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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie gminy Kunice za 2021 rok”, który został
opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.
Raport jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy
Kunice. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Kunicach,
jednostek organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Kunice
do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem.

Z poważaniem

Józef Pieróg

Wójt Gminy Kunice
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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. 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.
Mapa przedstawiająca Gminę Kunice
Źródło: Urząd Gminy Kunice
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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. osamorządzie gminnym.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym jest Wójt Gminy
Kunice. Stanowisko to pełnił do 17 października 2021 roku (odwołanie w referendum gminnym
przed upływem kadencji) Zdzisław Tersa.
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. W wyniku wyborów uzupełniających
w okręgu numer 5 radnym został Pan Zdzisław Hyży.
Następnie ze względu na złożenie rezygnacji z funkcji radnego i wygaśnięcie mandatu Pana
Jerzego Gąski radnego Rady Gminy Kunice, Pana Krzysztofa Błądzińskiego radnego Rady Gminy
Kunice oraz rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i wygaśnięciem mandatu Pana
Andrzeja Ostrowskiego Wojewoda Dolnośląski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy
Kunice w okręgu wyborczym numer nr 2, nr 6, nr 15 na niedzielę 3 października 2021 roku.
W wyniku wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym numer 2 radną została Pani Anna
Rakowska- Leputa, w okręgu wyborczym numer 6 mandat uzyskała Pani Anna SelmajDuczkowska a w okręgu wyborczym numer 15 mandat zdobył Pan Ryszard Winiarczyk.
W dniu 26 lipca 2021 r. do Komisarza Wyborczego w Legnicy wpłynął wniosek inicjatora
referendum o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kunice
przed upływem kadencji i Rady Gminy Kunice przed upływem kadencji. Postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Legnicy zarządzono na dzień 12 października 2021r. referendum
gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Kunice przed upływem kadencji oraz Rady Gminy
Kunice przed upływem kadencji na dzień 17 października 2021 roku. W wyniku referendum Wójt
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oraz Rada Gminy została odwołana. Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział 3/5
głosujących, którzy uczestniczyli w wyborach w 2018 r. W przypadku Wójta było to co najmniej
1 tys. 812 mieszkańców, a w przypadku Rady Gminy - 2 tys. 19 osób. W referendum wzięły udział
2 tys. 153 osoby; frekwencja wyniosła 38,88 %.
Do referendum doprowadziła grupa mieszkańców gminy, po tym jak, Rada Gminy na wniosek
Wójta podjęła uchwałę w sprawie powołania Zakładu Usług Komunalnych. Spółka ta odpowiada
za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Konsekwencją jej powołania była m.in. podwyżka
cen wody i ścieków.
Od dnia 15 listopada 2021 roku pełniącą funkcję Wójta Gminy oraz Rady Gminy Kunice była Pani
Izabela Wańkowicz.

Skład Rady Gminy Kunice VIII kadencji (do dnia 17.10.2021 roku):
1) Krzysztof Błądziński (rezygnacja z mandatu) / od 04.10.2021r. Anna Selmaj-Duczkowska
2) Marian Ciżewski (wygaśnięcie mandatu) / od 15.03.2021r. Zdzisław Hyży
3) Tomasz Czubak
4) Zbigniew Fedoruś
5) Jerzy Gąska (rezygnacja z mandatu) / od 04.10.2021r. Anna Rakowska-Leputa
6) Władysław Kucy
7) Tomasz Mesner
8) Władysław Mielniczuk
9) Beata Orłowska-Mielniczuk
10) Andrzej Ostrowski (rezygnacja z mandatu) / od 04.10.2021r. Ryszard Winiarczyk
11) Waldemar Pieczkiewicz
12) Grzegorz Sieradzki
13) Krystyna Turczyn
14) Radosław Wroński
15) Wanda Zarańska
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Przewodniczącym Rady Gminy do dnia 01.07.2021 roku (rezygnacja z mandatu) był Pan Andrzej
Ostrowski, a od dnia 27.07.2021 roku Pan Radosław Wroński. Wiceprzewodniczącymi byli
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 do 01.07.2021 roku (rezygnacja/od lipca Grzegorz Sieradzki
2) Wanda Zarańska – Członek
3) Władysław Mielniczuk– Członek
Komisja w 2021 roku odbyła 3 posiedzenia

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Krystyna Turczyn – Przewodnicząca
2) Waldemar Pieczkiewicz – Członek
3) Beata Orłowska-Mielniczuk – Członek
Komisja w 2021 roku odbyła 2 posiedzenia.

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
1) Radosław Wroński – Przewodniczący
2) Tomasz Czubak – Członek
3) Waldemar Pieczkiewicz – Członek
4) Zdzisław Hyży– Członek
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5) Beata Orłowska-Mielniczuk – Członek
Komisja w 2021 roku odbyła 3 posiedzenia.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Zbigniew Fedoruś – Przewodniczący
2) Krzysztof Błądziński – Członek do dnia 24.06.2021r. (rezygnacja)
3) Krystyna Turczyn – Członek
4) Tomasz Mesner – Członek
5) Grzegorz Sieradzki – Członek do lipca 2021 następnie przeniesiony do Komisji Rewizyjnej
6) Władysław Kucy – Członek
7) Andrzej Ostrowski – Członek do dnia 01.07.2021r. (rezygnacja)
Komisja w 2021 roku odbyła 4 posiedzenia,

W 2021 roku, z uwagi na stan epidemiczny wywołany wirusem COVID-19, oraz wynikającymi
z tego stanu ograniczeniami dotyczącymi możliwości zgromadzeń, Rada mając na względzie
kwestie zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa, pracowała w trybie zdalnym z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość oraz stacjonarnym. Dyżury Przewodniczącego Rady,
podczas których zainteresowani mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń, z uwagi
na okres pandemiczny odbywały się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
w formie zdalnej.
Wszystkie 4 Komisje Rady odbyły łącznie 12 wspólnych posiedzeń w roku 2021.
W 2021 roku Rada Gminy Kunice zebrała się na 10 zwyczajnych posiedzeniach oraz 1
nadzwyczajnym, na których podjęła 70 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu
finansów. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej,
zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Drugim, z najczęściej poruszanych na sesjach Rady
obszarów, była organizacja Gminy i Urzędu. Uchwały dotyczyły przede wszystkim pracy komisji i
funkcjonowania Rady. Znaczna część uchwał poruszała także kwestie pomocy społecznej. Podjęte
przez Radę Gminy uchwały, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, przekazywane
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były w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z
prawem – Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Kategoria-obszar uchwał

Liczba uchwał

Finanse

33

Organizacja Urzędu i Gminy
Pomoc społeczna
Gospodarka przestrzenna

20

Oświata
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka komunalna

2

Inne

4

5
3
1
2

Zarządzenia Wójta Gminy
W 2021 roku Wójt Gminy Kunice wydał w sumie 90 zarządzeń. Zdecydowana większość
zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyła organizacji Urzędu i Gminy. Na ich mocy dokonywano
zmian w regulaminach czy powoływano komisje. Drugim z najczęściej poruszanych obszarów
przez Wójta były finanse Gminy. Dotyczyły one przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale
budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Znacząca część zarządzeń dotyczyła
także gospodarki nieruchomościami, odnosząc się do zbycia, nabycia i ogłaszania wykazu
nieruchomości. Zarządzenia były niezwłocznie umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej do
wiadomości mieszkańców a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kunice.
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Na dzień 31 grudnia 2021 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
Spółka:



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich

Urząd Gminy w Kunicach

Średni stan zatrudnienia w Gminie Kunice w roku 2021 wynosił 35 etaty (pracownicy administracji
+ pracownicy gospodarczy)
Średni stan zatrudnienia w Gminie Kunice w roku 2020 wynosił 34 etaty (pracownicy administracji
+ pracownicy gospodarczy)
Ilość etatów w tym okresie wzrosła o jeden etat.
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EWIDENCJA LUDNOŚCI GMINY KUNICE

Gmina Kunice na dzień 31 grudnia 2021 roku liczyła 7029 mieszkańców. Poniższy wykres
przedstawia jak wzrastała liczba ludności gminy Kunice na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nadal
widać duże zainteresowanie gminą, gdyż z każdym rokiem przybywa wielu nowych mieszkańców.
Rok 2021 upłynął nadal pod znakiem koronawirusa i stanu epidemicznego, jednak to nie miało
wpływu na liczbę mieszkańców. Przy zwiększającej się liczbie ludności wzrasta gęstość zaludnienia
w gminie Kunice. Wskaźnik ten na dzień 31 grudnia 2021 r. w zaokrągleniu wynosi 76 osób na
km².
Ludność w gminie Kunice w latach 2017-2021
7200
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6200
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5800
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Wykres nr 1. Liczba mieszkańców gminy Kunice. Opracowane na podstawie danych z ewidencji
ludności.

Powiat legnicki składa się z gmin wiejskich jak Gmina Kunice, gmin wiejsko-miejskich oraz miast.
Poniższy wykres przedstawia jaką część powiatu stanowią mieszkańcy gminy Kunice.
W 2020 roku udział ludności gminy wyniósł w przybliżeniu 12,4 % (dane ludności powiatu: GUS,
stan na dzień 30 czerwca 2020 r.) natomiast w 2021 r. wskaźnik ten wzrósł do 12,7% (dane
ludności powiatu: GUS stan na dzień 31 grudnia 2021 r.)
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Udział mieszkańców gminy Kunice w stosunku do mieszkańców
powiatu legnickiego
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Stosunek liczby mieszkańców gminy Kunice do liczby mieszkańców powiatu legnickiego.
Opracowane na podstawie danych z ewidencji ludności oraz danych z Głównego Urzędu
Statystycznego.

Gmina Kunice składa się z 13 sołectw: Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie,
Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Piotrówek, Rosochata, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą,
Szczytniki Małe oraz Ziemnice. Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że miejscowość Kunice
cieszy się największym zainteresowaniem i właśnie w tej miejscowości najwięcej przybywa
nowych mieszkańców. Zaraz po Kunicach drugą popularną miejscowością jest Spalona, a na
trzecim miejscu jest Rosochata.
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Ludność gminy Kunice w sołectwach
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Mieszkańcy gminy Kunice z podziałem na sołectwa. Opracowane na podstawie danych z ewidencji
ludności.

Struktura ludności mieszkańców gminy Kunice. Opracowane na podstawie danych z ewidencji
ludności.
Lp
1
2
3

Wyszczególnienie
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17
lat)
Ludność w wieku produkcyjnym (18-64 lat)
Ludność w wieku poprodukcyjnym (powyżej
60 i 65 lat)
Ogółem

Rok 2019
1380

Rok 2020
1383

Rok 2021
1498

4163
1048

4214
1258

4592
939

6591

6855

7029

Powyższa tabela przedstawia ludność Gminy Kunice z podziałem na wiek przedprodukcyjny, wiek
produkcyjny i wiek poprodukcyjny. Z powyższych danych wynika, że Gmina Kunice na pewno
będzie się rozwijać. Wskazuje na to stale zwiększająca się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym. Największą część ludności gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym, który
obejmuje zakres wieku między 18 a 64 rokiem życia.
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Urodzenia w Gminie Kunice. Opracowane na podstawie danych z ewidencji ludności.

Liczba urodzeń w gminie Kunice w 2021 r.
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Chłopcy
Dziewczynki

W gminie Kunice w 2021 roku urodziło się 63 dzieci, w tym 37 chłopców i 26 dziewczynek. W roku
2020 również urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek, jednak w poprzednich latach
tendencja była odwrotna, gdyż w gminie rodziło się więcej dziewczynek. Na wykresie, który
znajduje się powyżej widać, że tak jak w poprzednich latach najwięcej dzieci urodziło się w
miejscowości Kunice. Jednakże można zaobserwować, że dzieci również przybywa nie tylko w
najpopularniejszych miejscowościach jak Spalona czy Rosochata ale także Bieniowice, Grzybiany
czy Golanka Górna.
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Zgony w gminie Kunice. Opracowane na podstawie danych z ewidencji ludności.

Zmarli w 2021 r.
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Mężczyźni

Kobiety

W 2021 roku w Gminie Kunice zmarło 58 osób. W porównaniu do poprzedniego roku liczba ta jest
znacznie mniejsza. W 2020 roku zaczęła się pandemia koronawirusa co miało fatalne skutki dla
nas wszystkich. Przed wybuchem pandemii liczba zgonów w gminie Kunice była na podobnym
poziomie jak teraz. Najwięcej osób zmarło w miejscowości Kunice i Pątnów Legnicki, Rosochata
oraz Spalona. W roku 2021 zmarło więcej mężczyzn niż kobiet, w roku 2020 była odwrotna
tendencja gdyż zmarło więcej kobiet.

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 miedzy innymi
ustawa z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców /Dz.U. z 2022 r. poz. 541 z późniejszymi zmianami/ oraz
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ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców /Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późniejszymi
zmianami/.
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”
prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych i informacji z
CEIDG odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG.
Wpis do CEIDG polega na wprowadzaniu do systemu teleinformatycznych danych
podlegających wpisowi.
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.

Liczba złożonych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
140

Wnioski o wpis do CEIDG
przedsiębiorcy

120
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Wnioski o wykreślenie
przedsiębiorcy z CEIDG

60
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Wnioski o zawieszenie i
wznowienie wykonywania
działalności gospodarczej

16

24
2020 rok

38
22

Wnioski o zmianę wpisu do
CEiDG

2021 rok

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 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej ilość wpisów przedstawia się następująco :
1. ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy: 1 345 z tego 52 podmiotów działa
wyłącznie w formie spółki cywilnej,
2. ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności: 987 z tego 24 podmiotów
działa wyłącznie w formie spółki cywilnej.

Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy pod
względem płci

304
Mężczyźni
Kobiety
683

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 to:


handel /handel artykułami spożywczymi, tekstylnymi oraz częściami samochodowymi/



budownictwo /w tym projektowanie i nadzory budowlane/



transport /ciężarowy i osobowy/



usługi medyczne /lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni/.
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Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy pod względem
wieku przedsiębiorcy
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BUDŻET GMINY KUNICE W ROKU 2021
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 rok 2021 została

przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy
Kunice.
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Dane ogólne
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na
dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto
w ramach poniższej tabeli.
Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Wyszczególnienie

Plan na
31.12.2021 r.
(w zł)

Realizacja
planu po
zmianach
(w %)

Wykonanie
(w zł)

Dochody

46 718 387,59

46 550 819,45

47 246 392,03

101,49%

Wydatki

48 115 558,76

49 660 065,85

45 866 176,98

92,36%

Wynik

-1 397 171,17

-3 109 246,40

1 380 215,05

-

Dochody ogółem
Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 47 246 392,03 zł, a ich realizacja stanowiła
101,49% planu wynoszącego 46 550 819,45 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku
przedstawiają tabele poniżej.
Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Wyszczególnienie

Dochody bieżące
RAZEM DOCHODY
OGÓŁEM

1

Wykonanie
(w zł)

42 634 085,19 45 318 421,53 46 646 274,51

Dochody majątkowe

Lp.

Plan na
31.12.2021 r.
(w zł)

4 084 302,40

1 232 397,92

Dochody ogółem

Plan wg
stanu
budżetu na
dzień
31.12.2021
46 550
819,45

98,73%

48,70%

1,27%

101,49% 100,00%

Wykonanie
2021

47 246 392,03
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Udział
(w %)

102,93%

600 117,52

46 718 387,59 46 550 819,45 47 246 392,03

Wyszczególnienie

Realizacja
planu po
zmianach
(w %)

Wykonanie
planu
(względem
planu na
31.12.2021)
101,49%
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1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Dochody bieżące, z tego:
dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące
pozostałe dochody bieżące, w tym:

45 318
421,53

46 646 274,51

102,93%

11 481
755,00

12 428 226,00

108,24%

560 000,00

676 826,75

120,86%

7 849 462,00
12 548
398,77
12 878
805,76

7 849 462,00

100,00%

12 686 585,84

101,10%

13 005 173,92

100,98%

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości

6 930 000,00

7 391 573,44

106,66%

1.2
1.2.1

1 232 397,92
301 800,00

600 117,52
15 670,60

48,70%
5,19%

480 597,92

134 446,92

27,97%

1.2.2

Dochody majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje

Dochody bieżące
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały
wykonane na poziomie 46 646 274,51 zł, tj. w 102,93% w stosunku do planu wynoszącego
45 318 421,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych
źródeł przedstawia poniża tabela.

Wyszczególnienie

Dotacje i dochody
celowe

Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na
31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Udział
(w %)

101,10%

27,20%

7 849 462,00

100,00%

16,83%

Udziały w PIT i CIT

12 131 755,00 12 041 755,00 13 105 052,75

108,83%

28,09%

Wpływy z podatków i
opłat

11 793 852,00 12 134 590,20 12 530 022,78

103,26%

26,86%

63,85%

1,02%

Subwencja ogólna

Pozostałe dochody
RAZEM

11 457 684,00 12 548 398,77 12 686 585,84

Realizacja
planu po
zmianach
(w %)

6 377 310,00

873 484,19

7 849 462,00

744 215,56

475 151,14

42 634 085,19 45 318 421,53 46 646 274,51
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Główne źródła dochodów gminy stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa,
w tym w szczególności:


udziały w podatkach dochodowych,



podatki i opłaty lokalne, w tym z podatku od nieruchomości.

Powyżej przedstawiono strukturę dochodów gminy w roku 2021. Dochody własne gminy stale
powiększają się, a ich udział w dochodach ogółem wynosi około 56,25%. 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.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kunice za 2021 roku według źródeł
Wykonanie
Plan na
Wykonanie
Paragraf
Źródło dochodów
na
31.12.2021
planu w %
31.12.2021
0010

Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

0020

Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych

560 000,00

676 826,75

120,86%

0270

Wpływy z części opłaty za zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym

10 000,00

9 181,40

91,81%

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

6 930 000,00

7 391 573,44

106,66%

0320

Wpływy z podatku rolnego

890 000,00

896 279,53

100,71%

0330

Wpływy z podatku leśnego

54 753,00

54 720,10

99,94%

0340

Wpływy z podatku od środków
transportowych

172 900,00

174 470,58

100,91%

0350

Wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty
podatkowej

1 500,00

2 258,20

150,55%

0360

Wpływy z podatku od spadków i
darowizn

15 000,00

25 835,00

172,23%

0400

Wpływy z opłaty produktowej

500,00

20,16

4,03%

11 481 755,00 12 428 226,00

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

108,24%

str. 21

Paragraf

Źródło dochodów

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0430

Wpływy z opłaty targowej

0460

Plan na
31.12.2021

Wykonanie
na
31.12.2021

Wykonanie
planu w %

25 000,00

29 092,00

116,37%

120,00

120,00

100,00%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

650 000,00

571 961,80

87,99%

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności

100,00

100,00

100,00%

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

74 235,00

90 418,44

121,80%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

2 451 500,00

2 195 503,74

89,56%

0500

Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych

564 000,00

782 705,54

138,78%

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości

5 300,00

2 655,99

50,11%

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych
kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

8 880,00

8 880,00

100,00%

0640

Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

4 422,20

6 296,38

142,38%

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego

50 000,00

51 683,00

103,37%

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego

215 000,00

229 582,60

106,78%

0690

Wpływy z różnych opłat

10 000,00

7 051,88

70,52%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów

67 000,00

63 864,17

95,32%
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Paragraf

Źródło dochodów

Plan na
31.12.2021

Wykonanie
na
31.12.2021

Wykonanie
planu w %

publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości

0830

300 000,00

13 855,00

4,62%

Wpływy z usług

5 843,20

4 951,35

84,74%

0870

Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

1 800,00

1 815,60

100,87%

0880

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

10 260,00

8 513,00

82,97%

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz
płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

7,00

7,00

100,00%

0910

Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

28 260,00

31 866,21

112,76%

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

66,38

253,55

381,97%

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych

111 676,79

113 747,18

101,85%

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów

2 500,00

3 500,28

140,01%

0960

Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej

4 000,00

4 000,00

100,00%

0970

Wpływy z różnych dochodów

498 484,19

222 629,37

44,66%

2360

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

15 120,00

18 818,64

124,46%
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Paragraf

Źródło dochodów

2680

Rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych

Plan na
31.12.2021

Wykonanie
na
31.12.2021

Wykonanie
planu w %

80,00

80,00

100,00%

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

1 148,00

1 403,39

122,25%

2950

Wpływy ze zwrotów
niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

1 150,00

1 150,00

100,00%

6680

Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego

450 000,00

450 000,00

100,00%

25 672 360,76 26 575 897,27

103,52%

Razem
T [tys.

Największy wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych pochodzi z podatku od nieruchomości. W
roku 2021 wpływy z podatku od nieruchomości wynosiły 7 391 573,44 zł i tym samym stanowiły
27,81 % dochodów własnych gminy. Istotny wpływ mają, również takie pozycje jak podatek rolny
(896 279,53 PLN), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (571 961,80 PLN), czy też wpływy z innych
opłat, m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to efekt napływu nowych
mieszkańców, którzy osiedlili się w gminie Kunice.

Dochody z podatku od osób fizycznych PIT w 2021 roku stanowiły ok. 46,77% wszystkich
dochodów własnych. Zwiększająca się wartość dochodów z podatku PIT jest efektem rosnącej
liczby mieszkańców na terenie gminy Kunice oraz ich wzbogacania się.
Zwiększanie dochodów własnych pochodzących z udziału gminy w podatkach z budżetu państwa
następuje przez stymulację rozwoju gospodarczego oraz stwarzanie warunków do osiedlania się
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nowych mieszkańców. Taka polityka rozwojowa gminy wpływa na wzrost poziomu uzyskanych
dochodów.

