutem jest także niewielka odległość od granicy z Niemcami i Czechami. W pobliżu gminy 

przebiega wiele dróg krajowych i tranzytowych – autostrada A4, droga krajowa 94 oraz droga 

ekspresowa S3. 

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. 

21 października 2018 roku, odbyły się wybory samorządowe na VIII kadencję ( trwającą 

nie 4 a 5 lat), w wyniku, których w skład Rady Gminy Kunice wybrano 15 radnych w 

następującym składzie: 

SKŁAD RADY GMINY KUNICE VIII KADENCJI: 

1) Krzysztof Błądziński 

2) Tomasz Czubak 

3) Zbigniew Fedoruś 

4) Jerzy Gąska 

5) Władysław Kucy 

6) Tomasz Mesner 

7) Władysław Mielniczuk 

8) Beata Orłowska-Mielniczuk 

9) Andrzej Ostrowski 

10) Waldemar Pieczkiewicz 

11) Grzegorz Sieradzki 

12) Krystyna Turczyn 

13) Radosław Wroński 

14) Wanda Zarańska 

Ze względu na wygaśnięcie mandatu Radnego Pana Mariana Ciżewskiego z powodu 

śmierci, Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 411 z dnia 16 grudnia 2020 roku wyznaczył 

termin wyborów uzupełniających na niedzielę 14 marca 2021 roku. 
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Przewodniczącym Rady Gminy jest Andrzej Ostrowski, a Wiceprzewodniczącymi są Zbigniew 

Fedoruś oraz Władysław Kucy. 

 

Na czas trwania VIII kadencji powołano 4 komisje: 

-Komisję Rewizyjną, 

-Komisję Skarg Wniosków i Petycji, 

-Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, 

-Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Składy poszczególnych Komisji: 

Komisja Rewizyjna 

1) Jerzy Gąska – Przewodniczący 

2) Wanda Zarańska – Członek 

3) Marian Ciżewski – Członek do 28.11.2020 r 

Komisja w 2020 roku odbyła 3 posiedzenia. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

1) Krystyna Turczyn – Przewodnicząca 

2) Waldemar Pieczkiewicz – Członek 

3) Beata Orłowska-Mielniczuk – Członek 

Komisja w 2020 roku odbyła 2 posiedzenia. 

 

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 2020 roku odbyła 4 posiedzenia. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

1) Zbigniew Fedoruś – Przewodniczący 
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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 2020 roku odbyła 2 posiedzenia, jedno zostało odwołane ze względu wprowadzenia 

na terytorium Polski obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. 

Wszystkie 4 Komisje Rady odbyły łącznie 10 wspólnych posiedzeń w roku 2020. 

Rada Gminy Kunice w 2020 roku zebrała się na 10 zwyczajnych posiedzeniach, na których 

podjęła 57 uchwał, powierzając ich wykonanie Wójtowi Gminy. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku 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 

 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 
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2. EWIDENCJA LUDNOŚCI GMINY KUNICE 
 

Organy gminy wykonują zadania z zakresu ewidencji ludności, jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności określa m.in. zasady 

i sposób prowadzenia ewidencji, zasady obowiązku meldunkowego przez obywateli. Rejestr 

mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza, 

prezydenta zwanego organem gminy. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, 

które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. 

Gmina Kunice na dzień 31 grudnia 2020 roku liczyła 6855 mieszkańców. Poniższy wykres 

potwierdza duże zainteresowanie osiedlaniem się w gminie Kunice, gdyż liczba ludności stale 

wzrasta. Poza czynnikami gospodarczymi, powodem, dla którego liczba ludności wzrosła także 

w ostatnim roku jest m.in. wpływ stanu epidemicznego ustanowionego w roku 2020 na terenie 

Polski. Trwająca pandemia korona wirusa ograniczała i ogranicza przemieszczanie się ludności. 

Ponadto pandemia Covid-19 spowodowała, że dużo osób potrzebowało opieki zdrowotnej, 

która jest związana z posiadaniem meldunku stałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co 

również znalazło przełożenie na sytuację w naszej gminie związaną ze wzrostem ludności.  

Wzrost liczby mieszkańców gminy wpływa również na gęstość zaludnienia, która na dzień 31 

grudnia 2020 roku wynosi w zaokrągleniu 74 osoby na km². Dla przypomnienia w 2019 roku 

powyższy wskaźnik wynosił 72 osoby na km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1. Liczba mieszkańców gminy Kunice w latach 2017-2020. Opracowanie własne. 
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Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców gminy rósł ich udział w ludności powiatu i tak w 2019 

roku wynosił w przybliżeniu 11,9% (dane ludności powiatu: GUS, stan na dzień 30 czerwca 2019 

r.) . Natomiast w 2020 roku udział ludności gminy wzrósł do 12,4 % (dane ludności powiatu: 

GUS, stan na dzień 30 czerwca 2020 r.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Stosunek liczby mieszkańców gminy Kunice do liczby mieszkańców powiatu legnickiego. Opracowanie 

własne. 

 

Wykres 3. Mieszkańcy gminy Kunice z podziałem na sołectwa. Opracowanie własne 

. 
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Tabela 1. Struktura ludności mieszkańców gminy Kunice. Opracowanie własne 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1 Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 1349 1380 1383 

2 Ludność w wieku produkcyjnym (18-64 lat) 4083 4163 4214 

3 Ludność w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 i 

65 lat) 

1032 1048 1258 

 Ogółem 6464 6591 6855 

 

Powyższa tabela przedstawia strukturę wiekową ludności gminy Kunice z podziałem na wiek 

przedprodukcyjny, wiek produkcyjny i wiek poprodukcyjny. Największa liczbę stanowią osoby 

w wieku między 18 a 64 lata. W roku 2018 i 2019 było zdecydowanie więcej dzieci i młodzieży 

w wieku do 17 lat niż emerytów po 65 roku życia.  

 

Wykres 4. Urodzenia w gminie Kunice. Opracowanie własne. 

 

W 2020 roku w gminie urodziło się 71 osób w tym 44 chłopców i 27 dziewczynek. Powyższy 

wykres przedstawia liczbę urodzeń dzieci w poszczególnych miejscowościach. Najwięcej 

nowych mieszkańców przybyło w trzech najbardziej zaludnionych miejscowościach są to: 

Kunice, Rosochata i Spalona. Dla porównania w poprzednim roku urodziło się tyle samo dzieci, 

jednakże trend był odwrócony i urodziło się więcej dziewczynek niż chłopców.  
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W gminie Kunice w 2020 roku zmarło 87 osób. Można powiedzieć, że pandemia korona wirusa 

ma znaczący wpływ na liczbę zgonów w gminie. Najbardziej na zgon są narażone osoby starsze 

i osoby z chorobami współistniejącymi. Liczba kobiet, które odeszły była zbliżona do liczby 

mężczyzn i wynosiła 44 do 43. Z powyższego wykresu wynika, iż najwięcej osób zmarło w takich 

miejscowościach jak: Kunice, Rosochata, Spalona i Szczytniki nad Kaczawą. Dla porównania w 

roku poprzednim liczba zgonów wyniosła 46 i zmarło więcej mężczyzn niż kobiet.  

 

 

Wykres 5. Zgony w gminie Kunice. Opracowanie własne. 

 

 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

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

gospodarcza jest zorganizowaną działalnością zarobkową, wykonywaną we własnym 

imieniu i w sposób ciągły. 

Zadania organu gminy oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców określają między 

innymi ustawa z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców /Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 z 

późniejszymi zmianami/ oraz ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców/Dz.U. z 

2021 r. poz. 162/.   

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.    

 

(Źródło :opracowanie własne) 

 

Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działa od 01 lipca 2011r. 

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. 
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Zgodnie z danymi z CEIDG w gminie Kunice posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 941 podmioty z tego 28 podmiotów działa wyłącznie w formie 

spółki cywilnej.   

Na podstawie powyższego wykresu można zaobserwować, że czas pandemii nie sprzyjał 

prowadzeniu działalności gospodarczej, co ma odniesienie w ilości złożonych wniosków o wpis 

do CEiDG. 

  

 

 

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 dokładną strukturę podmiotów. Z raportu CEIDG o 

przedsiębiorcach z terenu gminy Kunice można wnioskować, iż przeważająca ilość podmiotów 

działa w obszarze: 

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

- budownictwa / w tym projektowanie i nadzory budowlane/, 

- transportu / ciężarowy i osobowy /, 

- usług medycznych / lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni /. 
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Jak wynika z wykresu, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Kunice to 

przede wszystkim ludzie młodzi, co jest bardzo budujące, jeśli chodzi o przyszłość. 

Dominującym są przedsiębiorcy w wieku 41-50 lat i 31-40 lat, gdyż stanowią blisko 60 % 

wszystkich przedsiębiorców. Ma to pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie. 
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4. BUDŻET GMINY KUNICE W ROKU 2020 
 

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 2019–

2020 została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań z wykonania 

budżetu Gminy Kunice. W roku 2020 dochody gminy Kunice wyniosły 43 317,14 tys. PLN i były 

o 1 353,93 tys. PLN wyższe niż zakładał plan. Stopień wykonania planu dochodów wyniósł 

103,23%. Wydatki budżetowe w roku 2020 wyniosły 44 224,58 tys. PLN i były o 4 006,68 tys. 

PLN niższe niż zakładano w planie. Stopień wykonania planu wydatków wyniósł 91,69%.  

Wynik budżetu Gminy zamknął się deficytem w wysokości 907,44 tys. PLN przy planowanym 

w wysokości 6 268,05 tys. PLN.  
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Zarówno dochody jak i wydatki budżetowe zwiększały się rokrocznie w latach 2019-2020. 

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

okresie wydatki gminy Kunice wzrosły o 10,61%,  podczas gdy dochody wzrosły o 10,38%. 
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Budżet gminy Kunice w latach 2019-2020 

 [w tys. PLN] 

Lp. Wyszczególnienie 

2019   2020 
Dynamika 

r/r Plan Wykonanie 
% 

wykonania  
Plan Wykonanie 

% 
wykonania  

1 Dochody ogółem 38 538,93 39 242,26 101,82 41 963,21 43 317,14 103,23 110,38 

1.1. Dochody bieżące 37 970,03 38 678,67 101,87 41 247,61 40 615,78 98,46 105,01 

1.1.1 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

10 478,01 10 577,09 100,95 11 062,82 10 747,46 97,15 101,61 

1.1.2 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 

osób prawnych 

479,99 564,45 117,60 490,00 954,89 194,88 169,17 

1.1.3 
pozostałe dochody 

bieżące 
10 511,20 11 143,03 106,01 10 699,05 10 299,56 96,27 92,43 

1.1.3.1 
z podatku od 

nieruchomości 
6 097,10 6 718,39 110,19 6 400,00 6 372,64 99,57 94,85 

1.1.4 
z subwencji 

ogólnej 
5 951,17 5 951,17 100,00 6 329,43 6 329,43 100,00 106,36 

1.1.5 

dochody z tytułu 
dotacji i środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące 

10 549,67 10 442,93 98,99 12 666,31 12 284,44 96,99 117,63 

1.2 
Dochody 

majątkowe, w tym 
568,90 563,58 99,07 715,60 2 701,36 377,50 479,32 

1.2.1 
ze sprzedaży 

majątku 
80,00 74,69 93,36 338,86 268,67 79,29 359,71 

1.2.2 

z tytułu dotacji 
oraz środków 

przeznaczonych na 
inwestycje 

488,90 488,90 100,00 376,74 2 432,69 645,72 497,58 

2 Wydatki ogółem 43 731,23 39 981,33 91,43 48 231,26 44 224,58 91,69 110,61 

2.1. 
Wydatki bieżące, w 

tym: 
36 923,84 34 451,28 93,30 42 363,14 38 775,28 91,53 112,55 

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: 
450,00 284,20 63,16 320,00 250,73 78,35 88,22 

2.2 
Wydatki 

majątkowe 
6 807,39 5 530,05 81,24 5 868,12 5 449,30 92,86 98,54 

3 Wynik budżetu -5 192,31 -739,07   -6 268,05 -907,44     

Źródło: opracowanie własne 
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DOCHODY BUDŻETU GMINY KUNICE 

 

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 2019-2020. Dochody własne 

gminy stale powiększają się, a ich udział w dochodach ogółem wynosi około 57,03%. Świadczy 

to o samodzielności gminy, co pozwala w znacznym stopniu uniezależniać się od dotacji i 

środków z budżetu państwa. Mimo zwiększających się dochodów własnych gmina otrzymuje 

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

otrzymywanych subwencji ogólnych i środków na uzupełnienie dochodów nieznacznie 

zwiększyła się w analizowanym okresie. 
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Dochody własne  [w tys. PLN]chody PIT [tys. PLN] 

 PIT CIT 
Podatki i opłaty 

lokalne 
Dochody  
z majątku 

Pozostałe 
dochody 
własne 

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

2020 10 747,46 954,89 10 229,54 322,50 2 448,88 

Źródło: opracowanie własne Do 

ody PIT [. PLN] 

Dochody 

Źródło: opracowanie własne D 

 

Największy udział w dochodach własnych gminy Kunice mają wpływy z PIT, w roku 2020 

wynosiły 10 747,46 tys. PLN i stanowią ok. 43,51% wszystkich dochodów własnych. Duży udział 

wpływów z tytułu podatków świadczy o coraz większym rozwoju gospodarczym gminy. 

Kolejnym największym wartościowo wpływem są dochody pochodzące z podatków  

i opłat lokalnych, które stanowią ok. 41,41 % dochodów własnych gminy. 
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Podatki i opłaty lokalne  

Podatki i opłaty lokalne [tys. PLN] 2019 2020 Dynamika r/r 

podatek od nieruchomości 6 718,39 6 372,64 94,85 

podatek rolny 846,13 903,97 106,84 

podatek leśny 52,07 54,37 104,42 

podatek od środków transportowych 143,67 163,19 113,59 

podatek od spadków i darowizn 7,00 31,26 446,57 

wpływy z opłaty skarbowej 20,69 30,23 146,11 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 597,70 560,43 93,76 

wpływy z opłat z tytułu użytkowania  wieczystego 
nieruchomości 6,40 2,66 41,56 

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu 

90,97 89,37 98,24 

wpływy z innych opłat lokalnych, w tym z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 064,61 1 363,18 128,05 

podatek od czynności cywilnoprawnych 550,21 505,79 91,93 

dochody z majątku 134,06 322,50 240,56 

pozostałe dochody własne 997,86 2 601,33 260,69 

RAZEM 11 229,76 13 000,92 115,77 
Źródło: opracowanie własne. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Największy wpływ dochodów z podatków i opłat lokalnych pochodzi z podatków od 

nieruchomości. W roku 2020 wpływy z podatku od nieruchomości wynosiły 6 372,64 tys. PLN. 

i tym samym stanowiły 25,80 % dochodów własnych gminy.  Istotny wpływ mają, również takie 

pozycje jak podatek rolny (903,97 tys. PLN), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (560,43 tys. PLN), 

czy też wpływy z innych opłat, m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

na przestrzeni lat 2019-2020 wzrosły o 28,05% i wynosiły 1 363,18 tys. PLN.  Jest to efekt 

napływu nowych mieszkańców, którzy osiedlili się w gminie Kunice.  

W roku 2020 w stosunku do roku 2019 w gminie Kunice liczba mieszkańców wzrosła o 264 

osoby. 

 

 

 

 

 

Dochody z podatku PIT w latach 2019-2020 

  
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 

2019 10 577,09 - 38,08 - 6 591 - 

2020 10 747,46 101,61% 38,16 0,08  6 855 101,96% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dochody z podatku od osób fizycznych PIT w 2020 roku stanowiły ok. 43,51% 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 1 567,80 PLN w 

roku 2020 (wzrost o 43,15%). 
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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] 2019 2020 

oświatowa 5 114,30 5 425,35 

wyrównawcza 836,87 904,08 

RAZEM 5 951,17 6 329,43 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wielkość przyznanych subwencji Gminy Kunice nieznacznie zwiększyła się w analizowanym 

okresie. Odnotowano wzrost, o 6,36%, co wartościowo wynosi 378,26 tys. PLN. Subwencja 

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

– ok. 85,72% stanowi część oświatową, natomiast 14,28% część wyrównawczą. 
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WYDATKI BUDŻETU GMINY KUNICE 

 

Wraz z rosnącymi dochodami wzrosły wydatki w analogicznym okresie do 44 224,58 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 87,68%, co można uznać 

za poziom jak najbardziej stabilny.  

 

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 2020 roku wartość wydatków na obsługę długu to 250,73 tys. PLN, co stanowi 0,65 

% wydatków bieżących.  
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Wydatki gminy Kunice w latach 2019-2020 wg klasyfikacji budżetowej [ w tys. PLN] 

Wyszczególnienie 2019 
Struktura                  

[%] 
2020 Struktura [%] 

Rolnictwo i łowiectwo 751,12 1,88% 668,13 1,51% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę 

503,41 1,26% 446,27 1,01% 

Transport i łączność 3 692,63 9,24% 3 031,18 6,85% 

Turystyka 12,11 0,03% 306,85 0,69% 

Gospodarka mieszkaniowa 732,55 1,83% 288,53 0,65% 

Administracja publiczna 4 175,76 10,44% 3 735,42 8,45% 

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

206,51 0,52% 416,32 0,94% 

Oświata i wychowanie 11 622,83 29,07% 12 952,44 29,29% 

Ochrona zdrowia 175,17 0,44% 219,05 0,50% 

Pomoc społeczna 955,56 2,39% 985,49 2,23% 

Rodzina 8 789,12 21,98% 10 894,24 24,63% 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

4 446,87 11,12% 5 689,70 12,86% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

2 350,88 5,88% 2 820,79 6,38% 

Kultura fizyczna i sport 818,95 2,05% 895,78 2,03% 

Pozostałe 747,86 1,87% 874,39 1,98% 

SUMA 33 981,33 100,00% 44 224,58 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Według klasyfikacji budżetowej największa część wydatków przypada na dział Oświata 

i wychowanie – 29,29% wydatków w 2020 roku, które wyniosły 12 952,44 tys. PLN. Spora część 

budżetu przypada na dział Rodzina, gdzie wydatkowano w 2020 roku 10 894,24 tys. PLN. Dział 

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

przeznaczona jest na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – w 2020 roku było to 

5 689,70 tys. PLN, co stanowiło 12,86% budżetu, na Administrację publiczną – 3 735,42 tys. 

PLN (8,45% wydatków) oraz na Transport i łączność – 3 031,18 tys. PLN, co stanowiło 6,85% 

wydatków ogółem. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Inwestycje 
 
W ostatnich latach gmina Kunice przeprowadziła szereg działań inwestycyjnych wpływających, 

na jakość życia jej mieszkańców. Łączna wartość inwestycji w latach 2019-2020 to kwota 

10 979,35 tys. PLN.  

 

Dział Wyszczególnienie  
Wykonanie 

2019 r. 
[w tys. PLN] 

% 
wykonania 

Wykonanie 
2020 

[w tys. PLN] 

% 
wykonania 

600 Transport i łączność 2 417,36     98,51 1 919,72 95,20 

630 Turystyka 12,11 86,50 268,35 90,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 596,00  81,30 147,00 100,00 

750 Administracja publiczna 249,71 95,67 9,20 36,80 
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754 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

-  - 19,80 99,00 

801 Oświata i wychowanie 475,81 99,69 1 162,73 97,22 

851 Ochrona zdrowia - - 20,00 100,00 

900 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

1 404,44 65,54 1 071,17 258,92 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

317,11 47,50 775,94 99,21 

926 Kultura fizyczna 57,51 99,58 55,39 48,16 

Ogółem:   5 530,05 81,24 5 449,30 92,86 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2020 roku gmina Kunice wydatkowała na inwestycje kwotę 5 449,30 tys. PLN, co stanowi 

12,32% ogółu wydatków w danym roku. Największe wydatki poniesiono na Transport  

i łączność, stanowiły one 35,23% wydatków inwestycyjnych i dotyczyły m. in. Przebudowy dróg 

w miejscowościach: Bieniowice, Spalona, Kunice i Rosochata oraz budowy promenady w 

Kunicach.  

 
 
 
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. W roku 2020 w 

stosunku do roku 2019 suma środków przypadających na wszystkie sołectwa wzrosła o 45,80 

tys. PLN osiągając w 2020 roku kwotę 385,00 tys. PLN (w roku 2019 kwota 339,2 tys. PLN). 
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Źródło: opracowanie własne 

 

ZADŁUŻENIE GMINY KUNICE 

Dane w tys. PLN Zadłużenie Odsetki Relacja zadłużenia do dochodów 

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

2020 14 197,00 250,73 32,77% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zadłużenie gminy Kunice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 14 197,00 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 jest z dodatnim wynikiem bieżącym budżetu (analogicznie wynik ujemny 

określany jest mianem deficytu bieżącego). Nadwyżka finansowa informuje przede wszystkim 
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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 2019–2020, przedstawia poniższa tabela (dane w tys. 

PLN). 

 

 Wynik 
operacyjny 

Wskaźnik 
Wb3 

Wynik operacyjny 
(po uwzględnieniu 

nadwyżki budżetowej  
i wolnych środków 

Wskaźnik Wb3 

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

2020 1 840,50 4,25 6 017,97 13,89 

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. 

http://bip.poznan.pl/bip/wpf-2019,doc,1223,3761/
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W ramach dochodów bieżących WPF szacowano wysokość: 

 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 2020-2028 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 
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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 corocznej aktualizacji, by zachować zgodność z uchwalonym 

budżetem gminy na dany rok. W 2020 roku WPF aktualizowana była sześciokrotnie. 

 

 

5. GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM 
 

Na skutek komunalizacji mienia Skarbu Państwa gminy stały się właścicielem majątku, którego 

podstawowym składnikiem jest zasób nieruchomości. Nieruchomości stanowią podstawowy 

składnik majątku jednostek samorządu terytorialnego. Gminy zostały wyposażone w majątek 

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym. Ustawa ta przewiduje przejęcie mienia państwowego przez gminy z mocy 

prawa ( ex lege) oraz w drodze aktu przekazania. Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje 

także możliwość nabycia mienia komunalnego w wyniku własnej działalności gospodarczej 

oraz przez inne czynności prawne. Do czynności prawnych zastosowanie mają między innymi 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które przewidują możliwość nabycia 

nieruchomości do zasobu.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do zasobu 

nieruchomości gminy należą nieruchomości, które są własnością gminy i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest gmina. 

Gmina Kunice realizuje swoje zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz ustaw: z dnia 20 grudnia 

1996 r o gospodarce komunalnej i z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.  

Gospodarowanie mieniem zastrzeżono do kompetencji wójta gminy, który upoważniony jest 

do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym mieniem.  
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GRUNTY GMINNE 

Wartość gruntów w zasobie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r wynosi 

15.411.465,29 zł.  

Gospodarka gruntami stan na 31.12.2020 r, opracowanie własne. 

Lp Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2019 r 

Stan na 
31.12.2020 r 

Zmiana +/- 

Stan gruntów ogółem,  

w tym: 

283,9550 284,7953 0,8403 

1. Grunty orne 43,3346 43,4066 0,072 

2. Łąki trwałe 7,5176 7,5176 Bez zmian 

3. Pastwiska 11,4105 11,4105 Bez zmian 

4. Grunty zadrzewione 3,95 3,95 Bez zmian 

5. Wody stojące 25,8922 25,8922 Bez zmian 

6. Wody płynące rowy 4,6974 4,7026 0,0052 

7. Użytki kopalne 0,68 0,68 Bez zmian 

8. Drogi 143,2587 143,7637 0,505 

9. Zabudowane 8,3929 8,4703 0,0774 

10. Osiedlowe niezabudowane 8,1167 8,6123 0,4956 

11. Tereny zieleni 10,7421 10,7421 Bez zmian 

12. Tereny różne 13,1234 12,8085 -0,3149 

13. Nieużytki 2,8389 2,8389 Bez zmian 

 

W roku 2020 zasób nieruchomości stanowiący własność Gminy Kunice zwiększył się w wyniku 

obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kunice. Do zasobu zostały nabyte 

działki na cele publiczne, w tym m.in. na utworzenie ciągłości przebiegających ulic oraz 

poszerzenie istniejących dróg, na cele rekreacyjne jak place zabaw bądź na cele inwestycyjne 

gminy. Ponadto w roku 2020, Gmina Kunice Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy w 

drodze spadku po osobie fizycznej otrzymała nieruchomość położoną w Pątnowie Legnickim 

o powierzchni 0,0774 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 84 m2. 
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SPRZEDAŻ I NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ  

Na podstawie art.37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 

nieruchomościami Gmina Kunice w roku 2020 sprzedała dwie nieruchomości ze swoich 

zasobów. 

