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Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  finansowej 
 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017r. 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2016- 2020 roku została uchwalona 
w dniu 29 grudnia 2016 r.  uchwałą Rady Miejskiej  nr XXVI/340/16  ustalając wysokość dochodów i 
wydatków budżetu, w tym dochody  i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budże-
tu,  sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinanso-
wania spłaty długu.  
 Informacja ta ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego 
budżetu gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2017 
roku.  
W I półroczu 2016 roku Rada Miejska w Kątach Wrocławskich  dokonała trzykrotnie zmian przyjętych 
wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Miejskiej w 
Kątach Wrocławskich nr XXXII/424/17  z dnia 29 czerwca 2017 roku i była zgodna z wartościami przy-
jętymi w uchwale budżetowej na 2017 rok. 
 
Zmian dokonano w związku z: 

 wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2016, 

 zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. wynikajaca z zacią-
gniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokosci  2.416.000 zł, 

 zwiększeniem dochodów  z tytułu  subwencji ogólnej o kwotę 592.328 zł , 

 zmniejszeniem planu dotacji na dzieci przedszkolne o kwotę  346.600 zł, 

 zmniejszeniem  planu udziałów z podatku od osob fizycznych o kwote  11.827 zł,  

 otrzymaniem darowizny na cele publiczne w kwocie 642.600 zł , 

 otrzymaniem środków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na pokrycie podatku Vat  500.532 zł 

 otrzymaniem  kar umownych  556.500 zł z realizacji inwestycji w SP Sadków, 

 zwiększeniem dochodów z tytułu  podatków i opłat 107.000 zł,  

 z tytułu otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 193.271,64 zł, 

 zwiększeniem dochodów ze sprzedaży majątku 2.416.000 zł 

 otrzymaniem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 683.826 zł  tj. na kanalizację  
sanitarną  I etap w Zabrodziu i rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich, 

 
Zwiększono  ogółem  dochody  o kwotę 8.417.575,64 zł,  z tego dochody bieżące o 4.237.543,64 zł, a 
dochody majątkowe o 4.180.032 zł. Wydatki zwiększono ogółem  o kwotę 10.851.575,64 zł,  z tego 
wydatki bieżące o 4.610.026,32 zł, a wydatki majątkowe o 6.241.549,32 zł.  
 
Plan dochodów budżetu  Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach 
wynosi ogółem  125.270.894,64 zł , wykonanie dochodów wyniosło  65.643.474,24 zł. Zrealizowano 
dochody  w wysokości   52%.  
Dochody obejmują : 

 dochody bieżące zaplanowane w kwocie 114.495.875,64 zł, a wykonane w kwocie  
62.268.909,96 zł , zrealizowane w wysokości  54 %; 

 dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.775.019 zł, a wykonane w kwocie  3.374.564,28 
zł,  zrealizowane w wysokości  31,3 %; 

 
Plan wydatków  budżetu  Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach 
wynosi ogółem  147.948.494,64 zł , wykonanie wydatków wyniosło   50.194.533,60 zł. Zrealizowa-
no wydatki w wysokości   34 %.  
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Wydatki obejmują : 

 wydatki bieżące zaplanowane w kwocie  97.246.978,68 zł, a  wykonane w kwocie 47.197.431,62 
zł, zrealizowane w wysokości  48,5 %; 

 wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.701.515,96 zł, a wykonane 2.997.101,98 zł, zre-
alizowane  w wysokości  6 %; 

 
 

   
  
                                                                             

 

31 504 797 zł 

16 607 303 zł 

40 156 486 zł 

10 775 019 zł 

20 498 426 zł 

5 728 864 zł 

 15 370 586 zł  

 10 219 880 zł  

 20 280 559 zł  

 3 374 564 zł  

 11 630 803 zł  

 4 767 081 zł  

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

35 000 000 

40 000 000 

45 000 000 

Udziały w podatku 
dochodowym 

PIT,CIT 

Subwencje Podatki i oplaty Dochody 
majątkowe 

Dotacje na cele 
bieżące 

Pozostałe 
dochody 

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 
 
 

Plan Wykonanie  



3 

 