Subwencja
Subwencja [tys. PLN]
oświatowa
wyrównawcza
dochody stanowiące uzupełnienie
subwencji ogólnej
RAZEM

2021

2020

5 579,17

5 425,35

959,25

904,08

1 311,04
7 849,46

6 329,43

Wielkość przyznanych subwencji Gminy Kunice nieznacznie zwiększyła się w analizowanym
okresie. Subwencja ogólna dla JST powiększa się rokrocznie. Ministerstwo Finansów –
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, na podstawie art.8 ustawy z dnia 14
października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927) przyznało dla Gminy Kunice kwotę 1 311
037,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dotacje i dochody celowe
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021
roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów
zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 548 398,77 zł, z kolei
zrealizowane na poziomie 12 686 585,84 zł, co stanowi 101,1% realizacji planu.
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:
●
●
●
●

Rodzina – 10 734 141,26 zł;
Oświata i wychowanie – 838 628,84 zł;
Rolnictwo i łowiectwo – 403 989,30 zł;
Pomoc społeczna – 313 402,23 zł.

Dochody z majątku
Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 301 800,00 zł, natomiast
zrealizowane w kwocie 15 670,60 zł, co stanowi 5,19% realizacji planu, przy czym:
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● wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości wyniosły 13 855,00 zł;
● wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 815,60 zł.

Dotacje i środki na inwestycje
Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 480 597,92 zł,
natomiast zrealizowane w kwocie 134 446,92 zł, co stanowi 27,97% realizacji planu.
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w
obszarze:
● Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 120 690,00 zł;
● Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 13 756,92 zł;

Wydatki budżetu Gminy Kunice
Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 866 176,98 zł, a ich realizacja wyniosła 92,36%
planu wynoszącego 49 660 065,85 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają
tabele poniżej.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
RAZEM WYDATKI
OGÓŁEM

Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na
31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

42 505 792,07 44 901 516,41 41 915 065,52
5 609 766,69

4 758 549,44

3 951 111,46

48 115 558,76 49 660 065,85 45 866 176,98

Realizacja
planu po
zmianach
(w %)

Udział
(w %)

93,35%

91,39%

83,03%

8,61%

92,36% 100,00%

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
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bieżących jest ich zazwyczaj liniowy i powtarzalny charakter. W przypadku gminy Kunice w
badanym okresie wydatki te kształtowały się na poziomie 93,35 % wykonania planu.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg stanu
budżetu na
dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu
(względem
planu na
31.12.2021)

1

Wydatki ogółem

49 660 065,85 45 866 176,98

92,36%

1.1

Wydatki bieżące, w tym:

44 901 516,41 41 915 065,52

93,35%

15 777 380,24 14 839 941,80

94,06%

na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
1.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty
1.1.2.1
zobowiązań, o którym mowa w art.
243 ustawy
1.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:
1.1.1

2.2

Wydatki majątkowe, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2.2.1 o których mowa w art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy, w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym
2.2.1.1
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

220 000,00

200 618,66

91,19%

4 758 549,44

3 951 111,46

83,03%

3 558 549,44

2 751 111,46

77,31%

28 000,00

26 000,00

92,86%

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.
Wydatki związane z obsługą długu stanowią niewielki odsetek w całości wydatków gminy Kunice
- w 2021 roku wartość wydatków na obsługę długu to 200 618,66, co stanowi 0,48 % wydatków
bieżących.
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Dzia
ł

Wyszczególnieni
e

Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na
31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizac
ja planu
po
zmianac
h (w %)

Udział
(w %)

801

Oświata i
wychowanie

13 690 169,00 14 208 457,05 13 323 352,14

93,77%

29,05%

855

Rodzina

10 997 138,00 10 958 011,00 10 869 199,22

99,19%

23,70%

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

8 472 982,16

7 082 426,69

5 710 171,45

80,62%

12,45%

750

Administracja
publiczna

4 575 592,46

4 533 634,34

4 278 592,48

94,37%

9,33%

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

2 294 653,59

2 303 439,93

2 299 079,31

99,81%

5,01%

852

Pomoc społeczna

1 169 462,00

1 792 363,72

1 764 117,50

98,42%

3,85%

600

Transport i
łączność

1 887 588,07

1 969 787,81

1 690 211,64

85,81%

3,69%

758

Różne rozliczenia

205 000,00

1 368 573,25

1 200 000,00

87,68%

2,62%

700

Gospodarka
mieszkaniowa

233 502,00

1 230 902,00

1 196 457,91

97,20%

2,61%

926

Kultura fizyczna

2 272 838,13

873 636,13

817 537,97

93,58%

1,78%

400

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię
elektryczną, gaz i
wodę

454 000,00

1 103 371,00

795 553,96

72,10%

1,73%

010

Rolnictwo i
łowiectwo

360 268,35

764 257,65

694 065,24

90,82%

1,51%

854

Edukacyjna
opieka
wychowawcza

484 700,00

428 487,00

408 318,94

95,29%

0,89%

757

Obsługa długu
publicznego

350 000,00

220 000,00

200 618,66

91,19%

0,44%
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Dzia
ł

Wyszczególnieni
e

Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na
31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizac
ja planu
po
zmianac
h (w %)

Udział
(w %)

710

Działalność
usługowa

257 000,00

257 000,00

199 450,66

77,61%

0,43%

754

Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa

233 400,00

248 400,00

197 606,44

79,55%

0,43%

851

Ochrona zdrowia

174 235,00

285 137,03

191 442,71

67,14%

0,42%

751

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

1 380,00

30 531,25

29 843,75

97,75%

0,07%

020

Leśnictwo

1 450,00

1 450,00

357,00

752

Obrona
narodowa

200,00

200,00

RAZEM WYDATKI
OGÓŁEM

24,62% < 0,01%

200,00 100,00%

48 115 558,76 49 660 065,85 45 866 176,98

92,36%

< 0,01%
100,00
%

Według klasyfikacji budżetowej największa część wydatków przypada na dział Oświata i
wychowanie – 29,05% wydatków w 2021 roku, które wyniosły 13 323 352,14 zł. Spora część
budżetu przypada na dział Rodzina, gdzie wydatkowano kwotę 10 869 199,22 zł ( 23,70%
wydatków). Dział Rodzina zawiera wypłaty związane z rządowym Programem 500+. Część
wydatków przeznaczona jest na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – w 2021 roku było
to kwota 5 710 171,45 zł, co stanowiło 12,45% budżetu, na Administrację publiczną –
4 278 592,48 zł (9,33% wydatków)

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

str. 29

Inwestycje
W ostatnich latach Gmina Kunice przeprowadziła szereg działań inwestycyjnych wpływających na
jakość życia jej mieszkańców. Łączna wartość inwestycji w roku 2021 to kwota 3 951 111,46 zł.
Wydatki majątkowe Gminy Kunice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 951 111,46 zł, tj.
w 83,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 758 549,44 zł.
Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia
tabela poniżej.

Dział

Plan na
1.01.2021 r.
(w zł)

Wyszczególnienie

Plan na
31.12.2021
r. (w zł)

Realizacja
Wykonanie planu po
(w zł)
zmianach
(w %)

758

Różne rozliczenia

0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

700

Gospodarka
mieszkaniowa

0,00

982 500,00

852

Pomoc społeczna

0,00

Udział
(w %)

100,00%

30,37%

981 527,91

99,90%

24,84%

665 000,00

665 000,00

100,00%

16,83%

900

Gospodarka
komunalna i ochrona 3 156 863,45 1 347 107,98
środowiska

636 363,74

47,24%

16,11%

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

236 771,24

250 301,24

250 278,74

99,99%

6,33%

750

Administracja
publiczna

237 000,00

106 000,00

104 434,00

98,52%

2,64%

926

Kultura fizyczna

1 519 132,00

73 058,22

63 192,02

86,50%

1,60%

600

Transport i łączność

460 000,00

103 982,00

19 750,00

18,99%

0,50%

851

Ochrona zdrowia

0,00

15 600,00

15 575,05

99,84%

0,39%

801

Oświata i
wychowanie

0,00

15 000,00

14 990,00

99,93%

0,38%

Razem wydatki
majątkowe

5 609 766,69 4 758 549,44 3 951 111,46

83,03% 100,00%

Największe środki poniesiono w dziale „Różne rozliczenia” w kwocie 1.200.000,00 zł przeznaczone
na wydatki, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki na
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zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w
Kunicach z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich. ZUK Sp. z o.o. został powołany na mocy uchwały Nr
XXVI/170/21 Rady Gminy Kunice z dnia 25 marca 2021 r. którego przedmiotem działalności będzie
przede wszystkim prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Stosownie do art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej jst. mogą tworzyć
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich
spółek, w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią.
Do zadań własnych gminy należą m.in. następujące sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w
energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itd. Istotą zadań publicznych wykonywanych przez
jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej na rynku lokalnym. Gospodarka komunalna obejmuje przede wszystkim zadania o
charakterze użyteczności publicznej, a więc wykonywane w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych w sposób bieżący i nieprzerwany. Usługi o charakterze użyteczności
publicznej mają za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby gminnej wspólnoty.

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 2021
w stosunku do roku 2020 suma środków przypadających na wszystkie sołectwa wzrosła o
61 850,22 zł, osiągając w 2021 roku kwotę 460 674,82 zł (w roku 2020 kwota 398 824,60 zł).
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Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski od 13 sołectw w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września
2020 r., na łączną kwotę 460.674,82 zł. Na podstawie przepisu art. 5 ust.5 powołanej ustawy o
funduszu sołeckim Wójt przyjął do realizacji wnioski 13 sołectw.
Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
wyniosło 406 170,89 zł, co stanowiło 88,17% w stosunku do planu rocznego.

ZADŁUŻENIE GMINY KUNICE
Relacja zadłużenia do

Zadłużenie

Odsetki

2021

15 188 000,00

200,62

32,15%

2020

14 197 000,00

250,73

32,77%

dochodów

Zadłużenie gminy Kunice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 14 197,00 tys. PLN. Natomiast
zadłużenie w 2021 na dzień 31.12.2021r. wynosi 15 188 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 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
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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 2021–2020, przedstawia poniższa tabela.
Wynik
operacyjny

Wskaźnik
Wb3

2021

4 731 208,99

10,01

Wynik operacyjny
(po uwzględnieniu
nadwyżki budżetowej
i wolnych środków
6 524 998,01

2020

1 840 498,11

4,25

6 017 972,36

Wskaźnik
Wb3
13,81
13,89

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.

GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM
Gospodarka nieruchomościami

Gmina realizuje swoje zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20
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grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami.
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.
Gospodarowanie mieniem zastrzeżono do kompetencji Wójta Gminy, który upoważniony
jest do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu tym mieniem.

1. Struktura gruntów wg stanu na 31.12.2021 roku wg podziału:


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



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
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Struktura gruntów wg stanu na 31.12.2021 roku

Tereny mieszkaniowe
2,9%
Tereny przemysłowe 0,5%
Tereny inne zabudowane
0,13 %
Tereny rekreacyjnowypoczynkowe 0,5%
Tereny komunikacyjne
3,1%
Tereny pozostałe 92,9%

GRUNTY GMINNE

1. Gospodarka gruntami, stan na 31.12.2021. Opracowanie własne

Wyszczególnienie

Lp.

Stan gruntów ogółem,
w tym:

Stan na dzień
31.12.2020 r.

Stan na dzień
31.12.2021 r.

Różnica

284,7953

285,5554

0,7601

1

grunty orne

43,4066

51,3304

7,9238

2

łąki trwałe

7,5176

7,7349

0,2173

3

pastwiska

11,4105

9,8333

-1,5772

4

grunty zadrzewione

3,95

4,6858

0,7358

5

wody stojące

25,8922

26,0204

0,1282
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6

wody płynące /rowy/

4,7026

5,459

0,7564

7

użytki kopalne

0,68

2,0914

1,4114

8

drogi

143,7637

129,5305

-14,2332

9

zabudowane

8,4703

19,1169

10,6466

10

osiedlowe
niezabudowane

8,6123

1,0543

-7,558

11

tereny zieleni

10,7421

19,3636

8,6215

12

tereny różne

12,8085

7,757

-5,0515

13

nieużytki

2,8389

1,5779

-1,261

4. Sprzedaż i nabycie nieruchomości w 2020 roku oraz 2021 roku.
Nieruchomości sprzedane w 2020 r.
Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia
łączna w ha

Cena
sprzedaży

Uwagi

1.

Ziemnice

610/1

0,0069

6 635,85

Działka
niezabudowana

2.

Spalona

476/31

0,1153

45 690,00

Działka
niezabudowana

0,1222

51 085,00

Powierzchnia
łączna w ha

Cena
sprzedaży

Uwagi

4 013,49

Działka
niezabudowana
[dr]

Razem
Nieruchomości sprzedane w 2021 r.
Lp.

1.

Obręb

Kunice

Nr działki

6/10

0,01
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2.

Piotrówek

317/1

0,0312

7 457,00

Działka
niezabudowana

3.

Rosochata

370

0,03

2 115,00

lokal mieszkalny
nr 1 [62,80 m2]

4.

Rosochata

370

0,03

1 020,00

lokal mieszkalny
nr 2 28,70 m2]

5.

Spalona

285/74

100,00

służebność
gruntowa

Razem

14 605,49

Nieruchomości sprzedane w roku 2020 i 2021 zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz
właścicieli nieruchomości przyległych na poprawę warunków jej użytkowania.
Grunty sprzedane
w roku 2020

Grunty sprzedane
w roku 2021

Powierzchnia
ogółem

Wartość
ogółem

Powierzchnia
ogółem

Wartość
ogółem

0,1222 ha

51 085,00 złotych

0,0412 ha

14 605,49 złotych

W 2021 roku możliwości organizowania przetargów na sprzedaż były znacznie ograniczone ze
względu na panującą epidem
ię, przełożyło się to na powierzchnię sprzedanych gruntów.
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W 2021 roku Gmina dokonała zbycia gruntów w formie zamiany nieruchomości.
Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia
łączna w ha

Cena sprzedaży

1

Kunice

669

0,09

27600,00

Nieruchomości nabyte oraz przejęte do zasobu gminy w 2020 roku
Nieruchomości nabyte w 2020 roku

Lp.

1.

2.

3.

Położenie/ nr działki

Rodzaj działki

Cena działek

0,0103

Niezabudowana

103,00

0,0213

Niezabudowana

450,00

0,0052

Niezabudowana

2 000,00

0,2562

Niezabudowana

100,00

Niezabudowana

18,00

Niezabudowana

75 000,00

Grzybiany 79/8
Grzybiany 80/5
Ziemnice–
571/11

4.

Pątnów Legnicki 404/35

5.

Ziemnice – 581/101
udział 581/117 udział

6.

Powierzchnia łączna
w ha

Golanka Górna
127/46

0,3816

Golanka Górna
7.

127/28

0,0725

127/38

0,0099

40/19

0,0069

200,00
Niezabudowane
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8.

Kunice –

0,972

413/4
Podsumowanie

Niezabudowana

0,8628

72 000,00
150 051,00

Nieruchomości nabyte w 2021 roku
Lp.

Położenie/ nr działki

Powierzchnia łączna
w ha

Rodzaj działki

Cena nabycia

1.

Kunice dz. 571/30

0,3438

niezabudowana

2 000,00

2.

Kunice dz. 570/8

0,1915

niezabudowana

1 000,00

3.

Grzybiany dz. 70/14,
udział 1/2 w działce
70/11

0,0065
Udział ½ 0,0175

niezabudowana

610,00

4.

Kunice, dz. 63/15

0,1032

zabudowana

850 000,00

5.

Spalona 386/4, 387/3

0,0468

Niezabudowana

2 340,00

6.

Spalona, dz. 297/3

0,0128

niezabudowana

1 200,00

7.

Spalona, 390/2

0,0448

niezabudowana

4 032,00

8.

Grzybiany, dz. 17/4

0,0752

niezabudowana

3 760,00

Podsumowanie

862 602,00

W roku 2021 w wyniku obrotu nieruchomościami Gmina Kunice nabyła zabudowana działkę
63/15 położoną w Kunicach przy ul. Legnickiej. Budynek po byłym Banku zostanie
zagospodarowany na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora. Zostały
również nabyte działki, które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
oraz

miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego
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przeznaczonych na cele publiczne - utworzenie ciągłości przebiegających ulic oraz poszerzenie
istniejących dróg. Gmina Kunice w roku 2021 nabyła w drodze spadku nieruchomość położoną
w Kunicach.

Nieruchomość przejęta w 2020 roku nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Lp.

Położenie/ nr działki

Powierzchnia łączna
w ha

Rodzaj działki

1.

Ziemnice – 581/71

0,0528

Niezabudowana

Wartość działki

8 000,00

Nieruchomości nabyte w drodze zamiany w 2020 roku
Lp.

Położenie/ nr działki

1.

Spalona
284/150
284/151
284/180

Powierzchnia łączna
w ha

Rodzaj działki

0,3951

niezabudowane

Wartość
działki
252 396,00 zł

Nieruchomości nabyte w drodze zamiany w 2021 roku
Lp.

Położenie/ nr działki

Powierzchnia łączna
w ha

Powierzchnia
łączna w ha

Cena sprzedaży

1

Kunice 269/3

0,0900

niezabudowana

27 600,00

Nieruchomość otrzymana w drodze spadku w 2020 roku
Lp.
1.

Położenie/ nr działki

Pątnów Legnicki 458/9

Powierzchnia łączna
w ha

Rodzaj działki

0,0774

Zabudowana –
budynkiem
mieszkalnym
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Nieruchomość otrzymana w drodze spadku w 2021 roku
Lp.

Położenie/ nr działki

Powierzchnia łączna
w ha

Rodzaj działki

1.

Kunice, 803

0,0896

zabudowana

Wartość
działki

W roku 2020 i 2021 roku do zasobu gminy zostały nabyte grunty, które zgodnie ze studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego przeznaczone są na drogi dojazdowe. Uzasadnione jest, aby działki przeznaczone
na cele budowy infrastruktury drogowej były własnością Gminy, w momencie opracowywania
dokumentacji technicznej budowy drogi taki stan ułatwia uzyskanie pozwolenia na budowę
infrastruktury.

Grunty nabyte w roku 2020

Grunty nabyte w roku 2021

Powierzchnia ogółem

Wartość ogółem

Powierzchnia ogółem

Wartość ogółem

1,3873 ha

445 277,00 złotych

0,3438 ha

862 602,00 złotych

OGÓLNA CHARALTERYSTYKA WSZYSTKICH GRUNTÓW NA TERENIE GMINY KUNICE
Gmina Kunice - powierzchnia gruntów wg własności. Opracowanie własne.
Powierzchnia

2019

2020

2021

Ogółem w ha

9266

9266

9265

Grunty Skarbu Państwa

3974

3976

3974

Grunty komunalne

283

284

287
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Grunty innych jednostek
samorządowych

66

66

66

Grunty prywatne

4943

4940

4938

3.Struktura gruntów położonych na terenie Gminy Kunice wg stanu na 31.12.2021 roku wg
użytków:


Grunty rolne - 6804 ha



Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 1641 ha



Grunty zabudowane i zurbanizowane – 568 ha



Grunty pod wodami – 233 ha



Tereny różne – 19 ha

Struktura gruntów położonych na terenie Gminy Kunice
na dzień 31.12.2021

Grunty rolne 73,4 %
Grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione
17,7 %
Grunty zabudowane i
zurbanizowane 6,1 %
Grunty pod wodami 2,5 %
Tereny różne 0,2%
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Gmina Kunice na swoim terenie posiada najwięcej gruntów rolnych, stanowią one 73,4 %
powierzchni Gminy. Grunty rolne uprawiane są przez rolników indywidualnych oraz przez spółki,
które prowadzą wielkoobszarowe gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha.
Pozytywnym zjawiskiem w strukturze gruntów Gminy Kunice jest znaczny udział lasów, który
wynosi 1641 ha i stanowi 17,7 % powierzchni całej Gminy. Pomimo bardzo szybkiego rozwoju
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenie Gminy, powierzchnia lasów powoduje
że Gmina Kunice pozostaje nadal zieloną Gminą.

Decyzje podziałowe

W 2021r. przeprowadzono 56 postępowań administracyjnych związanych z

podziałem

nieruchomości, z których 44 zakończyły się wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału.
W przypadku pozostałych postępowań:


wydano jedno postanowienie opiniujące pozytywnie projekt podziału, po którym
wnioskodawca nie wystąpił o wydanie decyzji w sprawie;



wydano 2 postanowienia opiniujące negatywnie projekt podziału;



1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania ze względu na brak uzupełnienia po
otrzymanym wezwaniu;



wydano 2 decyzje odmowne ze względu na brak zgodności z przepisami oraz 2 decyzje
o odmowie wszczęcia postępowania w związku z brakiem podstawy prawnej;



wydano 4 decyzje umarzające postępowanie ze względu na wycofanie przez
wnioskodawców złożonych wniosków.