   

Tabela: Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2020 r, Opracowanie własne 

Lp. Obręb Nr działki Pow. w ha Cena 

Sprzedaży 

/ w zł/ 

Uwagi 

1. Ziemnice 610/1 0,0069 6.635,85 

 

Działka 

niezabudowana 

2. Spalona 476/31 0,1153 45.690,00 

 

Działka 

niezabudowana 

 Razem  0,1222 51.085,00  

 

Gmina Kunice w swoim zasobie posiada działki, które zgodnie z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone są 

na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ogłaszane kilkakrotnie przetargi ustne 

nieograniczone nie przyniosły oczekiwanego efektu ze względu na brak oferentów, a 

sprzedane nieruchomości zbyto w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

użytkowania na rzecz właścicieli nieruchomości do nich przyległych.  

Tabela: Porównanie sprzedaży w latach 2019-2020, Opracowanie własne. 

Grunty sprzedane w roku 2019 Grunty sprzedane w roku 2020 

Powierzchnia 

ogółem 

Wartość ogółem w 

zł 

Powierzchnia 

ogółem 

Wartość ogółem w zł 

        0,1473 ha    78739,75  0,1222 ha 51.085,00  

 

Różnica w sprzedaży nieruchomości pomiędzy rokiem 2019 i 2020 wynika z zainteresowania 

właścicieli nieruchomości nabyciem gruntów na polepszenie użytkowania ich działki oraz 
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możliwości sprzedaży przez gminę gruntów przyległych. Ze względu na panującą sytuację 

pandemii Covid-19 w 2020 roku sprzedaż nieruchomości została utrudniona.   

W 2020 roku Gmina dokonała zbycia gruntów w formie zamiany nieruchomości w celu 

realizacji inwestycji drogowej wg niżej przedstawionej tabeli: 

Lp. Położenie/ 

Nr działki 

Powierzchnia 

łączna w ha 

Działka 

Zab./niezab. 

Cena  

działek w zł 

1. Grzybiany   

68/3, 68/5 

Spalona  

 279/2, 477/6 

 

0,3875  

 

Niezabudowane 

 

44.843,75  

 

Nieruchomości nabyte w 2020 roku od osób fizycznych stan na dzień 31.12.2020 r przedstawia 

poniższa tabela:  

Lp. Położenie 

działki/ nr 

 

Powierzchnia  łączna 

w  ha 

Działka 

zab/niezab. 

Cena  działek 

/ w zł/ 

1. Grzybiany  -  

79/8 

0,0103 Niezabudowana 103,00 

2. Grzybiany -   

80/5 

0,0213 Niezabudowana 450,00 

3. Ziemnice– 

571/11 

0,0052 Niezabudowana 2.000,00 

4. Pątnów 

Legnicki  - 

404/35 

0,2562 Niezabudowana 100,00 

5. Ziemnice – 

581/101 udział 

581/117 udział 

0,0017 Niezabudowana 18,00 

6. Golanka Górna 

127/46 

0,3816 Niezabudowana 75.000,00 
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7. Golanka Górna 

127/28 

127/38 

40/19 

 

0,0725 

0,0099 

0,0069 

 

Niezabudowane 

 

200,00 

100,00 

80,00 

8. Kunice –  

413/4 

0,972 Niezabudowana 72.000,00 

 Ogółem 

 

0,8628  150.051,00 

Opracowanie własne 

 

Nieruchomość przejęta nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku        

Lp. Nr. 

Działki 

Położenie 

Powierzchnia łączna w 

ha 

Działka 

Zab/niezab. 

Wartość działki 

/ w zł / 

1. Ziemnice – 

581/71 

 

0,0528 

 

Niezabudowana 

 

8.000,00 

 

Nieruchomości nabyte w drodze zamiany w 2020 roku           

Lp. Położenie 

Numer 

Działki 

Powierzchnia łączna w 

ha 

Działka 

zab/niezab. 

Cena 

/w zł/ 

1. Spalona 

284/150 

284/151 

284/180 

 

0,3951 

Niezabudowane  

252.396,00 

Opracowanie własne 

 

 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 37 

Nieruchomość otrzymana w drodze spadku w 2020 roku. 

Lp. Położenie 

Numer 

Działki 

Powierzchnia łączna w 

ha 

Działka 

zab/nie zab. 

Wartość 

gruntów w zł 

1. Pątnów 

Legnicki 458/9 

 

 

0,0774 

Zabudowana – 

budynkiem 

mieszkalnym 

 

34.830,00 

Opracowanie własne 

W roku 2019 i 2020 roku do zasobu Gminy zostały nabyte grunty, które zgodnie ze studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone są na 

drogi dojazdowe do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Do zasobu Gminy zostały również nabyte działki z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw 

dla dzieci w Golance Górnej oraz na powiększenie placu zabaw przy przedszkolu.   

 

       Grunty nabyte w roku 2019            Grunty nabyte w roku 2020 

Powierzchnia 

ogółem 

Wartość ogółem 

/w zł/ 

Powierzchnia 

ogółem 

Wartość ogółem 

/w zł/ 

        1,3348 ha 15.696,00         1,3873 ha 445.277,00 

Opracowanie własne 

 

DECYZJE PODZIAŁOWE 

 
W 2020r. przeprowadzono 37 postępowań administracyjnych związanych z podziałem 

nieruchomości, z których 33 zakończyły się wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału. 

W przypadku pozostałych czterech postępowań: 

- wydane zostało jedno postanowienie opiniujące pozytywnie projekt podziału, po 

którym wnioskodawca nie wystąpił o wydanie decyzji w sprawie; 

- wydano trzy wezwania do uzupełnienia braków w złożonych wnioskach- uzupełnienia 

nie zostały wniesione, co skutkowało pozostawieniem spraw bez rozpoznania.  
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Dla porównania w roku 2019r. przeprowadzono 44 postępowania, z których 34 zakończyło się 

wydaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 

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 21 podziałów nieruchomości. 7 Decyzji wydanych zostało na 

podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. wydzielenie działki niezbędnej 

do korzystania z budynku mieszkalnego. Pozostałe 5 decyzji wydano w związku z 

uregulowaniem spraw własności, m.in. wydzieleniem działki pod drogę oraz poprawą 

warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.  

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSZYSTKICH GRUNTÓW NA TERENIE GMINY 

Powierzchnia gruntów na terenie całej gminy Kunice wg. własności kształtuje się następująco: 

Struktura własności Powierzchnia gruntów w poszczególnych latach  
/w ha/ 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Grunty Skarbu Państwa 3965 3974 3976 

Grunty komunalne 291 283 284 

Grunty innych jednostek 
samorządowych  

65 66 66 

Grunty prywatne  4945 4943 4940 

Opracowanie własne, wielkości podane w ha 

Struktura wszystkich gruntów na obszarze gminy Kunice wg stanu na 31.12.2020 roku wg 

podziału kształtuje się następująco: 

    - tereny mieszkaniowe – tereny zabudowane oraz w trakcie zabudowy - 262 ha 

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

      ogrodzenia, składowisko odpadów - 48 ha 

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

      zieleni na terenach zabudowanych - 12 ha 

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

      sportowe, tereny zieleni - 47 ha 
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    - 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 8608 ha  

 
/Opracowanie własne/ 

  

 

Podział gruntów na obszarze gminy pod względem prowadzonej działalność:  

    - grunty rolne - 6629 ha 

    - grunty leśne - 1635 ha 

     - grunty zabudowane - 369 ha 

     - grunty pod wodami – 232 ha 

     - grunty różne – 401 ha 

 

Struktura gruntów wg stanu na 31.12.2020 
rok

Tereny mieszkaniowe  - 2,83%

Tereny przemysłowe - 0,52%

Tereny inne zabudowane - 0,13%

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe -
0,50%

5. Tereny komunikacyjne - 3,12 %

Tereny pozostałę - 92,90%



 
Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 40 

 
/Opracowanie własne/ 

Z przedstawionego diagramu wynika, że na terenie Gminy Kunice przeważają grunty rolne.  

Grunty te uprawiane są przez rolników indywidualnych oraz przez spółki, które posiadają w 

swoich zasobach powyżej 100 ha gruntów każda. Kolejnym pozytywnym zjawiskiem na terenie 

Gminy Kunice jest powierzchnia lasów, które obejmują 1635 ha, co stanowi 17,65 % 

powierzchni całej Gminy.  

 

 

 ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY KUNICE 

 

Kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.  

Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w tej ustawie, zapewnia lokale socjalne i 

lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. W tym celu wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. Przez 

mieszkaniowy zasób gminy należy rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych 

osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem 

towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym 

tych podmiotów. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych 

i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być 

Podział gruntów ze względu na rodzaj 

grunty rolne - 71,55 %

grunty lesne - 17,65 %

grunty zabudowane - 3,98 %

grunty pod wodami - 2,50 %

grunty różne - 4,32 %
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wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. W celu wykonywania zadań gmina może także 

wynajmować lokale od innych właścicieli. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kunice stanowi mienie komunalne nabyte na podstawie decyzji 

komunalizacyjnych Wojewody w oparciu o spisy inwentaryzacyjne oraz na podstawie 

nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych we wsi Rosochata od Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w dniu 20 grudnia 2012 r oraz 28 października 2016 r., 

celem realizacji zadań własnych gminy. W roku 2020 Gmina otrzymała nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym w obrębie wsi Pątnów Legnicki, jako spadek po osobie 

fizycznej.  

W zasobie gminy Kunice w 2020 roku znajdowało się 19 lokali komunalnych, w tym 7 lokali 

socjalnych. W budynkach stanowiących w całości własność Gminy Kunice znajduje się 11 lokali 

mieszkalnych, natomiast w budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi 

Gmina posiada 8 lokali. Komunalne lokale mieszkalne znajdują się w miejscowościach: 

Miłogostowice, Kunice, Rosochata, Spalona, Pątnów Legnicki. Lokale mieszkalne oraz socjalne 

stanowiące własność Gminy posiadają najemców, oprócz lokalu socjalnego numer 22 w 

budynku numer 78 klatka C w Rosochatej. W budynkach w miejscowości Rosochata numer 78, 

79, 80, 81 i 82 właściciele podjęli decyzję o powstaniu Wspólnot Mieszkaniowych dla każdego 

budynku, którymi zarządza firma M2 Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Legnicy. Gmina przejmując nieodpłatnie mieszkania w tych blokach od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu stała się również członkiem tych 

Wspólnot.   

 

 

 

 

6. INFRASTRUKTURA GMINNA I INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 

ROKU 2020 

 
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi 

sprawy takie jak, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, drogi, ulice, mosty i transport 

oraz zaopatrzenie w wodę, kanalizacje. Realizacja w/w zadań w roku 2020 przedstawia się 

następująco: 

https://samorzad.infor.pl/tematy/gmina/
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Oświetlenie drogowe – w roku 2020 wykonano następujące inwestycje: 

1. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego przy ul. Cisowej i Miodowej w 

Kunicach. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano: 

1) kablowe obwody oświetlenia drogowego YAKY 4x25 mm2 – 850 m. 

2) zabudowę słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych h – 7m SAL-70 z 

wysięgnikiem W10/085/0 na prefabrykowanym fundamencie B-60 – 11 szt. oraz 7m 

SAL-70 z wysięgnikiem WR-T1/1,5,5 na prefabrykowanym fundamencie B-71 – 13 szt. 

3) montaż kompletnych opraw LED o mocy całkowitej min. 36 ISKRA LED 36 z optyką 

T2 – 24 szt. 

Wartość inwestycji to 88 000,00 zł 

2. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego przy ul. Rolniczej i części ul. 

Okrężnej w miejscowości Kunice. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano: 

1) kablowe obwody oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 – 331 m. 

2) zabudowę słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych kolor szampański 

h – 6 m SAL-60 z wysięgnikiem WR-10/1/0/0,85/0 na prefabrykowanym fundamencie 

B-60 – 11 szt.  

3) montaż kompletnych opraw LED o mocy całkowitej min. 36 W ISKRA LED 36 

36W/39W, 4000K, 5050lm – 11 szt. 

4) zabudowa szafy oświetleniowej SO – szt.1 

Wartość inwestycji to 56 000,00 zł 

3. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego przy ul. Okrężnej w 

miejscowości Spalona. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano: 

1) kablowe obwody oświetlenia drogowego YAKY 4x25 mm2 – 450 m. 

2) kablowe obwodów zasilających SO YAKY 4x25 mm2 – 2 m. 

3) zabudowę słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych h – 7m SAL-70K z 

wysięgnikiem WR-T1/1,5,5 na prefabrykowanym fundamencie B-71 – 13 szt. 

4) montaż kompletnych opraw LED o mocy całkowitej min. 36 W ISKRA LED 36 z optyką 

T2 – 13 szt. 

5) zabudowa szafki oświetleniowej SO – 1 szt. 

Wartość inwestycji to 50 000,00 zł 
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4. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego przy dz. nr 580, 581/1, 581/2, 

582/1, 582/3 w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą. W ramach przedmiotu 

zamówienia wykonano: 

1) kablowe obwody oświetlenia drogowego YAKY 4x25 mm2 – 700 m. 

2) kablowe obwody zasilające SO YAKY 4x25 mm2 – 2 m. 

3) zabudowę słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych h – 7m SAL-70                            

z wysięgnikiem W10/085/0 na prefabrykowanym fundamencie B-60 – 9 szt. oraz 7m 

SAL-70K z wysięgnikiem WR-14/1/1,5,5 na prefabrykowanym fundamencie B-71 – 10 

szt. 

4) montaż kompletnych opraw LED o mocy całkowitej min. 36 W ISKRA LED 36 z optyką 

T2 – 19 szt. 

5) zabudowa szafki oświetleniowej SO – 1 szt. 

Wartość inwestycji to 79 000,00 zł 

5. Zakończono realizację budowy oświetlenia drogowego przy dz. nr 580, 581/1, 581/2, 

582/1, 582/3 w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą. W ramach przedmiotu 

zamówienia wykonano: 

1) kablowe obwody oświetlenia drogowego YAKY 4x25 mm2 – 70 m. 

2) kablowe obwody zasilające SO YAKY 4x25 mm2 – 2 m. 

3) zabudowę słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych h – 7m SAL-70                            

z wysięgnikiem WR-8B/035/0 na prefabrykowanym fundamencie B-60 – 4 szt.  

4) montaż kompletnych opraw LED o mocy całkowitej min. 36 W ISKRA LED 36 z optyką 

T2 – 4 szt. 

5) zabudowa szafki oświetleniowej SO – 1 szt. 

Wartość inwestycji to 19 483,20 zł 

6. W ramach środków funduszu sołeckiego Kunice opracowano projekt oświetlenia ul. 

Bosmańskiej i Marynarskiej w Kunicach – projekt oczekuje na uzyskanie pozwolenia na 

budowę. 

Wartość zadania to 8 118,00 zł 

7. W ramach środków funduszu sołeckiego Szczytniki nad Kaczawą opracowano projekt 

oświetlenia drogowego dz. nr 547, 567 w Szczytnikach nad Kaczawą – projekt oczekuje 

na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wartość zadania to 5 904,00 zł 
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Tabela nr 1 Inwestycje oświetleniowe i projekty w latach 2019-2020 r. opracowanie własne 

Rok/Inwestycje/Dokumentacja Ilość inwestycji i 

dokumentacji 

Kwota inwestycji i 

dokumentacji 

2019 r.   

Inwestycje 5 220 652,00 zł 

Dokumentacja 2 12 041,70 zł 

2020 r.   

Inwestycje 5 292 483,20 zł 

Dokumentacje 2 14 022,00 zł 

 

Wydatki poniesione na eksploatację oświetlenia drogowego dotyczyły następującego zakresu 

rzeczowego: 

Oświetlenie drogowe – eksploatacja: 

1. W ramach prac eksploatacyjnych na gminnym oświetleniu drogowym i parkowym 

wykonano wymianę 15 istniejących wyeksploatowanych metalowych słupów 

parkowych wraz z oprawami OCP przy promenadzie koło jeziora Kunickiego na nowe 

słupy aluminiowe anodowane SLA-4,5, montowane na fundamentach betonowych B-

50 wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych ISKRA LED 36W. Wartość 

zadania to 30 000,00 zł 

2. W ramach prac eksploatacyjnych na gminnym oświetleniu drogowym i parkowym 

wykonano wymianę 15 istniejących wyeksploatowanych opraw OCP przy ul. Jachtowej 

w Kunicach na nowe oprawy oświetleniowe ISKRA LED 36W. Wartość zadania to  

9 091,35 zł. 

3. W ramach prac eksploatacyjnych na gminnym oświetleniu drogowym i parkowym 

wykonano demontaż nieczynnej napowietrznej linii nn przy ul. Plażowej w Kunicach. 

Wartość zadania to 5 535,00 zł  

4. Zlecono wykonanie profesjonalnej szafki elektrycznej do zasilania gminnych imprez 

masowych odbywających się na terenie Gminy Kunice. Wartość zadania to 10 000,00 

zł 
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5. W 2020 r. Gmina Kunice miała podpisaną umowę eksploatacyjną oświetlenia 

drogowego z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. W ramach tej umowy firma Tauron 

zajmuje się bieżącą naprawą oświetlenia drogowego zlokalizowanego na betonowych 

słupach energetycznych linii nn.  

6. W ramach środków funduszu sołeckiego Szczytniki nad Kaczawą opracowano projekt 

oświetlenia drogowego dz. nr 547, 567 w Szczytnikach nad Kaczawą – projekt oczekuje 

na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość zadania to 5 904,00 zł 

 

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kunice w roku ubiegłym 

przedstawiała się następująco: 

 

1. Dystrybucją energii elektrycznej do wszystkich obiektów Gminy Kunice zajmuje się 

firma Tauron Dystrybucja S.A. Umowy podpisywane na czas nieokreślony. 

2. Dostawcą energii elektrycznej do wszystkich obiektów Gminy Kunice była firma Tauron 

Sprzedaż Sp. z o.o. Umowa podpisana na okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. 

 

 

Tabela nr 2 Dystrybucja energii elektrycznej koszty w latach 2019-2020 r. Opracowanie 

własne 

Obiekty 2019 r. 2020 r. 

Urząd Gminy 6 193,59 zł 7 342,38 zł 

Pompownie 150 837,09 zł 181 205,55 zł 

Oświetlenie drogowe i 

parkowe 

126 633,41 zł 121 624,34 zł 

OSP 2 756,05 zł 2 974,31 zł 

Cmentarz komunalny 255,05 zł 314,36 zł 

Obiekty sportowe 4 299,22 zł 4 667,31 zł 
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Tabela nr 3 Energia elektryczna wydatki w latach 2019-2020 r. /Opracowanie własne/ 

Obiekty 2019 2020 

Urząd Gminy 9 634,27 zł 10 430,74 zł 

Pompownie 135 600,76 zł 190 105,97 zł 

Oświetlenie drogowe i 

parkowe 

198 262,84 zł 210 217,98 zł 

OSP 2 330,29 zł 2 152,86 zł 

Cmentarz komunalny 43,20 zł 55,41 zł 

Obiekty sportowe 8 035,64 zł 5 068,60 zł 

 

 

Infrastruktura drogowa w Gminie Kunice. 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku reguluje kwestie kategorii dróg, 

gdzie jedną z nich są drogi publiczne gminne. Te ze względów funkcjonalno-technicznych 

dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i 

ich usytuowanie. 

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.  

 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. 

Zarządcą i właścicielem tych dróg jest Powiat Legnicki.  
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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. 

 

Długość sieci dróg na terenie Gminy Kunice w latach 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 1. Opracowanie własne 

KATEGORIA DROGI DŁUGOŚĆ [KM] W 2019 R. DŁUGOŚĆ W [KM] W 2020 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 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej: 

Zaplanowane i zrealizowane w 2020 r. inwestycje drogowe przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa zadania Zakres robót Koszt [ zł] 

1 Przebudowa dróg wewnętrznych 

w Kunicach ul. Wioślarska 

Nowa asfaltowa nawierzchnia drogi ze 

zjazdami na posesję o długości 300 

mb, szer. 5,00 m. 

Ściek uliczny z kostki kamiennej o dł. 

295 mb, 

Studzienki kanalizacji deszczowej z 

przy kanalikami – 6 szt. 

Nawierzchnia pobocza z tłucznia 

kamiennego: 435 m2 

325 535,00 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej 

dz. nr 280, 285 w m. Rosochata. 

Nowa nawierzchnia asfaltowa drogi ze 

zjazdami na posesje o długości 445 mb 

i szer. 5,00 m. 

389 709,28 
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Ściek z prefabrykatów betonowych o 

dł. 101 mb 

Bariery stalowe zabezpieczenie skarpy 

rowu 88 mb 

Odtworzenie rowu drogowego 210 

mb 

 Razem  715 244,28 

Tabela nr 2. Opracowanie własne 

W 2020 zrealizowano 2 inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. Łącznie przebudowano 

0,745 km dróg wewnętrznych za kwotę 715 244,28 zł. 

Dla porównania w 2019 r. zrealizowano 5 inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Łącznie 

przebudowano 1,175 km dróg wewnętrznych na kwotę 2 258 023,47 zł. Mniejsze wykonanie 

inwestycyjne w zakresie dróg związane jest m.in. z procesem inwestycyjnym, na etapie, 

którego wszczęto procedurę odwoławczą w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 

Procedura ta spowodowała przesunięcie w czasie realizacji inwestycji drogowej pn. 

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Spalona ul. Akacjowa, 

na kwotę 438.000 zł. 

 

Wykres nr 1 Porównanie ilości inwestycji drogowych oraz wydatkowanych środków w latach 2019-2020 

/Opracowanie własne/ 

zł0,00

zł500 000,00

zł1 000 000,00

zł1 500 000,00

zł2 000 000,00

zł2 500 000,00

2019 2020

zł2 258 023,47 

zł715 244,28 

1,175 0,745

Inwestycje drogowe w latach 2019-2020

zł km
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Remonty dróg gminnych w roku 2020. 

W 2020 roku wykonano szereg robót utrzymaniowych najważniejsze przedstawiono w 

poniższej tabeli: 

 

Lp. Nazwa zadania Koszt [zł] 

 

1 Remont chodnika w Jaśkowicach Legnickich 23 000,00 

2 Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w m. 

Pątnów Legnicki oraz m. Grzybiany 

79 350,00 

3 Wyrównanie i profilowanie zdeformowanych 

nawierzchni żwirowych i tłuczniowych na terenie 

Gminy 

31 242,00 

4 Wykonanie poziomego oznakowania dróg 4 300,00 

5 Remont nawierzchni drogi ulica Miodowa w Kunicach 29 300,00 

6 Remont cząstkowy nawierzchni dróg grysami i 

emulsją ( Patcher) drogi na terenie Gminy 

12 851,00 

7 Naprawa kanalizacji burzowej w m. Kunice oraz w m. 

Ziemnice 

4500,00 

8 Remont peronów przystanków autobusowych w m. 

Kunice, Spalona, Ziemnice 

4500,00 

9 Remont peronów przystanków autobusowych w m. 

Rosochata, Szczytniki Nad Kaczawą, Bieniowice 

4950,00 

10 Remont nawierzchni dróg masą asfaltową na zimno 6305,00 

 Razem 200 298,00 

Tabela nr 3. Opracowanie własne  

 

W 2020 roku wykonano roboty utrzymaniowe związane z infrastrukturą drogową na kwotę: 

200.298,00 zł. Dla porównania w 2019 w podobnym zakresie jak w roku 2020 wykonano 

roboty utrzymaniowe związane z infrastrukturą drogową na kwotę: 431 829,25 zł. 