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 29.814.000 zł z tego; z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek – 27.380.000 zł  w tym na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 20.243.600 zł i  z 
tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 
na dzień 31.12.2016 r. wynikajaca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokosci  
2.434.000 zł,  którą w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.  W I półroczu nie zaciągnię-
to żadnych nowych  kredytów i pożyczek.  
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek  zaciągniętych w latach ubiegłych zaplano-
wano w kwocie 7.136.400  zł, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3.461.864  zł  co stanowi 48,5 %. 
Ustalono deficyt budżetu w wysokości 22.677.600 zł, którego źródłem pokrycia  będą zaciągnięte 
kredyty i pożyczki w 2017 roku w kwocie 27.380.000 zł, oraz w całości nadwyżka środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. wynikajaca z zaciągniętych kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych w wysokosci  2.434.000 zł.  Faktycznie wykonany budżet gminy za I półrocze 
2017 roku tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął  się nadwyżką budżetową w 
kwocie 15.448.940,64 zł. 
Planowana kwota długu na 2017 rok wynosi 38.650.671 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat 
kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.461.864 zł,  faktyczna wysokość zadłużenia Gminy Kąty Wro-
cławskie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 14.945.207 zł. Spłaty rat kapitałowych pożyczek i 
kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat. 
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy , o której mowa w art.243 ust.1 ustawy 
do dochodów , bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez gminę i bez uwzględ-
niania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 6,21 %, natomiast  dopuszczalny 
wskaźnik spłaty zobowiązań gminy określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłą-
czeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy  ( wskaźnik usta-
lony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )  wynosi 22,62 %. 
Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza 
finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości po-
zwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Kąty Wrocławskie jest dobra, dzięki temu samo-
rząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe przeznaczając je na inwestycje. 
 

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej. 

 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające 
z limitów wydatków  na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2017 roku zaplanowano do 
realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 39.492.792 zł, z tego : 

 na realizację  wydatków bieżących  zaplanowano kwotę 7.619.237 zł; 

 na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 31.873.555 zł 
 

1. Programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem    środków, o któ-
rych mowa w art. 5ust.1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
 

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE : 
1.1.1.1 Promocja wskazanych  gmin WrOF  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz zmian zaakceptowanych przez Dolnośląską Instytucję 

Pośredniczącą projekt realizuje Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, natomiast Gmina Kąty 

Wrocławskie będzie jedynie jednym z odbiorcą usług. W związku z tym wydatki w ramach realizacja 

przedsięwzięcia będą ponoszone ze środków bieżących. Usługi w niezmienionym zakresie zostaną 

przeprowadzone na podstawie umowy na realizację usługi promocyjnej. Obecnie trwają uzgodnienia 

treści umowy pomiędzy Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, a Gminą Kąty Wrocławskie. 



4 

 

1.1.1.2. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w 
budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska – Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska 

Gmina Kąty Wrocławskie wraz z 13 innymi gminami z województwa dolnośląskiego, przystąpiła do 
projektu partnerskiego, mającego na celu przekazywanie dofinansowania w formie grantów dla 
mieszkańców gminy, na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. 
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Obecnie kompletowane są załączniki do zawarcia 
umowy o dofinansowanie. 

 
1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE : 
 

1.1.2.1 Zwiększenie dostępność i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa 
Śląskiego, Kąty Wroclawskie Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny.  

W ramach realizacji projektu partnerskiego w latach 2017-2018 Gmina Katy Wrocławskie planuje 
realizację szeregu zadań, najważniejsze z nich to:  

 zwiększenie dostępność usług elektronicznych dla mieszkańców, 

 wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, 

 zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz systemu obsługującego 
finanse, księgowość, podatki i opłaty lokalne oraz budżet wraz z obsługą płatności 
elektronicznych, 

 zintegrowanie nowych systemów z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów oraz e-PUAP, 

 wprowadzenie dwukierunkowej komunikacji z e-PUAP2 z możliwością przesłania informacji 
o zmianach w statusie spraw do BIP, 

 wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale 
urząd – obywatel oraz zapewniającą udostępnianie gminnych usług elektronicznych oraz 
informacji o gminie, 

 uruchomienie w UMIG Katy Wrocławskie punktu potwierdzania profili zaufanych 
e-PUAP, 

  zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie. 