Dla porównania w roku 2020r. przeprowadzono 37 postępowania, z których 33 zakończyło się
wydaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
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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 33 podziały nieruchomości. 7 decyzji wydanych zostało na podstawie art. 95
ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. wydzielenie działki niezbędnej do korzystania z
budynku mieszkalnego. Pozostałe 4 decyzje wydano w związku z uregulowaniem spraw własności,
głównie poprawą warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości jest procedurą dwuetapową,
która polega na zaopiniowaniu w formie postanowienia wstępnego projektu podziału
w pierwszym etapie oraz wydaniu decyzji zatwierdzającej podział w drugim etapie.
W 2021 roku średni czas rozpatrzenia wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
(etap 1) wynosił 13 dni (minimalnie 3 dni, maksymalnie 33 dni). Dotyczy to sytuacji, gdy
wnioskodawca złożył kompletny wniosek, niewymagający uzupełnienia. W przypadku
konieczności wezwania do usunięcia braków, czas rozpatrzenia sprawy wydłużał się odpowiednio
do wyznaczonego czasu oczekiwania na dostarczenie brakującej dokumentacji, średnio o ok. 1421 dni. Średni czas wydania decyzji zatwierdzającej podział (etap 2) wynosił natomiast 9 dni (min.
1 dzień, maksymalnie 30).
Pierwszy etap postępowania podziałowego z reguły trwa dłużej ze względu na konieczność
wnikliwego zbadania wszystkich okoliczności sprawy (m.in. prawa właścicielskie, dostęp do drogi,
zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją WZ lub przepisami
odrębnymi) oraz dokonania niezbędnych pomiarów powierzchni czy odległości projektowanych
działek i ich elementów jak np. linie zabudowy czy służebności drogowe. Drugi etap postępowania
polega na sprawdzeniu czy badane wcześniej okoliczności nie uległy zmianie i czy ostateczny
projekt podziału jest zgodny ze wstępnym projektem, co pozwala na szybsze rozpatrzenie sprawy.
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Program opieki nad zabytkami
Uchwała Rady Gminy Kunice nr XIX/112/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania
oraz postepowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach umożliwia udzielanie dotacji z budżetu gminy osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku na
wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem.

INFRASTRUKTURA GMINNA I INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU
2021
Infrastruktura drogowa w Gminie Kunice

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. Zarządca
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 2020 i 2021 przedstawia poniższa tabela:
Kategoria drogi
Droga publiczna krajowa nr 94
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Drogi wewnętrzne gminne

Długość [km] w 2020 r.
6,8
59
18,3
57,1

Długość w [km] w 2021 r.
6,8
59
18,3
57,1

Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej.

W 2020 zrealizowano 2 inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej.
Łącznie przebudowano 0,745 km dróg wewnętrznych za kwotę 715 282,28 zł
Lp Nazwa zadania
1 Przebudowa dróg
wewnętrznych w
Kunicach ul.
Wioślarska

2.

Przebudowa drogi
wewnętrznej dz. nr
280, 285 w m.
Rosochata.

Zakres robót
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 przykanalikami – 6 szt.
Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego :
435 m2
Nowa nawierzchnia asfaltowa drogi ze zjazdami
na posesje o długości 445 mb i szer. 5,00 m.
Ściek z prefabrykatów betonowych o dł. 101 mb
Bariery stalowe zabezpieczenie skarpy rowu 88
mb
Odtworzenie rowu drogowego 210 mb
Razem

Koszt [zł]
325 535,00

389 709,28

715 282,28

W roku 2021 ze względu na pandemię COVID 19 nie realizowano inwestycji drogowych.
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Porównanie ilości inwestycji drogowych oraz wydatkowanych środków w latach 2020-2021.

Inwestycje drogowe w latach 2020-2021
zł800 000,00
zł700 000,00
zł600 000,00
zł500 000,00
zł400 000,00
zł300 000,00
zł200 000,00
zł100 000,00
zł2020

2021

Remonty dróg gminnych.

W 2020 roku wykonano szereg robót utrzymaniowych. Najważniejsze przedstawiono w
poniższej tabeli.
Lp
1
2
3

4
5

Nazwa zadania
Remont chodnika w Jaśkowicach Legnickich
Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Pątnów
Legnicki oraz m. Grzybiany
Wyrównanie i profilowanie zdeformowanych
nawierzchni żwirowych i tłuczniowych na terenie
Gminy
Wykonanie poziomego oznakowania dróg
Remont nawierzchni drogi ulica Miodowa w Kunicach
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23 000,00
79 350,00
31 242,00

4300,00
29 300,00
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6
7
8
9.
10
11
12
13

Remont cząstkowy nawierzchni dróg grysami i emulsją
( Patcher )drogi na terenie Gminy
Wymiana na nowe wiat przystankowych 3 szt.
Naprawa kanalizacji burzowej w m. Kunice oraz
w m. Ziemnice
Kompleksowe mycie wiat przystankowych przy
drogach na terenie Gminy
Remont peronów przystanków autobusowych w m.
Kunice, Spalona , Ziemnice
Remont peronów przystanków autobusowych
w m. Rosochata, Szczytniki Nad Kaczawą, Bieniowice
Naprawa wiat przystankowych w tym wymiana
wybitych szyb
Remont nawierzchni dróg masą asfaltową na zimno
Razemm

12 851,00
17 200,00
4500,00
11 599,99
4500,00
4950,00
4500,00
6305,00
233 557,99

W 2020 roku wykonano roboty utrzymaniowe związane z infrastrukturą drogową na kwotę :
233 557,99 zł.

W 2021 roku wykonano szereg robót utrzymaniowych. Najważniejsze przedstawiono w
poniższej tabeli.
Lp Nazwa zadania
1 Kunice ulice: Ciepła, Staropolska, Słoneczna, Plażowa,
Tęczowa, Bieniowice droga wewnętrzna dz. nr 218,
2 Wykonanie remontu dojścia do posesji przy drodze
wewnętrznej dz. nr 285 w m. Rosochata w zakresie:
napawa uszkodzonego murka oporowego, wymiana
kręgu betonowego dn 500 mm, naprawa barierki
ochronnej
3 Wyrównanie i profilowanie zdeformowanych
nawierzchni żwirowych i tłuczniowych na terenie Gminy
4
Remont odwodnienia skrzyżowania ulic Tęczowej i
Żeglarskiej w Kunicach.
5
Remont odwodnienia ulica Lipowa w Grzybianach.
6 Dostawy znaków drogowych i słupków wraz z
montażem
7 Remont cząstkowy nawierzchni dróg grysami i emulsją
(Patcher )drogi na terenie Gminy
8 Wyrównania nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie i
będących w administracji Gminy Kunice.
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Koszt [zł]
12 546,00
3 690,00

50 486,4
6 150,00
6 150,00
2 046,99
75 392,61
11 734,20
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9

10
11
12
13
14
15

Remont pobocza drogi wewnętrznej dz.322 w Pątnowie
Legnickim w zakresie uporządkowania zielni oraz
nadania właściwego spadku.
Dostawa i montaż progów zwalniających
Remont
uszkodzonych
nawierzchni
z
kostki,
ul. Ogrodowa w Ziemnicach, ul. Kunicka w Grzybianach
Wykonanie 2 szt. progów zwalniających z kostki
betonowej w ciągu ul. Łąkowej w Grzybianach
Zakup i montaż 3 wpustów ulicznych żeliwnych
burzowych w drogach wewnętrznych
Dostawa i montaż wiat przystankowych, zakup szyb
przystankowych
Zakup kruszywa na potrzeby równania dróg
Razem

3 690,00

4 305,00
3 690,00
7 380,00
2 400,00
28 726,65
90 036,00
302 273,85

W 2021 roku wykonano roboty utrzymaniowe związane z infrastrukturą drogową na kwotę :
302 273,85 zł.

Porównanie ilości wydatkowanych środków na roboty utrzymaniowe związane z
infrastrukturą drogową w latach 2020-2021 r.

Roboty utrzymaniowe w latach 2020-2021
zł350 000,00
zł300 000,00
zł250 000,00
zł200 000,00
zł150 000,00
zł100 000,00
zł50 000,00
zł2020
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Ilość wydanych uzgodnień zajęcia pasa drogi:

Rok 2020 - 203.
Rok 2021 - 256.

Ilość wydanych decyzji dotyczących zajęcia pasa drogi:

Rok 2020 - 7.
Rok 2021 - 20.

Udzielone odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Rok 2020 - 31.
Rok 2021 - 62.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
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 oraz od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Legnicy dla części miejscowości Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów).
Natomiast pozostałe zwodociągowane miejscowości są zasilane z ujęcia głębinowego
w Lisowicach. Ścieki z terenu gminy są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Legnicy przy ul.
Spokojnej. Za prawidłową eksploatację sieci wodociągowej dla miejscowości: Kunice, Ziemnice,
Grzybiany oraz sieci kanalizacja sanitarnej dla wszystkich miejscowości gminy Kunice odpowiada
Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich. 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 siedzibą w Prochowicach. Długość sieci wodociągowej wynosi
Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

str. 50

78,5 km, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 103,36 km. W przeciągu minionego roku do
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przyłączyło się ok. 30 nowych odbiorców.
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej

Odsetek mieszkańców korzystających
z sieci wodociągowej [%]
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Inwestycje realizowane w 2021r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Inwestycje zrealizowane przez podmioty prywatne:
 Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110PE o długości 183,0 m i kanalizacji sanitarnej
DN 200PVC o długości 183,0 m na dz. 322 512/7 512/8 w miejscowości Pątnów
Legnicki. Wartość inwestycji wyniosła 223 069,54 zł, z czego 118 219,30 zł to wkład
przyszłych mieszkańców.
 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 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.
 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 61,50m
w miejscowości Bieniowice – wartość inwestycji 15 000,00 zł z czego Gmina wykupiła
ww. sieć za 30% tj. 4 500,00 zł. Sieć została przejęta w 2021r., płatność również została
dokonana w 2021r.
 Przejęcie od prywatnego inwestora sieci wodociągowej o długości 67,10m
w miejscowości Szczytniki Małe ul. Różana – wartość inwestycji 19 388,80 zł z czego
Gmina wykupiła ww. sieć za 30% tj. 5 816,64 zł. Sieć została przejęta w 2021r.,
płatność również została dokonana w 2021r.
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Prace dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez utworzenie ZUK
sp.zo.o.

Gmina Kunice z dniem 1 czerwca 2021r. powołała do życia spółkę gminną – Zakład Usług
Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem miała być
realizacja zadań własnych Gminy Kunice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzanie ścieków. Podmiot ten ma w pierwszej kolejności pełnić rolę
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc odpowiadać za dostawę wody
w miejscowościach: Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) i Ziemnice oraz
odprowadzanie ścieków na terenie całej Gminy.
Pełne wyodrębnienie organizacyjne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
utworzenie spółki przez Gminę miało przyczynić się do usprawnienia zarządzania procesami
technologicznymi oraz podniesienia poziomu bezpośredniej obsługi odbiorców usług.

Wydatki na działalność wodociągowo-kanalizacyjną w 2021r.
Łączna wartość wydatków na działalność wodociągowo-kanalizacyjną w 2021r. wyniosła
93 764,65 zł z czego:


zakupiono 1 nową pompę do przepompowni ścieków o wartości 7 194,71 zł



przeprowadzono 32 remonty kapitalne pomp, wartość napraw wyniosła 68 203,64 zł.

Melioracje
W 2021r. w zakresie melioracji wykonano:


konserwację rowu w granicach działki nr 255 we wsi Bieniowice. Inwestycja polegała na
jego udrożnieniu poprzez wykoszenie traw i usunięcie nadmiernie rozrosłych krzewów.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 100,01zł;
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konserwację rowów w granicach działek 585/1, 585/2, 583, 526/1, 526/2, 532
w miejscowości Szczytniki Nad Kaczawą. Inwestycja polegała na ich oczyszczeniu
z nadmiernie rozrosłych krzewów. Łączny koszt inwestycji wyniósł 12 000,00zł;



udrożnienie przepustu na rowie w granicach działki nr 119/5 w miejscowości Kunice.
Inwestycja

polegała

na

udrożnieniu

przepustu

poprzez

jego

oczyszczenie

z nagromadzonego namułu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1500,00zł;


konserwację rowu w granicach działki nr 119/5 w miejscowości Kunice. Inwestycja
polegała na oczyszczeniu i częściowym odtworzeniu rowu poprzez usunięcie namułu oraz
leżących drzew i krzewów, skarpowaniu brzegów i dna rowu. Łączny koszt inwestycji
wyniósł 12 300,00zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997r. reguluje działania podejmowane przez organy
administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt. Art. 11a ust 1 niniejszej ustawy określa
obowiązek uchwalenia corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W 2021 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;



zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację
i kastrację;



zapewnienie niezbędnej pomocy weterynaryjnej;



opieka nad wolnożyjącymi kotami.

Całkowity koszt realizacji Programu w 2021r. wyniósł 52 822,20 zł, z czego ponad połowę
środków, tj. 33 492,00 zł przeznaczono na zapewnienie niezbędnej pomocy weterynaryjnej,
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt, które nie
zostały adoptowane. Środki w kwocie 11 600,00 zł zostały przeznaczone na zapewnienie opieki
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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 4 270,00 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 3 460, 20 zł. Procentowy udział wydatków na
poszczególne kategorie przedstawia poniższy wykres.

7% 8%
22%

sterylizacja i kastracja
dzikie zwierzęta
odłowienie i pomoc wet.

63%

zakup karmy

W 2021r. odłowiono 7 bezpańskich psów oraz 13 kotów. Z odłowionych zwierząt 1 kot został
przekazany do adopcji, a 2 psy zwrócono właścicielom, których udało się odnaleźć dzięki
ogłoszeniom umieszczanym w mediach społecznościowych. Pozostałe zwierzęta przekazano do
adopcji. Sterylizacją i kastracją objęto łącznie 23 wolno żyjące koty. W wyniku uszkodzeń
doznanych podczas wypadku drogowego uśpieniu poddano 1 psa. W porównaniu do roku 2020
dane liczbowe przy odławianiu bezpańskich zwierząt przedstawiają się podobnie, ponieważ
odłowiono 9 psów a kotów 10. Różnica widoczna jest w przypadku sterylizacji której w roku
2020r objęto aż 38 wolnożyjących kotów w roku poprzednim 23.

Pomoc weterynaryjna

zapewniona została także dla dzikich zwierząt. Najczęściej interwencje dotyczyły ptaków
szponiastych, saren i jeży. Do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z terenu gminy w 2021r.
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przyjęto: 3 myszołowy zwyczajne, 3 pustułki, 2 jeże zachodnie oraz czaplę siwą, mewę białogłową,
gawrona i kawkę.

Zasób mieszkaniowy Gminy Kunice
Kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z 21 czerwca 2001r
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. 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
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. W celu wykonywania zadań Gmina może także
wynajmować lokale od innych właścicieli.
Zasób mieszkaniowy stanowi mienie komunalne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnych
Wojewody w oparciu o spisy inwentaryzacyjne oraz aktu notarialnego nieodpłatnego przejęcia
lokali mieszkalnych we wsi Rosochata od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu
byłej Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20 grudnia 2012 r. oraz 28 października 2016 r.,
celem realizacji zadań własnych Gminy.
W zasobie Gminy Kunice w 2021 roku znajdowało się 17 lokali mieszkalnych w tym 4 lokale
socjalne. W budynkach stanowiących w całości własność Gminy Kunice znajduje się 9 lokali
mieszkalnych, natomiast w budynkach stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi
posiadamy 8 lokali. Budynki, w których posiadamy lokale mieszkalne znajdują się w
miejscowościach: Miłogostowice, Kunice, Rosochata, Spalona, Pątnów Legnicki . W roku 2021
Gmina dokonała sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku nr 37
w miejscowości Rosochata.
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Położenie lokali:


4 lokale mieszkalne, w tym 2 stanowią lokale socjalne położone są w miejscowości
Miłogostowice. 3 lokale znajdują się w budynku stanowiącym w całości własność gminy
oraz 1 lokal w budynku stanowiącym współwłasność z osoba fizyczną,



4 lokale mieszkalne znajdują się w budynkach Szkoły Podstawowej: w Kunicach oraz w
Spalonej,



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



7 lokali mieszkalnych w tym 2 socjalne znajdują się w

budynkach stanowiących

współwłasność z osobami fizycznymi w miejscowości Rosochata.


1 lokal mieszkalny mieści się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność gminy w
miejscowości Pątnów Legnicki numer 30C.

Lokale mieszkalne oraz socjalne stanowiące własność Gminy posiadają najemców, oprócz
lokalu socjalnego

numer 22 w

budynku numer 78 klatka C w

Rosochatej oraz lokalu

mieszkalnego w Pątnowie Legnickim 30C. Lokal w Rosochatej nie posiada najemcy ze względu
na zbyt małą powierzchnię, natomiast budynek w Pątnowie Legnickim nadal wymaga dalszych
remontów. Z najemcami lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych podpisane są umowy najmu.
Z najemcami lokali mieszkalnych podpisane są umowy najmu na czas nieoznaczony. Natomiast
z najemcami lokali socjalnych umowy najmu podpisane są na czas oznaczony, które są
przedłużane w formie aneksu do umowy. 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 ul. B. Bilsego 1-15. Gmina przejmując nieodpłatnie mieszkania
w tych blokach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu stała się również
członkiem Wspólnot.
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Analiza potrzeb.
Gmina nie ma możliwości pozyskiwania lokali mieszkalnych na swoim terenie. Jedyną instytucją
do której możemy zwrócić się o przekazanie nieodpłatne lokali mieszkalnych jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. W związku z powyższym Gmina wystosowała już
kilkakrotnie pisma do Krajowego Ośrodka o nieodpłatne przekazanie lokali do naszego zasobu.
Stanowisko Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest następujące: nieodpłatne przekazanie
lokali na rzecz gminy Kunice będzie mogło nastąpić tylko pod warunkiem zapisu w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego –

zgodnie z ustawą

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1491
z zm.) art. 24 ust.5 pkt.1 lit.C ustawy – że Gmina przeznacza pozyskany zasób pod pomoc
społeczną jako mieszkania socjalne. W chwili obecnej trwają zmiany do studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą m. in zapisów

dotyczących

lokali

mieszkalnych KOWR-u, których przyjęciem jest zainteresowana Gmina. Lokale, które gmina
chciałaby przejąć od Krajowego Ośrodka we Wrocławiu, w sprawie którym wysłane zostały
pisma to: 1 lokal mieszkalny w Kunicach,

3 lokale w Jaśkowicach Legnickich, 6 lokali

w Ziemnicach i 4 lokale w Golance Górnej. Część z w/w lokali posiada najemców. Przejęcie tych
lokali

nie zaspokoi

w pełni naszych potrzeb

mieszkaniowych. Zaspokojenie potrzeb

mieszkaniowych potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy jest bardzo trudne.

Polityka czynszowa.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/19 z dnia 11 lutego 2019 r. stawka bazowa czynszu za lokale
mieszkalne na terenie gminy Kunice od dnia 1 czerwca 2019 r., wynosi 3,00 złotych za 1 m kw.
powierzchni użytkowej mieszkania. Uchwała Rady Gminy przewiduje stopniowe dojście stawek
czynszu za 1 m kw. do poziomu 0,10 % kwoty odtworzenia 1 m kw. budynków mieszkalnych.
Kwota odtworzenia 1 m kw. budynków mieszkalnych ustalana jest

przez

Wojewodę

Dolnośląskiego w obwieszczeniu. Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30
września 2021 r., kwota odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
wynosi 4996,00 złotych, stawka czynszu do poziomu 0,10 % to kwota 4,99 złotych za 1 m kw.
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powierzchni użytkowej mieszkania. W stosunku do roku poprzedniego wysokość czynszu nie
uległa zmianie. Zasadne jest dokonanie podwyżki czynszu mieszkaniowego.
W 2021 roku przeprowadzono remont budynku w Pątnowie Legnickim 30C. Nieruchomość
powyższą otrzymaliśmy w drodze spadku w 2020r. Budynek ten w dalszym ciągu wymaga
nakładu finansowego.
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W 2021 roku zrealizowaliśmy następujące zadania inwestycyjne, które zostały nam zlecone w ramach posiadanego budżetu. W
stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek , środki wydane w 2020 r to 2 044 712,82 gdzie w roku 2021 to 635 569,00zł.
Lp. Nazwa inwestycji i opis

Krótki opis

Wartość
zadania

1

Adaptacja pomieszczeń budynku dawnego Ośrodka

Adaptacja pomieszczeń budynku dawnego Ośrodka 132 500,00

Zdrowia w Jaśkowicach Legnickich na potrzeby ZUK Sp. z

Zdrowia w Jaśkowicach Legnickich na potrzeby ZUK Sp.

o.o. w Kunicach

z o.o. w Kunicach
Na prace składały się min:
a) remont drzwi i wrót do garażu, zaimpregnowanie
preparatem ppoż. belek drewnianych lub obicie belek,
malowanie ściany zewnętrznej garażu
b) wstawienie krat, drzwi w pomieszczeniach piwnicy,
c) wykonanie toalety, prysznica, pisuaru wraz z
podejściami w pomieszczeniach piwnicy,
d) remontu pomieszczeń wc na I p, przebudowę
zadaszenia nad wejściem do budynku
e) wykonanie gniazd wtykowych, oświetlenia oraz
ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy,
f) wykucie i wstawienie 4 drzwi z zamkiem, rozebranie
ściany, malowanie pomieszczeń na I piętrze,
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g) wykonanie instalacji komputerowej,
h) położenie paneli podłogowych oraz oświetlenia w
pomieszczeniach na I piętrze,
i) montaż alarmu.
2
3
4

Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Golance

Ogrodzenie działki przeznaczonej na plac zabaw, fundusz 20 000,00

Górnej dz. 127/46

sołecki Golanka Górna

Wyposażenie placu zabaw w urządzenia dz. 174/6

Zakup urządzeń na plac zabaw- wymiana, fundusz sołecki

Jaśkowice Legnickie

Jaśkowice Legnickie

Budowa miejsca sportowo- rekreacyjnego w Pątnowie

Nasadzenie drzew, wykonanie dokumentacji projektowej

Legnickim

dotyczącej budowy miejsca sportowo- rekreacyjnego w

(dz. Nr 118)

Pątnowie Legnickim ( dz. Nr 118).