Porównanie ilości wydatkowanych środków na roboty utrzymaniowe związane z 

infrastrukturą drogową w latach 2019-2020 r. Wykres nr 2. /Opracowanie własne/ 
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Melioracje 

W 2020r. w zakresie prac melioracyjnych wykonano konserwację rowu w granicach działki nr 

315 w miejscowości Rosochata. Inwestycja polegała na oczyszczeniu rowu, tj. usunięciu 

nadmiernie rozrosłych krzewów i wykoszeniu traw oraz jego udrożnieniu, czyli usunięciu 

namułów z dna i wykonaniu pogłębienia. Prace zostały przeprowadzone na powierzchni ok. 

300 m2. Łączny koszt inwestycji wyniósł 7 995,00 zł.   

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 

KUNICE 

 

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków to zadanie własne gminy. 

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

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

miejscowości Kunice, Ziemnice, Grzybiany. Natomiast pozostałe zwodociągowane 

miejscowości są zasilane z ujęcia głębinowego w Lisowicach. Ścieki z terenu gminy są 
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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 77,21 

km, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 102,31 km. W przeciągu minionego roku do 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przyłączyło się ok. 40 nowych odbiorców. 

 

1. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej  

 

/Opracowanie własne/ 

 

2. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej  

  

/Opracowanie własne/ 
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W roku 2020 wykonano szereg prac organizacyjno-formalnych dotyczących uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Kunice podpisała umowę z Kancelarią Radców Prawnych 

Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. na świadczenie kompleksowego doradztwa w 

zakresie gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Efektem finalnym 

tych prac będzie utworzenie Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach w roku 2021.  

Wydatki na działalność wodociągowo-kanalizacyjną w 2020r. przedstawiają się następująco: 

łączna wartość wydatków na działalność wodociągowo-kanalizacyjną w 2020r. wyniosła 

220 446,23zł, z czego: 

 zakupiono 6 nowych pomp do przepompowni ścieków o wartości 44 696,65 zł  

 zakupiono 3 nowe szafy sterownicze do przepompowni ścieków o wartości 28 659,09 zł 

 wymieniono 5 hydrantów o wartości 15 858,49 zł 

 wymieniono 400,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Miłogostowice, 

wartość wymiany wyniosła 43 321,11 zł  

 przeprowadzono 41 remontów kapitalnych pomp, wartość napraw wyniosła 87 910,89 zł.   

Inwestycje zrealizowane w 2020r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej to: 

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

o długości 128,4m. Wartość inwestycji wyniosła 18 000,00 zł. z czego 9 180,00 zł to wkład 

przyszłych mieszkańców. 

 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 214,3m i kanalizacji sanitarnej tłocznej 

o długości 188,3m na dz. nr 93/2, 107, 101/2 w miejscowości Jaśkowice Legnickie. Wartość 

inwestycji wyniosła 60 544,99 zł. z czego 36 326,97 zł to wkład przyszłych mieszkańców. 

 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 79,50m i kanalizacji sanitarnej o długości 25,0m 

na dz. nr 305/1; 315; 170/4 w miejscowości Rosochata. Wartość inwestycji wyniosła 

37 000,00 zł. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na dz. nr 39/13, 39/23, 

39/29, 40/20, 127/14, 127/38 w miejscowości Golanka Górna. Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej wyniosła 1002,0m, tłocznej 577,80m. Wartość inwestycji wyniosła 

507 687,91 z czego 300 000,00 zł to wkład mieszkańców. 

 Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 39/13 w miejscowości Golanka Górna. 

Wartość inwestycji wyniosła 104 550,57 zł.  
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 Łączna długość wybudowanych sieci wodociągowych wyniosła 0,4 km 

 Łączna długość przejętych sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 1,2 km 

 

Inwestycje zrealizowane przez podmioty prywatne: 

 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 196,10 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 199,5m w ul. Sosnowej w miejscowości Spalona – wartość 

inwestycji 80 086,42 zł. Sieć została przejęta w 2020r. natomiast płatność rozłożona na 2 

raty – płatne w 2020r. oraz 2021r.  

 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 228,0 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 221,0m w ul. Akacjowej w miejscowości Spalona – wartość 

inwestycji 193 077,80 zł, z czego Gmina wykupiła ww. sieć za 30% tj. 58 000,00 zł.  

 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 222,0 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o długości 289,8m w miejscowości 

Ziemnice - wartość inwestycji 126 499,61 zł, z czego Gmina wykupiła ww. sieć za 28% tj. 

35 000,00 zł.  

 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 192,55 w miejscowości 

Miłogostowice – wartość inwestycji 61 574,83 zł, z czego Gmina wykupiła ww. sieć za 30% 

tj. 18 472,45 zł.  

 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 638,3 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o długości 624,0m w ul. Regatowa, 

Żeglarska, Wioślarska w miejscowości Kunice - wartość inwestycji 132 985,68 zł, z czego 

Gmina wykupiła ww. sieć za 22% tj. 29 579,57 zł.  

 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 222,05 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o długości 761,49m w miejscowości 

Pątnów Legnicki - wartość inwestycji 300 000,00 zł, z czego Gmina wykupiła ww. sieć za 

30% tj. 90 000,00 zł. Sieć została przejęta w 2020r. natomiast płatność rozłożona na 3 raty 

– płatne w 2020r., 2021r. oraz 2022r. po 30 000,00 zł. 

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez podmioty prywatne wyniosła 

894 224,34 zł, z czego udział gminy wyniósł 311 138,44 zł.  

 Łączna długość przejętych sieci wodociągowych wyniosła 1,7 km 

 Łączna długość przejętych sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 2,1 km 
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/Opracowanie własne/ 

 

Projekty inwestycyjne porządkuje proces inwestycyjny począwszy od powstania pomysłów 

poprzez studia wykonalności, dokumentacje do ich realizacji. 

W przypadku podejmowanych inwestycji przez Gminę Kunice podstawowym znaczeniem jest 

przesłanka zaspokojenia społecznych potrzeb jej mieszkańców, ich oczekiwań i priorytetów. 

Pokrywa się to z podstawowym, określonym w przepisach prawa zadaniem samorządu, jakim 

jest stworzenie jak najlepszych warunków dla stabilnego rozwoju lokalnej społeczności. 

Zrealizowane inwestycje i działania stworzyły sprzyjające warunki dla rozwoju oświaty, kultury 

czy infrastruktury technicznej.  

Wykonane, w ramach budżetu gminy na rok 2020 inwestycje kubaturowe oraz liniowe ( w tym 

dokumentacje projektowe) na kwotę ogółem 2.323.280,33 zł., przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa inwestycji i opis Krótki opis Wartość 

zadania /w zł/ 

1 Budowa promenady nad 

Jeziorem Kunickim, cz. II 

- budowa drugiego etapu ciągu pieszo-

rowerowego przebiegającego wzdłuż 

Jeziora Kunickiego na odcinku od dz. Nr 

688/7 do dz. Nr 477/1 obręb Kunice. 

Stanowi ona ciąg dalszy wykonanego w 

roku 2018 ciągu pieszo-rowerowego. 

268 349,15 

 

65,21%

34,79%

Inwestycje w dziedzinie gospodarki 
wodno-ściekowej z podziałem na 

podmioty finansujące

podmioty prywatne

Gmina
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Zachowana została szerokość oraz rodzaj 

nawierzchni ścieżki. 

Usytuowanie ścieżki uwzględnia 

rzeczywisty przebieg linii brzegowej. 

Przyjęto ścieżkę o nawierzchni z kostki 

betonowej o szerokości 2,5 m, 

obramowaną obrzeżem betonowym. 

W miejscach ustawienia ławek wykonane 

zostanie poszerzenie obramowane 

obrzeżem o nawierzchni jak na ciągu 

głównym tj. z kostki betonowej. 

Długość projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego·- 245,00 mb 

2 Rozbudowa budynku 

przedszkola w Kunicach  

ul. Staropolska dz. 690/3 i 

690/12 

rozbudowa i przebudowa 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 180 m². Budynek 

wyposażony jest w system alarmowym, 

monitoring. 

Budowa tego obiektu miała na celu 

stworzenie większego przedszkola z 

wieloma pomieszczeniami zajęciowymi 

dla kilku grup dzieci. Zarówno na parterze 

jak i I piętrze znajdują się dwa 

pomieszczenia sal wielofunkcyjnych, 

szatnia oraz toaleta. 

964 716,87  
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3 Budowy sali 

gimnastycznej (wraz z 

zapleczem i 

zagospodarowaniem) 

·terenu przyległego) na 

działce 271 w 

Bieniowicach 

Budowa projektowanego obiektu ma na 

celu stworzenie sali sportowej wraz 

zapleczem szatniowo-magazynowym 

obsługującym SP w Bieniowicach oraz 

Klub Sportowy Kaczawa Bieniowice. W 

budynku na piętrze znajdować się będą 2 

sale do zaadoptowania wg potrzeb szkoły 

i klubu. Sala zaprojektowana jest tak, aby 

na głównej płycie sportowej zmieściły się 

pełnowymiarowe boiska do siatkówki i 

koszykówki. Widownia zasiadać będzie na 

rozsuwanych trybunach. Projekt 

przewiduje zamontowanie na dachu 

instalacji fotowoltaicznej wykorzystującą 

energię słoneczną do produkcji prądu, co 

wpłynie na oszczędność w użytkowaniu 

obiektu.  

 

44 280,00 

4 Przebudowa drogi 

wewnętrznej Bieniowice 

dz. Nr 137 

- Długość remontowanej drogi wynosi 

73,0m, wykonano masę asfaltową wraz 

obrzeżami 

70 000,00 

5 Budowa Świetlicy Wiejskiej 

w Ziemnicach 
Wykonano budynek świetlicy o 

powierzchni zabudowy 248.86 m2 wraz z 

instalacjami w tym podłogową instalację 

centralnego ogrzewania z zastosowaniem 

powietrznej pompy ciepła o mocy 12kW 

oraz instalacje elektryczne z 

zastosowaniem dodatkowego źródła 

prądu w postaci paneli fotowoltaicznych 

o mocy 7,2kW. Budynek posiada 

mechaniczną wentylację z zastosowanym 

747.400,76 
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rekuperatorem umożliwiającym odzysk 

ciepła z wywiewanego z budynku 

powietrza.  Zrealizowane zostały prace 

dotyczące zagospodarowania terenu: 

parking o powierzchni 569,46m2 z 

dziewięcioma miejscami parkingowymi 

taras, oświetlenie terenu.  

6 Budowa pętli autobusowej 

w Miłogostowicach na dz. nr 

11/6,11/7,185 

Wykonano asfaltową jezdnię pętli 

autobusowej o powierzchni 370,00m, 

wjazdy z drogi powiatowej o powierzchni 

80,40 m², chodniki o powierzchni 47,5 m², 

jezdnię asfaltową drogi wewnętrznej o 

powierzchni 211,90 m², przeniesiono 

wiatę przystankową, wykonano 

docelową organizację ruchu służącą 

poprawie bezpieczeństwa osób 

korzystających z komunikacji 

autobusowej. Zrealizowana inwestycja 

dodatkowo w sposób znaczący poprawiła 

bezpieczeństwo i organizację 

uroczystości religijnych odbywających się 

w znajdującym się w bezpośrednim 

sąsiedztwie pętli kościele rzymsko-

katolickim. 

148 000,00 

7 Budowa PSZOK w 

Ziemnicach 

Wykonano dodatkową nawierzchnię z 

kostki betonowej pod wagę platformową 

stanowiącą punkt odbioru odpadów. 

Wykonano wewnętrzną instalację 

elektryczną oświetleniową i gniazd 

wtykowych w hali stalowej. Doposażono 

obiekt w wagę mobilną na ramie wózka 

26 833,55 
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paletowego. Uzyskano decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Przygotowano obiekt do uruchomienia. 

8 Modernizacja budynku 

Urzędu Gminy - 

przebudowa wraz ze 

zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń 

poddasza budynku 

Urzędu Gminy na 

pomieszczenia użytkowe 

(pomieszczenia socjalne, 

biurowe i archiwum) 

   W ramach I-go etapu sporządzono 

projekt budowlany i złożono go w 

Starostwie Powiatowym celem 

zatwierdzenia i uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę.                     

9 200,00  

9 Remont budynku GOKiS 

w Kunicach 

Wymieniono drewnianą konstrukcję 

więźby dachowej. Wymieniono pokrycie 

dachu z papowego na blachodachówkę, 

wykonano naprawę uszkodzonego 

stropodachu wraz z remontem 

pomieszczeń w zakresie wynikającym ze 

zniszczeń spowodowanych złym stanem 

techniczny dachu. 

44 500,00 

/Opracowanie własne/ 

 

Inwestycje podejmowane przez samorządy, w tym samorząd kunicki to jeden z czynników 

powiększenia majątku gminy. Wielkość inwestycji to ważny wskaźnik rozwoju i kondycji 

finansowej gminy, która omówiona została w części dotyczącej budżetu gminy. 

Samorządowe działania inwestycyjne wiążą się z polityką wydatkową i dochodową gminy 

poprzez możliwości wykorzystania źródeł dochodu na realizację projektów inwestycyjnych. 

Inwestycje Gminy Kunice, zrealizowane zostały zarówno ze środków własnych jak i ze źródeł 

zewnętrznych pozyskanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. Łącznie w roku 

ubiegłym pozyskano dodatkowe źródła finansowania, zwiększające dochody gminy a tym 

samym możliwości inwestycyjne. 

 Poniższa tabela prezentuje projekty zarówno inwestycyjne, jak i nie inwestycyjne, na które 

złożono wnioski o dofinansowanie, pozyskując fundusze zewnętrzne do budżetu .   
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU 
Program, z którego zadanie 

dofinansowano 

Całkowity 
koszt zadania 
wg wniosków 

w zł 

Kwota 
dofinansowania 

w zł 

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 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020. 

935 714,05 856 256,05 

2. 
Budowa Świetlicy 

Wiejskiej w 
Ziemnicach 

Operacje typu "Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne", operacje 

typu "Kształtowanie przestrzeni 
publicznej" oraz operacje typu 

"Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego" w ramach działania 

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

1 185 535,75 499 975,00 

3. 
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" 

264 999,86 120 690,00 

4. 

E-aktywni 
mieszkańcy Gminy 

Kunice - projekt 
grantowy (szkolenia 

komputerowe) 

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 

5. 

Zakup tabletów dla 
uczniów ze Szkół 
Podstawowych w 
gminie Kunice ( 

zakup 48 tabletów z 
dostępem do 

internetu) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 

nr I: Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu Działanie 1.1. 
Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o 

59 812,64 59 812,64 
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wysokich przepustowościach Zdalna 
Szkoła  

 6. 

Zakup 22 laptopów 
dla uczniów ze Szkół 

Podstawowych w 
Bieniowicach, 

Kunicach, 
Rosochatej i 

Spalonej 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 

nr I: Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu Działanie 1.1. 
Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o 

wysokich przepustowościach Zdalna 
Szkoła + 

54 850,62 54 850,62 

7.  
"Wielka podróż 

przez edukację do 
kultury" 

Poddziałanie "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" 
objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 - projekt grantowy dla OSP 

Kunice złożony do LGD „Wrzosowa 
Kraina” 

16 831,32 16 831,32 

8.  

Likwidacja barier 
transportowych 
poprzez zakup 
autobusu do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych 
z terenu gminy 
Kunice 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

165 927,00 85 182,76 

9. 
Wydatki 
inwestycyjne 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19  
672 965 672 965 

10. 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej w gminie 
Kunice 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 
3 120 000,00 1 500 000,00 

/Opracowanie własne/ 
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7. PROGRAMY GMINNE ZREALIZOWANE W ROKU 2020 

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KUNICE Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

Na terenie Gminy Kunice podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 roku realizowany 

był roczny „Program współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” przyjęty Uchwałą 

Nr XII/84/19 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 listopada 2019 r. w spawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020. Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 

2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.                     

 OCENA REALIZACJI PROGRAMU W OPARCIU O MIERNIKI 

Wyszczególnienie 

  

2019 rok 

(zł) 

 

2020 rok 

(zł) 

Wysokość środków finansowych na realizację 

programu zaplanowanych w budżecie gminy - 

ogółem 

65.000,00 60.000,00 

w tym z zakresu:   

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
10.000,00 10.000,00 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10,000,00 10.000,00 

przeciwdziałania i uzależnienia patologiom 

społecznym  
30.000,00 25.000,00 

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 

33.111,76 35.491,50 

w tym z zakresu:   
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kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
0,00 6.300,00 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2.348,90 10.000,00 

przeciwdziałania i uzależnienia patologiom 

społecznym  
15.777,86 19.191,50 

wypoczynek dzieci i młodzieży  0,00 0,00 

Liczba ogłoszonych  otwartych konkursów ofert 1 2 

Liczba organizacji pozarządowych, którym gmina 

udzieliła wsparcia na realizację zadań publicznych  
3 5 

Liczba ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe w otwartych konkursach ofert 
3 7 

Liczba umów zawartych na realizację zadań 

publicznych  
3 5 

 

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom w 2020 roku w ramach otwartych konkursów 

ofert wyniosła ogółem 35.491,50 zł . Z tego organizacje wykorzystały kwotę 29.581,71 zł. Z 

powodu wprowadzenia obostrzeń, związanych z panującą w kraju epidemią korona wirusa, 

organizacje wykonały część zaplanowanych działań. Za niewykonane działania organizacje 

zwróciły dotację do budżetu gminy Kunice w wysokości 5.909,79 zł. 

Na realizację Programu współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku 

dzieci i młodzieży. Ze względu na panującą w kraju epidemię CIVID-19 nie zorganizowano 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INNYMI PODMIOTAMI 

W dniu 28 stycznia 2020 roku Gmina Kunice wraz z 30 innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego podpisała „Deklarację intencji zawiązania 

współpracy gmin i powiatów Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Celem jest 

połączenie wspólnych sił samorządów dla skuteczniejszego zdobywania środków  

na inwestycje z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2021-2027. Efektem zawartej 

współpracy było podpisanie Porozumienia przez 30 samorządów, na mocy, którego strony 

przystąpiły do prac nad sporządzeniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
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LGOF na lata 2021-2027. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca 

Strategii, a strony Porozumienia zobowiązały się do jej finansowania. Planowany termin 

przekazania Strategii ZIT LGOF do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego 

oraz ministrowi właściwemu ds. rozwoju to kwiecień 2021 r. W ramach powyższej strategii 

Gmina Kunice zaplanowała realizację przedsięwzięć związanych m.in. z budową dróg 

rowerowych, zagospodarowaniem atrakcyjnych turystycznie terenów oraz z gospodarką 

ściekową wymagającą rozbudowy i modernizacji istniejącej. 

W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie KGHM Polska Miedź w Lubinie, gmina Kunice 

podpisała DEKLARACJĘ NA RZECZ RODZINY W ZAGŁĘBIU MIEDZIOWYM. Dokument 

podpisany został pomiędzy Zarządem KGHM Polska Miedź S. A. a władzami samorządowymi  

z terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Podpisanie deklaracji zainicjowało 

wspólne działania na rzecz rodziny na terenie Zagłębia Miedziowego w 2020 roku. Projekt 

dotyczy współfinansowania działań na rzecz rodziny skierowanych przede wszystkim  

do młodzieży, rodziców i pedagogów, w tym: wzmacniających chronione przez konstytucję RP 

wartości jak małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo, wzmacniających więzi rodzinne i społeczne, 

stanowiących pozytywną odpowiedź na kryzys demograficzny. 

Mając na uwadze fakt, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 

stowarzyszenia w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz ochrony wspólnych 

interesów, Gmina Kunice przystąpiła do niżej wymienionych stowarzyszeń: 

- Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy” – Uchwała  

nr XVIII/124/20 Rady Gminy Kunice z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy 

Kunice do Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy”. Dzięki 

pomocy gminy Kunice nastąpi wsparcie przedsięwzięć programowych dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy. 

 - Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” poprzez podjęcie uchwały NR XIX/127/20 

Rady Gminy Kunice z dnia 8 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

„Rzeczpospolita Samorządna”.  Podjęte działanie ma na celu wspieranie rozwoju społecznego, 

gospodarczego, kulturalnego i turystycznego, integrację wspólnot lokalnych, promocję 

wspólnych interesów, a także uczestnictwo gminy w realizacji projektu pn. „Dolnośląska 

Autostrada Rowerowa”. 
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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 2020 program „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” realizowany był w niżej wymienionych 

sołectwach z terenu gminy Kunice: Bieniowice, Jaśkowice Legnickie, Grzybiany, Pątnów 

Legnicki, Ziemnice, Rosochata, Kunice, Szczytniki Małe. W roku 2020 ze względu na panującą 

w kraju epidemię COVID-19 nierealizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego wizyty studyjne, konkursy oraz doroczny kongres odnowy wsi. 

W celu zaktualizowania sołeckich Strategii Rozwoju w sołectwach Grzybiany, 

Bieniowice i Pątnów Legnicki zaplanowano przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami w 

miesiącu październiku 2020 roku. Jednak ze względu na wprowadzenie obostrzeń 

ograniczających liczbę osób podczas jednego spotkania, warsztaty zostały odwołane. Ustalono 

z Moderatorami Odnowy Wsi, że warsztaty zostaną przeprowadzone w innym terminie, po 

zniesieniu obostrzeń. 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  

w 2020 roku. Gmina Kunice przystąpiła do konkursu i złożyła wniosek o dofinansowanie 

projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Bieniowicach”. Ze względu na panującą epidemię 

korona wirusa i zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, 

wniosek nie otrzymał dofinansowania. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych 

gminy Kunice.  

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r reguluje działania podejmowane przez organy 

administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt. Art.11a ust 1 niniejszej ustawy określa 

obowiązek uchwalania corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W 2020 roku głównymi założeniami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi było: 

- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi, w szczególności poprzez ich odławianie i przekazywanie do 

schroniska lub poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
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- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację 

i kastrację; 

- zapewnienie niezbędnej pomocy weterynaryjnej; 

- opieka nad wolnożyjącymi kotami. 

Całkowity koszt realizacji Programu w 2020r. wyniósł 51 394,86 zł, z czego ponad połowę 

środków, tj. 28 497,00 zł przeznaczono na zapewnienie niezbędnej pomocy weterynaryjnej 

oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Środki w kwocie 8 800,00 zł zostały przeznaczone na 

zapewnienie opieki dzikim zwierzętom. Sterylizacja i kastracja oraz leczenie bezpańskich psów 

i kotów, które przekazywane były następnie do adopcji lub w przypadku kotów pozostawały 

w swoim środowisku, jako zwierzęta wolno żyjące, wyniosła łącznie 5 760,00 zł. Koszt 

zapewnienia opieki w schronisku dla psów, które nie zostały adoptowane, wyniósł 4 950,00 zł. 

Ponadto regularnie zakupywano karmę dla kotów, która wydawana była współpracującym z 

urzędem gminy przedstawicielom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Karma 

wykorzystywana była przede wszystkim na dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie 

rodzinnych ogródków działkowych w Grzybianach. Koszt zakupu karmy wyniósł 3 387, 86 zł.  

Procentowy udział wydatków na poszczególne kategorie przedstawia poniższy wykres.  