 

1.1.2.3. Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich – Rewitalizacja i 
przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych 

Zadanie w zakresie: odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza, wykonanie nowych nasadzeń, 
pielęgnacja istniejących drzew, wycięcie drzew będących w złym stanie i zagrażających użytkownikom 
parku, wykonanie tablic edukacyjnych i informacyjnych, wykonanie ścieżki zmysłów, uzyskało 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020. Został ogłoszony przetarg nieograniczony, który ze względu na znaczne przekroczenie 
oferty w stosunku do kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do wyceny robót został 
unieważniony. Na etapie przetargu została złożona jedna oferta.  Planowane jest ponowne 
ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy. Rozpoczęcie robót przewidziane jest w 2017 r. 
Termin zakończenia prac budowlanych: 31.08.2018 r. W przypadku pozostałego do wykonania 
zakresu prac został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

1.1.2.4. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie 
efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum – Zwiększenie 
efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii budynkach użyteczności 
publicznej 
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Podpisano umowę i rozpoczęto prace nad termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. 
Staszica w Kątach Wrocławskich. Wykonawcą jest firma PPB MACK-INWEST Maciej Kaleta z 
Wrocławia. Umowny termin zakończenia robót to koniec września 2017r. Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 
planowane jest w roku 2018r, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Decyzją Zarządu 
Województwa zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji 
w latach 2017 i 2018. 

Wydatki na  programy , projekty lub zadania pozostałe   

 
 1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE 

1.3.1.1.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2016-2018 

 

Głównym celem program jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali zjawiska w gminie. Powyższy cel jest realizowany poprzez działania Zespołu 
Interdyscyplinarnego przy aktywnej i niezbędnej współpracy służb wymienionych w Programie. Praca 
ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana 
interdyscyplinarnie. Niniejszy Program stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do 
podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Krąg podmiotów 
uprawnionych do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, obowiązki w tym zakresie 
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zadania pracowników socjalnych, działania 
przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, 
oświaty, a także funkcjonariuszy Policji regulują przepisy szczegółowe  
Pracownicy poszczególnych służb pracują w grupach roboczych w ramach obowiązków służbowych.  
W 2017 roku wszczęto 21 procedur Niebieskiej karty w rodzinach na terenie Gminy. Prowadzono 
również 17 procedur z lat ubiegłych. W pierwszym półroczu 2017 roku  koszt finansowy stanowi 
wynagrodzenie psychologa na kwotę 2.675 zł. 
1.3.1.2 Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych  

W 2016 roku w ramach postępowania przetargowego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 
położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” wyłoniono 2 wykonawców, z którymi zawarto 
umowy na okres od 01 września 2016 r. do 28 czerwca 2019 r.  
Trasa nr 1  obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w 
Kątach Wrocławskich, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich, Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Kątach Wrocławskich, Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z miejscowości: Kozłów, Sokolniki, 
Kilianów, Szymanów, Wszemiłowice, Stoszyce, Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Sośnica, 
Wojtkowice, Krobielowice. 
Wykonawca:  Grabor Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą: Tyniec Mały ul. Domasławska 22, z ceną brutto za 1 
km - 4,97 zł.  
Trasa nr 2 obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w 
Kątach Wrocławskich, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich, Szkoły 
Podstawowej w Gniechowicach, Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z miejscowości: Górzyce, Czerńczyce, 
Stradów, Zachowice, Wojtkowice, Krobielowice, Kamionna, Gniechowice, Stary Dwór. Wykonawca:  
Marek Wierzbicki TRAKO Sp. z o.o. z siedzibą: Rzeplin al. San Francisco 8 , z ceną brutto za 1 km - 4,37 
zł.  
Trasa nr 3 obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Sadkowie i Gimnazjum w Jaszkotlu z 
miejscowości: Zybiszów, Jaszkotle, Baranowice-Bliż, Sadków, Sadowice, Pietrzykowice, Nowa Wieś 
Wrocławska, Gądów, Cesarzowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny. Wykonawca:Marek Wierzbicki 
TRAKO Sp. z o.o. z siedzibą: Rzeplin al. San Francisco 8,  z ceną brutto za 1 km - 4,37 zł.  
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Trasa nr 4 obejmuje dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smolcu, Szkoły Podstawowej 
w Małkowicach i Gimnazjum w Jaszkotlu z miejscowości: Bogdaszowice, Romnów, Samotwór, Skałka, 
Małkowice, Kębłowice, Smolec, Rybnica, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Krzeptów. Wykonawca:  
Marek Wierzbicki TRAKO Sp. z o.o. z siedzibą: Rzeplin al. San Francisco 8,z ceną brutto za 1 km - 3,91 
zł.  Należności za wykonane usługi dowozu realizowane były w ratach miesięcznych. 
Ogółem wypłacono wykonawcom :   1.230.737,64 zł. 
- od września 2016 do grudnia 2016 -  525.693,23 zł. 
- od stycznia 2017 do czerwca 2017 -   705.044,41 zł.     
  