19 428,00

20 000,00

Przedmiotowy teren przeznaczony ma być na cele sportowo
rekreacyjne, posiadamy już dokumentację projektową
dotyczącą ww. budowy. Nasza Gmina poczyniła już wstępne
kroki mające na celu uporządkowanie terenu, zakupiliśmy
także część urządzeń które będą wbudowane w tą działkę

5

Budowa sali gimnastycznej (wraz z zapleczem i

Inwestycja obejmuje projekt budowlany budowy sali

zagospodarowaniem) na działce 271 w Bieniowicach

gimnastycznej z zapleczem sportowym i socjalnym dla
uczniów.
Sala gimnastyczna zaprojektowana jest, aby na
głównej płycie sportowej zmieściły się
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9 280,00

pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki.
Widownia zasiadać będzie na rozsuwanych trybunach.
Budynek na planie zbliżonym do prostokąta o zwartej
bryle, dwu kondygnacyjny.
Projektowany obiekt będzie dostosowany do
korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające
się na wózkach inwalidzkich. W przyziemiu budynku
przewidziano łazienką wyposażoną w natrysk,
umywalkę i ustęp dla osób
niepełnosprawnych/.Projektowany obiekt zostanie
wyposażony w instalację fotowoltaiczną .
6

Remont chodnika przy ul. Legnickiej

Sporządzono dokumentację do zgłoszenia robót oraz 29 853,00

Grzybiany - zakup materiałów

zakupiono kolejną partię materiałów do remontu
chodnika który planowany jest w 2022 r.

7

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Wykonano przebudowę schodów wejściowych do budynku. 104 434,00

poddasza Urzędu Gminy Kunice

W oparciu o ekspertyzę techniczną w zakresie budowlanym i
ochrony

przeciwpożarowej

dotyczącą

rozwiązania

zamiennego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa
pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach
techniczno- budowlanych uzgodnioną postanowieniem
Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej
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Straży Pożarnej we Wrocławiu sporządzono dokumentację
projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Realizację przebudowy zaplanowano na 2022 r.

8

9

Kontynuacja wykonania oświetlenia boiska

Wykonano część robót budowlanych polegających na

sportowego w Rosochatej

ułożeniu kabli w gruncie.

Budowa Świetlicy Wiejskiej w

Zakończono realizację inwestycji. Uzyskano pozwolenie

Ziemnicach

na

użytkowanie

obiektu.

Przekazano

10 000,00

250 301,00

obiekt

użytkownikowi (GOKiS)
10

Przebudowa budynku po banku na dz .nr 63/15,obręb

Klub Senior+

Wykonano dokumentację projektową , uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę, podpisano umowę z wykonawcą o
wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania w 2022
r. w ramach zadania niewygasającego

Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Rosochatej

Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego wsi 15 496,00

wraz z montażem oraz demontażem starego ogrodzenia

Rosochata

Kunice wraz ze zmianą sposobu użytkowania GOPS oraz

11

24 277,00

wzdłuż dz. 344/6, 344/15

Razem:

635 569,00 zł
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PROGRAMY GMINNE ZREALIZOWANE W ROKU 2021

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KUNICE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Na terenie Gminy Kunice w 2021 roku realizowany był roczny „Program współpracy
Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021” przyjęty Uchwałą Nr XXII/143/20 Rady Gminy w Kunicach
z dnia 26 listopada 2020 r. w spawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021. Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 roku.
OCENA REALIZACJI PROGRAMU W OPARCIU O MIERNIKI

Wyszczególnienie
Wysokość środków finansowych na realizację
programu zaplanowanych w budżecie gminy ogółem
w tym z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2020 rok
(zł)
60.000,00

40 000,00

10.000,00

10 000,00

10,000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

3 000,00

25.000,00

20 000,00

15.000,00

0,00

35 491,50

15 450,00

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
przeciwdziałania i uzależnienia patologiom
społecznym
wypoczynek dzieci i młodzieży
Wysokość środków finansowych przekazanych
organizacjom pozarządowym na wspieranie
realizacji zadań publicznych w formie dotacji ogółem
w tym z zakresu:

2021 rok
(zł)
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Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym
Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
przeciwdziałania i uzależnienia patologiom
społecznym
wypoczynek dzieci i młodzieży
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
Liczba organizacji pozarządowych, którym gmina
udzieliła wsparcia na realizację zadań publicznych
Liczba ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe w otwartych konkursach ofert
Liczba umów zawartych na realizację zadań
publicznych

0,00

0,00

0,00

3 000,00

6 300,00

800,00

10 000,00

0,00

19 191,50

11 650,00

0,00
2

0,00
1

5

4

7

6

5

4

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom w 2021 roku w ramach otwartych
konkursów ofert – wyniosła ogółem 15 450,00 zł i została w pełnej wysokości wykorzystana.

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.
Ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19 w 2021 roku nie były realizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyjazdy studyjne, warsztaty,
szkolenia oraz doroczny kongres odnowy wsi.
W celu zaktualizowania Sołeckich Strategii Rozwoju w sołectwach Grzybiany,
Bieniowice i Pątnów Legnicki przeprowadzono spotkania z Moderatorami Odnowy Wsi
opracowano projekty Sołeckiej Strategii Rozwoju ww. miejscowości na najbliższe lata.
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY KUNICE
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 2021 zgodnie z uchwałą nr XXV/164/21 Rady Gminy Kunice z dnia 25 lutego
2021 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w obrębie Piotrówek.
Zakończono dwie procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Kunice:


Nr XXXII/204/21 z dnia 27 września 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Kunice i
Jaśkowice Legnickie,



Nr XXXIV/225/21 z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 539, 284/176, 284/177,
284/178, 284/179 oraz 284/69 (część), obręb Spalona.

W ubiegłym roku na opracowanie miejscowych planów wydatkowano łączną kwotę 57 810,00
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 2021 kontynuowano opracowanie
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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:


V - Opracowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego projektu "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice" –
uchwała tekst i rysunki.



VI - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice".

Rozpoczęto Etap VII - opiniowanie i uzgadnianie projektu studium.
Łączna wartość poniesionych w roku 2021 kosztów na realizację ww. etapów wyniosła
30 750,00 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 2021 roku wydanych zostało 122 decyzji o warunkach zabudowy oraz
26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączny koszt opracowania decyzji
w 2021 r. wyniósł 73 535,55 zł.
Poniżej przedstawiono ilość wydanych decyzji z podziałem na rodzaj planowanej
inwestycji (opracowanie własne).
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Decyzje o warunkach zabudowy w roku 2021
zabudowa mieszkaniowa

62

garaże, magazyny, bud. gospodarcze

8

zabudowa usługowa

2

OZE (fotowoltaika)

7

przeniesienie decyzji

24

zmiana decyzji

4

inne

15
0
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40

50
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70

ilość wydanych decyzji [szt.]

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w roku 2021
sieć gazowa

5

sieć wodociągowa i kanalizacyjna

5

drogi i infrastruktura drogowa

7

sieć energetyczna

4

inne

5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ilość wydanych decyzji [szt.]

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 zagospodarowani terenu. Wzrost ten prezentuje poniższa tabela
oraz wykres:

Lp.

Rok

Ilość wydanych decyzji w

wydania

danym roku

Rodzaj wydanej decyzji

pozytywna

odmowna

Zmiana

decyzji

kalendarzowym

1

2014

31

24

3

4

2

2015

48

40

4

4
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3

2016

73

55

2

16

4

2017

84

65
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5

2018

91

56

5

30

6

2019

88

64

5

19

7

2020

112

84

5

23

8

2021

122

82

13

27

Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach
2014 -2021
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Postępowanie o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
rozpoczyna się z chwilą złożenia do Wójta stosownego wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami. W razie braków formalnych wniosku, inwestor jest wzywany do jego
uzupełnienia. Po wszczęciu postępowania i przygotowaniu projektu decyzji wraz z analizą
warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów
odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację
inwestycji Wójt zobowiązany jest dokonać uzgodnień z szeregiem organów i podmiotów,
wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po uzyskaniu niezbędnych ze względu na rodzaj planowanej inwestycji uzgodnień, Wójt
wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W 2021 roku średni czas od momentu wpływu wniosku do wydania decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy wynosił 80 dni. W odniesieniu do decyzji mających na celu ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2021 średni czas trwania procedury
administracyjnej wynosił 63 dni. Na długość prowadzonych postępowań, w szczególności
wpływa konieczność uzupełniania wniosków przez Inwestorów oraz czas dokonywania
uzgodnień z organami współdziałającymi.

Poza

prowadzonymi postępowaniami

w sprawie

ustalenia

warunków zabudowy

i zagospodarowania terenu każdego roku Urząd Gminy Kunice wydaje liczne dokumenty
na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(mpzp) oraz obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kunice (suikzp). Pomimo, iż pokrycie miejscowymi planami nie jest duże
(ok 13% terenu gminy) w ubiegłym roku wydano 97 wypisów i wyrysów z mpzp/suikzp oraz
261 zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp/suikzp.
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Decyzje podziałowe
W 2021r. przeprowadzono 56 postępowań administracyjnych związanych z

podziałem

nieruchomości, z których 44 zakończyły się wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału.
W przypadku pozostałych postępowań:


wydano jedno postanowienie opiniujące pozytywnie projekt podziału, po którym
wnioskodawca nie wystąpił o wydanie decyzji w sprawie;



wydano 2 postanowienia opiniujące negatywnie projekt podziału;



1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania ze względu na brak uzupełnienia po
otrzymanym wezwaniu;



wydano 2 decyzje odmowne ze względu na brak zgodności z przepisami oraz 2
decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w związku z brakiem podstawy prawnej;



wydano 4 decyzje umarzające postępowanie ze względu na wycofanie przez
wnioskodawców złożonych wniosków.

Dla porównania w roku 2020r. przeprowadzono 37 postępowania, z których 33 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 33 podziały nieruchomości. 7 decyzji wydanych zostało na
podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. wydzielenie działki niezbędnej
do korzystania z budynku mieszkalnego. Pozostałe 4 decyzje wydano w związku z
uregulowaniem spraw własności, głównie poprawą warunków zagospodarowania sąsiednich
nieruchomości.
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ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Zadania Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikają między innymi z
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r.,
poz. 888).
W 2021r. Gmina Kunice realizowała odbiór odpadów komunalnych na podstawie umowy
z firmą wybraną w odpowiednim trybie zamówień publicznych. Usługę zagospodarowania
odpadów komunalnych Gmina Kunice powierzyła Gminie Legnica na podstawie uchwały Rady
Gminy Kunice numer XXVII/176/21 z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego między Gminą Kunice a Gminą Legnica w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz porozumienia międzygminnego z dnia 10
czerwca 2021r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021, poz. 3465).
W 2021r. w Gminie Kunice system gospodarowania odpadami komunalnymi był
regulowany poprzez następujące akty prawne:
1.

Uchwała Rady Gminy Kunice nr XX/133/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunice (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z dnia 14 października 2020r., poz. 5618 – data wejścia w życie
29 października 2020r.)

2.

Uchwała Rady Gminy Kunice nr XX/134/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 14 października 2020r., poz. 5619 –
data wejścia w życie 29 października 2020r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.)

3.

Uchwała Rady Gminy Kunice nr XX/136/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie wyboru
metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
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ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Kunice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dnia 14 października 2020r., poz. 5621 – data wejścia w życie 29 października 2020r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.)
4.

Uchwała Rady Gminy Kunice nr XI/54/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2015r. poz. 5345)

5.

Uchwała Rady Gminy Kunice nr XX/144/20 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2020r., poz. 6678)

6.

Uchwała Rady Gminy Kunice nr XXIII/160/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2013r. poz. 459)

7.

Uchwała nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawowe założenia obowiązujące w systemie gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Kunice:
1. Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Kunice w tym zamieszkałe jak i
niezamieszkałe (firmy warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne etc.) są
zobowiązane 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 opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

str. 73

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, 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
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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, 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
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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
Koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych wyniosły 3.122.261,79 zł.

Koszty poniesione w 2021 roku w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Wyszczególnienie
Dochody A

Plan na dzień

Wykonanie na dzień

%

31.12.2021r. (w zł)

31.12.2021r. (w zł)

Wykonania

2.455.900,00

2.201.532,13

89,64

2.450.000,00

2.193.849,83

89,54

2.100,00

3.651,30

173,87

1.800,00

1.815,60

100,87

2.000,00

2.215,40

110,77

3.802.652,16

3.488.914,35

91,75

3.334.688,05

3.122.261,79

93,63

303.750,72

234.879,89

77,33

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
Wydatki B
Koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
Koszty obsługi administracyjnej
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
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Koszty edukacji ekologicznej w
zakresie prawidłowego postępowania

4.863,99

4.863,99

100,00

159.350,00

126.909,28

79,64

- 1.346.752,16

- 1.287.382,22

z odpadami komunalnymi
Koszty tworzenia i utrzymania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
RÓŻNICA (A-B) DEFICYT

W dniu 28 marca 2022r. zostało złożone do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawozdanie Wójta z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Termin złożenia
sprawozdania upływał w dniu 31 marca 2022r.

Sprawozdanie jest składane przez Wójta Gmina Kunice na podstawie danych pochodzących
głównie ze sprawozdań rocznych podmiotów prowadzących działalność polegającą na odbiorze
odpadów z terenu Gminy, poprzez Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce
Odpadami (BDO).

Jednym z głównych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest
osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Zgodnie z art. 3aa. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13
września 1996r. gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:


przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co
najmniej 50% wagowo;



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.
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Natomiast, zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gminy
są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych w wysokości co najmniej:


20% wagowo – za rok 2021;



25% wagowo – za rok 2022;



35% wagowo – za rok 2023;



45% wagowo – za rok 2024;



55% wagowo – za rok 2025;



56% wagowo – za rok 2026;



57% wagowo – za rok 2027;



58% wagowo – za rok 2028;



59% wagowo – za rok 2029;



60% wagowo – za rok 2030;



61% wagowo – za rok 2031;



62% wagowo – za rok 2032;



63% wagowo – za rok 2033;



64% wagowo – za rok 2034;



65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza
się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.
Według art. 3c cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

str. 78



do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;



do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Nowelizacja ustawy nakłada także na gminy od 2025 r. obowiązek nieprzekraczania
poziomu składowania odpadów w wysokości:


30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;



20% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;



10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Osiągnięte poziomy:
W roku 2020


ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2020 r. – 35%),



recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 82% (wymagany poziom w
2020 r. – 50%),



recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 545 % (wymagany poziom
w 2020 r. – 70%),



Odnośnie obliczonego poziomu składowania odpadów komunalnych w roku 2021r.
wyniósł on 13,36 %.
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W roku 2021


ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania – 1%,



recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 45,2%
(wymagany poziom w 2021 r. - 20%),



recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne –98%,



Odnośnie obliczonego poziomu składowania odpadów komunalnych w roku 2021r.
wyniósł on 9,21 %.

Wyliczony osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych wyniósł 45,20 %. Łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła
551,33 Mg (Ton), łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wyniosła 3491,211 Mg (Ton), natomiast łączna masa odpadów komunalnych
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 1578,252 Mg (Ton).
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Tabela nr 2 Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2021 roku z terenu Gminy Kunice.
Kod

Ilość odpadów w 2021r.

odpadu

Rodzaj odpadu

w (Mg)

150101

Opakowania z papieru i tektury

127,56

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,74

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

351,25

150107

Opakowania ze szkła

234,38

160103

Zużyte opony

13,04

170101

ex 170107

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
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wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (mieszaniny
betonu, cegieł, płytek ceramicznych)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
170107

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

38,76

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
170904

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

15,1

200121*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,029

200132

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,215

200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,252

200136

ex 200199

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(popioły z palenisk domowych)

6,423

153,24

200201

Odpady ulegające biodegradacji

1013,58

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1400,04

200307

Odpady wielkogabarytowe

75,88

Razem

3467,189

Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2021 roku z terenu Gminy Kunice w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w m. Ziemnice.
Kod

Ilość odpadów w 2021r.

odpadu

Rodzaj odpadu

w (Mg)

150101

Opakowania z papieru i tektury

3,22

150107

Opakowania ze szkła

0,56

160103

Zużyte opony

6,64

170103

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
170107

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

32,38

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
170202

Szkło

1,1

170203

Tworzywa sztuczne

3,52

170380

Odpadowa papa

2,26

170604

170904

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17
06 03
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

3,12

21,04

200102

Szkło

1,36

200110

Odzież

2,34

200121*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,012

200123*

Urządzenia zawierające freony

0,72

200128

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27

2,05

200132

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,028

200134

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,075

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

7,82

200138

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

3,26

200199

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

0,016

200201

Odpady ulegające biodegradacji

12,48

200307

Odpady wielkogabarytowe

25,46

Razem

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

130,061

str. 82

Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2021 roku z terenu Gminy Kunice przez
podmioty zbierające – punkty skupu.
Kod

Ilość odpadów w 2021r.

odpadu

Rodzaj odpadu

w (Mg)

150101

Opakowania z papieru i tektury

61,46

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

4,942

150104

Opakowania z metali

0,819

160214

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16
02 13

14,045

170401

Miedź, brąz, mosiądz

257,226

170402

Aluminium

187,33

170403

Ołów

2,55

170404

Cynk

4,153

170405

Żelazo i stal

320,303

170406

Cyna

0,062

170407

Mieszaniny metali

0,024

170411

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

31,368

Razem

884,282

W roku 2020 zostało odebranych z terenu Gminy Kunice 1457,94 Mg
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 200301, natomiast w roku
objętym raportem 1400,04 Mg zanotowano więc spadek ilości odpadów o 57,9 Mg. W zakresie
zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 150106 nastąpił wzrost w stosunku do roku
2020 o 60,47 Mg (290,78 Mg w 2020r., 351,25 Mg w 2021r.). Ilość odpadów ulegających
biodegradacji o kodzie 200201 wzrosła o 90,1 Mg (935,96 Mg w 2020r., 1013,58 Mg odebrane
od właścicieli nieruchomości oraz 12,48 Mg zebrane w PSZOK). W zakresie odpadów szkła
opakowaniowego o kodzie 150107 ilość odebranych odpadów w stosunku do 2020r. wzrosła
o 19,56 Mg.
Analizując spadek ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
jednoczesne zwiększenie ilości zmieszanych odpadów opakowaniowych można przypuszczać,
że zmiana w tym zakresie jest podyktowana lepszą segregacją odpadów przez właścicieli
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nieruchomości zamieszkałych. Natomiast wzrost w zakresie odpadów ulegających
biodegradacji wydaje się być spowodowany obserwowaną bardziej intensywną pielęgnacją
części ogrodowej właścicieli nieruchomości.
Ilość powstających na terenie Gminy odpadów komunalnych jest także powiązana z
ilością osób pozostających gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W
roku 2020 w tym systemie zanotowano 6073 osób1, natomiast w roku 2021 było to 63082
osoby, czyli o 235 osób więcej. Na podstawie obecnie dostępnych danych pochodzących z
Głównego Urzędu Statystycznego w 2020r. jeden mieszkaniec woj. Dolnośląskiego wytworzył
400 kg odpadów, co przy uwzględnieniu wzrostu ilości osób będących w gminnym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kunice spowodowałoby wzrost o 94 Mg.
Globalna ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie Gminy Kunice w
roku 2020 wyniosła - 4291,76 Mg natomiast w roku 2021 - 4481,53 Mg co daje wzrost o 189,77
Mg. Przyczyn takiego stanu można dopatrywać się w błędach statystycznych, innej ilości
mieszkańców zamieszkujących niż będących w gminnym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi czy tez w ilości zebranych odpadów przez punkt skupu, gdzie w roku 2020
zebrano łącznie 835,85 Mg odpadów, natomiast w roku 2021 884,282 Mg – różnica 48,432
Mg. Różnica może pochodzić także z faktu uruchomionego w styczniu 2021r. PSZOK w
Ziemnicach, którego działanie mogło podnieść ogólną masę odebranych i zebranych odpadów
komunalnych.
Porównując natomiast ilość odpadów poszczególnych frakcji w latach 2020-2021 dane
prezentują się następująco: odpad o kodzie 200201 odpady ulegające biodegradacji – rok 2020
935,96 Mg , rok 2021 1013,58 Mg, wzrost o 77,62 Mg; odpad o kodzie 151006 Zmieszane
odpady opakowaniowe – rok 2020 290,78 Mg , rok 2021 351,25 Mg, wzrost o 60,47 Mg; odpad
o kodzie 150107 opakowania ze szkła – rok 2020 215,38 Mg , rok 2021 234,38 Mg, wzrost o
19 Mg. Pozytywny zwrot został wykonany w ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
o kodzie 200301 gdzie w roku 2020 zostało odebranych 1457,94 Mg natomiast w roku 2021
1400,04 Mg co daje spadek o 57,9 Mg.