 

 

W 2020r. odłowiono 9 bezpańskich psów oraz 10 kotów. Z odłowionych zwierząt 4 psy zostały 

przekazane do schroniska, a 3 zwrócone właścicielom, których udało się odnaleźć dzięki 

ogłoszeniom umieszczanym w mediach społecznościowych. Dla pozostałych zwierząt 

znaleziono nowe domy i przekazano je do adopcji. Sterylizacją i kastracją objęto łącznie 38 

11%

17%

55%

10%
7%

sterylizacja i kastracja

dzikie zwierzęta

odłowienie i pomoc wet.

schronisko

zakup karmy
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wolno żyjących kotów i 1 psa. Pomoc weterynaryjna zapewniona została także dla 4 rannych 

bocianów, pustułki, koguta i dzika, które następnie przewieziono do Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt. W porównaniu do roku 2019 dane liczbowe przedstawiają się podobnie, 

ponieważ odłowiono 10 psów oraz zapewniono sterylizację i kastrację 38 bezpańskim kotom. 

Różnica widoczna jest natomiast w przypadku adopcji zwierząt- w 2019r. wszystkie odłowione 

psy przekazano do schroniska, natomiast w roku 2020 jedynie cztery.  

 

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 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 

10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2020 r. poz.2050 

/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 2019 – 2020 przedstawia się następująco: 
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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. 

 

 

0,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł

50 000,00 zł

60 000,00 zł

70 000,00 zł

80 000,00 zł

90 000,00 zł

100 000,00 zł

2019 rok 2020 rok

8
3

1
6

0
,0

0
 z

ł

9
0

2
0

0
,0

0
 z

ł

9
0

9
7

7
,9

3
 z

ł

9
8

6
3

2
,6

5
 z

ł

5
5

5
4

0
,2

8
 z

ł

4
7

3
3

7
,7

0
 z

ł

Wysokość środków finansowych
uzyskanych przez gminę z tytułu
rocznych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

Plan

Wykonanie



 
Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 68 

Finansowanie powyższych działań w roku 2018 i 2019 przedstawiają poniższe wykresy. 

 

 

 

Opracowanie własne 

 

Działania profilaktyczne podejmowane w ramach realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych 

dla dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych w szkołach przyczyniają się 

do pogłębienia wiedzy na temat uzależnień i przeciwdziałania im. 

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

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/

19 188,71 zł

8 958,00 zł

5 640,00 zł

5 264,78 zł

2020  rok

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

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

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.     

Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2020 realizowane były zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach dotacji celowej zgodnie z 

Uchwałą Nr XII/84/19 Rady Gminy Kunice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Zadanie pod nazwą „ Lato, Sport i dzieci – Miłogostowice 2020 r.” realizowane było przez 

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „ IKAR ” Miłogostowice. Zadanie realizowano od dnia 

01 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Zadanie pod nazwą „ Zabawa i nauka integruje ” realizowane było przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gimnazjum w Spalonej „ GIMSPALONA ”. Zadanie realizowano w terminie od dnia 

21 sierpnia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. 

 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”. 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego została zawieszona działalność placówek 

oświatowych, dlatego też nie były realizowane programy profilaktyczne w tych placówkach. 
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Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kadra pedagogiczna, 

pracownicy socjalni oraz służby zdrowia nie uczestniczyli w szkoleniach. Dlatego też działania 

związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych były znacznie ograniczone. 

W oparciu o art. 15 qc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych / Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późniejszymi zmianami / 

gmina Kunice udzieliła wsparcia rzeczowego i finansowego służbą ratunkowym to jest:   

1. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy: 

1) przyznano dotację celową w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu sprzętu medycznego – urządzenia do tlenoterapii, 

2) przyznano dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego – karetki; 

2. Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy: 

1) udzielono wsparcia rzeczowego w postaci zakupu pralko-suszarki w kwocie 2 079,00 zł 

na potrzeby podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu 

unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg transmisji choroby wywołanej 

wirusem SARS-Co-2.  

 

PROGRAM ZDROWOTNY pn. REHABILITACJA LECZNICZA MIESZKAŃCÓW 

GMINY KUNICE 

 

Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011 r określa zasady przekazywania środków 

finansowych podmiotom realizującym działalność leczniczą w zakresie realizacji programów 

polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia. 

Na podstawie podjętej Uchwały NR XVI/113/20 Rady Gminy Kunice z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do finansowania ze środków publicznych „Programu rehabilitacji 

leczniczej mieszkańców gminy Kunice na lata 2020-2023” w zakresie zapobiegania chorobom 

i urazom, Urząd Gminy ogłosił konkurs na realizację w/w programu. Do konkursu przystąpił 

Ośrodek Zdrowia w Kunicach, z którym została podpisana Umowa Nr KO.8010.1.2020 na 

dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w oparciu o ustawę 
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o działalności leczniczej. Przedmiotem umowy w ramach Programu „Rehabilitacja lecznicza 

mieszkańców gminy Kunice, na lata 2020-2023” są następujące rodzaje zabiegów: masaż 

wirowy kończyn górnych, masaż wirowy kończyn dolnych, galwanizacji, prądów wysokiej 

częstotliwości, laseroterapii, ultradźwięków, bioptronu, ćwiczeń w UGUL-u, magnetronicu, 

fonoferazy. Ogólna liczba wykonanych zabiegów w okresie trwania programu tj. od miesiąca 

czerwca do końca roku 2020 r. wyniosła 7618, a liczba osób uczestniczących wyniosła 166. Na 

realizację programu zdrowotnego na lata 2020-2023, gmina Kunice zaplanowała kwotę razem 

456 400,00 zł. Kwota udzielonej dotacji na okres realizacji programu w 2020 roku wyniosła 100 

000,00 zł, wydatkowano zaś 83 835,80 zł.   

Sytuacja związana z pandemią Covid-19 mocno wpłynęła na liczbę korzystających z programu 

„Rehabilitacja Lecznicza mieszkańców Gminy Kunice. Zwiększająca się ilość zachorowań na 

Covid-19, wprowadzane restrykcje, obostrzenia i strach przed zachorowaniem spowodowały, 

że realizacja programu nastąpiła dopiero od czerwca 2020 r., co też przełożyło się na 

zmniejszoną ilość pacjentów i niższe wykonanie finansowe zadania – stopień zaawansowania 

Programu w roku 2020 wyniósł 83,8 %. 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

 

Realizując zapisy programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego w kwestii 

inicjowania działań lub programów, które będą miały wpływ na poprawę, jakości powietrza 

Rada Gminy Kunice podjęła Uchwałę 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.   

W roku 2020 zaplanowano dotacje celową w wysokości 35.000 zł, w ramach, której Urząd 

Gminy prowadził ciągły nabór wniosków na wymianę starych nie ekologicznych pieców 

grzewczych, niespełniających aktualnie obowiązujących norm czystości emisji spalin. 

Wykonanie tego programu w roku 2020 wyniosło 55,24 % planu tj. wydatkowano kwotę 

19.333 zł. 

Wnioski o dotację na wymianę pieca złożone w 2020 r oraz w odniesieniu do roku 2019 

przedstawiają się następująco: 
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Tabela nr 4 Dotacje w latach 2019 – 2020 r. /Opracowanie własne/ 

 2019 r. 2020 r. 

Wnioski złożone 19 17 

Wnioski rozpatrzone 

pozytywnie 

18 15 

Wnioski rozpatrzone 

negatywnie 

1 2 

Umowy podpisane 17 15 

Wnioski o rozliczenie dotacji 14 8 

Wnioski o rozliczenie dotacji 

do umów z roku 

poprzedniego 

3 2 

Ogólna wartość udzielonych 

dotacji 

27 563,50 zł 19 333,00 zł 

 

 

 

8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY KUNICE 

 
Każda jednostka samorządu terytorialnego ma za zadanie podejmowanie działań 

prowadzących do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Na pierwszym miejscu spośród 

zadań wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym znajduje się zaspokajanie 

potrzeb z zakresu „ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami …. „.Ten zapis 

wskazuje jak ważne dla Gminy, jako wspólnoty są kierunki rozwoju przestrzennego 

kształtujące politykę planowania miejscowego. Podstawą systemu planowania jest ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r, która określa 

szczegółowo dwa dokumenty będące fundamentem tego obszaru działania a mianowicie 

planistyczne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Podstawę planowania przestrzennego w gminach stanowią miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzona na potrzeby Studium weryfikacja 

wykazała, iż wg stanu na dzień 30.07.2020 r. powierzchnia objęta planami miejscowymi 

zajmuje 1214,581 ha, co stanowi ok. 13% powierzchni gminy. Łącznie obszarów objętych 

miejscowymi planami jest 129, z czego 13 obszarów zostało objętych ponownymi procedurami 

planistycznymi (w całości lub części). Tak, więc aktualna liczba obszarów objętych planami to 

116. W roku 2020 zgodnie z uchwałą nr XV/103/20 Rady Gminy Kunice z dnia 27 lutego 2020 

r., zmienioną uchwałą nr XV/114/20 Rady Gminy Kunice z dnia 28 maja 2020 r. przystąpiono 

do opracowania zmiany miejscowych planów dla wybranych obszarów z obrębów Kunice i 

Jaśkowice Legnickie. Natomiast uchwałą nr XX/131/20 Rady Gminy Kunice z dnia 30 września 

2020 r. zakończono procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenów w 

rejonie ulicy Lipowej, obręb Grzybiany. W ubiegłym roku na zmianę miejscowych planów 

wydatkowano łączną kwotę 25 830,00 zł. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kunice 

 

Z uwagi na konieczność dostosowania obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego do obowiązujących przepisów prawa materialnego oraz 

aktualizacji pod kątem zadań mających służyć lokalnym i ponadlokalnym celom publicznym 

oraz potrzebom rozwoju gminy, w roku 2020 kontynuowano opracowanie nowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zgodnie z uchwałą nr V/34/19 Rady Gminy w 

Kunicach z dnia 27 lutego 2019 r.  

Zakończono kolejne etapy opracowania: 

- I - Analizę wniosków; 

- II - Studia i analizy (Analizę zgodności ustaleń aktualnego studium z obowiązującymi 

planami miejscowymi oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. Analizę 

dokumentów strategicznych i innych programów gminy Kunice); 

 - III - Opracowanie ekofizjografii; 
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- IV - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Sporządzenie 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego projektu "Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice". 

Łączna wartość poniesionych w roku 2020 kosztów na realizację ww. etapów wyniosła 

71 340,00 zł. 

 

 

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

Zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje celu 

publicznego lokalizuje się na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w 

drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Natomiast w myśl art. 59 ww. 

ustawy zmiana zagospodarowania terenu w przypadku barku planu miejscowego, polegająca 

na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze 

decyzji, warunków zabudowy. Dla terenów położonych w gminie Kunice, nieobjętych 

miejscowymi planami, w 2020 roku wydanych zostało 112 decyzji o warunkach zabudowy oraz 

26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączny koszt opracowania decyzji 

wyniósł 78 627,70 zł. 

Poniżej przedstawiono ilość wydanych decyzji z podziałem na rodzaj planowanej inwestycji. 
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W ostatnich latach zainteresowanie zabudową na nieruchomościach położonych w gminie 

Kunice stale rośnie, a co za tym idzie, wzrasta liczba wydawanych decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

 

Wzrost ten prezentuje poniższa tabela oraz wykres: /Opracowanie własne/ 

Lp. 

Rok 

wydania 

decyzji 

Ilość wydanych 

decyzji w danym roku 

kalendarzowym 

Rodzaj wydanej decyzji 

pozytywna odmowna 

Zmiana 

i przenie

sienie 

1 2014 31 24 3 4 

2 2015 48 40 4 4 

3 2016 73 55 2 16 

4 2017 84 65 3 16 

5 2018 91 56 5 30 

6 2019 88 64 5 19 

7 2020 112 84 5 23 

4
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Brak planów miejscowych to nie tylko przyczyna chaosu przestrzennego i estetycznego. 

Brak planu utrudnia również zrównoważony rozwój, uwzględniający potrzebę ochrony 

środowiska i zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ilości miejsc wypoczynku, terenów 

zielonych czy obiektów rekreacyjnych. Brak mpzp stanowi także barierę rozwoju 

gospodarczego, dlatego kolejnym etapem po zakończeniu procedury uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie procedowanie 

miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kunice. 

 

 

9. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW  
 

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

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zmianami). 

W 2020r. Gmina Kunice realizowała odbiór i zagospodarowanie odpadów, jako dwie odrębne 

usługi, na podstawie umów z podmiotami wybranymi w odpowiednich trybach zamówień 

publicznych. Koszty brutto zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych wyniosły 1.128.510,52 zł, natomiast koszty odbioru odpadów 

wyniosły 1.578.925,62 zł brutto. Łączny koszt odbioru i zagospodarowania wyniósł 

2.707.436,14 zł. 

Jednym z głównych celów prowadzenia gospodarki odpadami przez gminę była konieczność 

osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 
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użycia frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

w wysokości, co najmniej 50% wagowo oraz poziomu recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości,  

co najmniej 70% wagowo. 

Gminy są obowiązane ponadto ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 

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

wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

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

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia składowania mady 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięte przez Gminę Kunice w 2020 

roku. 

 

Lp. Rodzaj poziomu 

2020 rok 

Wymagany poziom Osiągnięty 
poziom 

1 

Osiągnięty poziom ograniczenia 
składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających 
biodegradacji [%] 

35 0 

2 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła [%] 

50 82 

3 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 

70 545 
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Gmina Kunice w roku 2020 osiągnęła 50 procentowy poziom recyklingu i przygotowania  

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wysokie poziomy zostały osiągnięte dzięki 

zainicjowanym między innymi przez Wójta Gminy Kunice zmianom ustawowym,  

które pozwalają obecnie uwzględniać w osiągniętych poziomach odpady komunalne 

odbierane przez zbierających odpady komunalne tzw. punkty skupu. 

 

Ilość odpadów odebranych komunalnych w 2020 roku z terenu Gminy Kunice bezpośrednio 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Kod 

odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odpadów w (Mg) 

150101 Opakowania z papieru i tektury 104,64 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 21,92 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 288,18 

150107 Opakowania ze szkła 211,7 

160103 Zużyte opony 23,62 

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,0114 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

27,56 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 
33,1 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 888,7 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 957,72 

200307 Odpady wielogabarytowe 132,28 

200399 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
0,025 

200110 Odzież 6,84 
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200128 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27 
0,34 

ex 

200199 
Popioły z palenisk domowych 117,17 

200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0,227 

200133* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

0,173 

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 0,149 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 
15,65 

 

Ilość odpadów odebranych komunalnych w 2020 roku z terenu Gminy Kunice bezpośrednio 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

Kod 

odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odpadów w (Mg) 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,9 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2,6 

150107 Opakowania ze szkła 3,68 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

51,1 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 
18,5 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 47,26 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 500,22 
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Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2020 roku z terenu Gminy Kunice 

Kod 

odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odpadów w (Mg) 

150101 Opakowania z papieru i tektury 3,72 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 53,48 

150104 Opakowania z metali 0,93 

170401 Miedź, brąz, mosiądz 176,3 

170402 Aluminium 168,35 

170403 Ołów 4,52 

170404 Cynk 8,32 

170405 Żelazo i stal 34,56 

170406 Cyna 1,35 

170407 Mieszaniny metali 0,006 

170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 86,83 

200140 Metale 0,13 

 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 roku z terenu Gminy Kunice 

Kod 

odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odpadów w (Mg) 

150101 Opakowania z papieru i tektury 104,64 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 24,82 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 290,78 

150107 Opakowania ze szkła 215,38 

160103 Zużyte opony 23,62 

168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,0114 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

78,66 
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170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 
51,6 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 935,96 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1457,94 

200307 Odpady wielogabarytowe 132,28 

200399 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
0,025 

200110 Odzież 6,84 

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

inne niż wymienione w 20 01 27 
0,34 

ex 

200199 
Popioły z palenisk domowych 117,17 

200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0,227 

200133* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

0,173 

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 0,149 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 
15,65 

 

W stosunku do roku 2019, w roku objętym raportem zanotowano wzrost ilości odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) (różnica o 251,63 Mg). Porównując ilość powyższych 

odpadów do roku 2018, ilość zwiększyła się o 251,2 Mg. Zmalała natomiast  

o 48,71 Mg ilość odpadów zmieszanych odpadów opakowaniowych, zwiększyła się natomiast 

o 530,49 Mg, czyli o ponad połowę, ilość odpadów ulegających biodegradacji.  

W zakresie odpadów szkła opakowaniowego ilość odebranych odpadów w stosunku  

do 2019r. wzrosła o 140,73 Mg. 

Zaznacza się wyraźny wzrost ilości wytwarzanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

Ilość powyższych odpadów w latach 2018-2019 utrzymywała  

się na porównywalnym poziomie. Przyczyna wzrostu w roku 2020 jest trudna  
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do zdiagnozowania, mając na uwadze fakt ilości osób pozostających w tzw. gminnym systemie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2019 w tym systemie zanotowano 6113 

osób, natomiast w roku 2020 było to 6073 osoby. Zanotowano, więc spadek ilości osób o 40. 

Porównując to do tendencji wynikającej z ewidencji ludności prowadzonej zgodnie z ustawą z 

dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz. 510 ze zmianami) w latach 

2019-2020 gdzie notuje się wzrost ilości zameldowanych osób o 124 osoby, obie tendencje 

mają odwrotny przebieg. 

W zakresie spadku ilości zmieszanych odpadów opakowaniowych jest to tendencja 

niekorzystana dla gminy, co w powiązaniu ze zwiększeniem ilości odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) będzie zmuszało Gminę Kunice do skuteczniejszej kontroli prawidłowości 

postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  

oraz nacisku na działania edukacyjne. Zmniejszona ilość odpadów opakowaniowych  

jest w jakimś stopniu rekompensowana przez wzrost ilości szkła opakowaniowego o ponad 

140 Mg. 

Wzrost ilości odpadów ulegających biodegradacji o ponad połowę, może w roku 2021 zostać 

w jakimś stopniu zrekompensowany tzw. „ulgą kompostownikową”, z której zaczęli korzystać 

właściciele nieruchomości zamieszkałych, poprzez ograniczenie możliwości przekazywania 

powyższych odpadów do strumienia odpadów. Na dzień publikacji analizy stanu gospodarki 

odpadami z ulgi korzysta 316 właścicieli. W tym zakresie Gmina Kunice będzie musiała podjąć 

działania kontrole, celem wyeliminowania odpadów biodegradowalnych z monitorowanego 

strumienia odpadów. 

W związku ze wzrostem ilości odpadów ulegających biodegradacji notowanych głównie przy 

nieruchomościach zamieszkałych z dużymi, często pielęgnowanymi częściami ogrodowymi, 

wydaje się konieczna zmiana regulacji ustawowych oraz na poziomie prawa lokalnego, celem 

wprowadzenia limitacji odbieranych odpadów, pozostawiając możliwość przekazania bez 

limitu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach, co ma miejsce w 

wybranych innych gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przeprowadzenie rozwiązań w powyższym zakresie, wydaje się szczególnie istotna w 

kontekście wyniku ekonomicznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

zanotowanym w roku 2020r. Wyeliminowałoby to także finansowanie skrośne tj. sytuację, w 

której część właścicieli nieruchomości posiadających duże części ogrodowe, jest finansowana 

przez pozostałych uczestników systemu gminnego. 
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Wysokie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięte przez Gminę Kunice, udało się osiągnąć 

dzięki działającym na terenie Gminy podmiotowi zbierającemu odpady komunalne,  

które można było uwzględnić w sprawozdaniu Wójta Gminy Kunice z realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r. 
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Wykres nr 1 Porównanie ilości odpadów odebranych w latach 2019 - 2020 z terenu Gminy Kunice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

(pozostających w tzw. „systemie gminnym” w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów) 
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Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła szereg 

zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kunice: 

1. Zmieniona ustawa zobowiązuje każdego mieszkańca, zarówno w nieruchomościach 

zamieszkanych, jak i niezamieszkałych, w firmach, warsztatach samochodowych (…)  

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych mogą zadeklarować 

prowadzenie kompostownika, co skutkuje obniżoną stawką opłaty w wysokości 4 zł od 

osoby miesięcznie 

3. Od stycznia 2021r. na terenie Gminy Kunice wzrosła opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – za gromadzenie odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości w sposób selektywny opłata wynosi 31 zł miesięcznie od każdej osoby 

zamieszkującej nieruchomość. Opłata podwyższona (będąca karą za brak 

wywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnego gromadzenia 

odpadów wynosi 124 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Z 

powodu znacznego wzrostu cen odbioru, transportu oraz zagospodarowania 

odpadów, znacznie wzrosły koszty ponoszone przez gminę. W ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje zasada braku możliwości 

dopłacania z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 

związku z powyższym Rada Gminy Kunice była zobowiązana dostosować stawki opłat 

do realnie ponoszonych kosztów. Pomimo zmiany stawki system w dalszym ciągu nie 

pozwala na bilansowanie kosztów z przychodami z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. W zakresie możliwych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna, o której mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, mający na utrzymaniu 

pięcioro i więcej dzieci, może ubiegać się o zwolnienie w wysokości 100% z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są odbierane odpady 

pochodzące z działalności rolniczej i firm np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, 
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folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, 

opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych oraz części samochodowe 

6. Od 4 stycznia 2021r. odpady komunalne są przyjmowane w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ziemnice (naprzeciwko 

„POM”), który zastąpił dotychczas realizowane zbiórki odpadów problemowych 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie stosownej 

uchwały, w ramach jednej zbiórki akcyjnej rocznie są zbierane wyłącznie zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady 

problemowe właściciele nieruchomości przekazują do PSZOK. Z PSZOK nie mogą 

korzystać właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, którzy pozostają poza 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

7. Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 

niezamieszkałych, w związku z powyższym takie nieruchomości muszą samodzielnie 

zawierać umowy z firmą odbierającą i zagospodarowującą odpady przy zastosowaniu 

obowiązkowego selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych 

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania 

do odbioru odpadów komunalnych w postaci: metali, w tym odpadów 

opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z 

tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, w 

tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z 

tektury, szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,  popiołu,  ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przeterminowanych 

leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, tekstyliów i odzieży oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbywania się odpadów w 

postaci małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, płyt cd, 
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baterii, żarówek, tonerów w Gminnych Punktach Elektroodpadów (mieszczących się w 

Kunicach koło Ośrodka Zdrowia oraz w Spalonej – parking koło Szkoły Podstawowej) 

10. Obowiązują limity w zakresie przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne w ilości – do 500 kg z nieruchomości rocznie oraz w 

zakresie przyjęcia odpadów postaci opon w ilości – do 8 sztuk z nieruchomości rocznie. 

11. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych 

mogą przekazywać leki pochodzące z gospodarstw domowych,  

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach oraz aptek 

w miejscowości Kunice i Jaśkowice Legnickie 

12. W zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych gmina 

zapewnia wyposażenie tych nieruchomości w pojemnik na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, worki na metale, w tym odpady opakowaniowe  

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worki na odpady  

z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury, worki na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe  

ze szkła, worki na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów oraz worki na popiół 

13. Minimalne pojemności pojemników wraz ze średnimi tygodniowymi ilościami 

wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych  

oraz minimalne pojemności pojemników/worków wraz ze średnimi tygodniowymi 

ilościami wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, 

mieszanych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyłącznie przez 

część roku, zostały określone w załączniku numer 1 oraz 2 do Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kunice 

 

W zakresie realizacji Uchwały Rady Gminy w Kunicach nr XI/78/19 z dnia 31 października 

2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu 

i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice (Dz.U. z 2019r., poz. 6579) w 
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2020r. przyjęto jeden wniosek właściciela nieruchomości, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest. W trakcie procesu realizacji wniosku właściciel zrezygnował. Usunięto 

natomiast dwa dzikie wysypiska powyższego odpadu w miejscowościach Spalona oraz 

Bieniowice. 

 

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 2020r. realizowała firma wybrana do realizacji zadania, zapewniająca 

odpowiednie normy w zakresie akredytowanego laboratorium.  

Z uwagi na wyniki dotychczasowego monitoringu nieczynnego składowiska Pątnowie 

Legnickim, Wójt Gminy Kunice wystąpił do Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Starosty Legnickiego wyrażającej zgodę na zamknięcie 

i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pątnowie 

Legnickim. Powyższy organ może zmniejszyć częstotliwość badań poszczególnych parametrów 

wskaźnikowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, nie rzadziej jednak niż 

raz na dwa lata, a dla przewodności elektrolitycznej właściwej – nie rzadziej niż raz na rok. 