1.3.1.3 Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich 

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w obrębie Gminy Kąty Wrocławskie oraz Miasta 
Wrocław realizowana przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych porozumień i umów w 
pierwszym półroczu 2017 r. ma na celu polepszenie dostępności mieszkańców Gminy do szeroko 
rozumianych usług komercyjnych jak również administracji, czy usług ambulatoryjnych i rehabilitacji 
zlokalizowanych głównie w większych skupiskach aglomeracyjnych. Realizowana jest poprzez 
partycypację Gminy Kąty Wrocławskie w kosztach usług przewozowych, realizowanych na liniach 133 
i 609, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 grudnia 2009 r., pomiędzy Gminą Wrocław a 
Gminą Kąty Wrocławskie. Druga umowa określa zasady organizacji przewozów na obszarze Gminy 
Kąty Wrocławskie, realizowanych poprzez linie: 

i.  507 relacji Wrocław – Park Przemysłowy Prologis, Park Przemysłowy Prologis – 
Wrocław, linia 577 relacji Kąty Wrocławskie - Wrocław, Wrocław - Kąty Wrocławskie; 

ii.  57 relacji Czerńczyce - Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Czerńczyce; 
iii. N07 relacji Wrocław – Kąty Wrocławskie. 

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 267.250 zł. 
1.3.1.4 Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie mia-
sta 
W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów 
zielonych w I półroczu 2017 r. realizowane są dwie umowy: utrzymanie czystości i porządku na 
drogach w granicach miasta Kąty Wrocławskie i utrzymanie zieleni w granicach miasta Kąty 
Wrocławskie. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego na czas określony, tj.:  
 do 31 grudnia 2018 r. wykonawcą umów jest firma Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych 
Grzegorz Kołcz z siedzibą w Gniechowicach przy ul. Czystej 5c/5. Prace wykonywane są zgodnie z 
ustalonym harmonogramem. W I półroczu 2017 r. na  utrzymanie czystości wydatkowano kwotę  
102. 572,90 zł, a na koszenie terenow zielonych wydatkowano kwotę 77.818,50 zł. 

1.3.1.5 Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i 
Gminy  
Jednym z obowiązków samorządów w sferze usług publicznych jest gospodarowanie odpadami. 
Ustawowe obowiązki wiążą się m.in. z koniecznością zorganizowania odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zapewnieniem  utrzymania i eksploatacji własnych 
odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie czystości i porządku w gminie. 
Dokumentem aktualnie regulującym między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie 
gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości. W 
związku z wejściem  w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich ogłosił przetarg na to  zadanie na nowy okres realizacji w 
latach 2016-2018, gdzie planowane nakłady finansowe oszacowane zostały na kwotę około 
15.100.000 zł. Jako kryteria przetargowe przyjęto między innymi wyposażenie śmieciarek w systemy 
RFID oraz systemy wagowe, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz 
zapewni kontrolę nad prawidłowością realizacji zamówienia przez wykonawcę. W I półroczu 2017 
roku wydatkowania kwotę 2.672.165,33 zł co stanowi  56,2  % planu.    
  
1.3.1.6 Umowy na zmiany planów  zagospodarowania przestrzennego Gminy   
Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
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powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawe wydawania decyzji 
administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele  nierolnicze i nieleśne. 
W I półroczu br. podczas trzech posiedzeń Komisji Urbanistycznej przedmiotem obrad było 6 
projektów planów miejscowych. Dotyczyły one miejscowości Kąty Wrocławskie, Mokronos Górny, 
Pietrzykowice, Smolec, Zachowice (dwa razy). 
Na wynagrodzenia prac Komisji zaplanowano kwotę  21.000 zł,  a w I półroczu wykorzystano 8.000 zł. 
Na koniec I półrocza 2017r. obowiązywało już 227 planów, a sporządzanych planów było 46. 
Sporządzane są dwie zmiany studium. Na  2017 r. zaplanowano na zadania planistyczne kwotę  
232.000 zł,  w I półroczu  2017 r.  wydatkowano  kwotę 79.909,70 zł.  
W I półroczu 2017r. zakończono sporządzanie (uchwalono) 5 planów miejscowych obejmujących 
tereny w miejscowościach: Kębłowice, Kilianów, Kąty Wrocławskie, Smolec i Zachowice i 
przystąpiono do sporządzenia 18 planów miejscowych obejmujących tereny w miejscowościach: 
Cesarzowice, Kąty Wrocławskie, Kilianów, Kozłów, Krzeptów, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, 
Pietrzykowice, Sadków, Smolec, Sokolniki, Szymanów. Uchylono jedną uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulicy Radosnej. 
 