Osób zamieszkałych na podstawie rejestru mieszkańców gminy było natomiast 6855 czyli 782 więcej niż
wynikałoby to z danych w systemie gminnym związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
2 Osób zamieszkałych na podstawie rejestru mieszkańców gminy było natomiast 7029 czyli 721 więcej niż
wynikałoby to z danych w systemie gminnym związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
1
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W roku 2020 w stosunku do danych w roku 2019 (co było sygnalizowane w analizie
stanu gospodarki odpadami komunalnymi za ten okres) zwiększyła się natomiast o 530,49 Mg,
czyli o ponad połowę, ilość odpadów ulegających biodegradacji. W tym okresie oceniono, że
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 gminnego strumienia odpadów. Ilość odpadów ulegających
biodegradacji w stosunku do roku 2020 w 2021 wzrosła o 90,1 Mg więc dynamiczny trend
wzrostowy w powyższym zakresie wydaje się zahamowany. Większa ilość odpadów
ulegających biodegradacji może po części zostać wytłumaczona funkcjonowaniem od stycznia
2021r. PSZOKiem w m. Ziemnice, natomiast ilość odebranych w tym czasie odpadów z tej
grupy tj. 12,48 Mg nie daje końcowej informacji o dalszym wzroście. Zasadne jest w tym
kontekście wprowadzenie przez ustawodawcę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888) możliwości limitacji
odbieranych odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiących odpady komunalne, z czego Gminy nie
mogły korzystać w latach poprzedzających ostatnią nowelizację tej ustawy. W tym zakresie
Gmina Kunice będzie musiała podjąć ponadto działania kontrole, celem wyeliminowania
odpadów biodegradowalnych z monitorowanego strumienia odpadów wprowadzanych przez
właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z ulgi kompostownikowej. Działania ustawodawcy
dały niejako odpowiedź na stwierdzenia Gminy Kunice określone w analizie stanu gospodarki
odpadami komunalnymi sporządzonej za rok 2020 gdzie stwierdzono: „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
innych gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadzenie
rozwiązań w powyższym zakresie, wydaje się szczególnie istotne w kontekście wyniku
ekonomicznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zanotowanym w roku
2020r. Wyeliminowałoby to także finansowanie skrośne tj. sytuację, w której część właścicieli
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nieruchomości posiadających duże części ogrodowe, jest finansowana przez pozostałych
uczestników systemu.”

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, udało się uzyskać między innymi dzięki działającemu
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 2021r.
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Wykres nr 1 Porównanie ilości odpadów odebranych w latach 2020 - 2021 z terenu Gminy Kunice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
(pozostających w tzw. „systemie gminnym” w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, nie uwzględniono odpadów zebranych przez
punkt skupu)
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Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Kunice z dnia 31 października 2019r. w sprawie przyjęcia
regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kunice
Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć
polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych
i elewacji zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie gminy Kunice, w tym
składowanych na terenie nieruchomości.
O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe i użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, posiadający tytuł prawny do
obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunice i poniosą koszty związane z
usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest.
Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie nieruchomości zabudowane
budynkami mieszkalnymi wraz z znajdującymi się na terenie tych nieruchomości garażami,
wiatami i innymi budynkami gospodarczymi oraz altany w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej wagi wyrobów zawierających
azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
Ustalona wysokość dofinansowania do 800 zł za 1 Mg usuniętych wyrobów zawierających
azbest. Kwota ta obejmuje także koszty transportu i składowania tych odpadów na uprawnionym
składowisku odpadów. Minimalny wkład własny wnioskodawcy na 50% wszystkich kosztów
związanych z demontażem, zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest. Maksymalna kwota dofinansowania przez gminę Kunice wynosi 50%
kosztów, ale nie więcej niż 1 000 zł.
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z odtworzeniem nowego pokrycia
dachowego, prac przygotowawczych, dokumentacyjnych i innych poza demontażem,
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest i jest przyznawane wyłącznie
raz dla danego obiektu budowlanego.
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W roku objętym raportem nie wpłynął żaden wniosek w powyższym zakresie.
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 2021r. realizowała firma wybrana do realizacji zadania, zapewniająca
odpowiednie normy w zakresie akredytowanego laboratorium. Koszt monitoringu w 2021r.
wyniósł 8.868,30 zł.

Realizacja wniosków o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji na
podstawie regulacji ustawy z dnia 2 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko.

W roku objętym raportem Wójt Gminy Kunice prowadził jedno postępowanie dotyczące
określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko zatytułowanym przez inwestora jako „budowa do 9 farm
fotowoltaicznych na terenie działek numer 463, 461, 459/1, 456 o. Spalona, pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej PV Spalona o mocy do 26 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 463,
461, 459/1, 456 obręb Spalona (woj. dolnośląskie, gm. Kunice) wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, placem manewrowym i przyłączem”. Postępowanie zostało umorzone na wniosek
inwestora. W roku poprzedzającym okres raportu, tj. w 2020 Wójt Gminy Kunice prowadził
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osiemnaście postępowań celem określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanych
przedsięwzięć na terenie Gminy Kunice. Większość prowadzonych postępowań w 2020r.
dotyczyła planowanych na terenie Gminy Kunice przedsięwzięć farm fotowoltaicznych.

Porównanie ilości prowadzonych postępowań w zakresie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla planowych przedsięwzięć na terenie Gminy Kunice w latach 2020-2021
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Wykaz podmiotów w stosunku, do których Wójt Gminy Kunice wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice,
wydawanego na postawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

REGON

Adres

Decyzja

Data
ważności

390081536

Legnica,
ul.
Nowodworska
60

GP.6233.1.2015.KG

7.09.2025

391057646

Prochowice
ul. Tadeusza
Kościuszki 8

GP.6233.2.2017.KG

30.05.2027

241628482

Zabrze
ul. Szybowa 2

GP.6233.1.2019.KG

30.09.2029

607760381

383053703

Niedżwiedzice
30D/5
59-225 Chojnów

GP.6233.2.2019.KG

22.12.2029

696616875

020536831

ul. Prostynia 10F
59-223
Krotoszyce

GP.6233.1.2020.KG

31.05.2031

Lp.

Przedsiębiorca

Telefon/email

1

Legnickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych PORTO Sp. z o.o.

76/8585665
porto@porto.prochowice.pl

3

WC Serwis Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa

801133088
32/2784531
biuro@wcserwis.pl

4

EKO-MIŁ Usługi Asenizacyjne
Grzegorz Stolarski

5

PAWAR Paweł Archutowski

76/8566350
biuro@lpgk.pl
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6

Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjne i Handlowe „COM-D”
Sp. z o.o.

76/8702168
606816836
531669716
dzial@com-d.pl

390044713

ul.
Poniatowskiego
25 59-400 Jawor

GP.6233.2.2020.KG

7.01.2031

7

mToilet Sp. z o.o.

800000800
mtoilet@mtoilet.pl

382123092

ul. Toruńska 31
03-226
Warszawa

GP.6233.1.2021.KG

27.04.2031

010336146

ul. Płochocińska
29
03-044
Warszawa

GP.6233.2.2021.KG

12.11.2031

8

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

804204204
dok@toitoi.pl
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TRANSPORT PUBLICZNY

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, która reguluje świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy
Kunice. Umowa o udzielenie dotacji nr IK.59.2020.IV na 2021r. (okres roku budżetowego)
zawarta została w dniu 14.12.2020r.
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.
SIEĆ KOMUNIKACJI NA TERENIE GMINY (LICZBA OPERATORÓW + LICZBA LINII
AUTOBUSOWYCH)
Operator transportu publicznego - 1 (MPK), liczba linii autobusowych – 4
Numer linii Trasa
autobusowej

Całkowita
Ilość
Zmiana w
długość linii w kursów
stosunku do
km
2020 roku
2020 2021

„1”

20,25 km od 1711 1746 Wzrost
Huty Miedzi przy
liczby
ul. Złotoryjskiej
kursów
do Szczytnik nad
Kaczawą Pętla

Huta Miedzi (ul. Złotoryjska) –
Grabskiego - Grunwaldzka- RatajaLotnicza - Sejmowa – Szewczenki –
Marynarska- Chojnowska - HutnikówPiastowska – Senatorska – M.
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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)
„10”
PKP ul. Dworcowa – Czarnieckiego –
Niedziałkowskiego – Wrocławska –
Gwiezdna – Neptuna- Wielkiej
Niedźwiedzicy – Ziemowita- Kunice –
Spalona – Golanka Górna – Golanka
Dolna – Prochowice – Lisowice –
Mierzowice
„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
„8”
Domejki MPK – Chojnowska –
Żołnierska – Szewczenki – Hutników –
Piastowska – Senatorska – M.
Skłodowskiej
–
Głogowska
–
Kochanowskiego- okólna – Poznańska
- Toruńska – Pętla Poznańska –
Rzeszotarska
–
Rzeszotary
–
Dobrzejów – Miłogostowice
/opracowanie własne/

21,95 km (trasa 2329 2322 Spadek
w jedna stronę )
liczby
Do miejscowości
kursów
Golanka Górna 11,65 km

23,70 km (trasa 3919 3907 Spadek
w jedna stronę)
liczby
Do miejscowości
kursów
Jaśkowice
Legnickie -15,8
km w jedna
stronę

9,3 km (w jedna 1291 1317 Wzrost
stronę)
liczby
kursów

W 2021 rok w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Legnica na następujących liniach
komunikacyjnych poniesiono wydatki w wysokości:
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Linia „1” – 236.595,00 zł (31.937,80 wozokm przejechanych w 2021)



Linia „8” – 107.473,00 zł (14.507,65 wozokm przejechanych w 2021)



Linia „10” – 280.382,00 zł (37 848,60 wozokm przejechanych w 2021)



Linia „23” – 219.899,00 zł (29.684,00 wozokm przejechanych w 2021)

oraz dopłata do dotacji celowej na realizacją zadania z zakresu transportu publicznego, będąca
następstwem utraty przychodów ze sprzedaży biletów w 2021 roku w kwocie 114.101,54 zł.
Wartość w/w usługi przewozowej świadczonej przez MPK Sp. z o.o. w Legnicy za 2021 rok –
wyniosła 958.450,54 zł.
W czerwcu 2021 roku Gmina Kunice dokonała również dopłaty do dotacji celowej na realizację
zadania z zakresu transportu publicznego za 2020 rok w związku z utratą przychodów z biletów
spowodowaną pandemią Covid -19 w kwocie 137.386,98 zł.

W 2021 roku łącznie wydatki na organizację transportu publicznego wyniosły łącznie
1.095.837,52 zł.

WYDATKI NA TRANSPORT PUBLICZNY W 2020 I 2021
ROKU W ZŁOTYCH

771 306,94
1 095 837,52

2020
2021

Kwota wydatków za rok 2020 nie uwzględnia dopłaty dokonanej w 2021 roku do dotacji
celowej za 2020 rok w wysokości 137.386,98 zł. Kwota ta ujęta została w wydatkach na
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transport publiczny za 2021 rok. Wydatki na transport publiczny wykazują tendencję
wzrostową z roku na rok. Duży wpływ na ich wzrost miała i ma pandemia Covid – 19.

LICZBA 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

8.

Ziemnice

4

9.

Pątnów Legnicki

1

10.

Bieniowice

4

11.

Miłogostowice

3

12.

Szczytniki nad Kaczawą

4

13.

Szczytniki Małe

2 w tym 2 dla gimbusa

Liczba przystanków wyniosła łącznie: 38 w tym 3 dla gimbusa
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2022 r. poz. 559/ 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 podkreślić, iż w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy w miarę możliwości wykorzystujemy różne instrumenty np.:
- działanie policji o charakterze prewencyjnym i operacyjnym w zakresie zwalczania
przestępstw i wykroczeń ze szczególnym naciskiem na kradzieże, zniszczenie i uszkodzenie
mienia, bójki i pobicia, rozboje,
- doposażenie policji w niezbędny sprzęt.
Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Legnicy kształtuje się następująco:

Ogółem

zł15 000,00

zł20 000,00

zł20 000,00

zł25 000,00

zł25 000,00

zł5 000,00

zł5 000,00

zł10 000,00

Środki na nagrody dla
funkcjonariuszy, którzy
przyczynili się do poprawy
bezpieczeństwa
Środki finansowe przekazane na
dofinansowaniezakupu
samochodu w wersji
oznakowanej

zł0,00
2020 rok
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zł6 000,00
Ogółem

zł4 000,00

zł4 000,00

zł6 000,00

zł5 000,00

zł3 000,00

Środki finansowe (przekazane w
ramach porozumienia) na
nagrody dla funkcjonariuszy

zł2 000,00

zł2 000,00

Umowa darnowizny na artykuły
biurowe

zł1 000,00
zł-

2021 rok

W 2021 roku w wybranych kategoriach pospolitych przestępstw /rozboje, bojki i
pobicia, kradzieże, uszkodzenia ciała i kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia/,
odnotowano wzrost zdarzeń w porównaniu do roku 2020 to jest 123,80%. W okresie całego
2021 roku w porównaniu do roku 2020 odnotowano o 7 zdarzeń przestępczych więcej. Wzrost
dotyczy głównie kategorii kradzieże oraz uszkodzenia ciała.
Szczegółowe zestawienie ilości zgłoszeń pospolitych przestępstw kryminalnych na terenie
gminy Kunice przedstawia się następująco:
Kategoria

Rozboje

Bójki
i pobicia

Kradzieże

Kradzieże
z
włamaniem

Uszkodze
nia ciała

Zniszczenia
mienia

Razem

Rok 2020

1

0

16

21

1

6

45

Rok 2021

1

0

24

20

4

3

52

Różnica

0

0

+8

-1

+3

-3

+7

100%

0

150%

95,23%

400%

50%

123,80%

Dynamika

Stwierdzona przestępczość oraz wykrywalność na terenie gminy.
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180

179

160
140

Przestępstwa stwierdzone

120
100

Przestępstwa wykryte

107

44,20%

60
40

75

7

20

65,24%

122

80

Czyny nieletnich
% wykrywalności

1

0
2020 rok

2021 rok

Na terenie naszej gminy w roku 2021 stwierdzono 122 przestępstw jest to o 57 mniej
niż w roku 2020. W podstawowych kategoriach stwierdzono 54 przestępstwa to jest o 34
mniej niż w roku poprzednim.

Wykrywalność ogółem na terenie gminy Kunice w 2021 r. wyniosła 80,48% natomiast
w podstawowych kategoriach przestępstw 29,63 %.

1200
1000
800

Interwencje

600
400
200
0
2020 rok

2021 rok
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Interwencje:
- w 2020 r. – 1 104,
- w 2021 r. – 802 .
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.

ZAGROŻENIA PREWENCJA

2020

2021

Ogółem

Przypadki
potwierdzone

Przypadki
niepotwierdzone

Ogółem

Przypadki
potwierdzo
ne

Przypadki
niepotwierdzone

Akty wandalizmu

6

5

1

3

2

1

Dzikie wysypiska śmieci

12

3

9

0

0

0

Spożywanie alkoholu w
miejscach
niedozwolonych

9

2

7

0

0

0

Grupowanie się
małoletnich w miejscach
zagrożonych
demoralizacją

1

0

1

1

0

1

Ogółem

28

10

18

4

2

2

ZAGROŻENIA RUCHU DROGOWEGO
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Przekroczenie
dozwolonej prędkości

29

22

7

26

15

11

Nieprawidłowe
Parkowanie

10

0

10

6

1

5

Ogółem

39

22

17

32

16

16

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OSP

KUNICE I OSP

MIŁOGOSTOWICE



STAN OSOBOWY OSP KUNICE I MIŁOGOSTOWICE

Jednostka OSP w Kunicach liczy 43 członków w tym:
 Jednostka Operacyjno – Techniczna to strażacy mogących brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych) w liczbie 21 osób
Liczba

strażaków

posiadających

uprawnienia

do

kierowania

pojazdami

uprzywilejowanymi/specjalnymi - 5 osób.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach jest włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Jednostka OSP w Miłogostowicach liczy 29 członków w tym :
 Jednostka Operacyjno – Techniczna to strażacy mogących brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych) w liczbie 23 osób.
Liczba

strażaków

posiadających

uprawnienia

do

kierowania

pojazdami

uprzywilejowanymi/specjalnymi - 4 osoby.
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ZAPLECZE TECHNICZNE I SPRZĘT

OSP Kunice – ul. Legnicka 13, 59-216 Kunice
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, pomieszczenie komendanta, pokój socjalny dla
strażaków oraz poddasze.
OSP Kunice posiada w swojej dyspozycji 3 samochody strażackie/specjalne:
Lp. Marka samochodu

Rodzaj pojazdu

1.

Pojazd specjalny
podestem

FSC Starachowice STAR 28
Rok produkcji 1979

2.

Mercedes Benz Atego 1429 AF
Rok produkcji 2012
3. Ford Transit
Rok produkcji 2003
/opracowanie własne/

pożarniczy

z

ruchomym

pożarniczy

(samochód

Samochód specjalny
GLBM 0,1
specjalny)

pojazd

OSP Miłogostowice – Miłogostowice 39, 59-216 Kunice
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.
OSP

Miłogostowice

posiada

w

swojej

dyspozycji

następujące

samochody

strażackie/specjalne:
Lp. Marka samochodu
1. Steyr 1491
Rok produkcji 1988
2. Ford Transit
Rok produkcji 2002
/opracowanie własne/
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WYPOSAŻENIE STRAŻAKÓW W ODZIEŻ SPECJALNĄ, ŚRODKI OCHRONY
OSOBISTEJ I EKWIPUNEK OSOBISTY
SPODNIE PILARZA

1

UBRANIA PRZECIW OWADOM

1
1

WODERY

4

SPODNIOBUTY

4
4

6

10
10

KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE, KAMIZELKI ASEKURACYJNE

16
16

PŁASZCZE PRZECIWDESZCZOWE
UZBROJENIE OSOBISTE (pas strażacki,szelki
bezpieczeństwa,zatrzaśnik, toporek, podpinka)

22
22

KOMINIARKI STRAŻACKIE

30

24

RĘKAWICE STRAŻACKIE

27

20

38
37

BUTY STRAŻACKIE
HEŁM STRAŻACKI

26

16
19
19

MUNDURY GALOWE

26
26

MUNDURY KOSZAROWE

35
35

UBRANIA SPECJALNE
0
2021

5

10

15

20

25

30

35

40

2020

/opracowanie własne/

W 2021 roku zakupiono dla jednostki OSP Kunice - kominiarki strażackie ( 6 szt.), rękawice
techniczne (7 par), hełmy strażackie z modułem świetlnym (2 szt.), hełmy strażackie (4 szt.)
i buty strażackie (1 para).
Jednostki OSP Kunice i OSP Miłogostowice dysponują następującym wyposażeniem
technicznym:


motopompy przenośne , pływające, szlamowe, ciśnieniowe,



pompy zanurzeniowe elektryczne,



nożyce hydrauliczne i rozpieracze,
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pilarki do drewna, stali i betonu,



drabiny wysuwme, przystawne



agregaty prądotwórcze,



bosaki, łomy, łopaty, szpadle, siekierołomy



sprzęt oświetleniowy (szperacze, latarki),



sprzęt łącznościowy (radiotelefony przenośne),



środki gaśnicze (sorbent, środek pianotwórczy),



wytwornice, prądownice pianowe i wodne,



tłumice,



zwijadło szybkiego natarcia z wężem i prądownicą,



sygnalizatory bezruchu,



sprzęt ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne nadciśnieniowe z maskami,



opryskiwacze plecakowe spalinowe,



linki ratownicze, koła ratunkowe,



wentylatory oddymiające, smoki ssawne,



megafony,



rozdzielacze.

Jednostka OSP Kunice w 2021 roku złożyła wniosek 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 Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. OSP Kunice otrzymała dofinansowanie z
WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 5.260,00 zł, natomiast z budżetu gminy przeznaczonego
na jednostki OSP przeznaczono jako środki własne kwotę 7.890,00 zł. Środki finansowe w
łącznej wysokości 13.150,00 zł wydatkowano na zakup piły tarczowej do stali i betonu (1 szt.),
pilarki do drewna (1 kpl), spodni pilarza (1 kpl), hełmu strażackiego (4 szt.), sygnalizatora
bezruchu (2 szt.) oraz megafonu (1 szt.).
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W 2021 roku OSP w Kunicach pozyskało dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legnicy
w wysokości 5.000,00 zł, które przeznaczone zostały wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy
w wysokości 1.000,00 zł na zakup motopompy pływającej Niagara 1.
W 2021 roku dokonano zakupu zwijadła szybkiego natarcia z wężem 60 m i prądownicą do
pojazdu strażackiego Steyr służącego jednostce OSP Miłogostowice. Środki na ten zakup
pozyskane zostały z budżetów funduszy sołeckich miejscowości Miłogostowice i Pątnów
Legnicki (6.000,00 zł) oraz z budżetu gminy w kwocie 2.045,00 zł.

WYDATKI
Środki budżetowe z działu ochrony przeciwpożarowej przeznaczane są na:


utrzymanie remiz strażackich (przeglądy instalacji elektrycznej, instalacji gazowej,
przeglądy techniczne budynku, przeglądy kominiarskie, ogrzewanie budynku,
energię elektryczną, wodę, ścieki, odbiór śmieci, usługi remontowe, usługi
telekomunikacyjne – telefony i internet, środki czystości, artykuły biurowe),



utrzymanie samochodów strażackich i sprzętu strażackiego (paliwo, oleje
silnikowe, płyny do spryskiwaczy, naprawy pojazdów, zakup części zamiennych,
przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC, NNW samochodów strażackich),



wyposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt strażacki,



wyposażenie strażaków w mundury strażackie, ubrania specjalne oraz środki
ochrony osobistej (buty, hełmy, rękawice, kominiarki itp.)



ubezpieczenie strażaków w zakresie NNW, okresowe badania lekarskie strażaków,
badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wyszkolenie
(kurs KPP – 4 strażaków, obsługa dronów – 3 strażaków)



wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w Kunicach i Miłogostowicach w
działaniach ratowniczych, szkoleniach oraz realizację umów-zlecenia zawartych ze
strażakami-konserwatorami sprzętu pożarniczego oraz komendantem gminnym.

Budżet Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowany na 2020 rok wyniósł 280.900,00 zł. Łącznie
wydatki w 2020r. wyniosły 189.738,76 zł.
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Budżet Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowany na 2021 rok wyniósł 216.942,07 zł. Łącznie
wydatki w 2021r. wyniosły 177.540,91 zł.

REALIZACJA BUDŻETU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
LATACH 2020 I 2021

177.540,91

2020

189.738,76

2021

/opracowanie własne/
Wydatki poniesione w roku 2021 były mniejsze od wydatków poniesionych w 2020 roku o
12.197,85 zł.