Realizacja wniosków o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji  

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

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

oddziaływania na środowisko. 
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Wykaz podmiotów w stosunku, do których Wójt Gminy Kunice do 2020 roku, wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawane 

na postawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Lp. Przedsiębiorca Adres 

1 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Nowodworska 60 

59-220 Legnica 

2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PORTO Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Kościuszki 8 

59-230 Prochowice 

3 Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz-Bis Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 27c 

59-230 Prochowice 

4 WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
ul. Szybowa 2 

41-800 Zabrze 

5 EKO-MIŁ Usługi Asenizacyjne Grzegorz Stolarski  
Niedżwiedzice 30D/5 

59-225 Chojnów 

6 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D”  

Sp. z o.o. 

ul. Poniatowskiego 25 

59-400 Jawor 
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10. TRANSPORT PUBLICZNY 

 
Transport publiczny w Gminie Kunice realizowany jest w oparciu o ustawę z 16 grudnia 

2010 r o publicznym transporcie zbiorowym. Przepis prawny określa zasady organizacji i 

funkcjonowania przewozu osób w publicznym transporcie oraz zasady jego finansowania. 

Publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie umowy o świadczeniu usług w 

zakresie transportu osób z operatorem lub przewoźnikiem. 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O OPERATORZE I PRZEWOŹNIKU NA TERENIE GMINY  

Gmina  Kunice posiada podpisane Porozumienie międzygminne z dnia 10 października 2019r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice zadania z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, począwszy od dnia 

01.01.2020r.  

Na każdy rok rozliczeniowy pomiędzy Miastem Legnica a Gminą Kunice zawierana jest umowa 

o udzielenie dotacji celowej, które reguluje świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy 

Kunice.  Umowa o udzielenie dotacji nr IK.91.2019.IV na 2020r. (okres roku budżetowego) 

zawarta została w dniu 23.12.2019r.  

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. 

W 2020 roku w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2180D prowadzoną przez Wydział 

Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, zamknięty został odcinek drogi od 

miejscowości Bieniowce (600 m za szkołą podstawową) w kierunku miejscowości Szczytniki 

nad Kaczawą.  W związku z pracami remontowymi trwającymi 3 miesiące (01.09.2020 do 

30.11.2020r.) operator publiczny (MPK Sp. z o.o.) nie był w stanie realizować usługi 

przewozowej na odcinku drogi powiatowej 2180D – Bieniowice – Szczytniki nad Kaczawą. 

Gmina Kunice na okres przebudowy w/w drogi zorganizowała zastępczy publiczny transport 

zbiorowy. W dniu 31.08.2020r. podpisana została umowa o świadczenie usług w zakresie 
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zastępczego publicznego transportu zbiorowego nr AG.7240.29.2020 pomiędzy Gminą Kunice 

a Firmą Usługi Transportowe „Batory” S.C. Lidia i Czesław Bieleccy w zakresie zastępczego 

publicznego transportu zbiorowego na trasie komunikacyjnej: Spalona – Prochowice – 

Szczytniki nad Kaczawą oraz Szczytniki nad Kaczawą – Prochowice – Spalona”. Umowa zawarta 

została na okres od 01.09.2020r. do 30.11.2020r.   

 SIEĆ KOMUNIKACJI NA TERENIE GMINY (LICZBA OPERATORÓW + LICZBA LINII 

AUTOBUSOWYCH)  

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

Numer linii 

autobusowej 

Trasa Całkowita 

długość linii w 

km 

Ilość 

kursów 

Zmiana w 

stosunku do 

2019 roku  
2019 2020 

„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 

Szkoła – Szczytniki n/Kaczawą nr 2b, 

nr 4, świetlica, nr 36 (pętla)   

20,25 km od 

Huty Miedzi przy 

ul. Złotoryjskiej 

do Szczytnik nad 

Kaczawą Pętla  

 

1049 1711 Wzrost 

liczby 

kursów 
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„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  

2316   2329 Wzrost 

liczby 

kursów  

„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  

3749 3919 Wzrost 

liczby 

kursów  

„8” Domejki MPK – Chojnowska – 

Żołnierska – Szewczenki – Hutników – 

Piastowska – Senatorska – M. 

Skłodowskiej – Głogowska – 

Kochanowskiego- okólna – Poznańska 

- Toruńska – Pętla Poznańska – 

9,3 km (w jedna 

stronę) 

622 1291 Wzrost 

liczby 

kursów  

 Linia 8”  
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Rzeszotarska – Rzeszotary – 

Dobrzejów – Miłogostowice   

/Opracowanie własne/ 

 

 WYDATKI PONIESIONE NA TRANSPORT PUBLICZNY 

 w 2020 rok w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Legnica na 

następujących liniach: 

1) Linia „1”    -  271.459,54 zł (33161 wozokm przejechanych w 2020) 

2) Linia „8”    -    87.688,37 zł (10748,65 wozokm przejechanych w 2020) 

3) Linia „10”  -  310.031,02 zł (37962,70 wozokm przejechanych w 2020) 

4) Linia „23”  -  246.579,80 zł (30193,70 wozokm przejechanych w 2020)  

Wartość w/w usługi przewozowej świadczonej przez MPK Sp. z o.o. w Legnicy za 2020 rok – 

wyniosła 915.758,73 zł ( w tym 181.889,73 zł do zapłaty w roku, 2021 jako dopłata za utracone 

przychody z biletów spowodowanej pandemią Covid-19). 

Wartość usługi przewozu w ramach zastępczego transportu publicznego w okresie od 

01.09.2020 do 30.11.2020r. świadczonej przez firmę Usługi Transportowe „BATORY” S.C. Lidia 

i Czesław Bieleccy wyniosła  36.000,00 zł.  
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Łącznie na transport publiczny w 2020 roku wydatkowano  951.758,73 zł 

 

/Opracowanie własne/ 

Wydatki na transport publiczny wykazują tendencje wzrostową z roku na rok. Dotychczasowe 

wydatki poniesione na zbiorowy transport publiczny w 2020 roku były o 382.210,66 zł większe.  

 

 LICZBA I UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW (wiat przystankowych)  

LP. NAZWA MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ 

1. Kunice 3 w tym 1 dla gimbusa 

2. Spalona 6 

3. Golanka Górna  2 

4. Jaśkowice Legnickie  2 

5. Rosochata  3 

6. Piotrówek 1 

7. Grzybiany 3 

569548,07

951758,73

WYDATKI NA TRANSPORT PUBLICZNY W 2019 I 2020 
ROKU W ZŁOTYCH 

2019

2020
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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 

    /Opracowanie własne/ 

 

Liczba przystanków do utrzymania na terenie Gminy Kunice wyniosła łącznie: 36 w tym 3 dla 

gimbusów. 

Utrzymanie przystanków w roku 2020 wyniosło budżet gminy łącznie 33.299,99 zł w tym: 

Wymiana 3 szt. wiat przystankowych na nowe – 17.200 zł  

Kompleksowe mycie wiat przystankowych przy drogach na terenie Gminy- 11.599,99 zł 

Naprawa wiat przystankowych w tym wymiana wybitych szyb – 4.500,00 zł 

 

 

11. 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.: 
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- 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 

poszczególnych latach:    

 

 

 zł-

 zł500,00
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 zł1 500,00

 zł2 000,00

 zł2 500,00

 zł3 000,00

 zł3 500,00
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2019 rok
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5

0
0

0
,0

0
 

zł
2

0
0

0
,0

0
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3

0
0

0
,0

0
 

Ogółem

Umowa darnowizny na: latarki
ręczne, ładowarki, akumulatory

Środki finansowe (przekazane w
ramach porozumienia) na
nagrody dla funkcjonariuszy
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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 2019 0 0 33 33 0 5 71 

Rok 2020 1 0 16 21 1 6 45 

Różnica +1 0 -17 -12 +1 +1 -26 

Dynamika - - 48,5% 63,7% - 120% 63,3% 
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Ogółem

Środki na nagrody dla
funkcjonariuszy, którzy
przyczynili się do poprawy
bezpieczeństwa

Środki finansowe przekazane na
dofinansowaniezakupu
samochodu w wersji
oznakowanej
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Stwierdzoną przestępczość oraz wykrywalność na terenie gminy przedstawia poniższy 

wykres. 

 

 

/Dane pochodzą ze sprawozdania KMP w Legnicy/ 

 

Wykrywalność ogółem na terenie gminy Kunice w 2019 r. wyniosła 44,20% natomiast w 2020 

r – 65,24 %.   

 

Interwencje: - w 2019 r – 828, w 2020 r. – 1 104.   
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W gminie Kunice realizowana jest służba patrolowa w ramach obchodu wykonywanego przez 

właściwych terytorialnie dzielnicowych. Ponad to 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 natomiast w 

roku 2020 dokonano 68 zgłoszeń. 

ZAGROŻENIA PREWENCJA 

 

 2019 2020 

 Ogółem Przypadki 

potwierdzone 

Przypadki 

niepotwierdzone 

Ogółem Przypadki 

potwierdzo

ne 

Przypadki 

niepotwierd

zone 

Akty wandalizmu 9 6 3 6 5 1 

Dzikie wysypiska śmieci 6 3 3 9 3 6 

Spożywanie alkoholu w 

miejscach 

niedozwolonych 

5 4 1 9 2 7 

Grupowanie się 

małoletnich w miejscach 

zagrożonych 

demoralizacją 

1 1 0 1 0 1 

Ogółem 

 

21 14 7 25 10 15 

 

ZAGROŻENIA RUCHU DROGOWEGO 

 

Przekroczenie 

dozwolonej prędkości  

11 5 6 29 22 7 

Nieprawidłowe 

Parkowanie  

6 4 2 10 0 10 

Ogółem 

 

17 9 8 39 22 17 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 101 

JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W KUNICACH I 

MIŁOGOSTOWICACH  

W ramach bezpieczeństwa publicznego samorząd gminny realizuje zadania związane z 

ochroną przeciwpożarową. Działania te kształtuje ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kunice realizuje 

Ochotnicza Straż Pożarna. 

Na terenie Gminy Kunice działają dwie jednostki OSP tj. OSP Kunice typ S-3 oraz OSP 

Miłogostowice typ S-2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach jest jednostką zarejestrowaną w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Obszar działania jednostek OSP to teren gminy 

oraz tereny przyległych gmin. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych to głównie 

działalność przeciwpożarowa jednakże bliskość drogi krajowej 94 powoduje częste akcje 

ratownicze w wypadkach drogowych i związane z tym udzielanie pierwszej pomocy. Ze 

względu na sąsiedztwo miasta Legnica, jednostki zwłaszcza kunicka stanowi często 

drugorzutowe zabezpieczenie dla prowadzących na terenie miasta działań ratowniczo-

gaśniczych. 

 STAN OSOBOWY OSP KUNICE I MIŁOGOSTOWICE  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

KUNICACH 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  

MIŁOGOSTOWICACH 

Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych - Dh Józef Giedrojć 

Zarząd OSP w Kunicach 

Dh Marek Śliwiński - Prezes OSP w Kunicach 

Dh Józef Giedrojć - Wiceprezes OSP w 

Kunicach 

Dh Wojciech Mastalerek – Naczelnik OSP w 

Kunicach  

Dh Kamil Pietrzyk - Zastępca Naczelnika OSP 

w Kunicach 

Zarząd OSP w Miłogostowicach  

Dh Ireneusz Balicki - Prezes OSP w 

Miłogostowicach 

Dh Tadeusz Giedrojć – Wiceprezes – Naczelnik 

OSP w Miłogostowicach 

Dh Paweł Ślęzak - Zastępca Naczelnika OSP w 

Miłogostowicach  

Dh Natalia Chorzepa - Sekretarz OSP w 

Miłogostowicach 
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Dh Marek Książek – Sekretarz OSP w 

Kunicach 

Władysława Zdziarska – Skarbnik 

 

Jednostka OSP w Kunicach liczy 45 członków 

w tym: Jednostka Operacyjno – Techniczna 

- strażacy mogących brać bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczych) - 22 osoby 

Liczba strażaków posiadających uprawnienia 

do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi/specjalnymi - 5 osób  

Jednostka OSP w Miłogostowicach liczy 26 

członków w tym: Jednostka Operacyjno – 

Techniczna - strażacy mogących brać 

bezpośredni udział w działaniach 

ratowniczych) - 19 strażaków 

Liczba strażaków posiadających uprawnienia 

do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi/specjalnymi - 4 osoby  

 

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kunicach jest włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

 

 

 ZAPLECZE TECHNICZNE I SPRZĘT 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUNICACH  

Straż dysponuje budynkiem 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, jednostka wyposażona jest w 

system alarmowania selektywnego (powiadamianie SMS). 
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OSP Kunice posiada w swojej dyspozycji 3 samochody strażackie/specjalne:  

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 

17.02.2022 

Urząd Dozoru 

Technicznego 

31.07.2021 

2. Mercedes 

Benz Atego 

1429 AF 

Rok 

produkcji 

2012 

DLE 03455 Samochód 

specjalny 

AC i KR  

(autocasco), 

OC, NNW 

14.11.2021 

Ergo Hestia 

Do 

09.11.2021 

3. Ford Transit   

Rok 

produkcji 

2003 

DLE V553 GLBM 0,1 

pojazd 

pożarniczy 

(samochód 

specjalny)  

AC i KR 

(autocasco), 

OC i NNW 

14.07.2021 

Ergo Hestia  

Do 

17.02.2022 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIŁOGOSTOWICACH 

Siedziba OSP 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, jednostka wyposażona jest w system alarmowania 

selektywnego (powiadamianie SMS). 
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OSP Miłogostowice posiada w swojej dyspozycji następujące samochody 

strażackie/specjalne:  

Lp. Marka 

samochodu  

Nr 

rejestracyjny 

Rodzaj 

pojazdu 

Zakres 

ubezpieczenia  

Termin 

ubezpieczenia 

i 

ubezpieczyciel,  

Badania 

techniczne 

pojazdów  

1. Steyr 1491  

Rok produkcji 

1988  

DLE 25838 Pojazd 

specjalny  

OC, NNW 08.02.2022 

Ergo Hestia 

Do 

21.04.2021 

2. Ford Transit   

Rok produkcji 

2002 

DLE S5012 samochód 

specjalny  

AC i KR 

(autocasco), 

OC i NNW 

29.09.2021 

Ergo Hestia  

Do 

24.06.2021 
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KOMINIARKI STRAŻACKIE
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bezpieczeństwa,zatrzaśnik, toporek, podpinka)
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OSOBISTEJ I EKWIPUNEK OSOBISTY 
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W 2020 roku zakupiono dla jednostki OSP Miłogostowice ubrania specjalne (3 komplety), 

kominiarki strażackie (5 szt.), buty strażackie (3 pary), mundury galowe ( 4 szt.), koszule białe 

(3 szt.), sznury galowe (4 szt.) oraz czapki rogatywki (3 szt.).  

W 2020 roku w związku z panującą epidemią COVID-19 ze środków budżetowych 

przeznaczonych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz 

bezpieczeństwa publicznego zakupiono dla jednostek OSP w Kunicach i Miłogostowicach: 

1) specjalistyczne maski 3S Basic wraz z filtropochłaniaczmi i torbami usztywnianymi na 

maskę - 6 kompletów za kwotę 3.047,94 zł, 

2)  filtry P3 Plextec (4 szt.) za kwotę 201,72 zł,  

3) filtry przeciwpyłowe P3 3m (24 szt.) za kwotę 803,02 zł,  

4) półmaski 3M seria 6000 (6 kompletów) za kwotę 1.517,40 zł, 

5) kombinezony ochronne i okulary ochronne (po 5 szt.) za kwotę 120,70 zł, 

6) kombinezony ochronne CE kat. I   - 80 szt. za kwotę 1.476,00 zł     

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W 

KUNICACH 

OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W 

MIŁOGOSTOWICACH 

Motopompa przenośna 800 dm3 2 szt. 1 szt. 

Pompa zanurzeniowa elektryczna  1 szt.  

Motopompy pływające  2 szt. 1 szt. 

Motopompa szlamowa  2 szt. 1 szt. 

Nożyce hydrauliczne, do prętów 2 szt. 1 szt. 

Rozpieracz elektryczny 1 szt. (kolumnowy) 

1 szt. (ramieniowy) 

 

Piły do drewna  5 szt. 2 szt. 

Piły do betonu 1 szt.  

Agregaty prądotwórcze  2 szt. 2 szt. 

Wentylator oddymiający 1 szt.  

Drabiny wysuwane, przystawne 2 szt. 2 szt. 
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Bosak  3 szt.  2 szt. 

Łom, siekierołomy 5 szt. 2 szt. 

Zestaw PSP R1 (sprzęt ratownictwa 

medycznego) 

1 szt. z butlą 1 szt. z butlą 

Aparaty powietrzne nadciśnieniowe z 

maskami i sygnalizatorami bezruchu  

6 szt. 4 szt. 

Sprzęt oświetleniowy (maszt oświetleniowy 

przenośny, wysuwny)  

3 szt. (przenośny) 

2 szt. (wysuwny) 

1 szt. (przenośny) 

2 szt. (wysuwny) 

Latarki 8 szt. 4 szt. 

Szperacz 2 szt. 1 szt.  

Tłumice (z drążkiem, bez drążka) 10 szt. 6 szt. 

Linki ratownicze 20 m 7 szt. 2 szt. 

Lina na bębnie 100 m 1 szt.  

Koło ratunkowe  1 szt.  

Łopaty, szpadle  10 szt.  10 szt. 

Prądownice wodne, pianowe 8 szt. 7 szt. 

Rozdzielacze  2 szt. 2 szt. 

Wytwornice pianowe  1 szt. 1 szt.  

Smoki ssawne 2 szt. 2 szt. 

Sprzęt łącznościowy ( radiotelefony 

przenośne) 

6 szt. 5 szt. 

Środki gaśnicze (sorbent, środek 

pianotwórczy) 

1 szt. 50 kg 

1 szt. 50 l 

1 szt. (10 kg) 

Opryskiwacz plecakowy spalinowy 1 szt.  

/Opracowanie własne/ 

Jednostki OSP Kunice i OSP Miłogostowice w 2020 roku złożyły wnioski o udzielenie pomocy 

finansowej na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu priorytetowego 

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu 

sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w Wojewódzkim Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. OSP Miłogostowice otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 8.680,00 zł, natomiast OSP Kunice otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 9.730,00 zł. Środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu wraz ze 

środkami budżetowymi gminy w łącznej wysokości 7.890,00 zł przeznaczone zostały na zakup 

aparatów powietrznych nadciśnieniowych (4 szt. po 2 szt. dla każdej jednostki), radiotelefonu 

przenośnego (OSP Miłogostowice), prądownicy wodnej (OSP Kunice) oraz spalinowego 

opryskiwacza plecakowego (OSP Kunice).  Łącznie wydatkowano kwotę 26.300,00 zł. W 2020 

roku Gmina Kunice złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości – Departament Funduszu 

Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce 

zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina uzyskała 

dotację celową w kwocie 25.673,87 zł, która przeznaczona została na realizację zadania – 

zakup 2 dronów z kamerami termowizyjnymi dla OSP Kunice i OSP Miłogostowice. Wartość 

zakupu wyniosła łącznie 26.218,16 zł.  Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wyniósł 

544,29 zł. 

W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach złożyła także wniosek w Funduszu 

Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie na realizacje zadania 

publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – „Wspieranie jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji 

budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. 

Jednostka uzyskała dotację w wysokości 9.000,00 zł, która przeznaczona została na zakup 

metalowych szafek na ubrania strażackie. 

W 2020 roku w siedzibie OSP Miłogostowice zamontowana została nowa brama garażowa 

segmentowa firmy Hórmann. Koszt zakup i montażu bramy został sfinansowany ze środków 

budżetowych gminy w kwocie 7.200,00 zł oraz ze środków finansowych pozyskanych od 

Nadleśnictwa Legnica w kwocie 5.000,00 zł.  

 WYDATKI  

Środki budżetowe z działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

przeznaczane są na: 
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 utrzymanie remiz strażackich (przeglądy instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, 

przeglądy techniczne budynku, przeglądy kominiarskie, ogrzewanie, energię 

elektryczną, wodę, ścieki, odbiór śmieci, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, 

środki czystości, artykuły biurowe), 

 utrzymanie samochodów strażackich i sprzętu strażackiego (paliwo, naprawy, 

przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC, NNW samochodów strażackich), 

 wyposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt strażacki, 

 wyposażenie strażaków w mundury strażackie, ubrania specjalne oraz buty, hełmy, 

rękawice, kominiarki itp.  

 ubezpieczenie strażaków-ochotników w zakresie NNW, okresowe badania lekarskie, 

szkolenie strażaków, 

 wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w Kunicach i Miłogostowicach w 

działaniach ratowniczych oraz realizacje umów-zlecenia zawartych ze strażakami- 

kierowcami pojazdów specjalnych oraz komendantem gminnym. 

Budżet Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowany na 2019 rok wyniósł 217.200,00 zł.  Łącznie 

wydatki w 2019r. wyniosły 187.761,30 zł. 

Budżet Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowany na 2020 rok wyniósł 275.980,00 zł.  Łącznie 

wydatki w 2020r. wyniosły 189.738,76 zł. 

/Opracowanie własne/ 

187.761,30 zł 189.738,76 zł

REALIZACJA BUDŻETU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 
LATACH 2019 I 2020

2019

2020
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Wydatki poniesione w roku 2020 były nieznacznie większe od wydatków poniesionych w 2019 

roku. 

W 2020 roku w związku z panującą epidemią COVID-19 ze środków budżetowych 

przeznaczonych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz 

bezpieczeństwa publicznego zakupiono dla jednostek OSP w Kunicach i Miłogostowicach: 

1) specjalistyczne maski 3S Basic wraz z filtropochłaniaczmi i torbami 

usztywnianymi na maskę - 6 kompletów za kwotę 3.047,94 zł, 

2)  filtry P3 Plextec (4 szt.) za kwotę 201,72 zł,  

3) filtry przeciwpyłowe P3 3m (24 szt.) za kwotę 803,02 zł,  

4) półmaski 3M seria 6000 (6 kompletów) za kwotę 1.517,40 zł, 

5) kombinezony ochronne i okulary ochronne (po 5 szt.) za kwotę 120,70 zł, 

6) kombinezony ochronne CE kat. I - 80 szt. za kwotę 1.476,00 zł     

Łącznie na wyposażenie jednostek OSP ze środków budżetowych przeznaczonych na zadania 

z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz bezpieczeństwa publicznego 

wydatkowano 7.166,78 zł  

 ILOŚĆ ZDARZEŃ W 2020 ROKU 
 

Lp. 

Rodzaj zdarzenia Ilość zdarzeń 
 

OSP Kunice OSP 
Miłogostowice  

1. pożary 60 10 

2.        wypadki drogowe 9 2 

3.         wiatrołomy 12 8 

4.         pompowania wody (zalania) 4 4 

5.        zabezpieczanie miasta 6  

6.        fałszywe alarmy 7 2 

7.        inne zdarzenia * 67 16 

 RAZEM 165 42 

  /Opracowanie własne/ 

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

akwenach wodnych, poszukiwania zaginionych ludzi, likwidacja gniazd szerszeni i os, 
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ratowanie zwierząt i ptactwa, informowanie o epidemii COVID-19, zatkane przepusty 

drogowe, patrolowanie stanu wód po ulewach. Na początku marca 2020 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. 

W 2020 roku OSP zabezpieczała odbywającą się w miejscowości Kunice – Biesiadę Folklor, 

festiwal reagge oraz festyny sportowe dla dzieci. Strażacy rozwozili również artykuły 

żywnościowe dla osób przebywających na kwarantannie, rozwozili maseczki przeznaczone dla 

mieszkańców wsi Miłogostowice. W 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży pożarnych 

działające na terenie Gminy Kunice uczestniczyły w akcji informowania mieszkańców gminy 

Kunice o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią 

COVID – 19.  