ILOŚĆ ZDARZEŃ W 2021 ROKU

Ro Rodzaj zdarzenia

Ilość zdarzeń

Lp.
1.

pożary

40

2.

wypadki drogowe

9

3.

wiatrołomy

22

4.

pompowania wody (zalania)

2

5.

zabezpieczanie miasta

12

6.

fałszywe alarmy

3
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7.

inne zdarzenia *
Razem

50
138

*inne zdarzenia to: ulatniający się gaz, zadymienie, rozlany olej na jezdni, działania na
akwenach wodnych, poszukiwania zaginionych ludzi, likwidacja gniazd szerszeni i os,
ratowanie zwierząt i ptactwa, informowanie o epidemii COVID-19.
W 2021 roku jednostki OSP zabezpieczały: Majówkę 2021, Bezpieczne Wakacje w
miejscowości Rosochata i Piotrówek, festiwal reagge, szanty, festyn Morsy w Spalonej oraz
Jarmark Bożonarodzeniowy.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zgodnie z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późniejszymi zmianami/ oraz
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2020 r.poz.2050
z późniejszymi zmianami/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 przez radę gminy. Zadania ujęte w GPPiRPA oraz
PN finansowane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłata jest naliczana na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim.
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Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan finansowy w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatkowanie środków finansowych w
latach 2020 – 2021 przedstawia się następująco:

100 000,00 zł
90 000,00 zł

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

40 000,00 zł

30 000,00 zł
20 000,00 zł

56 174,55 zł

50 000,00 zł

90 418,44 zł

60 000,00 zł

47 337,70 zł

70 000,00 zł

90 200,00 zł

80 000,00 zł

Wydatkowanie środków w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomani

10 000,00 zł
0,00 zł
2020 rok

2021 rok

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. współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy oraz finansowanie programów
i warsztatów dla osób opuszczających MIW,
3. realizacja programów profilaktycznych /spektakle i warsztaty profilaktyczne,
happeningi artystyczne/,
4. finansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych,
Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie,
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5. działania podejmowane przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą
zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.
Finansowanie powyższych działań w roku 2020 i 2021 przedstawiają poniższe wykresy.

2020 rok

5 264,78 zł

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

5 640,00 zł

19 188,71 zł

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

8 958,00 zł
Działania podejmowane przez członków Gminnej
KomisjicRozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z
procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu
odwykowemu

2021 rok

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

11 650,00 zł
15 575,05 zł

Współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy oraz
finansowanie programów i warsztatów dla osób
opuszczających MIW
9 762,50 zł
Realizacja programów profilaktycznych /spektakle i
warsztaty profilaktyczne, happeningi artystyczne/
10 439,76 zł

7 900,00 zł
12 480,00 zł

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

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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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.
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 2021 realizowane były zadania publiczne w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach dotacji celowej zgodnie z
Uchwałą Nr XXII/143/20 Rady Gminy Kunice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Zadanie pod nazwą „I MISTRZOSTWA GMINY KUNICE W SIATKONOGĘ” realizowane było przez
Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej . Zadanie realizowano od dnia 26 lipca 2021 r. do
dnia 18 sierpnia 2021 r.
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Zadanie pod nazwą „ZDROWY STYL ŻYCIA” realizowane było przez Bieniowicko-PątnowskoSzczytnicki Klub Sportowy „KACZAWA” w Bieniowicach. Zadanie realizowano w terminie od
dnia 22 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią
oraz integracją społeczną osób uzależnionych w roku 2021 podobnie jak w roku ubiegłym były
znacznie ograniczone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

POMOC SPOŁECZNA
REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kunice Nr I/4a/90 z dnia 07 czerwca 1990 roku utworzono
jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach".
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach jest jednostką organizacyjną Gminy Kunice
utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw.
Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych
potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w
miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze
środowiskiem.

Ośrodek działa na podstawie statutu oraz innych przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. – Dz. u. z 2021 r. poz. 2268 ze
zm.);
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- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. - Dz. U. z 2021 r. poz. 305
ze zm.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. - Dz. U. z 2019
r. poz, 1282 ze zm.);
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. - Dz. U. z 2021 r.
poz. 2021 ze zm.);
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. – Dz. U. z 2020 r.
poz. 111 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj. – Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.);
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.
– Dz. U. z 2021 r. poz. 887 ze zm.).
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze
zm.)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. - Dz.U. z 2021
poz. 1249 ze zm.);
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1297 ze zm.);
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. - Dz. U. z 2021 r. poz. 716
ze zm.);
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – (tj. - Dz.U. 2021 poz. 1744 ze
zm.);
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. - Dz.U.
z 2019 r. poz. 2407 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze 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
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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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
- 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:
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej
w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie:


zasiłków,



opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami,



dożywiania,



udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym,



kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej,

2) udzielenie

pomocy

w

postaci

pracy

socjalnej,

poradnictwa

prawnego

i

psychologicznego,
3) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych,
4) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków energetycznych,
5) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłku dla opiekuna,
6) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych,
7) przyznawanie

i

wypłacanie

osobom

uprawnionym

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego,
8) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
9) prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów (stypendia szkolne),
10) prowadzenie postępowania w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
11) prowadzenie postępowania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
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Gminny Zespół, Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Kunicach,
12) powadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny,
13) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców
innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach
Programu „Rodzina 500+”,
15) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach ustawy „ Za życiem”,
16) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach Programu Dobry Start.
17) 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 2021 roku w ośrodku zatrudnionych było 8 osób, w tym:


kierownik,



3 pracowników socjalnych,



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



inspektor d.s świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,



główna księgowa (1 etat),



Asystent Rodziny (1/2 etatu – umowa zlecenie)
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REALIZACJA ZADAŃ

LP

ZADANIE
Ochrona zdrowia

WYDATKI

UWAGI

1 693,11

Wydatki dot. decyzji dot. ustalenia uprawnień do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. W 2021 r. wydano 6 decyzji w sprawie
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. W ramach
rozdziału realizowano również zadanie dotyczące
promocji szczepień przeciw COVID-19 Narodowego
Programu Szczepień zgodnie z decyzją Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 14.06.2021 r. znak BZRM.6310.321.2021.MB przyznającej Gminie Kunice środki
na w/w zadanie w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie
wykonano w § 4300 (zakup usług pozostałych) na kwotę
1322,11 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup
materiałów promocyjnych wraz z projektem tj. plakatów,
ulotek itd.

środki własne

0,00

środki zlecone

1 693,11

1
ilość decyzji

6

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

186 652,78

środki własne

186 652,78

2 środki zlecone
ilość osób
ilość świadczeń
RODZINY ZASTĘPCZE
3 środki własne

środki zlecone
liczba dzieci

0,00
6
72

Wydatki w rozdz. 85202 § 4330 wyniosły w 2021 roku
210 978,41 zł. Wkład rodzin w koszty utrzymania wyniósł
24 325,63 zł i pomniejszał wydatki w rozdziale. Ostateczny
koszt zadania wyniósł w 2021 roku –
186 652,78 zł

70 142,57

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku.

70 142,57

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w
kosztach utrzymania 22 dzieci w rodzinach zastępczych oraz
instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

0,00
22
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WSPIERANIE RODZINY (ASYSTENT RODZINY)

19 600,00

środki własne

18 600,00

środki zlecone

1 000,00

4

liczba rodzin

9

ŚWIADCZENIA RODZINNE

12 037,41

środki zlecone

1 866 059,35

Liczba rodzin

289

5

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH

7

43 768,76
7 157,84

środki zlecone

36 610,92

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

85 314,49

środki własne

35 314,49

środki zlecone

50 000,00

liczba osób

Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych
9 rodzin z terenu Gminy Kunice.
W wyniku działań interwencyjnych w 2021 roku odebrano z
rodzin biologicznych 12 dzieci, które zostały umieszczone w
różnych formach pieczy zastępczej.

1 878 096,76

środki własne

6 środki zlecone na zadania własne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. GOPS Kunice zatrudniał
asystenta rodziny, w wymiarze 0,5 etatu w ramach umowy
zlecenia.

104
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W ramach zadania wypłacane są świadczenia z ustawy o
świadczeniach rodzinnych, ustawy „Za życiem” oraz ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Osoby pobierające zasiłek stały w ramach ustawy o
pomocy społecznej są objęte ubezpieczenie zdrowotnym
(15 osób w 2021 r.), podobnie osoby korzystające ze
świadczeń opiekuńczych (22 osoby w 2021 r.).
W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki
okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne i inne. W 2021 roku
ze wskazanych świadczeń skorzystało łącznie 129 osób w 66
rodzinach. Wypłacono 512 świadczeń, w tym 84 osoby w 46
rodzinach zagrożone ubóstwem.
W okresie sprawozdawczym pomocą objęto sześć osób
bezdomnych (cztery mieszkające na terenie Gminy Kunice oraz
dwie przebywające w schroniskach a posiadające ostatnie
miejsce zameldowania na terenie gminy).
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DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
8 środki własne

1 825,36
1 779,79

środki zlecone

45,57

liczba świadczeń

7

ZASIŁKI STAŁE

91 797,34

środki własne

0,00

9 środki zlecone

91 797,34

liczba rodzin/osób

18

liczba świadczeń

173

UTRZYMANIE OŚRODKA

639 141,76

10 środki własne

502 940,28

środki zlecone

136 201,48

DOŻYWIANIE

61 162,89

środki własne

32 962,89

11 środki zlecone

28 200,00

liczba osób korzystających z posiłku (dzieci i dorośli)

37

liczba osób korzystających z zasiłku na zakup żywności

51

liczba świadczeń

3161

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE

19 215,84

środki własne

19 215,84

12
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W okresie sprawozdawczym tj. w 2021 r. :
- wypłacono 4 DM na kwotę 294,34 zł,
- wypłacono 3 DE na kwotę 45,57 zł.
Łącznie w okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy
korzystało 2 rodziny.
W 2021 zasiłek stały pobierało 18 osób – 3 osoby pozostające
w rodzinie i 15 osób samotnie gospodarujących. Liczba ta
znacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku
budżetowego, zmianie uległa również ilość świadczeń.

Zadanie realizowane w Rozdz. 85219 dot. kosztów
utrzymania OPS m in.: wynagrodzenia pracowników,
zakupu materiałów, opłat za energię, zakup usług itd.
Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest w ramach
Programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie
Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem
Gminy Kunice w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci
gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach
oraz osób dorosłych w domach. Do udzielenia pomocy w
zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o
pomocy społecznej. Kryterium uprawniające do przyznania
pomocy wynosi 150 %.

W 2021 r. na mocy porozumienia łącznie mogło pracować
14 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie roku
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środki z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja wydatków)

25 394,76

Łącznie środki przekazane na wynagrodzenie (śr. własne + ref.)

44 610,60

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
SOCJALNYM

20 286,40

środki własne

4 374,40

środki zlecone

15 912,00

liczba uczniów

26

liczba świadczeń (stypendiów)

170

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W RAMACH PROGRAMU
RODZINA 500 PLUS
14 środki własne
środki zlecone

Stypendia wypłacono dla 26 uczniów w 10 rodzinach.
Wypłata stypendium nastąpiła po rozliczeniu przyznanej
kwoty oryginałami imiennych faktur bądź rachunków i
innych dokumentów potwierdzających poniesione
wydatki na zakup pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym.

8 830 201,99
0,00
8 830 201,99

liczba świadczeń

budżetowego w różnych okresach prace społecznie –
użyteczne zorganizowano dla 17 osób bezrobotnych, nie
przekraczając miesięcznego limitu osób określonego w
porozumieniu.

Zadanie w całości finansowane z środków zleconych.
Świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci w
rodzinie (do 18 r. ż.) bez kryterium dochodowego.

17 651

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00

środki własne

1 000,00

środki zlecone

0,00

15

liczba prowadzonych procedur Niebieska Karta

W ramach rozdziału ujęto wydatki związane z działalnością
Gminnego ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Kunicach.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. odbyły się cztery
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Członkowie poszczególnych grup
roboczych spotkali się 36 razy.
W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącej ZI wpłynęło
18 nowo wszczętych procedur Niebieskiej Karty.
Łącznie prowadzono procedurę NK w 26 rodzinach.
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KARTA DUŻEJ RODZINY
16

269,00

środki własne

0,00

środki zlecone

269,00

liczba rodzin (stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego)

253

USŁUGI OPIEKUŃCZE

5 849,20

środki własne

5 849,20

17 środki zlecone

0,00

liczba osób objętych pomocą / liczba świadczeń

3/ 462

W okresie sprawozdawczym GOPS Kunice przyjął 96
wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Łącznie na obsługę Ośrodek wydatkował 269,00 zł na
zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 rozdziału oraz
zakup usług pozostałych w § 4300.
Realizacją usług opiekuńczy na terenie Gminy Kunice
zajmuje się na zlecenie GOPS firma Gwarant – Tomczyk
S.C. z Legnicy. z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby.
Łączny koszt zadania wyniósł 12 388,00 zł. Osoby
korzystające z tej formy pomocy, ponoszą część
odpłatności za usługi (w 2021 roku wpłaty wyniosły
6 538,80 zł). Środki wpłacone przez osoby pomniejszają
koszty zadania w rozdziale.

SUMA, w tym: 11 956 018,25
środki własne

890 869,65

środki zlecone 11 065 148,60
W okresie sprawozdawczym w tutejszym Ośrodku świadczenia w ramach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) pobierało 151 osób. Poniżej zróżnicowanie wiekowe ww osób:
1. Do 18 r. ż. (pobierającym jest rodzic) – 17 osób
2. Od 19 do 30 r. ż. - 15 osób
3. Od 31 do 50 r. ż. - 65 osób
4. Od 51 do 75 r. ż. - 52 osób
5. Powyżej 75 r. ż. - 2 osoby.
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OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH
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/2021 zawartej w dniu 12 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Kunice a Panem
Grzegorzem Jucewicz Management Services udzielono dotacji w wysokości 30 500,00 zł.
Podstawą wypłat dotacji jest co miesięczna informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku.

Z informacji przedstawionych przez dyrektora Niepublicznego Żłobka KRASNOLUDEK
w Spalonej, liczba dzieci kształtowała się następująco:
Liczba
dzieci

2021 rok
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10

10

11

11

10

12

12

12

8

9

8

9
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Przedszkole Samorządowe Wyspa Marzeń w Kunicach funkcjonuje w dwóch budynkach:
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 do roku 2021.

Rok 2020

Rok 2021

1) budynek na ul. Przedszkolnej 2 :

1) budynek na ul. Przedszkolnej 2 :

- 6 sal dydaktycznych wyposażonych w ekrany

- 6 sal dydaktycznych wyposażonych w ekrany

interaktywne,

interaktywne,

- gabinet logopedy,

- gabinet logopedy,

- szatnia ogólna,

- szatnia ogólna,

- łącznik ,

- łącznik ,

- jadalnia ogólna dla dzieci,

- jadalnia ogólna dla dzieci,

- kuchnia z zapleczem magazynowym i

- kuchnia z zapleczem magazynowym i

sanitarno-socjalnym,

sanitarno-socjalnym,

- basen,

- basen,

- 3 szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym,

- 3 szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym,

- plac zabaw wyposażony w urządzenia

- plac zabaw wyposażony w urządzenia

zabawowe oraz 2 pergole zacieniające ,

zabawowe oraz 2 pergole zacieniające ,

- amfiteatr.

- amfiteatr.

2) budynek na ul. Staropolskiej 6B rozbudowany 2) budynek na ul. Staropolskiej 6B :
w 2020 r. :

- 5 sal dydaktycznych wyposażonych w ekrany

- 5 sal dydaktycznych ( w tej liczbie 4 sale

interaktywne,

wyposażone w ekrany interaktywne),

- gabinet logopedy,

- gabinet logopedy,

- kuchnia/wydawalnia posiłków,

- kuchnia/wydawalnia posiłków,

- 3 szatnie ogólne,
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- 3 szatnie ogólne,

- 2 place zabaw wyposażone w urządzenia

- plac zabaw wyposażony w urządzenia

zabawowe oraz altanę ogrodową.

zabawowe oraz altanę ogrodową,
3)samochód
4) garaż na samochód .

Wszystkie sale dydaktyczne w obydwu budynkach, kuchnia oraz pomieszczenia biurowe
wyposażone są w urządzenia klimatyzacyjne.

Ilość dzieci oraz ilość oddziałów

Poniższa tabela obrazuje zestawienie porównawcze ilości oddziałów i liczby dzieci w przedszkolu
do roku 2020.

Rok

Budynek na ul. Przedszkolnej 2

Budynek na ul. Staropolskiej 6B

w Kunicach

w Kunicach

Ilość dzieci
2020

Ilość oddziałów

132

6

Łącznie dzieci w przedszkolu- 188
2021

131

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

56

3

Łącznie liczba grup w przedszkolu-9
6

72

4

Łącznie dzieci w przedszkolu- 203 ( stan na dzień Łącznie liczba grup w przedszkolu-10
31.12.2021r.)
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Ilość nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w osobach

Poniższa tabela obrazuje zestawienie porównawcze ilości nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolu do roku 2020.

Rok

Zatrudnienie na pełnym etacie
N-l

N-l

N-l

Zatrudnienie na niepełnym etacie
N-l

N-l

N-l

N-l

N-l

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta
2020

5

5

11

1

1

Razem 22 ( w tej liczbie 1 nauczycielka przebywająca na

urlopie wychowawczym)

0

1

1

3 ( w tej liczbie 1 nauczycielka przebywająca na
urlopie bezpłatnym oraz 1 nauczycielka
zatrudniona na podstawie art. 10 ust.9 KN)

2021

5

5

13

0

1

Razem 23 ( w tej liczbie 1 nauczycielka przebywająca na

0

1

0

2

urlopie wychowawczym)

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 2020.

Rok

Zatrudnienie na pełnym etacie
N-l

2020

N-l

N-l

Zatrudnienie na niepełnym etacie
N-l

N-l

N-l

N-l

N-l

dyplomowany mianowany kontraktowy

stażysta dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta

5

1

5

11( w tej liczbie

0,27

0

0,12

0,04

1 nauczycielka
przebywająca na
urlopie
wychowawczym)
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Razem 22 (w tej liczbie nauczycielka przebywająca na urlopie 0,43 ( w tej liczbie 1 nauczycielka przebywająca
wychowawczym)

na urlopie bezpłatnym oraz 1 nauczycielka
zatrudniona na podstawie art. 10 ust.9 KN)

2021

5

5

13 (w tej liczbie

0

0,23

0

0,16

0

nauczycielka
przebywająca na
urlopie
wychowawczym)
23( w tej liczbie nauczycielka przebywająca na urlopie 0,39
wychowawczym)

Realizowane projekty unijne

Poniższa tabela obrazuje zestawienie porównawcze ilości realizowanych projektów unijnych do
roku 2020.

Rok

Nazwa projektu
„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

2020

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
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kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim(V)”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego
2021

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.

OŚWIATA
Gmina Kunice jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe:


Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach,



Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach,



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



Szkoła Podstawowa w Spalonej.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest organem nadzorującym powyższe placówki oświatowe.
W każdej ze szkół oprócz Szkoły Podstawowej w Kunicach funkcjonuje oddział przedszkolny, do
którego uczęszczają dzieci czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie.
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.
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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.

Liczba uczniów w SP w Gminie Kunice
Lp.
1.

Nazwa Szkoły
Szkoła Podstawowa

Liczba
uczniów
116

Liczba oddziałów

129

8

125

8

216

11

586

35

8

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach
2.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach

3.

Szkoła Podstawowa
im. W. S. Reymonta w Rosochatej

4.

Szkoła Podstawowa w Spalonej
Razem

Źródło-Księga uczniów

Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych
Lp.
1.

Nazwa Szkoły
Szkoła Podstawowa im. Ireny

Liczba
dzieci
ogółem
19

z podziałem na wiek
6-letnie 5-letnie 4-letnie 3-letnie
9

5

5

0

5

8

1

0

Kosmowskiej w Bieniowicach
2.

Szkoła Podstawowa

14

im. W. S. Reymonta w
Rosochatej
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3.

Szkoła Podstawowa w Spalonej
Razem

25

16

5

4

0

58

30

18

10

0

Źródło-Arkusz organizacyjny szkoły

Uczniowie do szkół na terenie gminy dowożeni są czterema autobusami szkolnymi. W czasie
dowozu zapewniona jest stała opieka 4 opiekunów.
W okresie szkolnym dowożonych było łącznie 324 uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych,
co stanowi 55 % ogółu uczniów i dzieci w szkołach na terenie gminy (586).
W związku z trwającą pandemią wyjazdy do kin w Legnicy, na wycieczki szkolne były bardzo
ograniczone.

Dowóz dzieci do szkoły
Lp.
1.

Nazwa Szkoły

kl. I-VIII

Szkoła Podstawowa

Oddział przedszkolny

80

15

30

0

60

3

133

3

303

21

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach
2.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach

3.

Szkoła Podstawowa
im. W. S. Reymonta w Rosochatej

4.

Szkoła Podstawowa w Spalonej
Razem

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.
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Ilość uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej
Lp.
1.

Nazwa Szkoły

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa

107

im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach
2.

Szkoła Podstawowa

42

im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach
3.

Szkoła Podstawowa

43

im. W. S. Reymonta w Rosochatej
4.

Szkoła Podstawowa w Spalonej

70

Razem

262

Źródło-Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Egzamin ósmoklasisty 2021

W dniach 25-27 maja 2021 roku przeprowadzony został Egzamin Ósmoklasisty, którego celem
była ocena stopnia opanowania przez uczniów czynności określonych w podstawie programowej.

Średni wynik szkoły w porównaniu z wynikiem gminy, powiatu, województwa
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa Szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Ireny Kosmowskiej
w Bieniowicach

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi
Śląskiej w Kunicach
Szkoła Podstawowa

Liczba
uczniów
Średni
wynik %
Liczba
uczniów
Średni
wynik %
Liczba
uczniów

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

język
polski
17

przedmioty
matematyka
język
angielski
17
14

język niemiecki
3

63

41

61

51

6

6

6

0

51

24,0

57

-

8

8

8

0
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im. W. S. Reymonta w
Rosochatej
Szkoła Podstawowa w
Spalonej

Średni
61,0
wynik %
4.
Liczba
17
uczniów
Średni
59
wynik %
5. GMINA KUNICE
Liczba
48
uczniów
Średni
60,0
wynik %
6. POWIAT LEGNICKI
Liczba
430
uczniów
Średni
53,0
wynik %
7. WOJEWÓDZTWO
Liczba 25496
DOLNOŚLĄSKIE
uczniów
Średni
58
wynik %
Źródło-Centralna Komisja Egzaminacyjna

50,0

66,0

-

17

16

1

49

68

48

44

4

43,0

64,0

55

429

417

13

41,0

59,0

39

25484

23724

1735

45

66

48

64

Zatrudnienie nauczycieli w SP w Gminie Kunice
Bez
Nazwa
kwalifikacji
Szkoły
za zgodą
KO
Szkoła
3
Podstawowa 0,15 etatu
im. Ireny
(druga
Kosmowskiej umowa);
w
0,33 etatu
Bieniowicach
Szkoła
0
Podstawowa
im. Świętej
Jadwigi
Śląskiej
w Kunicach
Szkoła
1
Podstawowa 0,16 etatu
im. W. S.

Ilość n/etaty
Ogółem
Nauczyciel Nauczyciel
Nauczyciel Nauczyciel
stażysta
kontraktowy mianowany dyplomowany ilość
nauczycieli
1
0,63 etatu

6
4,31 etatu

9
6,65 etatu

6
5,45 etatu

23

2
0,68 etatu

3
1,62 etatu

2
0,39 etatu

14
11,83 etatu

21

1
0,17 etatu

4
2,17 etatu

3
1,10 etatu

14
11,99 etatu

23
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Reymonta w
Rosochatej
Szkoła
Podstawowa
w Spalonej

0

3
1,19 etatu

13
10,40 etatu

4
3,01 etatu

14
12,59 etatu

34

Zatrudnienie pracowników w SP w Gminie Kunice
Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Ireny Kosmowskiej w
Bieniowicach
Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi
Śląskiej w Kunicach
Szkoła Podstawowa
im. W. S. Reymonta
w Rosochatej
Szkoła Podstawowa
w Spalonej

Administracja
w
przeliczeniu
na osoby
4

Administracja
w przeliczeniu
na etaty

Obsługa w
przeliczeniu
na osoby

Obsługa w
przeliczeniu na
etaty

2,875 etatu

11

8,61 etatu

4

1,375 etatu

3

2,74 etatu

4

1,375 etatu

4

2,51 etatu

4

1,375 etatu

6

5,90 etatu

Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
Lp Jednostka

Wydatki wykonane - 2021
Szkoła

Oddziały przedszkolne

1.

Szkoła Podstawowa im. Ireny
Kosmowskiej w Bieniowicach

2 367 266,63

102 064,69

2.

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach

1 856 255,56

0,00
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3.

Szkoła Podstawowa im. W. S.
Reymonta w Rosochatej

1 897 029,95

108 745,97

4.

Szkoła Podstawowa w Spalonej

2 949 652,28

81 596,22

9 070 204,42

292 406,88

Razem

Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych

We wszystkich szkołach realizowany był „Program dla szkół” – nieodpłatne dostarczanie
owoców i warzyw we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

W Programie

uczestniczyło łącznie 345 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, pomidory,
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
piętnastoosobowych.
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W ramach środków z rezerwy subwencji oświatowej szkoły podstawowe w Bieniowicach,
Kunicach, Rosochatej i Spalonej zorganizowały zajęcia wspomagające z języka polskiego, języka
angielskiego i matematyki. Zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
były przeznaczone dla chętnych uczniów z klas IV-VIII. Zajęcia były realizowane od 2 września
2021 do 22 grudnia 2021.

Zajęcia wspomagające
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach
Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach
Szkoła Podstawowa
im. W.S.Reymonta w Rosochatej
Szkoła Podstawowa w Spalonej
Razem

Liczba godzin
75

Liczba
uczestników
70

75

50

60

32

50
260

72
224

Ze względu na pandemię we wszystkich szkołach podstawowych została przedłużona do
31.03.2021 realizacja projektu „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. W okresie od
1.01.2021 do 31.03.2021 zakupiono pomoce dydaktyczne, art. papiernicze, sprzęt techniczny tj.:
teleskopy, radioodtwarzacze, tablice, roboty oraz wirtualne laboratorium chemiczne, a także
okulary trójwymiarowe do wirtualnej rzeczywistości.
Wydatki na realizację projektu „Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia
kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice” w 2021

Raport o stanie Gminy Kunice za rok 2021

str. 132

Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Ireny Kosmowskiej w
Bieniowicach
Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej
w Kunicach
Szkoła Podstawowa
im. W. S. Reymonta w
Rosochatej
Szkoła Podstawowa w
Spalonej
Razem

Wydatki wykonane w okresie
01.01.2021- 31.03.2021
88 244,15

41 335,18

51 164,11

86 312,91
267 056,35

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy
jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie
finansowe, dzięki któremu uczniowie mogli się uczyć poprzez eksperymentowanie i zdobywać
w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach projektu w szkołach podstawowych w Bieniowicach, Kunicach i Rosochatej zakupiono
m.in następujący sprzęt: drukarka 3D,pracownia druku, zestaw edukacyjny Arduino, laptop Dell
Vostro, lego edukation, aparat fotograficzny Sony, gimbal do aparatu fotograficznego, kamery,
mikrofon kierunkowy, zestaw oświetleniowy, stację lutowniczą, a w Szkole Podstawowej w
Spalonej: drukarkę 3D, pracownię robotyczną dla uczniów klas I-III oraz kl. IV-VIII, zestawy
preparatów mikroskopowych, mikroskopy, zestawy elektryka, mikroport, mikrofony nagłowne –
zestaw, mikser ośmiokanałowy, stacja lutownicza, długopisy 3D- zestaw, okulary Classa VRRzestaw, dyktafon, lego edukation-zestaw, zestaw do programowania i kodowania.
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Dotacje –Projekt Laboratorium przyszłości 2021
Lp.
Nazwa szkoły

1.
2.

3.
4.

Szkoła Podstawowa im. Ireny
Kosmowskiej w Bieniowicach
Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej
w Kunicach
Szkoła Podstawowa im. W. S.
Reymonta w Rosochatej
Szkoła Podstawowa w Spalonej

Laboratorium przyszłości za
na kwotę
36000,00zł
36000,00zł

36000,00zł
42000,00zł

Razem
150000,00zł
Źródło-Protokoły przekazania-przyjęcia sprzętów z Projektów

Szkoła Podstawowa w Rosochatej otrzymała dofinansowanie w ramach części oświatowej
subwencji ogólnej przyznawanej przez MEN na realizację zadań uwzględniających potrzeby
związane z wdrażaniem reformy edukacji. W ramach rezerwy oświatowej 2021 szkoła otrzymała
dofinansowanie w kwocie 75 000 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka.
Szkoła Podstawowa w Rosochatej i Szkoła Podstawowa w Bieniowicach uczestniczyły w
programie MEiN „WF z AWF-Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” od września do
grudnia 2021. Celem projektu była poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci
i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym
okresie nauki zdalnej. Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach programu. Szkolenie miało charakter
kompleksowy i obejmowało zagadnienia dotyczące metod przeciwdziałania skutkom hipokinezji
– bezczynności ruchowej czy skutkom zdrowotnym izolacji społecznej, które są efektem
długotrwałej nauki na odległość. Podczas zajęć były poruszane również zagadnienia z zakresu
psychologii.
Ponadto w Szkole Podstawowej w Rosochatej nauczyciele prowadzili zajęcia sportowe
dla uczniów kl. II-VI. W zajęciach uczestniczyło 44 uczniów.
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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.
Wydatki - dotacja
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w
Bieniowicach

Wydatki wykonane- 2021
14 211,96

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach

16 864,69

Szkoła Podstawowa
im. W. S. Reymonta w Rosochatej

17 386,44

Szkoła Podstawowa w Spalonej

27 579,91

Razem

76 043,00

Źródło-sprawozdanie finansowe z wykorzystanych środków dotyczących dotacji

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w 2021 w szkołach
przeprowadzono pogadanki na temat profilaktyki zakażenia. Nauczyciele i pracownicy szkoły
zapoznawani byli na bieżąco z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego w związku
z potencjalnym zakażeniem koronawirusem. W szkołach zawieszono uczestnictwo w imprezach
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz wiele wyjazdów. Według wytycznych Rządu nauka
w szkołach częściowo odbywała się zdalnie.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zgodnie z art. 122. 1. Ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 665)
określa zasady i warunki przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy
zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W
roku 2021 wydana została 1 Decyzja, a wysokość przyznanych środków wyniosła; 8 081,00 zł.
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Wysokość dofinansowana jest zależna od rodzaju kształcenia młodocianego pracownika. W
przypadku nauki zawodu dofinansowanie wynosi 8081 zł w sytuacji, w której okres kształcenia
wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu. Natomiast w roku 2020 nie wydano Decyzji przyznającej dofinansowanie
pracodawcom zwrotu kosztów za kształcenie pracownika młodocianego ponieważ nie złożono
wniosku.

OCHRONA ZDROWIA
Program zdrowotny pn. Rehabilitacja mieszkańców gminy Kunice.
Zgodnie z podjętą Uchwałą NR XVI/113/20 Rady Gminy Kunice z dnia 30 kwietnia 2020 r. i Umowy
Nr KO.8010.1.2020 zawartej w dniu 29 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Kunice, ul. Gwarna 1, 59216 Kunice, jako Zleceniodawcą a Ośrodkiem Zdrowia w Kunicach, ul. Staropolska 7a, 59-216
Kunice przyjęto program pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kunice na lata 20202023, który stanowi załącznik do ww. uchwały i określa opis problemu zdrowotnego, cele
medyczne programu, adresatów programu (populację kwalifikującą się do objęcia programem),
organizację programu w tym etapy i działania organizacyjne, koszty programu w złotych brutto
wg

ilości

i rodzajów

zabiegów,

zarządzanie,

monitorowanie,

ewaluacja

efektów,

upowszechnianie oraz okres realizacji programu. 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,
magnetronu, jonoforezy, wizyty terapeutyczne, sollux oraz diadynamic. Ogólna liczba
wykonanych zabiegów w okresie trwania programu tj. od miesiąca stycznia do końca miesiąca
listopada 2021 roku wyniosła 11 329, a liczba osób uczestniczących wyniosła 425. Na realizację
programu zdrowotnego na lata 2020-2023, gmina Kunice zaplanowała kwotę razem 456 400,00
zł. Ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 118 594,20 zł natomiast kwota udzielonej dotacji
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wyniosła : 118 000,00 zł, pozostała kwota stanowiła środki własne. W trakcie trwania programu
rehabilitacyjnego systematycznie były wypełniane ankiety satysfakcji dobrowolnie wypełniane
przez pacjentów. Ogólna ocena wykonanych zabiegów jest bardzo wysoka.

SPORT – DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
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 2020 r. poz. 1133) określiła
przedmiot i zasady udzielania dotacji przez Gminę Kunice dla Klubów Sportowych działających na
terenie gminy.
Na podstawie podjętej Uchwały NR XXIII/154/20 Rady Gminy Kunice z dnia 28 grudnia
2020 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2021 rok, przyznano dotacje celowe przekazane na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania
z zakresu sportu w wysokości: 260 000,00 zł. Z ogólnej kwoty dotacji sfinansowano działalność
klubów:
1. Klub Sportowy „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich
W roku 2021 Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 26 460,00 zł.
Drużyna „Seniorzy” w roku 2021 zakończyła rozgrywki na 6 miejscu na 15 drużyn. Klub „Albatros”
w 2021 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 mieszkańcom swojej miejscowości organizuje zajęcia sportowe
i rekreacyjno-turystyczne prowadząc jednocześnie działalność szkoleniową i treningową. Dzieci
i młodzież nie kryją zadowolona, iż mogą spełniać swoje marzenia sportowe, korzystając z czasu
wolnego 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. Wspólne działania sportowe mają na celu integrację
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mieszkańców. Ponadto Klub prowadzi własną 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 2021 roku dysponował kwotą dotacji w wysokości: 78 500,00 zł.
W 2021 roku drużyny piłkarskie brały udział w rozgrywkach sezonu sportowego IV Ligi oraz B Klasy
Okręgowej, w rozgrywkach brały udział również młodzieżowe drużyny: juniorzy, trampkarze,
młodzicy i orlicy. Zawodnicy zrzeszeni w klubie uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach –
treningach prowadzonych przez kompetentną kadrę szkoleniową. Dla drużyn piłkarskich
zorganizowano kilka turniejów, drużyny młodzieżowe i dziecięce uczestniczyły w turniejach
organizowanych przez OZPN Legnica. Drużyny Kaczawy Bieniowice rozgrywki 2021 prowadziły w
czterech różnych grupach wiekowych. Klub prowadzi stronę internetową, na której na bieżąco
informuje o swoich działaniach, prowadzonych zajęciach i turniejach.
Treningi zawodników, wraz ze szkoleniem drużyn młodzieżowych i dziecięcych prowadzone są
przez trenerów z kwalifikacjami.

3. Ludowy Zespół Sportowy „Mewa” Kunice
Otrzymana dotacja w 2021 roku opiewała na kwotę 76 600,00 zł. Zespól seniorski rozegrał
wszystkie mecze ligowe w rundzie jesiennej, kończąc sezon na 1 miejscu w klasie Okręgowej
i aspirując do awansu do IV Ligi. Natomiast drużyna młodzieżowa Trampkarz 2007-2008
występowała w IV lidze okręgowej Trampkarzy Zajmując wysokie 2 miejsce na 7 drużyn. Drużyna
młodzieżowa Młodzik 2009-2010 w roku 2021 uczestniczyła w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej D1.
Z kolei drużyna Orlików 2011-2012 brała udział w rozgrywkach Ligi OZPN-u trawiastych oraz
halowych. Młodsza Drużyna Żaków uczestniczy w turniejach trawiastych organizowanych przez
DZPN. Oprócz wymienionych drużyn w Ludowym Zespole Sportowym MEWA Kunice prowadzone
są najmłodsze drużyny Skrzatów oraz przedszkolaków czyli Bambini.
Wszyscy zawodnicy zrzeszeni w klubie uczestniczą w cyklicznych szkoleniach (treningach)
prowadzonych przez kompetentną i doświadczoną kadrę trenerską. Dzięki profesjonalnym
szkoleniom kunicka młodzież jest wizytówką gminy w województwie. Zawodnicy otrzymują
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powołania do testów w programie Akademii Młodych Orłów, którego organizatorem jest Polski
Związek Piłki Nożnej. Wyróżniający się zawodnicy w kategorii Młodzik oraz Orlik mają szanse wziąć
udział w obozie piłkarskim kadry wojewódzkiej PZPN U13. Sukcesy drużyn zrzeszonych
w Ludowym Klubie Sportowym MEWA Kunice napawają optymizmem i chętnymi dziećmi
i młodzieżą.

4. Ludowy Klub Sportowy „Ikar” Miłogostowice
W 2021 roku Klub otrzymał dotację w kwocie: 23 630,00 zł. Ludowy Klub Sportowy IKAR
Miłogostowice uczestniczył w rozgrywkach organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki
Nożnej podokręg Legnica – runda wiosenna 2020/2021 oraz runda jesienna 2020/2021. Drużyna
Seniorów klasy B rozegrała 13 meczy ligowych w rundzie wiosennej i 13 meczy ligowych w rundzie
jesiennej oraz 8 meczy sparingowych w okresie przygotowawczym. W sezonie 2020/2021 zespół
zakończył rozgrywki na III miejscu w tabeli rozgrywkowej klasy B grupa III DZPN Podokręg Legnica.
W treningach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską uczestniczyło 25
zawodników. Na treningi chętnie przychodzili również mieszkańcy Miłogostowic.
LKS IKAR Miłogostowice realizując zadanie popularyzował sport i zdrowy tryb życia na terenie
gminy Kunice. Dzięki zaangażowaniu kadry szkoleniowej mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczą
w działaniach sportowych, które uczą pozytywnych zasad współpracy w zespole umożliwiając
nawiązanie szerokich kontaktów wśród młodzieży i osób dorosłych.

5.

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

Wysokość przyznanej dotacji w 2021 roku wynosiła: 54 810,00 zł. Treningi zawodników odbywały
się przez cały rok. W rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 klub reprezentowały 4 drużyny
(seniorów, młodzików, orlików oraz żaków). Do rundy jesiennej sezonu 2021/2022 zgłosiliśmy 5
drużyn (seniorów, trampkarzy, młodzików, orlików oraz żaków). Oprócz drużyn występujących w
rozgrywkach ligowych/turniejowych były prowadzone zajęcia dla najmłodszych adeptów piłki
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nożnej (skrzaty). Drużyna Seniorów rozegrała 27 oficjalnych meczy ligowych(12 wiosną i 15
jesienią). Drużyna młodzików rozegrała 26 spotkań ligowych (14 wiosną i 12 jesienią) zajmując I
miejsce w grupie i uzyskali awans do III Ligi, najwyższej ligi podokręgu Legnica.
Ponadto Klub organizował liczne wydarzenia, m.in. Dzień Otwarty, Dzień Dziecka (podchody na
terenie miejscowości) oraz Piłkarską Talentiadę czy wspólne wyjścia na mecze.

KULTURA – DZIAŁALNOŚĆ GOKIS W KUNICACH
Ogólne informacje o GOKIS Kunice
Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach
Adres: 59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11
NIP 691-16-38-839
REGON: 000897220

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.
Nasze świetlice wiejskie znajdują się w takich miejscowościach jak: Spalona, Rosochata,
Jaśkowice, Bieniowice, Pątnów, Golanka Górna, Miłogostowice, Piotrówek, Grzybiany, Szczytniki
Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Ziemnice. 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.
W 2021 roku została nam przekazana umową użyczenia, nowa świetlica wiejska w Ziemnicach
przy ulicy Ogrodowej 3. Obiekt wymaga wyposażenia praktycznie we wszystko. Posiada tylko
stoły, krzesła oraz wyposażenie kuchni.
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Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu mieszkańcy Gminy Kunice mają wiele możliwości
spędzania wolnego czasu. GOKiS tworzą również trzy biblioteki z bogatymi zbiorami książek wciąż
uaktualnianych.
Miłośników muzyki i tańca folklorystycznego skupia zespół „Kapela Kunice”, amatorom muzyki
polecamy warsztaty wokalne prowadzone w kilku placówkach (Kunice, Golanka Górna,
Rosochata, Szczytniki nad Kaczawą).
Wszystkie placówki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach są skomputeryzowane i
posiadają dostęp do Internetu.

GOKIS Kunice – informacja o zakresie świadczonych usług w 2021 roku, czyli co się udało nam
zrealizować.
 Gminny Dzień Kobiet - Spalona (Kabaret PARANIENORMALNI)
 Gminny Dzień Kobiet - Kunice (Kabaret STAND-UP)
 Gminny Dzień Kobiet – Szczytniki nad Kaczawą (Kabaret STAND-UP)
 Dzień Babci i Dziadka (Dostarczenie kartek z życzeniami do mieszkańców)
 Konkursy plastyczne ( w placówkach GOKiS)
 Półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych ( około 70 dzieci)
 Przedstawienia teatralne w Jaśkowicach w okresie ferii
 Przedstawienia teatralne w Kunicach w okresie ferii
 Wycieczki autokarowe w okresie ferii zimowych
 Kreatywne powitanie lata w Pątnowie
 Festiwal Piosenki Polskiej w Szczytnikach nad Kaczawą
 Kino sferyczne w Kunicach,
 Zajęcia kulinarne w Spalonej
 Desery Czwartkowe dla malucha w Piotrówku
 Gminny Przegląd Wielkanocny w Rosochatej
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 Zawody Kulturystyczne „HERKULES” w Kunicach
 Dzień Dziecka w Golance Górnej
 Dzień sąsiada w Grzybianach
 Dzień Dziecka w Miłogostowicach
 Kunicka majówka z udziałem gwiazd (Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Pal Azji )
 Spotkanie integracyjne mieszkańców Piotrówka (Imieniny Piotrówka)
 Bezpieczne wakacje w Rosochatej
 XXX Festiwal Szanty Kunice
 Premiera spektaklu „Pokój do Wynajęcia” w Spalonej w wykonaniu młodzieży z terenu
gminy Kunice
 Obchody Nocy Świętojańskiej w Jaśkowicach
 Półkolonie dla dzieci z gminy Kunice
 Festiwal Reggae Nad Jeziorem w Kunicach
 Kunicki Bieg Reggae
 VI Kunicka Folk Biesiada
 Płody ziemi tworzywem artystycznym w Grzybianach
 Turniej brydża sportowego dla debiutantów
 Zaproś nas do siebie spotkanie w Bieniowicach
 Dożynki w Grzybianach
 Święto dyni i darów jesieni w Spalonej
 Festyn „Polska Złota Jesień „ w Rosochatej
 Warsztaty florystyczne w Grzybianach
 Babski wieczór w Pątnowie
 Dzień seniora w Kunicach
 Mistrzostwa gminy Kunice w układaniu puzzli w Golance Górnej
 Konkurs w jesiennym nastroju w Pątnowie
 Święto Niepodległości w Grzybianach
 Sąsiedzka biesiada w Jaśkowicach
 Obchody Święta Niepodległości w Kunicach
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 Turniej brydża sportowego z okazji 11 listopada
 Kiermasz świąteczny w Pątnowie
 Mini Playback Show w Miłogostowicach
 Zabawa Andrzejkowa w Kunicach
 Zabawa Andrzejkowa w Spalonej
 Warsztaty „Rodzinne Majsterkowanie” w Pątnowie
 Mikołaj w gminie Kunice
 Konkurs kartek bożonarodzeniowych w Pątnowie
 Polskie kolędy w Ziemnicach
 Gminny konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w Spalonej
 Świąteczny koncert Jacka Borkowskiego w Kunicach

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.