 

12. POMOC SPOŁECZNA 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach jest jednostką organizacyjną Gminy Kunice 

utworzoną na mocy uchwały Rady Gminy Kunice Nr I/4a/90 z dnia 07 czerwca 1990 roku, 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.  

                                                                                       

Ośrodek działa na podstawie statutu oraz innych przepisów prawa, a w szczególności: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. u. z 2020 r. 

poz. 1876 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 

r.  poz. 305 z późn. zm.); 
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 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2019 r. poz, 1282 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2019 r.  poz. 2133 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity – Dz. U. 

Z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r.  poz. 1398 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1327 z późn. zm.) 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 

218 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 

z 2020 poz. 1297 z późn.zm.); 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. Z 2020 

r. poz. 833 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – (tekst jednolity - Dz.U. 2020 

poz. 1348 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst 

jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst 

jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.), 

 uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.). 

 ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)  
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 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru 

żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz 

wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713)  

 

Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy: 

 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, 

 udzielenie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i 

psychologicznego, 

 przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych, 

 przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków energetycznych, 

 przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłku dla opiekuna, 

 przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych, 

 przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

 postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, 

 prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów (stypendia szkolne), 

 prowadzenie postępowania w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 prowadzenie postępowania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

Gminny Zespół, Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Kunicach, 

 prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny, 

 prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 
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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,  

 prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach 

Programu „Rodzina 500+”, 

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

 prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach Programu Dobry Start. 

 prowadzenie postępowania w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego, osobie fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o 

przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska. 

 

W ośrodku pracuje 8 osób, w tym: 

 Kierownik, 

 3 pracowników socjalnych, 

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

 inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 główna księgowa (1 etat), 

 Asystent Rodziny (1/2 etatu – umowa zlecenie). 

 

 W 2020 roku ogłoszono w Polsce stan epidemii. Tutejszy OPS, podobnie jak wszystkie 

instytucje pomocowe w Polsce musiał dostosować swoje działania do nowej sytuacji.    

Wdrożono następujące działania: bieżące zadania realizowane były w sposób ciągły z 

ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia. Wszelkie 

zgłoszenia kierowane do OPS były rozpatrywane zdalnie. W przypadkach nagłych 

utrzymywano bezpośredni kontakt z klientami. We współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie oferowano klientom ośrodka pomocy społecznej wsparcie psychologiczne. 
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Osobom objętym kwarantanną i izolacją sanitarną, które są w trudnej sytuacji i nie były w 

stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia i zakupu leków, udzielane było wsparcie w 

formie usługowej tj. zakupie i dostarczeniu żywności i leków. Podobnie było w przypadku osób 

starszych i niepełnosprawnych, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny czy też sąsiadów i 

wymagały wsparcia, udzielana była pomoc w zrobieniu i dostarczeniu zakupów w ramach 

programu „Wspieraj Seniora”). 
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REALIZACJA ZADAŃ 

LP ZADANIE WYDATKI UWAGI 

1 

Ochrona zdrowia 1 802,80 Wydatki w tym rozdziale są refundacją poniesionych kosztów 
wydania decyzji dot. ustalenia uprawnień do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 
2020 r. wydano 22 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (koszty postępowania zrefundowano we 
wskazanym rozdziale).  

środki własne 0,00 

środki zlecone 1 802,80 

ilość decyzji 22 

2 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 206 910,01 
 
Wydatki w rozdz. 85202 § 4330 wyniosły w 2020 roku 229 
321,77 zł. Wkład rodzin w koszty utrzymania wyniósł 22 
411,76 zł i pomniejszał wydatki w rozdziale. Ostateczny koszt 
zadania wyniósł w 2020 roku –  
206 910,01 zł 

środki własne 206 910,01 

środki zlecone 0,00 

ilość osób  7 

ilość świadczeń 83 

3 

RODZINY ZASTĘPCZE 51 889,15 
Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku.  

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w 
kosztach utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych. 

środki własne 51 889,15 

środki zlecone 0,00 

liczba dzieci 13 

4 

WSPIERANIE RODZINY (ASYSTENT RODZINY) 13 500,00 Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. GOPS Kunice zatrudniał 
asystenta rodziny, w wymiarze 0,5 etatu w ramach umowy 
zlecenia.   

Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało 
objętych 9 rodzin z terenu Gminy Kunice.  

środki własne 13 500,00 

środki zlecone 0,00 

liczba rodzin 9 
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5 

ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                                     1 944 219,03 W ramach zadania wypłacane są świadczenia w oparciu o 
ustawę o świadczeniach rodzinnych: zasiłki rodzinne, 
świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, 
„becikowe”, świadczenie „Za życiem”, świadczenie złotówka 
za złotówkę. Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy 
spadła w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu 
wzrasta liczba osób niepełnosprawnych korzystających z 
pomocy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

środki własne 10 100,00 

środki zlecone 1  934  119,03 

Liczba rodzin 333 

6 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD ZASIŁKU STAŁEGO 4  600,00 Osoby pobierające zasiłek stały w ramach ustawy o 
pomocy społecznej są objęte ubezpieczeniem 
zdrowotnym Składka zdrowotna odprowadzana jest od 
wysokości przyznanego świadczenia (9%), w przypadku 
braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono składkę 
zdrowotną dla 7 osób na łączną kwotę 4 600,00 zł, w tym 
65,91 zł dla osoby pozostającej w rodzinie (1 osoba 2 
świadczenia) i 4 534,09 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej (6 osób 90 świadczeń); 

środki zlecone na zadania własne                     4  600,00 

Ilość osób/ ilość świadczeń 7 /92 

7 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD ŚWIADCZEŃ 
OPIEKUŃCZYCH 

 35 606,16 
Składki odprowadzane są z trzech tytułów tj. od świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 

zasiłku dla opiekuna. W okresie sprawozdawczym opłacono 

składkę zdrowotną dla 26 osób na łączną kwotę 35 606,16 zł 

(290 świadczeń). Składka odprowadzana jest od wysokości 

przyznanego świadczenia (9%) tj. 1830 zł (św. pielęgnacyjne) 

lub 620 zł (specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla 

opiekuna).  

                                                                                                           

środki zlecone  35 606,16 

Ilość osób/ ilość świadczeń                                          26 / 290 

8 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE                      72  959,83 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 117 

środki własne 41  724,58 W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne, opłacany jest 

również pobyt w schroniskach dla bezdomnych. W 2020 roku 

ze wskazanych świadczeń skorzystało łącznie 141 osób w 66 

rodzinach. Wypłacono 294 świadczenia. 

W ramach zadania sfinansowano również sprawienie 

pogrzebu 1 osoby.   

 

środki zlecone 31  235,25 

liczba osób 99 

9 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 6 570,42 W okresie sprawozdawczym tj. w 2020 r.: 
- wypłacono 22 DM na kwotę 3 960,28 zł, 
- wypłacono 15 DE na kwotę 218,83 zł.  
Łącznie w okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy 
korzystało 6 rodzin: 

środki własne 6 349,96 

środki zlecone 220,46 

liczba świadczeń 37 

10 

ZASIŁKI STAŁE 59  500,00 W 2020 zasiłek stały pobierało 14 osób – 2 osoby pozostające 

w rodzinie i 12 osób samotnie gospodarujących. Liczba ta 

wzrosła w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, 

zmianie uległa również ilość świadczeń. Kwota zasiłku nie 

mogła być niższa niż 30 zł miesięcznie.  

Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym 

z budżetu państwa. 

środki własne 0,00 

środki zlecone 59  500,00 

liczba osób 14 

liczba świadczeń 117 

11 

UTRZYMANIE OŚRODKA 528  169,84 Zadanie realizowane w Rozdz. 85219 dot. kosztów 
utrzymania OPS m in.: wynagrodzenia pracowników, 
zakupu materiałów, opłat za energię, zakup usług itd. W 
rozdziale wypłacane jest również wynagrodzenie dla 
opiekunów prawnych osób całkowicie 
ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi.  

środki własne 420  659,92 

środki zlecone 107  509,92 
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12 

DOŻYWIANIE 60  950,30 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. Pomoc udzielana jest 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, przy 
spełnieniu kryterium dochodowego do 150 % tj. 792 zł na 
osobę w rodzinie 1051,50 w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej. 

środki własne 27 850,30 

środki zlecone 33 100,00 

liczba osób korzystających z posiłku (dzieci i dorośli) 35 

liczba osób korzystających z zasiłku na zakup żywności 37 

liczba świadczeń 3249 

13 

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE  26  506,44 W 2020 r. na mocy porozumienia łącznie mogło 
pracować 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.  Prace 
rozpoczęły się od 03.02.2020 r. i trwały do 18.12.2020 r. 
w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez jednego 
bezrobotnego, obejmowały: prace porządkowe w 
miejscu zamieszkania.  
Koszt 1 godz. wyniósł w okresie od 01.01.2020 r. do 
31.05.2020 r.  – 8,50 zł, z tego refundacja z FP – 5,10 zł a 
koszt OPS – 3,40 zł oraz w okresie od 01.06.2020 r. do 
31.12.2020 r. – 8,70 zł, z tego refundacja z FP – 5,22 zł a 
koszt OPS – 3,48 zł. 
Zadanie wykonano na ogólną kwotę 54 025,20 zł, z tego 
środki własne Gminy – 26 506,44 zł i środki PUP - 27 
518,76 zł, (które pomniejszają wydatki w rozdziale). 

środki własne 26  506,44 

środki z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wydatków) 27  518,76 

Łącznie środki przekazane na wynagrodzenie (śr. własne + ref.) 54  025,20 

14 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 24 849,60 Stypendia wypłacono dla 35 uczniów. Wypłata 

stypendium nastąpiła po rozliczeniu przyznanej kwoty środki własne 4 969,92 
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środki zlecone 19 879,68 oryginałami imiennych faktur bądź rachunków i innych 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na 
zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadanie 
finansowane jest w 80 % ze środków zleconych i 20 % z 
środków własnych.  

liczba uczniów 35 

liczba świadczeń (stypendiów) 450 

15 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W RAMACH PROGRAMU RODZINA 
500 PLUS 

8  521  975,67 

Zadanie w całości finansowane z środków zleconych. 
Wzrost wydatków w rozdziale zauważa się od lipca 2019 
roku wraz ze wzrostem liczby dzieci uprawnionych do 
w/w świadczenia (świadczenie przysługuje niezależnie 
od dochodu) 

środki własne 0,00 

środki zlecone 8  521  975,67 

liczba świadczeń 16 697 

Liczba dzieci 1520 

16 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 305  077,78 Program rządowy Dobry Start tj. 300 zł jednorazowej 

wyprawki szkolnej dla wszystkich uczniów rozpoczynających 

rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na 

dochód. Wypłacono łącznie 984 świadczenia na kwotę 

295 200,00 zł. 

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi zadania.  

środki własne 0,00 

środki zlecone 305  077,78 

liczba świadczeń 986 

17 

KARTA DUŻEJ RODZINY 227,00 W okresie sprawozdawczym GOPS Kunice przyjął 34 wnioski 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Łącznie na obsługę Ośrodek wydatkował 227,00 zł na zakup 
materiałów i wyposażenia w § 4210 rozdziału oraz zakup 
usług pozostałych w §  4300.  

środki własne 0,00 

środki zlecone 227,00 

liczba rodzin (stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego) 238 

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 308,95 Program „Wspieraj Seniora „na rok 2020 był 
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18 

środki własne 61,79 odpowiedzią na potrzeby Seniorów w zakresie ochrony 
przed zakażeniem Covid-19. Program miał na celu 
dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi 
wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym 
stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. 
Usługi wsparcia polegały w szczególności na 
dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez 
Seniora zakresem, (artykuły podstawowej potrzeby, w 
tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej). W 
2020 roku pomocą w ramach programu objęto 1 
Seniora. Pomoc polegała na dowożeniu obiadu (1 x w 
tygodniu, w okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2020 
r.).Pomoc realizowana na mocy Porozumienia z 
Wojewodą Dolnośląskim (finansowanie 80 % śr. zlecone, 
20 % śr. własne).                                                                      

środki zlecone 247,16 

Ilość seniorów 1 

19 

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE 
POWIETRZE”            

                
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 

złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) 

zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego.  

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby 

fizycznej! 

                                                 

Ilość wydanych zaświadczeń 1 

20 
USŁUGI OPIEKUŃCZE 19 013,00 Realizacją usług opiekuńczych na terenie Gminy Kunica 

zajmuje się na zlecenie GOPS firma Gwarant – Tomczyk S.C. z środki własne 19 013,00 
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środki zlecone 0,00 Legnicy. z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby. Łączny koszt 

zadania wyniósł 30 388,00 zł. Osoby korzystające z tej formy 

pomocy, ponoszą część odpłatności za usługi (w 2020 roku 

wpłaty wyniosły 11 375,00 zł). Środki wpłacone przez osoby 

pomniejszają koszty zadania w rozdziale.  

liczba osób objętych pomocą / liczba świadczeń 4 / 1186 

SUMA, w tym: 11 884 635,98 zł  

środki własne 451 535,07 zł  

 środki zlecone 11 433 100,91 zł  
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13. OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH  

 
Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określa ustawa z 

dnia 4 lutego 2011 r. W ramach opieki realizowane są funkcje : opiekuńcza, wychowawcza 

oraz edukacyjna. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, 

w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.  

Na terenie Gminy Kunice funkcjonuje Niepubliczny Żłobek Krasnoludek przy ulicy Legnickiej 35 

w Spalonej, w którym opieką objęte są dzieci z terenu gminy, których rodzice bądź 

opiekunowie pracują lub wskazali Gminę Kunice, jako miejsce zamieszkania. Rada Gminy 

Kunice w dniu 8 września 2020 r. podjęła Uchwałę NR XX/130/20 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 250,00 zł. miesięcznie 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/2020 zawartej w dniu 13 stycznia 2020 r pomiędzy 

Gminą Kunice a Panem Grzegorzem Jucewicz Management Services, prowadzącym 

Niepubliczny Żłobek w roku 2020 udzielono dotacji w wysokości 21 450,00 zł. Podstawą, co 

miesięcznych wypłat była informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku. Z niżej 

pokazanych danych liczba dzieci była mniejsza z uwagi na wprowadzone obostrzenia i 

lockdown spowodowane pandemią Covid-19. 

Z informacji przedstawionych przez dyrektora Niepublicznego Żłobka KRASNOLUDEK 

w Spalonej, liczba dzieci kształtowała się następująco: 

Liczba          2020 rok              

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

  15 13 13 13 11 10 10 10 8 8 8 8 

 

Prowadzenie żłobka w myśl ustawy jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze 

względu na miejsce prowadzenia żłobka. 
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14. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  
 

Przedszkole to dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza placówka, działająca na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Prowadzenie przedszkoli należy do zadań 

własnych gminy. 

Przedszkole Samorządowe Wyspa Marzeń w Kunicach funkcjonuje w dwóch obiektach: 

1) budynek  na ul. Przedszkolnej 2 w Kunicach, 

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

 

Poniższa tabela obrazuje zestawienie porównawcze bazy przedszkola w stosunku do roku 2019. 

                           Rok 2019                              Rok 2020 

1) budynek  na ul. Przedszkolnej 2  : 

- 6 sal dydaktycznych wyposażonych w ekrany 

interaktywne, 

- gabinet logopedy, 

- szatnia ogólna, 

- łącznik ( sala dobudowana w 2019 r. 

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 wyposażony w urządzenia 

zabawowe oraz 2 pergole zacieniające, 

- amfiteatr. 

2) budynek na ul. Staropolskiej 6B : 

- 1 sala dydaktyczna, 

- gabinet logopedy, 

1) budynek  na ul. Przedszkolnej 2  : 

- 6 sal dydaktycznych wyposażonych w ekrany 

interaktywne, 

- gabinet logopedy, 

- szatnia ogólna, 

- łącznik, 

- jadalnia ogólna dla dzieci, 

- kuchnia z zapleczem magazynowym i 

sanitarno-socjalnym, 

- basen, 

- 3 szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, 

- plac zabaw wyposażony w urządzenia 

zabawowe oraz 2 pergole zacieniające, 

- amfiteatr. 

2) budynek na ul. Staropolskiej 6B rozbudowany 

w 2020r. : 

- 5 sal dydaktycznych (w tej liczbie 4 sale 

wyposażone w ekrany interaktywne), 

- gabinet logopedy, 

- kuchnia/wydawalnia posiłków, 
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- kuchnia/wydawalnia posiłków, 

- szatnia ogólna, 

- plac zabaw wyposażony w urządzenia 

zabawowe oraz altanę ogrodową, 

3) samochód  zakupiony w celu przewozu 

posiłków do budynku na 

 ul. Staropolskiej 6B. 

- 3 szatnie ogólne, 

- plac zabaw wyposażony w urządzenia 

zabawowe oraz altanę ogrodową, 

3)samochód  

4) garaż na samochód .  

 

Ilość dzieci oraz ilość oddziałów : 

L.p. Budynek na ul. Przedszkolnej 2  

w Kunicach 

Budynek na ul. Staropolskiej 6B 

w Kunicach 

Ilość dzieci Ilość oddziałów Ilość dzieci Ilość oddziałów 

2019 138 6 25 1 

2020 132 6 56 3 

 

Ilość nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w osobach 

Rok Zatrudnienie na pełnym etacie Zatrudnienie na niepełnym etacie 

N-l 
dyplomowany 

N-l 
mianowany 

N-l  
kontraktowy 

N-l 
stażysta 

N-l 
dyplomowany 

N-l 
mianowany 

N-l  
kontraktowy 

N-l 
stażysta 

2019 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 

2020 5 5 11 1 0,27 0 0,12 0,04 

23 (w tej liczbie nauczycielka przebywająca na 
urlopie wychowawczym). 

0,43 ( w tej liczbie 1 nauczycielka przebywająca 
na urlopie bezpłatnym oraz 1 nauczycielka 
zatrudniona na podstawie art. 10 ust.9 KN). 
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Ilość nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w przeliczeniu na etaty 

Poniższa tabela obrazuje zestawienie porównawcze ilości nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty do roku 2019. 

 

Rok Zatrudnienie na pełnym etacie Zatrudnienie na niepełnym etacie 

N-l 
dyplomowany 

N-l 
mianowany 

N-l 
kontraktowy 

N-l 
stażysta 

N-l 
dyplomowany 

N-l 
mianowany 

N-l 
kontraktowy 

N-l 
stażysta 

2019 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 

2020 5 5 11 1 0,27 0 0,12 0,04 

23( w tej liczbie nauczycielka przebywająca na 
urlopie wychowawczym). 

0,43( w tej liczbie 1 nauczycielka przebywająca na 
urlopie bezpłatnym oraz 1 nauczycielka 

zatrudniona na podstawie art. 10 ust.9 KN). 

 

Realizowane projekty unijne 

W Przedszkolu Samorządowym Wyspa Marzeń w Kunicach realizowane były następujące 

projekty: 

Rok Nazwa projektu 

2019 „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 

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Kunicach – szansą na rozwój 
najmłodszych mieszkańców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2020 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim(V)” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój( PO WER) 

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Kunicach – szansą na rozwój 
najmłodszych mieszkańców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt grantowy pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kunice” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych. 
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15. OŚWIATA 

 
Główne podstawy prawne systemu edukacji stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

System oświaty regulują m.in. takie akty prawne jak : prawo oświatowe, o systemie oświaty, o 

finansowaniu zadań oświatowych.  

Gmina Kunice jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe :   

- Szkołę Podstawową  im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach, 

- Szkołę Podstawową  im. Świętej Jadwigi Śląskiej ul. Staropolska 4 w Kunicach, 

- Szkołę Podstawową im. W.S. Reymonta w Rosochatej, 

- Szkołę Podstawową ul. Legnicka 52 w Spalonej.    

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest organem nadzorującym powyższe Szkoły Podstawowe. 

 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, sala oddziału przedszkolnego (po zajęciach 

jest to świetlica), hala widowiskowo-sportowa, zespół boisk „Orlik 2012”, miejsce odpoczynku 

i plac zabaw. 
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  Tab. Nr 1  Liczba uczniów w SP w Gminie Kunice 

Lp. Nazwa Szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

115 8 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

119 8 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

110 8 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 193 11 

                                                      Razem 538 35 

   Źródło-Księga uczniów  

 Tab. Nr 2  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 

21 10 6 5 0 

2. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w 

Rosochatej 

11 4 2 5 0 

3. Szkoła Podstawowa w Spalonej 23 11 8 4 0 

                                               Razem 55 25 16 14 0 

  Źródło-Arkusz organizacyjny szkoły  

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

dowozu zapewniona jest stała opieka 3 opiekunów. 
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 W okresie szkolnym dowożonych było łącznie 310 uczniów i dzieci z oddziałów 

przedszkolnych, co stanowi 58 % ogółu uczniów i dzieci w szkołach na terenie gminy (535). 

 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. 

  Tab. Nr 3  Dowóz dzieci do szkoły 

Lp. Nazwa Szkoły     kl. I-VIII Oddział przedszkolny 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

79 17 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

25 0 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

54 1 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 130 4 

                                                   Razem 288 22 

  Źródło-Księga uczniów ,Zestawienie mieszkańców stałych z Urzędu Gminy  

  

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. 

  Tab. Nr 4  Ilość uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej 

Lp. Nazwa Szkoły    Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach 

104 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

40 

3. Szkoła Podstawowa  49 
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im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 70 

                                                        Razem 263 

  Źródło-Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

 

 Egzamin ósmoklasisty 2020 

 W dniach 16-18 czerwca 2020 roku przeprowadzony został Egzamin Ósmoklasisty, którego 

celem była ocena stopnia opanowania przez uczniów czynności określonych w podstawie 

programowej. 

   

Tab. Nr 5  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 

17 

 

17 9 8 

Średni 

wynik % 

66,9 52,5 67,0 45,4 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej 

w Kunicach 

Liczba 

uczniów 

9 9 9 0 

Średni 

wynik % 

60,0 29,0 36,7 - 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w 

Rosochatej 

Liczba 

uczniów 

12 12 12 0 

Średni 

wynik % 

74,5 57,0 63,0 - 

4. Szkoła Podstawowa w 

Spalonej 

Liczba 

uczniów 

16 16 15 1 

Średni 

wynik % 

56,5 40,6 44,7 57,0 
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5. GMINA KUNICE Liczba 

uczniów 

54 54 45 9 

Średni 

wynik % 

64,4 46,0 52,4 46,7 

6. POWIAT LEGNICKI Liczba 

uczniów 

432 432 402 30 

Średni 

wynik % 

60,4 42,6 50,0 45,9 

7. WOJEWÓDZTWO 

DOLNOŚLĄSKIE 

Liczba 

uczniów 

23116 23120 21292 2182 

Średni 

wynik % 

58,8 44,5 55,0 44,0 

  Źródło-Centralna Komisja Egzaminacyjna  

 

Tab. Nr 6  Zatrudnienie nauczycieli w SP w Gminie Kunice 

Lp.  
 
Nazwa Szkoły 

 Ilość n/etaty  
Ogółem 
ilość 
nauczycieli  

Bez 

kwalifikacji za 

zgodą KO 

Nauczycie

l stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

1. Szkoła 
Podstawowa 
w 
Bieniowicach 

1 
0,11 etatu 

(druga 
umowa) 

0 7 
6,77 etatu 

6 
4,5 etatu 

6 
5,44 etatu 

20 
 

2. Szkoła 
Podstawowa 
w Kunicach 

0 1 3 
1,78 etatu 

1 
0,05 etatu 

14 
11,83 etatu 

19 
 

3. Szkoła 
Podstawow
a w 
Rosochatej 

0 0 2 
1,5 etat 

3 
1,43 etatu 

14 
11,91 etatu 

19 

4. Szkoła 
Podstawow
a w Spalonej 

1 jako 
 dodatkowe 
zatrudnienie 
0,22etatu 

3 
2,5 etatu 

9 
8 etatu 

5 
5 etatu 

13 
12,88 etatu 

30 
 

Źródło- Arkusz organizacyjny szkoły , Ramowy plan nauczania  
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Tab. Nr 7  Zatrudnienie pracowników w SP w Gminie Kunice 

Lp.  

Nazwa szkoły 

Administracja 

w 

przeliczeniu 

na osoby 

Administracja w 

przeliczeniu na 

etaty 

Obsługa w 

przeliczeniu 

na osoby 

Obsługa w 

przeliczeniu na 

etaty 

1. Szkoła Podstawowa  

im. Ireny Kosmowskiej 

w Bieniowicach 

4 2,875 etatu 9 7,5 etatu 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi 

Śląskiej w Kunicach 

4 1,375 etatu 3 2,75 etatu 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta  

w Rosochatej 

4 1,375 etatu 4 3,175 etatu 

4. Szkoła Podstawowa  

w Spalonej 

4 1,375 etatu 6 6 etatów 

Źródło-Arkusz organizacyjny Szkoły  

 

 

Tab. Nr 8  Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy porównaniu Rok 2020 do Roku 
2019  kształtowały się następująco 

Lp. Nazwa szkoły Wydatki wykonane 

Szkoła Oddziały przedszkolne 

2020 2019 2020 2019 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny 

Kosmowskiej w Bieniowicach 

2 125 465,44 2 100 693,77 115 901,86 

 

96 859,46 

 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej 

w Kunicach 

1 676 527,51 1 643 852,56 0,00 0,00 

3. Szkoła Podstawowa im. W. S. 

Reymonta  w Rosochatej 

1 617 299,85 1 765 713,01 114 997,28 152 399,07 

4. Szkoła Podstawowa w 

Spalonej 

2 540 988,41 2 490 551,58 70 682,04 80 330,29 

   Razem                                                        7 960 281,21 8 000 810,92 301 581,18 329 588,82 

Źródło-Sprawozdania dotyczące wykonania budżetu lata 2019-2020 
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Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 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.   

 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 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.  

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

dofinansowanie zakupu monitorów interaktywnych – 2 szt – 14.000zł. 

 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. 
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Tab. Nr 9  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 

Źródło-Deklaracja uczestnika projektu  

 

 

Tab. Nr 10  Wydatki – projekt: „Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia 
kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice” 
 

Lp. Nazwa szkoły Wydatki wykonane- 
2020 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w 
Bieniowicach 

27 153,12 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

26 802,63 

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

26 743,02 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 60 507,21 

 Razem 141 205,98 

Źródło-Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. 

 

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  59 849,32 zł. 
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Tab. Nr 11  Wydatki - dotacja 

Lp. Nazwa szkoły Wydatki wykonane- 2020 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w 

Bieniowicach 

 

11 051,14 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

 

14 849,89 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

 

12 379,92 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 21 568,37 

 Razem 59 849,32 

Źródło-sprawozdanie finansowe z wykorzystanych środków dotyczących dotacji  

 

 W każdej ze szkół realizowane były Projekty : 

„Projekt zdalna Szkoła „ 

„Projekt zdalna Szkoła +” 

 Na wyposażenie szkół w tablety wykorzystano środki z dotacji do  „Projektu zdalna Szkoła” 

na łączna kwotę 47 345,36 . 

 Na wyposażenie szkół w laptopy wykorzystano środki z dotacji do „Projektu zdalna Szkoła +” 

na łączna kwotę 54 848,94 . 

 

Tab. Nr 12  Dotacje –Projekty  

Lp. Nazwa szkoły Projekty-realizacja 

Zdalna Szkoła Zdalna szkoła + 

Ilość 

tabletów  

Na kwotę  Ilość 

laptopów   

Na kwotę  

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny 

Kosmowskiej w Bieniowicach 

14 11 836,34 8 19 944,00 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

14 11 836,34 4 9 972,84 

3. Szkoła Podstawowa im. W. S. 

Reymonta  w Rosochatej 

14 11 836,34 4 9 972,84 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 14 11 836,34 6  14 959,26 

   Razem                                                        56 47 22 54 848,94 

Źródło-Protokoły przekazania-przyjęcia sprzętów z Projektów 
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 Ponadto przyznano nauczycielom szkół dofinansowanie do zakupu sprzętu lub 

oprogramowania , przydatnego w prowadzeniu zajęć  realizowanych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć na łączna kwotę 

30 495,98 . 

 

Tab. Nr 13  Dofinansowanie dla nauczycieli 

Lp. Nazwa szkoły Dofinansowanie dla 

nauczycieli  2020 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w 

Bieniowicach 

8 000 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

4 998,98 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

5 997 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 1 1500 

 Razem 30 495,98 

Źródło-Lista nauczycieli objętych dofinansowaniem  

 

 W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia korona wirusem już na przełomie lutego i 

marca  2020 r. szkoły przeprowadziły zapoznanie zarówno uczniów , nauczycieli jak i 

pozostałych pracowników szkoły z instrukcją mycia rąk . Wychowawcy klas przeprowadzili 

pogadanki na temat profilaktyki zakażenia .Nauczyciele i pracownicy szkoły zapoznali się z 

informacją Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym zakażeniem korona 

wirusem . W szkołach zawieszono wszelkie wyjazdy i uczestnictwa w imprezach kulturalnych, 

sportowych , rekreacyjnych . 

 Według wytycznych Rządu szkoły przeszły na nauczanie zdalne a dzięki wsparciu z projektów 

o których była mowa we wcześniejszej części sprawozdania zarówno nauczyciele jak i 

uczniowie uzyskali wsparcie ze strony technicznej do odnalezienia się w nowej rzeczywistości.  

 W podsumowaniu warto zaznaczyć jak duży był wpływ pandemii Covid -19 na nauczanie w 

roku 2020. Poniżej tabela obrazująca koszty poniesione przez szkoły na przeciwdziałanie 

COVID-19 oraz ochronę dzieci i pracowników . 
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TAB. Nr 14  Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19 

Lp. Nazwa szkoły Wydatki  COVID-19 

2020 

1. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w 

Bieniowicach 

12 080 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach 

7 983 

3. Szkoła Podstawowa  

im. W. S. Reymonta w Rosochatej 

8 025 

4. Szkoła Podstawowa w Spalonej 13 661 

 Razem 41 749 

Źródło-Raport finansowy dotyczący wydatków poniesionych w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19 

 

Wydatki finansowe na działalność oświatową  4 szkół podstawowych  oraz 3 oddziałów 

przedszkolnych  wyniosły  - 8 261 862,39. 

Otrzymana subwencja oświatowa w roku 2020 wyniosła -  5 200 377,93 zł 

Koszty dowozu uczniów do szkół: 

Dział Rozdział Paragraf Opis wydatku 
Wydatki wykonane-
2019 

Wydatki wykonane-
2020 

801 80113 3020 
Świadczenia rzeczowe-
bhp 1 980,23 729,88 

801 80113 4010 
Wynagrodzenie 
osobowe 168 822,27 172 267,93 

801 80113 4040 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 13 046,75 12 473,33 

801 80113 4110 
Ubezpieczenie 
społeczne 32 887,66 28 582,17 

801 80113 4120 Fundusz Pracy 3 483,50 2 996,31 

801 80113 4170 Umowy zlecenia 0,00 1 734,00 

801 80113 4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 113 536,77 62 613,89 

801 80113 4270 Usługi remontowe 51 542,77 9 019,21 

801 80113 4280 
zakup usług 
zdrowotnych 90,00 60,00 
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801 80113 4300 
Zakup usług 
pozostałych 6 101,36 1 762,20 

801 80113 4410 
Delegacje służbowe 
krajowe 275,77 600,11 

801 80113 4430 Składki ubezpieczenia 10 541,00 9 965,00 

801 80113 4440 Odpis zfśs 4 972,03 6 524,01 

801 80113 4500 Opłaty na rzecz jst 2 323,00 2 323,00 

801 80113 4700 Szkolenia 1 000,00 50,00 

        410 603,11 311 701,04 

/Opracowanie własne/ 

 

Uczniowie do szkół dowożeni są trzema autobusami szkolnymi  (2 autobusy marki Jelcz oraz 1 

autobus Mercedes) . Zatrudnionych jest  3 kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy. 

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

wymiarach czasu pracy tj. 0,5 etatu. Zatrudnionych jest także 3 kierowców w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

W roku szkolnym 2019/2020 dowożonych było łącznie 301 uczniów co stanowi 51,10% ogółu 

uczniów w szkołach w gminie (589 uczniów). 

W roku szkolnym 2020/2021  dowożonych jest łącznie 250 uczniów co stanowi 42,44% ogółu 

uczniów w szkołach w gminie (589 uczniów). W czasie wolnym od pandemii zapewniony był 

również dowóz uczniów do Przedszkola Samorządowego w Kunicach na zajęcia na basenie 

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

wycieczki szkolne itp. Autobusy szkolne w 2020 roku przewoziły również dzieci uczestniczące 

w półkoloniach letnich i zimowych oraz konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Kunicach.  

Do placówek oświatowych na terenie miasta Legnica dowożonych jest sześcioro dzieci 

niepełnosprawnych (autobusem szkolnym Mercus). Zadaniem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły. 

Autobusy na bieżąco są remontowane oraz konserwowane. W minionym okresie zostały 

zakupione akumulatory do autobusu szkolnego DLE 11VP. W związku z pandemią 

koronawirusa został zakupiony do autobusów szkolnych ozonator kwarcowy, który ma na celu 
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oczyszczanie powierzchni z bakterii i wirusów. Wszystkie pojazdy mają przeprowadzane 

przeglądy techniczne. Wymieniane są na bieżąco oleje i filtry oraz naprawiane jest ogumienie. 

Wg  zestawień kart drogowych autobusy szkolne przejechały: 

2019 rok  96 164 kilometry 

2020 rok  55 008 kilometry 
 

W roku 2020 w okresie od marca do czerwca oraz od października do grudnia nauka w szkołach 

podstawowych dla klas I – VIII odbywała się zdalnie. Do szkół dowożone były tylko dzieci  z 

oddziałów przedszkolnych.  

 

 

 

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 2020 roku z Ośrodka Zdrowia  korzystało 5452 pacjentów, na dzień 31-12-2020 - 

5500. W ciągu roku udzielono 22974 porad w Poradni Ogólnej, 3310 w Poradni Dziecięcej, 710 

porad w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 908 porad w Poradni Stomatologicznej, 1218 

porady w Poradni Okulistycznej, 1425 porad Poradni Neurologicznej, 629 porad w Poradni 

Otolaryngologicznej , przyjęto 55 pacjentów  na odpłatne zabiegi   rehabilitacyjne oraz przyjęto 

323 pacjentów i zrealizowano 7618 zabiegów w Programie Rehabilitacja Lecznicza 

mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020-2023. 

Ośrodek realizuje program profilaktyczny raka szyjki macicy oraz program profilaktyczny 

chorób układu krążenia w ramach umowy POZ. 

Zatrudnienie w grupach zawodowych na umowę o pracę - przeciętne zatrudnienie w roku 2020 

to : 9,00 osób, pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych : 8,0 osób (3 
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pielęgniarki, 1 położna, 1 mgr rehabilitacji, 2 rejestratorki, 1 kierowca-konserwator), 

pracownicy umysłowi :  1,0  osoba. 

Na umowach cywilnoprawnych było zatrudnionych w 2020 roku 9 lekarzy, z czego 4 

specjalistów w przeliczeniu od 1/3 do ½ etatu, stomatolog w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 

lekarzy POZ w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 lekarz POZ - 12 godzin w miesiącu.  Ponadto 

na umowach zlecenia zatrudniona jest sprzątaczka i fizjoterapeuta. 

W roku 2020 Ośrodek unowocześnił bazę komputerową  zakupując dwa serwery, ponieważ 

coraz więcej czynności  zobowiązany był wykonywać elektronicznie przez internet ( np. 

rozliczenia z NFZ, e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania).  

Program Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020-2023  rozpoczął się 

od miesiąca czerwca 2020 roku. Niestety pandemia Covid-19 wpłynęła na liczbę korzystających 

z programu. Miało na to wpływ - strach przed zachorowaniem, reżim sanitarny, ograniczenia 

liczby pacjentów przebywających w pomieszczeniu oraz czas na dezynfekcję.                  

Pandemia wpłynęła na nas wszystkich. Na pracowników Ośrodka również. Obciążenie pracą 

było dużo większe niż przed pandemią. Teleporady są bardzo wymagającym sposobem 

kontaktu z pacjentami. Ośrodek spotyka się z obszarami słabego zasięgu telefonii GSM, również 

w samych Kunicach zasięg też nie jest najlepszy, co utrudnia teleporady. Zagrożenie 

pandemiczne spowodowało, że po kontakcie telefonicznym lekarz decyduje kto powinien 

zgłosić się osobiście w przychodni gdyż w poczekalni może jednorazowo przebywać 

maksymalnie 6 pacjentów. 

Praca w pandemii w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, często chorymi, podejrzanymi o 

zarażenie wirusem Sars Cov2 powoduje negatywne skutki psychiczne u personelu. Pracownicy 

z uwagi na intensywność pracy, nie realizują swoich planów urlopowych, a ciągły stres wpływa 

niekorzystnie na zdrowie fizyczne i psychiczne personelu. 

Wpływ pandemii na wynik finansowy Ośrodka był niewielki. 

Przychodnia posiada stałe umowy z NFZ, które dają systematyczny comiesięczny przychód 

wynikający z umów. Przychód POZ jest stały, wynikający z ilości zaoptowanych pacjentów. W 

ambulatoryjnej opiece specjalistycznej odnotowano mniejszy przychód wynikający z mniejszej 

liczby pacjentów w AOS, podobnie w stomatologii. W roku 2020 wykonano nieznacznie mniej 

badań, co zbilansowało mniejsze przychody z AOS i STM. Ogólnie Ośrodek przyniósł dochód z 

działalności co świadczy o dobrej kondycji finansowej. Pozwoliło to na zaproponowanie 

pracownikom dodatkowej premii epidemicznej. 
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17. SPORT – DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 

 
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi 

zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 

czerwca 2010 r. Wspieranie sportu przez organy gminne odbywa się w drodze uchwały Rady 

Gminy, która określa warunki i tryb finansowania zadania własnego. 

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). Przedmiotowa uchwała określiła zasady udzielania dotacji przez Gminę Kunice dla 

Klubów Sportowych działających na terenie gminy.    

Na podstawie podjętej Uchwały NR III/98/19 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie budżetu gminy Kunice na 2020 rok, przyznano dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu w 

wysokości: 258 000,00 zł. Z ogólnej kwoty dotacji sfinansowano działalność następujących 

klubów: 

 

1.Klub Sportowy „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich 

W roku 2020 Klub otrzymał dotację w wysokości 28 000,00 zł. 

Drużyna „Seniorzy” w roku 2020 zakończyła rozgrywki na 6 miejscu na 16 drużyn. Klub 

„Albatros” w 2020 roku brał udział w rozgrywkach w klasie „A”, które zostały zakończone na 

ww. miejscu. Zarząd Klubu stara się zapewnić wszystkim chętnym uczestnictwo i dostęp do 

zajęć sportowych prowadzonych przez Klub pod nadzorem trenerów z kwalifikacjami. 

W drużynie grało 25 zawodników. Zarząd Klubu dla mieszkańców miejscowości organizuje 

zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne prowadząc jednocześnie działalność szkoleniową 

i treningową. Dzieci i młodzież jest zadowolona, że mogą spełniać swoje marzenia sportowe, 

organizując czas wolny na zajęciach pozalekcyjnych, przy okazji ucząc się nowych zasad 

i technik uprawiania piłki nożnej oraz promując zdrowy styl życia poprzez zajęcia ruchowe i gry 

w terenie, które wpływają na kondycję fizyczną i zdrowotną.  Ponadto Klub prowadzi własną 
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stronę internetową na bieżąco informując o działaniach klubu  i jednocześnie promując sport 

w gminie.    

2.Klub Bieniowicko - Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „KACZAWA” w Bieniowicach 

Klub w 2020 roku dysponował kwotą 87 000,00 zł.  

W 2020 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. Drużyny Kaczawy Bieniowice 

rozgrywki 2020 prowadziły w czterech różnych grupach wiekowych. 

 Pierwszy zespół Kaczawy Bieniowice prowadził rozgrywki w Klasie Okręgowej w której 

po pierwszej rundzie jesiennej zajmuje bardzo wysokie 3miejsce.(Trener Krzysztof Synowiec) 

 Druga drużyna seniorska Kaczawy Bieniowice swoje rozgrywki prowadzi w gr. 2 

Legnickiej ,A” Klasy i po pierwszej rundzie plasuje się na 11. (Trener Radosław Wroński)  

 Trzecia drużyna to zespół Młodzików Kaczawy Bieniowice  prowadzona przez Trenera  

Jacka Stacewicza, która zajęła piąte miejsce w swojej grupie. 

 Czwartą drużyną jest zespół orlików, który swoje mecze prowadzi w lidze turniejowej. 

 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 2020 roku opiewała na kwotę 63 000,00 zł. Drużyna Seniorska w czerwcu 

2020 roku awansowała z Klasy Okręgowej do wyższej klasy rozgrywkowej, jaką jest IV-liga 

Koleje Dolnośląskie. Drużyna z Kunic sezon jesienny 2019 zakończyła na 1 miejscu z 12 

zwycięstwami, 1 – remisem i 1 – porażką. Od sierpnia 2020 roku rozpoczęła rozgrywki w IV 

lidze. Drużyna w swej pierwszej debiutanckiej rundzie IV ligi, zdobyła 26 punktów w 18 

meczach wygrywając 7 meczy, 5 remisując i 6 przegrywając. W rezultacie zajęła 10 miejsce na 

19 występujących w niej drużyn. Drużyna  młodzieżowa Młodzik 2007-2008 do czerwca 2020 

r. występowała w IV lidze okręgowej Młodzików gr 1, zajmując 3 miejsce na 7 drużyn. Od 

miesiąca sierpnia 2020 roku część drużyny ze względu na wiek została przesunięta do wyższej 

kategorii, U14 czyli Trampkarz 2006 i młodsi. Zespół zakończył rozgrywki na wysokim, jak na 

pierwszy sezon w nowej kategorii - 3 miejscu. Następną drużyną ligową w sezonie 2020/2021 
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jest zespól Młodzików U13, która brała udział w rozgrywkach ligowych IV ligi Okręgowej D1 

młodzik gr. 1. Kończąc sezon na 4 miejscu w ligowej tabeli. Trzecią drużyną turniejową jest 

zespół Orlików, drużyna brała udział w turniejach trawiastych DZPN w kategorii Orlik 2010 

grupa VIII. Natomiast drużyna Żaków rocznik 2012 -2013 bierze udział w turniejach swojego 

rocznika. Ponadto istnieje drużyna przedszkolaków czyli Skrzatów rocznik 2014.    

    

4.Ludowy Klub Sportowy „Ikar” Miłogostowice 

W 2020 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 23 000,00 zł. Drużyna Seniorów klasy B rozegrała 

13 meczy ligowych w rundzie jesiennej oraz 8 sparingowych w okresie przygotowawczym. W 

sezonie 2019/2020 zespół zakończył rozgrywki na drugim miejscu w tabeli rozgrywkowej klasy 

B III DZPN Podokręg Legnica. LKS Miłogostowice miał najlepszy bilans zespołów z drugich 

miejsc w B klasie co wg regulaminu powinno gwarantować awans do klasy A. Ze względu na 

COVID-19 ustalono, że awansują tylko zwycięzcy grup. Zawodnicy LKS IKAR Miłogostowice 

uczestniczyli w treningach piłkarskich organizowanych trzy razy w tygodniu na boisku w 

Miłogostowicach, hali sportowej w Spalonej oraz na boisku ORLIK. W treningach uczestniczyło 

łącznie 25 zawodników. Na treningi zgłaszali się również chętnie mieszkańcy Miłogostowic. 

LKS IKAR Miłogostowice realizując zadanie popularyzował sport i zdrowy tryb życia na terenie 

gminy Kunice.          

 

5.Klub Sportowy ”Mała Unia Rosochata” przy Stowarzyszeniu „Mała Unia” w Rosochatej 

Wysokość otrzymanej dotacji w 2020 roku wynosiła 49 000,00 zł. Treningi zawodników klubu 

odbywały się przez cały rok z wyłączeniem miesiąca kwietnia i maja w związku z 

wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19. Do rundy jesiennej sezonu 2020/2021 

Klub zgłosił seniorów, młodzików, orlików oraz żaków. Oprócz drużyn występujących w 

rozgrywkach ligowych/turniejowych były prowadzone zajęcia dla najmłodszych adeptów piłki 

nożnej (skrzaty). Drużyna Seniorów rozegrała 13 oficjalnych meczy ligowych oraz 12 meczy 

sparingowych ( 8 latem  i 4 w okresie zimowym) oraz dotarła do III Rundy Pucharu Polski. 

Drużyna młodzików rozegrała 14 spotkań ligowych zajmując I miejsce w grupie i uzyskując 

awans do wyższej ligi. Natomiast drużyny orlików i żaków uczestniczyły w turniejach 

organizowanych w DZPN. Dnia 18 stycznia 2020 roku zorganizowano IV edycję Unia Talent Cup 

w kategoriach wiekowych. W turnieju uczestniczyło 30 zespołów, oprócz miejscowych drużyn 

goszczono z zewnątrz drużyny Chrobrego Głogów, Olympic Wrocław oraz Forza Wrocław. 
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Zarząd Klubu zorganizował liczne wydarzenia między innymi Dzień Otwarty, Dzień Dziecka oraz 

Piłkarską Talentiadę. Dzięki otrzymanej dotacji oraz pomocy lokalnej społeczności 

zrealizowano I etap budowy oświetlenia boiska tj. położenie kabli elektrycznych 

i fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz montaż szafki sterowania.    

 

6.Uczniowski Klub Sportowy SPALONA w Spalonej 

Klub w 2020 roku dysponował kwotą dotacji w wysokości 8 000,00 zł. 

Realizacja zadania w roku 2020 odbywała się pn. Gry zespołowe to jest to, które 

zorganizowano w formie stałych treningów podczas, których uczestnicy zajęć wzbogacali 

swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gier zespołowych. W związku z zagrożeniem COVID-19 

klub ograniczył ilość rozgrywek, które miały miejsce pomiędzy sekcjami. Ponadto 

zorganizowano mecz towarzyski w piłkę siatkową, który rozegrano pomiędzy dziećmi i 

młodzieżą ze szkół w Bieniowicach i Spalonej. W celu promocji sportu zorganizowano 

spotkanie z zawodnikami Miedzi Legnica oraz pokaz akrobatyczny w wykonaniu mistrzyni 

Dolnego Śląska – Natalii Plonki, która jest również wicemistrzynią Polski w akrobatyce 

sportowej w parach mieszanych.         

    

Każdy klub sportowy na ternie gminy Kunice dysponuje pełnym zapleczem sportowym 

wyposażonym w szatnie oraz natryski. 
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18. 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.  