GOKIS Kunice i finanse

GOKiS część swoich przychodów wypracowuje poprzez wynajem sal dla mieszkańców oraz
instytucji, sale wynajmowane są głównie na:


Przyjęcia rodzinne (wesela, I - komunie, uroczystości rodzinne)



Spotkania wyborcze z mieszkańcami

GOKiS również odpłatnie:
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Wypożycza stoły i krzesła



Wypożycza naczynia (Kunice)

GOKiS świadczy też usługi reklamowe w czasie organizowanych imprez. Przychód stanowią
również wpłaty za zajęcia płatne ( aerobik, zajęcia tańca nowoczesnego, opłata uczestników za
półkolonie, zajęcia języka angielskiego, zumba, gimnastyka korekcyjna).
GOKiS nieodpłatnie użycza sale na uprawnianie kultu religijnego w Piotrówku.

W 2021 roku z powodu pandemii trwającej od ponad roku nasze przychody spadły w stosunku do
2020 roku o 12 919,50 zł. Dopiero od kwietnia wznowiliśmy zajęcia, które odbywały się w naszych
placówkach, natomiast wynajmy sal w świetlicach znacznie zmalały.
Ogółem przychody : 2 245 570,00 zł ( w tym przychody własne: 100 570,00 zł ).

W 2021 roku GOKIS Kunice ( nasze trzy Biblioteki) bierze udział w programie wieloletnim
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1.
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Jest on kontynuacją i rozwinięciem
Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki udziałowi w tym projekcie
otrzymujemy środki finansowe na zakup książek (nowości wydawniczych) do naszych bibliotek. W
roku 2021 przyznano nam kwotę: 7 000,00 zł.
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0.03%

0.02%

0.01%

Koszty GOKIS Kunice

0.01%

0.08%
0.07%

0.07%

0.54%

0.17%

Wynagrodzenia osobowe razem z pochodnymi oraz inne św.na rzecz pracowników
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia
Wynagrodzenia bezosobowe
Opłata za media (gaz.woda,energia)
Podatek od nieruchomości
Pozostałe koszty
Amortyzacja
Zakup książek do bibliotek
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Koszty GOKIS Kunice

0.25%

Koszty stałe (niezalezne od GOKIS)
Koszty zmienne

0.75%

Zatrudnienie GOKIS na dzień 31.12.2021

2
4

Instruktorzy i bibliotekarze
Obsługa
Administracja

16
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TURYSTYKA
Warunki klimatyczne, walory krajobrazowe oraz duża ilość zbiorników wodnych naturalnych i
po eksploatacji iłów i złóż sprawiają, że Kunice od lat stanowią doskonałe zaplecze rekreacyjne
dla miasta Legnica. W zakresie terenów turystycznych dla mieszkańców gminy oraz turystów
dostępnych jest wiele miejsc wypoczynku i rekreacji. W 2010 roku powstało wiele nowych
inwestycji, które zostały sfinansowane ze środków Gminy Kunice oraz dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Są to obiekty dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Gminy Kunice i
turystów. Znajdują się one na trasie szlaku turystycznego „Dookoła Legnicy”. Obiekty te mogą
być wykorzystywane na miejsca postojowe dla turystów. Można w nich również organizować
imprezy integracyjne oraz spotkania towarzyskie.
Dużą atrakcję turystyczną Gminy Kunice stanowią jeziora. Wśród kilkudziesięciu zbiorników
wodnych znajdują się na terenie Gminy Kunice, występują dwa stosunkowo duże jeziora Jezioro Kunickie i Jezioro Jaśkowickie.

Jezioro Kunickie
Jezioro Kunickie zajmuje obszar 95 ha. Jego najgłębsze miejsce to 7 m. Na terenach przy
południowym brzegu jeziora powstały miejsca wypoczynku zajmujące obszar 6 ha. Walory
krajobrazowe, dobre położenie oraz dojazd do Jeziora Kunickiego sprawiają, że jest to miejsce
stanowiące dużą atrakcję turystyczną zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Można tam
wypożyczać sprzęt wodny tj. (żaglówkę, kajak, deskę surfingową) oraz kąpać się na strzeżonym
kąpielisku ośrodka WOPR Kunice. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Posejdon"- własność
PTTK oddział przy Hucie Miedzi "Legnica" posiada przystań żeglarską ze sprzętem wodnym,
5 murowanych domków, pole campingowe i własny parking. Liga Obrony Kraju i Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe również posiadają bazę noclegową, prowadzą szkolenia
ratowników, płetwonurków i kursy żeglarskie. Wzdłuż południowego brzegu jeziora funkcjonują
bufety i jadłodajnie. Jezioro Kunickie jest również atrakcyjnym łowiskiem dla wędkarzy, a na jego
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wschodnich brzegach nie brak spokojnych i zacisznych stanowisk dla amatorów tego sportu.
Najczęściej występujące tu gatunki ryb to: leszcz, okoń, szczupak oraz sandacz.
Fot: Jezioro w Kunicach
Źródło: Urząd Gminy Kunice
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W Gminie Kunice zrealizowano zadanie

pn. „Budowa Promenady w Kunicach”.

Celem operacji było wzmocnienie atrakcyjności turystycznej wsi poprzez wybudowanie 0,245
km promenady nad Jeziorem Kunickim w Kunicach. Operacja współfinansowana była ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER .Środki na realizację operacji pozyskano za
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.
Projekt polegał na wybudowaniu ogólnodostępnej Promenady nad Jeziorem Kunickim
w Kunicach. W ramach realizacji zadania wykonane zostały: promenada o długości 0,245 km,
ławki parkowe – 7 szt., 2 pergole, 13 leżaków oraz stojak na rowery.

Fot: Promenada w Kunicach
Źródło: Urząd Gminy Kunice
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Jezioro Jaśkowickie
Jezioro Jaśkowickie zajmuje obszar 24 ha i jest trzecim pod względem wielkości oraz
najgłębszym (9,4 m) jeziorem Pojezierza Legnickiego. Jezioro to oddalone jest od Jeziora
Kunickiego o 3,5 km, jednak w dużo mniejszym stopniu wykorzystywane przez mieszkańców
gminy oraz turystów w celach rekreacyjnych i sportowych. Jest to jezioro wykorzystywane
głównie przez wędkarzy.
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Fot: Jaśkowice Legnickie
Źródło: Urząd Gminy Kunice

Inne zbiorniki wodne
Poza Jeziorem Kunickim i Jaśkowickim mieszkańcy Gminy Kunice i okolic mają do dyspozycji
zbiorniki powydobywczo- retencyjne znajdujące się w okolicach miejscowości Spalona i
Szczytniki. Są to zbiorniki wodne powstałe w wyniku eksploatacji żwiru.

W Gminie Kunice zrealizowano operację pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ziemnicach”.
Celem operacji była aktywizacja lokalnej społeczności oraz stworzenie warunków do integracji
i rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców Ziemnic. Operacja współfinansowana była ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt polegał na wybudowaniu obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice w Gminie
Kunice. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony został w źródła
ciepła energetyki odnawialnej.
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Fot: Świetlica w Ziemnicach
Źródło: Urząd Gminy Kunice

W Gminie Kunice odczuwalny jest niedostatek tras i ścieżek rowerowych połączonych siecią
z trasami i ścieżkami przebiegającymi przez gminy sąsiadujące. Występują tu następujące
szlaki turystyczne:


Szlak Tatarski



Szlak Cysterski



Szlak dookoła Legnicy

„Szlak Cystersów” został wytyczony z inicjatywy Rady Europy w celu popularyzacji
znaczenia i roli kulturowej spuścizny zakonu cystersów na obszarze całej Europy. Odcinek
tego szlaku na terenie Gminy Kunice prowadzi przez miejscowości Golanka Górna Spalona - Kunice.
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„Szlak dookoła Legnicy” jest trasą spacerową, wyznaczoną żółtymi znakami. Szlak
podzielony jest na sześć jednodniowych tras stanowiących propozycje wycieczkowe, z
których trzy prowadzą przez wioski należące do gminy Kunice.

„Szlak Via Regia”- biała muszla prowadzi do Legnicy, żółta muszla prowadzi do Legnickiego
Pola.

Inne walory turystyczne Gminy Kunice

Na terenie Gminy Kunice spotkać można wiele cennych obiektów dziedzictwa kulturowego.
Wśród nich wyróżnić można zabytkowe parki, kościoły oraz cmentarze. Do najważniejszych
z nich zaliczyć można:
kościół filialny w Spalonej z amboną pochodzącą z 1584 r i krzyżem pokutnym z 1607 r.,
kościół filialny w Grzybianach z odsłoniętymi w 1978 r. freskami z połowy XIV i końca
XV wieku,
kościół parafialny w Rosochatej z XVII - wieczną polichromią, malarską dekoracją
kolebkowego sklepienia w nawie kościoła, epitafium piaskowcowym z 1538 r.,
nagrobkiem piaskowcowym z 1563 r. i krzyżami pokutnymi w murze cmentarza.
W Gminie Kunice ponad 124 obiekty takie jak kościoły, cmentarze oraz budynki mieszkalne
i gospodarcze zostały zaliczone do obiektów o walorach kulturowych. Obecny stan
zabytków gminnych oraz sakralnych wymaga dalszych inwestycji.
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ANALIZA SWOT

Przedstawiam Państwu mocne i słabe strony Gminy Kunice, które są zawarte w Strategii
Rozwoju Gminy Kunice na lata 2015-2025.
Podejmowanie działania w 2021 roku były realizowane w oparciu o powyższą strategię.

Szanse i zagrożenia rozwoju gminy
Dokonano analizy czynników, które sprzyjają i ograniczają rozwój gminy. Rozważono atuty
gminy oraz słabości stanowiące istotne bariery rozwojowe. Odniesiono się także do
możliwości, które mogą pojawić się w przyszłości w otoczeniu gminy i rzutować na jej rozwój.
Gminę poddano analizie wartościującej, określając słabe i mocne strony rozwoju. Odniesiono
się również do możliwości i zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości w otoczeniu oraz
wewnątrz gminy i wpływać na jej kondycję. Przewidując je, władze lokalne mogą uniknąć
wielu trudności. Stawiając na mocne strony i wykorzystując szanse, Gmina Kunice może
skutecznie niwelować słabości.

Tabela -Analiza SWOT Gminy Kunice
Mocne strony
Sfera środowiskowa
 warunki i położenie geograficzne
gminy (pojezierze Kunickie)
 dobrze rozwinięta infrastruktura
kanalizacyjna, wodociągowa i
gazowa
 bogate walory przyrodnicze, w tym
obszary Natura 2000
 cenne zabytki i stanowiska
archeologiczne
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Słabe strony
Sfera środowiskowa
 jezioro nie jest własnością gminy
 zły stan dróg powiatowych,
gminnych i osiedlowych
 brak gospodarstw
agroturystycznych
 zanieczyszczone wody (jezioro,
rzeki)
 słaba oferta turystyczna bazująca
na walorach gminy
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szlaki turystyczno – historyczne
przebiegające przez teren gminy
(szlak Św. Jakuba, Cysterski, Dookoła
Legnicy)
tereny pod przyszłe ścieżki
rowerowe i piesze
zasoby surowców mineralnych
(żwiry, piaski, iły)
ekologiczne tereny produkcji rolnej
czyste środowisko naturalne (pola,
łąki)
bardzo korzystne warunki
klimatyczne









słabo zagospodarowany teren
wokół jeziora
niewystarczająca sieć ścieżek
pieszych i rowerowych
dzikie wysypiska śmieci
nieuregulowana gospodarka
wodna (Dorzecze Kaczawy) i
melioracyjna (zagrożenie
powodziowe)
brak sieci gazowej w jednej
miejscowości
brak schroniska dla bezdomnych
zwierząt

Sfera gospodarcza
 dobre położenie z punktu widzenia
inwestorów (A4 , PKP, droga krajowa
nr 94)
 sąsiedztwo miasta Legnicy
 duża liczba podmiotów
gospodarczych
 atrakcyjne tereny pod zabudowę
rekreacyjno- mieszkaniową
 dobra marka gminy i jej oferty
infrastrukturalnej
wysoki udział dochodów własnych w
budżecie gminy
 duży potencjał rolnictwa
(gospodarstwa rolne)

Sfera gospodarcza
 ograniczona ilość terenów
inwestycyjnych
 niski poziom edukacji podatkowej i
gospodarczej
 niezidentyfikowane produkty lokalne
(spożywcze, rękodzieło)
brak dobrej infrastruktury
drogowej
 słaba promocja gminy
 mała ilość zakładów
przetwórstwa rolnospożywczego

Sfera społeczna
 bardzo dobra baza rekreacyjnosportowa
 wielokulturowość
 wysoki poziom szkolnictwa
 spora ilość NGO
 atrakcyjna oferta kulturalna
 dobry dostęp do specjalistów (opieka
zdrowotna)

Sfera społeczna
 mało połączeń transportu
publicznego pomiędzy
miejscowościami
mała aktywność NGO
 słaba współpraca pomiędzy
miejscowościami w gminie
 średnia baza lokalowa szkół
podstawowych (brak sal
gimnastycznych)
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wysoki potencjał społeczny
dobrze zorganizowany dojazd dzieci i
młodzieży do szkół
wyodrębniony budżet sołecki i
realizacja bieżących potrzeb i inicjatyw
społecznych
duża oferta zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży



















Szanse


położenie w pobliżu miast
istotnych w skali województwa
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nierównomierny rozwój
miejscowości
słabo rozwinięta infrastruktura
teleinformacyjna
brak programu przeciwdziałania
bezdomności
„przejmowanie” uczniów przez
legnickie szkoły podstawowe i
przedszkola
niewystarczające zaplecze
społeczne (żłobek, przedszkole,
domy dziennej i całodobowej
opieki)
niewystarczająca oferta dla
seniorów i osób
niepełnosprawnych
mała ilość mieszkań
komunalnych, socjalnych,
chronionych
niska jakość e-usług
brak ośrodka rehabilitacyjnego
niewystarczająca ilość oraz zły
stan parkingów we wsiach i nad
jeziorami
niski poziom lokalnej
świadomości historycznej
zdarzające się akty wandalizmu
infrastruktury społecznej
słaba jakość nawierzchni dróg i
chodników oraz ich
niewystarczająca ilość

Zagrożenia


bliskość i atrakcyjność pobliskich
stref inwestycyjnych
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nowa perspektywa
finansowania z UE 2014-2020
członkostwa w LGD
trend na życie poza miastem
moda na agroturystykę, na
żywność ekologiczną
współpraca i partnerstwo z
gminami i miastami z zagranicy
dobra współpraca z NGO spoza
gminy
dobra współpraca z gminami
ościennymi
moda na aktywność fizyczną,
spędzanie wolnego czasu poza
miastem
dobra baza sportoworekreacyjna
nowoczesne sale sportowe













plany utworzenia kopalni
odkrywkowej węgla brunatnego,
degradacja środowiska
przyrodniczego
nieprzyjazne nieprzejrzyste prawo,
możliwość wielu interpretacji
biurokracja
niechęć do meldunku i zgłoszenia
działalności gospodarczej na
terenie gminy
migracja osób młodych
bezrobocie
starzejące się społeczeństwo
emigracja zarobkowa
niedopracowane miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
3

Destymulanty rozwoju
Destymulanty czyli problemy rozwoju gminy powinny posiadać trzy cechy:
opisywać stan istniejący,
być istotne z punktu widzenia realizacji strategii,
mieć charakter negatywny dla rozwoju
Problemy Gminy Kunice analizowane były na podstawie obserwacji własnych mieszkańców
oraz analizy SWOT. Problemy te zostały zidentyfikowane w 3 sferach tj. środowiskowej,
gospodarczej i społecznej.

3

UCHWAŁA NR XIV/75/16 RADY GMINY KUNICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kunice na lata 2015-2025
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Tabela Problemy Gminy Kunice zidentyfikowane w 3 sferach
SFERA ŚRODOWISKOWA
PROBLEMY
1.

Starzejąca się infrastruktura techniczna (sieć kanalizacji, wodociągi) oraz system
gospodarki odpadami komunalnymi, który wymaga usprawnienia.

2.

Nie w pełni wykorzystane walory przyrodniczo- krajobrazowe do rozwoju oferty
rekreacyjnej, turystycznej i edukacyjnej. Brak gminnych terenów rekreacyjnych.

3.

Niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
SFERA GOSPODARCZA
PROBLEMY

1.

Niska świadomość społeczna znaczenia rozwoju przedsiębiorczości.

2.

Słabo rozwinięta sieć bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych.

3.

Niewystarczające działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i dywersyfikacja
rozwijanych branż gospodarczych.

4.

Ograniczona ilość terenów inwestycyjnych.
SFERA SPOŁECZNA
PROBLEMY

1.

Niepełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, będące
wynikiem niewystarczającej oferty zorganizowanych form aktywnego spędzania czasu
wolnego.

2.

Niski poziom funkcjonowania transportu publicznego oraz infrastruktury publicznej
(drogi, chodniki)

3.

Niski poziom świadomości obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie gminy.

4.

Braki w infrastrukturze kulturowej, oświatowej, opiekuńczej i zdrowotnej
spowodowane wzrostem ilości mieszkańców.
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PROMOCJA GMINY

Realizacja programu współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi
Na terenie Gminy Kunice w 2021 roku realizowany był roczny „Program współpracy
Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021” przyjęty Uchwałą Nr XXII/143/20 Rady Gminy w Kunicach z
dnia 26 listopada 2020 r. w spawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Ocena realizacji programu w opraciu o mierniki

Wyszczególnienie
Wysokość środków finansowych na realizację
programu zaplanowanych w budżecie gminy ogółem
w tym z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
przeciwdziałania i uzależnienia patologiom
społecznym
wypoczynek dzieci i młodzieży
Wysokość środków finansowych przekazanych
organizacjom pozarządowym na wspieranie
realizacji zadań publicznych w formie dotacji ogółem
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2020 rok
(zł)

2021 rok
(zł)

60.000,00

40 000,00

10.000,00

10 000,00

10,000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

3 000,00

25.000,00

20 000,00

15.000,00

0,00

35 491,50

15 450,00
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w tym z zakresu:
Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym
Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
przeciwdziałania i uzależnienia patologiom
społecznym
wypoczynek dzieci i młodzieży
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
Liczba organizacji pozarządowych, którym gmina
udzieliła wsparcia na realizację zadań publicznych
Liczba ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe w otwartych konkursach ofert
Liczba umów zawartych na realizację zadań
publicznych

0,00

0,00

0,00

3 000,00

6 300,00

800,00

10 000,00

0,00

19 191,50

11 650,00

0,00
2

0,00
1

5

4

7

6

5

4

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom w 2021 roku w ramach otwartych
konkursów ofert – wyniosła ogółem 15 450,00 zł i została w pełnej wysokości wykorzystana.

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.
Ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19 w 2021 roku nie były realizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyjazdy studyjne, warsztaty, szkolenia
oraz doroczny kongres odnowy wsi.
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W celu zaktualizowania Sołeckich Strategii Rozwoju w sołectwach Grzybiany, Bieniowice i
Pątnów Legnicki przeprowadzono spotkania z Moderatorami Odnowy Wsi opracowano projekty
Sołeckiej Strategii Rozwoju ww. miejscowości na najbliższe lata.

Działania podejmowane przez Gminę Kunice w zakresie promocji.

Gmina Kunice promowana była w prasie, wydawnictwach, w mediach lokalnych, na
portalach internetowych poprzez publikację artykułów i zamieszczanie zdjęć ze realizowanych
inwestycji.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA: BRÜHL (NIEMCY)
Gmina Kunice od 1997 roku współpracuje z niemieckim miastem Brühl. W 2022 roku
przypada 25 rocznica podpisania Porozumienia o wzajemnej przyjaźni i współpracy, które zawiera
obustronne deklaracje o pomocy, wspólnym rozwijaniu kontaktów na poziomie instytucjonalnosamorządowym, jak i indywidualnych kontaktów międzyludzkich oraz wymiany grup
mieszkańców. Do grona inicjatorów tego porozumienia należała przewodnicząca Stowarzyszenia
Kobiet w Brühl, która przed wojną mieszkała w Szczytnikach Małych Pani Irena Westfal. Uroczyste
obchody zostały zaplanowane w przyszłym roku ze względu na panującą epidemię COVID-19.

DZIAŁANIA SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY
Dnia 7 października odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów za bardzo dobre
wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe uczniów Gminy Kunice.
Przyznanie stypendiów było możliwe dzięki utworzeniu „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kunice” na podstawie Uchwały nr XIX/128/20 z dnia 28
grudnia 2020 roku. Do dnia 31 lipca br. do Urzędu Gminy w Kunicach wpłynęło 48 wniosków, z
czego przyznano 41 stypendiów na łączną kwotę 18.300 zł
W dniu 4 września 2021 r. na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Grzybiany
odbył się Festyn Dożynkowy.
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Z okazji Dnia Seniora w dniu 16 października 2021 roku odbyło się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach uroczyste spotkanie z seniorami z terenu gminy Kunice.
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.
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