Nasze 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, wokalne, teatralne, różnego rodzaju konkursy, festyny rekreacyjno-sportowe, 

koncerty, turnieje szachowe  oraz 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. 
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1. Zatrudnienie w GOKIS 

 

Stan zatrudnienia w GOKIS Kunice na dzień 31.12.2020 – 19 osób (18,10 etatów) 

 

 
 
/Źródło : Opracowanie własne/ 

 

 
Stan zatrudnienia w GOKIS Kunice na dzień 31.12.2019 – 20 osób (19,10 etatów) 
 

13

4

2

Zatrudnienie GOKIS na dzień 31.12.2020

Instruktorzy i bibliotekarze

Obsługa

Administracja
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2. Zrealizowane projekty w 2020 przez GOKIS  

 

W 2020 roku  pomimo zaistniałej sytuacji związanej z pandemią udało nam się zrealizować 

m.in.: 

 Zabawa ostatkowa – Kunice, Spalona, Rosochata  

 Dzień Kobiet – Pątnów  

 Dzień Kobiet – Grzybiany 

 Gminny Dzień Kobiet - Spalona  (Kabaret FORMACJA CHATELET ) 

-   Dzień Babci i Dziadka (Rosochata) 

-   Konkursy plastyczne ( w placówkach GOKiS) 

-   Półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych   

-   Przedstawienia teatralne w Jaśkowicach w okresie ferii 

-   Przedstawienia teatralne w Kunicach w okresie ferii 

-   Wycieczki autokarowe w okresie ferii zimowych 

-   Kino sferyczne w Kunicach, 

-   Lekcje biblioteczne - Kunice 

-   Zajęcia nowoczesnej pani - Grzybiany 

-   Kuchcikowo - Rosochata 

-   Zajęcia kulinarne – Spalona 

14

4

2

Zatrudnienie GOKIS na dzień 31.12.2019

Instruktorzy i bibliotekarze

Obsługa

Administracja
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-  Desery Czwartkowe dla malucha w Piotrówku 

-  Spotkanie integracyjne mieszkańców Piotrówka  przy pączku 

- Lato w Piotrówku 

- Dzień ziemniaka w Piotrówku 

-Gminny konkurs w jesiennym nastroju w Pątnowie 

-Gminny konkurs Bożonarodzeniowy w Spalonej  

- Kunicki bieg reggae w Kunicach 

- Folk Biesiada w Kunicach 

- Reggae Festiwal w Kunicach 

- Święto Niepodległości w Gminie Kunice – dziecięcy koncert patriotyczny 

- Recital Tadeusz Olchowski – Kunice 

- Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczno-noworoczną w Pątnowie  

- Mikołaj w gminie Kunice ( różne formy dotarcia do dzieci) 

- Koncert „Najpiękniejsze polskie kolędy przykryte jazzowym puchem” Joanna Ślipko i Paweł 

Lenar 

- Koncert „W świątecznym nastroju. Muzyczny upominek od młodzieży dla mieszkańców Gminy 

Kunice” 

Praca zdalna on-line  

 

GOKiS bardzo szybko przeszedł na  zdalną pracę (on-line ) . Mieszkańcy nie mogli przyjść do 

instytucji kultury, dlatego GOKiS przyszedł do mieszkańców. Poprzez media społecznościowe, 

strony ośrodków kultury wypełniliśmy ten niedoskonały czas, kiedy uczestnicy zajęć nie mogli 

spotkać się na żywo z instruktorem, ulubioną panią świetliczanką, trenerem. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach zaproponował ciekawy sposób spędzania czasu 

wolnego, którego nadmiar odczuwaliśmy jak nigdy.  GOKiS zachęcał zainteresowanych do 

sięgnięcia po specjalnie na tę sytuację przygotowane gry i zabawy, które umilały czas 

odizolowania od przyjaciół. Na swojej stronie internetowej oraz facebooku publikował 

zestawy gier wraz z instrukcjami. Proponowaliśmy  takie gry i zabawy, do których wymagane 

jest minimum środków, aby móc się świetnie bawić z rodzeństwem, rodzicami czy też 

dziadkami. 

Instruktorzy i pracownicy GOKiS-u przygotowali także krótkie filmy o różnej tematyce – nie 

tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Być może to jest sposób, aby zarazić kogoś pasją gry 



 

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2020   str. 148 

w szachy czy brydża sportowego, nauczyć się malować jajka na Wielkanoc, a może spróbować 

przy pomocy filmu instruktażowego samemu wykonać rękodzieło. Bardzo dobrym odbiorem 

cieszyły się filmy kulinarne. Pracownice GOKiS-u dzieliły się swoimi przepisami na wykonanie 

prostych deserów oraz ciasteczek. Zrealizowano w klockowej scenerii czytanie bajek. Wszyscy 

narzekali na brak ruchu, dlatego instruktorki GOKiS Kunice przygotowały coś dla chętnych, by 

trochę się pogimnastykować.  

Na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach pojawiały się też linki do ciekawych 

wydarzeń organizowanych przez inne instytucje kultury – teatry, opery, centra kultury i nauki 

z Dolnego Śląska i nie tylko. Nie było potrzeby przeszukiwania wielu stron, by znaleźć ciekawe 

sposoby na zabawę, naukę i rozrywkę. 

Mamy nadzieję, że nasze pomysły przypadły do gustu dzieciom i młodzieży. 

 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 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. 

W 2020 roku  z powodu pandemii wywołanej wirusem COVID – 19 ( i wprowadzeniem zakazów 

organizacji imprez masowych) nie udało się nam zrealizować naszych największych projektów 

tj.: 

Zawody kulturystyczne Herkules, które 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 
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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.  

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 szantymaniaków z każdego zakątka kraju. Równie chętnie na wydarzenie przybywają 

całe rodziny wraz z dziećmi. Muzyka żeglarska jest na tyle uniwersalna, że świetnie bawią się 

przy niej zarówno dorośli, jak i dzieci. 

Każdego roku na imprezę przygotowywane są różnego rodzaju atrakcje oraz 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. 

GOKIS Kunice – największe  zrealizowane w 2020 roku projekty to: 

Kunickie półkolonie organizowane w okresie ferii zimowych i w czasie wakacji (1 turnus 

dwutygodniowy dla 34 osób) i wakacji ( 2 turnusy dwutygodniowe dla około 70 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 oraz osoby dorosłe do aktywnego spędzania czasu 

poprzez czynny udział w tego typu zawodach. Trasa biegu była atestowana przez PZLA i 

składała się z czterech dystansów tj. 5,10 i 20 km. Pomiar czasu biegu każdego z zawodników 

jest elektroniczny, na trasie biegu ustawione były punkty nawadniające. W czasie,  gdy 

zawodnicy biegną, animatorzy prowadzą zabawy z dziećmi.  
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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. W 2020 roku Festiwal Reggae po raz pierwszy odbył się nad 

jeziorem przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Nowe miejsce oraz zastosowana 

nowoczesna technika bardziej przypadły do gustu mieszkańcom ze względu na położenie 

ośrodka w centrum miejscowości. Dodatkową atrakcją, oprócz występu gwiazdy polskiej sceny 

reggae – zespołu Bakshish, były warsztaty bębniarskie,  które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem (wzięło udział około 60 osób)  

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 

3. Działalność świetlic wiejskich   

Wiejskie Ośrodki Kultury działają w każdej miejscowości gminy Kunice, oprócz Ziemnic. 

Placówki czynne są w godzinach popołudniowo-wieczornych, dogodnych dla mieszkańców.  W 

każdej z nich zatrudniony jest instruktor, który prowadzi działalność edukacyjną i opiekuńczą. 

Zatrudnieni w świetlicach pracownicy organizują czas wolny dzieciom w postaci ciekawych 

zajęć – artystycznych, papieroplastyki, czytelniczych, gier i zabaw, teatralnych, kulinarnych, 

wycieczek. W wielu placówkach są wspomagane przez instruktorów specjalistów, którzy 

prowadzą zajęcia wokalne, szachowe, brydża sportowego, aerobik, zajęcia języka 

angielskiego, gimnastyka korekcyjna, taniec nowoczesny, zajęcia informatyczne. Każda 

placówka ma co najmniej jedną swoją sztandarową imprezę, w której uczestniczą zarówno 

dzieci, jak i dorośli z terenu całej gminy. Są to np.: konkursy – recytatorski, ortograficzny, 

układania puzzli, piosenki polskiej, eko-moda,  plastyczne z różnych okazji, kulinarne i inne 

związane z porą roku. Dzięki organizacji takich przedsięwzięć jak malowanie jaj, wykonywanie 

palm, stroików, pieczenie tradycyjnych ciast i przygotowywanie potraw panie kultywują 
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tradycję polską w środowisku. Bardzo ważne są również święta patriotyczne, w których 

uczestniczą również najmłodsi mieszkańcy naszej gminy poprzez organizowanie wspólnego 

śpiewania pieśni, przygotowywanie biało-czerwonych dekoracji. Nasi pracownicy , w każdej 

miejscowości w gminie współpracują ze środowiskiem lokalnym: kołami gospodyń wiejskich, 

radami sołeckimi, stowarzyszeniami. Jest to bardzo pomocne w organizacji wielu imprez na 

rzecz mieszkańców. Służą one nie tylko integracji, ale również edukacji i dbałości o zdrowie. 

Są to przede wszystkim zajęcia kulinarne, rękodzieła, szycia oraz aerobik. Pracownicy dbają 

także o czystość w placówkach i na terenach przy świetlicy. Aranżują przestrzeń wokół 

ośrodków tak, aby miejsca te były wizytówkami danej miejscowości. 

 

 

 

4. Remonty i naprawy w placówkach GOKIS wraz z kosztami  

Prace konserwatorskie w  WOK w Szczytnikach nad Kaczawą 

 Prace remontowe na zewnątrz placówki, zbicie płytek ceramicznych, a w to miejsce 

położenie tynku strukturalnego, znaczna poprawa estetyki placówki  

Prace konserwatorskie w WOK w Grzybianach 

 Malowanie (sala, korytarz, toaleta, pozostałe pomieszczenia ) 

 Uzupełnienie ubytków w tynku wewnątrz  

 Wymiana oświetlenia na typu LED  

 Wymiana skrzynek prądowych 

 Wymiana stolarki okiennej 

 Położenie (częściowe) nowej instalacji elektrycznej 

Prace konserwatorskie i doposażenie WOK w Piotrówku: 

 Zamontowanie płyty ściennej zabezpieczającej ściany w kuchni 

 Oświetlenie zmierzchowe budynku 

 Odnowa ogrodu przy placówce – nasadzenia nowych roślin 

 Zakup komputera i drukarki  

Prace remontowe – Pracownia komputerowa GOKiS 

 Malowanie pomieszczeń  

 Uzupełnienie ubytków w tynku  

 Wymiana oświetlenia  na typu LED 

 Położenie płytek na podłodze 

Prace remontowe korytarz GOKiS Kunice 

 Wyrównanie posadzki 
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 Wymiana oświetlenia na typu LED 

 Malowanie korytarza 

 Położenie płytek na podłodze 
Prace naprawcze na  placu zabaw w Grzybianach 

 Naprawa pokrycia dachowego wiatek 

 Naprawa elementów drewnianych małej architektury  

 Uzupełnienie / wymiana elementów zużytych w czasie użytkowania 

Prace remontowe w pomieszczeniach WOK Jaśkowice (dawny ośrodek zdrowia II piętro) 

 Remont pomieszczeń, przygotowanie do malowania i położenia paneli podłogowych 

 Nowa instalacja elektryczna 

 Remont pomieszczeń płytami kartonowo-gipsowymi ( 3 pomieszczenia) 

 Renowacja bramy wjazdowej na świetlicę 

 

Prace związane z przełożeniem podłogi z kostki brukowej Kunice ul. Słoneczna  

 Demontaż kostki brukowej na terenie LOK 

 Demontaż starych płytek przy GOKiS Kunice 

 Położenie płytki  brukowej przy GOKiS Kunice - 110 metrów kwadratowych  

 

Prace związane z przeniesieniem sceny z Lok Kunice na tren rekreacyjny w Grzybianach 

  Demontaż sceny z terenu LOK 

 Przewiezienie do Grzybian 

 Montaż sceny na terenach rekreacyjnych w Grzybianach 

 

Wymiana lamp w korytarzu WOK Pątnów 

 

Prace konserwatorskie na placach zabaw 

 wymiana paneli ogrodzeniowych (Pątnów) 

 naprawy części dachowych wiatek (Grzybiany) 

 naprawy części dachowych wiatek (Golanka Górna) 

 naprawa elementów zabawek w Rosochatej 

 naprawa wjazdu na plac zabaw w Rosochatej 

 malowanie elementów małej architektury na placach zabaw (wszystkie place) 
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 naprawy zabawek / konserwacje na placach zabaw (wszystkie place) 

Na remonty i naprawy w placówkach GOKIS wydatkowano kwotę ok. 138 040,32 zł. 

 

Zakupy nowych elementów (zabawek) na place zabaw (kwota ok. 30 582,72 zł) 

 Domek zabawowy w Ziemnicach 

 Domek zabawowy w Piotrówku 

 Urządzenie sprawnościowe w Szczytnikach nad Kaczawą 

 Urządzenie sprawnościowe w Kunicach ( zakupu dokonała firma Wienerberger Kunice )  

 Piramida linowa w Miłogostowicach 

 Piramida linowa w Kunicach 

 

W 2020 roku, dzięki uzyskaniu dotacji celowej od Gminy Kunice  udało nam się zrealizować 

zadanie „Kompleksowe wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu świetlicy 

wiejskiej w Spalonej”, na ten cel wydatkowano kwotę: 28 536,00 zł. 

 

 

5. Finanse GOKIS w roku 2020 

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: 

 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 sale na uprawnianie kultu religijnego (msze, wypominki) w 

miejscowościach: Szczytniki nad Kaczawą, Jaśkowice, Piotrówek.  

W 2020 roku z powodu pandemii przychody własne GOKiS-u spadły w stosunku do roku 2019 

o 57 230,90 zł. Od połowy marca zawieszone zostały zajęcia, które odbywały się w naszych 

placówkach, natomiast wynajmy sal w świetlicach znacznie zmalały ( dokonano zwrotu  

9 zaliczek na kwotę ogółem 3 900,00 zł). Odwołane zostały duże projekty (Majówka, Herkules, 

Szanty), w związku z czym nie odnotowano dodatkowych przychodów (z innych źródeł: 

darowizny, dotacje). 

 

Uzyskane przychody w  2020 roku: 

1. Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy (sylwester, ostatki, )           36 560,00                                        

2. Opłaty za kurs języka angielskiego                                                               3 853,50 

3. Opłaty za zajęcia taneczne (taniec nowoczesny )                 4 542,00                          

4. Opłaty za półkolonie (ferie zimowe i wakacje )                                        13 960,00 

5. Wpływy za wynajem sal, naczyń, stołów i krzeseł                                   18 640,00                      

6. Dotacja podmiotowa od Gminy Kunice                                               2 124 000,00  

7. Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach aerobiku               14 760,00 

8. Umowy sponsoringowe (usługi reklamowe)                         213,00   

9. Dotacja z Biblioteki Narodowej                     6 250,00   

10. Wpływy z odpłatności za udział w gimnastyce korekcyjnej                      1 700,00 

11. Wpływy za wpisowe Kunicki Bieg Reggae                                                   5 475,00 

12. Dotacja celowa – Instalacja fotowoltaiczna w Spalonej                          28 536,00     

                                    

Ogółem przychody : 2 258 489, 50 zł ( w tym przychody własne: 105 953,50 zł tj. 5,00%). 

W 2020 roku GOKIS  Kunice otrzymał dofinansowanie zadania w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 6 250,00 zł. 

W II półroczu 2020 roku GOKIS-owi Kunice została udzielona  pomoc publiczna na podstawie 

wniosku RDZ składanego do ZUS w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek 
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ZUS (za marzec, kwiecień i maj) w kwocie 43 649,89 zł (w związku z trwającą pandemią COVID-

19). 

Przychody    

§    
Plan Wykonanie 

Wskaźnik 
% 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 031 555,00 2 031 554,50 100,0 
 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 803 305,00 1 803 304,50 100,0 
 

2310 Dotacja celowa 28 536,00 28 536,00 100,0 
 

2480 dotacja podmiotowa  1 697 000,00 1 697 000,00 100,0 
 

0750 dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 18 640,00 18 640,00 100,0 
 

0830 wpływy z usług 59 129,00 59 128,50 100,0 
 

92116 Biblioteki 228 250,00 228 250,00 100,0 
 

2480 dotacja podmiotowa  222 000,00 222 000,00 100,0 
 

2480 dotacja z Biblioteki Narodowej 6 250,00 6 250,00 100,0 
 

926 Kultura fizyczna i sport 226 935,00 226 935,00 100,0 
 

92695 Pozostała działalność 226 935,00 226 935,00 100,0 
 

2480 dotacja podmiotowa  205 000,00 205 000,00 100,0 
 

0830 wpływy z usług 21 935,00 21 935,00 100,0 
 

  Razem 2 258 490,00 2 258 489,50 100,0 
 

/Źródło : Opracowanie własne/ 

 

 

KOSZTY  

§    

Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 032 583,00 2 033 900,81 100,1 
 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 796 927,00 1 798 303,85 100,1 
 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 912,00 11 912,02 100,0 
 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 856 528,00 856 528,01 100,0 
 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 141 242,00 141 242,30 100,0 
 

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 675,00 14 674,82 100,0 
 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 84 207,00 84 207,00 100,0 
 

4190 nagrody konkursowe 2 858,00 2 858,05 100,0 
 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 224 482,00 224 482,34 100,0 
 

4260 Zakup energii 92 740,00 92 740,36 100,0 
 

4270 Zakup usług remontowych 48 056,00 48 055,82 100,0 
 

4280 Zakup usług zdrowotnych 839,00 839,00 100,0 
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4300 Zakup usług pozostałych                                           213 503,00 214 879,47 100,6 
 

4360 Usługi telekomunikacyjne 19 467,00 19 466,56 100,0 
 

4410 Podróże służbowe krajowe 18 350,00 18 349,78 100,0 
 

4430 Różne opłaty i składki 2 468,00 2 468,00 100,0 
 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     23 409,00 23 408,94 100,0 
 

4480 Podatek od nieruchomości 6 265,00 6 265,00 100,0 
 

4580 Pozostałe odsetki 19,00 19,00 100,0 
 

4700 Szkolenia pracowników 178,00 178,00 100,0 
 

4720 Amortyzacja 35 729,00 35 729,38 100,0 
 

92116  Biblioteki 235 656,00 235 596,96 100,0 
 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 820,00 2 819,65 100,0 
 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 018,00 153 018,58 100,0 
 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 895,00 25 894,84 100,0 
 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 170,00 2 170,42 100,0 
 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 541,00 3 542,06 100,0 
 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek 32 025,00 32 025,33 100,0 
 

4260 zakup energii 9 195,00 9 195,55 100,0 
 

4300 Zakup usług pozostałych 791,00 729,49 92,2 
 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     6 201,00 6 201,04 100,0 
 

926  Kultura fizyczna i sport  226 755,00 226 790,46 100,0 
 

92695  Pozostała działalność 226 755,00 226 790,46 100,0 
 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 733,00 733,44 100,1 
 

4120 Składki na Fundusz Pracy 105,00 105,10 100,1 
 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 692,00 23 728,00 100,2 
 

4190 Nagrody konkursowe 7 255,00 7 255,30 100,0 
 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 78 598,00 78 598,31 100,0 
 

4260 Zakup energii 7 947,00 7 946,84 100,0 
 

4300 Zakup usług pozostałych 33 770,00 33 767,95 100,0 
 

4360 Usługi telekomunikacyjne 270,00 270,52 100,2 
 

4480 Podatek od nieruchomości 74 385,00 74 385,00 100,0 
 

Razem 2 259 338,00 2 260 691,27 100,1 
 

 Źródło /Opracowanie własne/    
 

 

 Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2020 rok 
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Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2020 rok 
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6. Podsumowanie działalności 

 

Rok 2020 był wyjątkowy w całym kraju, jeśli chodzi o prowadzenie działalności, nie tylko 

w kulturze. Do czasu ogłoszenia pandemii praca GOKiS była realizowana zgodnie z planem 

merytorycznym i finansowym. Czas pierwszego lockdownu to reorganizacja i szybkie 

przestawienie się na takie działania, które były w zgodzie z reżimem sanitarnym i narzuconymi 

obostrzeniami. To przede wszystkim zmiana przestrzeni, w której przyszło nam pracować na 

przestrzeń wirtualną. Należy pokreślić, że wszystkie produkcje, które umieszczone zostały w 

internecie są naszą autorską pracą, a nie powielaniem obcych dokonań. Jako pierwsi w 

powiecie otworzyliśmy dla czytelników biblioteki i pierwsi zorganizowaliśmy imprezę 

plenerową – Bieg i Festiwal Reggae oraz Folk Biesiadę z zastosowaniem wszelkich wymogów 

ostrożności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mimo znacznych poluzowań w 

okresie wakacji.  Docieraliśmy do naszych odbiorców w taki sposób, aby nie narażać nikogo. 
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Przykładem mogą być objazdowe mikołajki, które współorganizowaliśmy z mieszkańcami, 

radnymi i sołtysami. Czas, kiedy placówki były zamknięte dla dzieci i dorosłych, 

wykorzystaliśmy efektywnie, wykonując remonty, które i tak wymagałyby na jakiś czas 

zamknięcia pomieszczeń WOK-ów, a środki finansowe zaoszczędzone na organizacji imprez, 

które się nie odbyły, przeznaczone zostały na zakup materiałów budowlanych. Wszystkie 

prace remontowe wykonali konserwatorzy zatrudnieni w GOKiS Kunice. 

Pomimo trudnego dla wszystkich roku 2020 zrealizowaliśmy zadania, które dostarczyły 

mieszkańcom rozrywki na wysokim poziomie kulturalnym, prowadziliśmy działalność 

edukacyjną i sportową, a wykonane prace remontowe będą służyć wszystkim po wznowieniu 

normalnej działalności. 

 

 

19. PROMOCJA GMINY  

 
Działania podejmowane przez Gminę Kunice w zakresie promocji. 

Gmina Kunice promowana była  w prasie, wydawnictwach, w mediach lokalnych, na portalach 

internetowych. Współfinansowano wydanie publikacji pt. „Album Województwa 

Dolnośląskiego 30 lat samorządności”. 

Wójt Gminy Kunice obejmował Patronat Honorowy nad organizacją Biegu Charytatywnego 

Mikołajkowego dla Karoliny w dniu 18.01.2020 roku. Bieg zorganizowała  Grupa „Biegam 

Pomagam” z Legnicy. 

 

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. W ramach współpracy, w odpowiedzi na zaproszenie 

Burmistrza  Miasta  Brühl , w dniach 21-24.02.2020 roku, 6-osobowa delegacja z gminy Kunice 

przebywała w zaprzyjaźnionym mieście. Delegacja w składzie (Wójt Gminy Kunice, Komendant 

Gminny OSP Kunice, Radni Rady Gminy Kunice) uczestniczyła w spotkaniach  

ze społeczeństwem miasta oraz z władzami samorządu lokalnego Brühl. 
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DZIAŁANIA SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY 

W dniu 07.02.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach odbył się  

II Bal Seniora. W ramach  akcji #GaszynChallenge pracownicy Urzędu Gminy w Kunicach 

włączyli się w akcję charytatywną  w dniu 26.06.2020 r. poprzez zbiórkę pieniędzy na 

ratowanie życia i zdrowia dzieci chorych na SMA.  

W dniu 19 grudnia 2020 roku  Gmina Kunice  zorganizowała Koncert Kolęd  

pt. „Magiczne polskie kolędy oprószone jazzowym puchem”. Koncert odbył się on-line  

w dniu 19 grudnia 2020 roku o godz. 18.00  na kanale youtube Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Kunicach. 

Z powodu obowiązujących w roku 2020 obostrzeń związanych z występowaniem 

epidemii COVID-19 nie zorganizowano Gminnego Święta Plonów  oraz IV Kunickiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego.  

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Gmina Kunice została Laureatem ogólnopolskiego Konkursu „Inwestycja 

Roku” prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Konkurs miał   

na celu promocję innowacyjności, postaw proinwestycyjnych oraz proekologicznych  

i skierowany był do inwestorów, których inwestycje ukończone zostały w 2019 roku. W dniu  

8 października 2020 roku podczas  Uroczystej Gali Finałowej Wójt Gminy Kunice Zdzisław 

Tersa odebrał nagrodę  dla Gminy Kunice za zajęcie II Miejsca w Konkursie „Inwestycja Roku 

2019”  w kategorii  „Obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty 

sakralne” za realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Kunicach  

oraz rozbudowa budynku przedszkola o segment komunikacyjny łączący przedszkole  

z basenem”.  

 

 

 