1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim.  
Zadanie zostało zrealizowane przez podmiot zewnętrzny wyłoniony na podstawie przeprowadzonego 
postępowania przetargowego w ramach zawartych umów dzielących Gminę Kąty Wrocławskie na 
dwa obszary działania. 
Akcja zima na terenie pozamiejskim była prowadzona w okresie od grudnia 2016 r. do 15 kwietnia 
2017 r. i obejmowała w szczególności: odśnieżanie nawierzchni dróg, zwalczani i likwidacji śliskości 
zimowej( gołoledzi, lodowicy, zlodowaceń lub śliskości pośniegowej) materiałami uszorstniającymi 
(mieszanka piaskowo-solna 10%) 
W I półroczu 2016roku  wydatkowano kwotę  99.500 zł. 
  
 1.3.2  WYDATKI MAJĄTKOWE 
1.3.2.1. Projekty – Utworzenie zbioru inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich 
realizacji oraz źródeł finansowania 
Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji 
w kolejnych latach. 
1.3.2.2. Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich – Podstawowa nauka pływania dzieci w 
ramach zajęć szkolnych i przedszkolnych 
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich. Zakończenie inwestycji planowane jest na 
sierpień 2018 roku. Złożony został Wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o 
dofinansowanie zadania w ramach programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. 
„Dolnośląski Delfinek” oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinasowanie zadania w ramach 
„Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż”. 
1.3.2.3. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej 
w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną w Sadkowie – Poprawa 
infrastruktury edukacyjnej 
Wyłoniono nowego wykonawcę przedmiotowego zadania-  Zakład Techniczno –Budowlany POLBAU 
Sp. z o.o. z Opola. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w czerwcu 2016r. Do końca czerwca 
2018 roku wykonawca ma zakończyć roboty budowlane etap I, a do połowy sierpnia 2018 r. uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie etapu I. W dalszej kolejności planowana jest realizacja robót związanych 
z budową etapu II i III inwestycji, tj. przebudowa istniejącego budynku szkoły oraz budowa sali 
gimnastycznej, których termin zakończenia prac to styczeń 2019r (uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie do połowy marca 2019 r. 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
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1.3.2.4. Przejmowanie sieci wodno- kanalizacyjnej na terenach wiejskich 
W ramach realizacji tego zadania w pierwszym półroczu 2017r. przyjęto odpłatnie na majątek Gminy 

od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na 

terenach wiejskich. Komunalizacją objęto: 

- odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 1897,6 mb. w miejscowościach: Krzeptów dz. nr 126, 

124/69 i 108 o długości 379 mb, Gniechowice dz. nr 588, 376/1, 374, 376/2 o długości 214 mb, 

Gądów-Jaszkotle dz. nr 40/20, 40/21, 40/28 o długości 502 mb, Sadowice dz. nr 199, 151, 424/13, 

171/18, 171/20, 171/23, 171/7, 171/25 o długości 745 mb oraz i w Mokronosie Górnym dz. nr 5 dr, 

2/26 o długości 57,6 mb;  odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzeptów dz. nr 126, 124/69, 

108 o długości 514,5 mb.  

Zaplanowane są dalsze przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenach wiejskich,  

od firm o długościach z rzędu 2.000 mb i osób prywatnych. 

W I półroczu 2017 roku przejęto sieci na kwotę 40.255 zł. 

1.3.2.5. Budowa ul. Willowej w Smolcu – Poprawa systemu komunikacji drogowej 
Jest to zadanie dwuletnie, które będzie realizowane zgodnie ze sporządzoną przez mieszkańców ul. 
Willowej w ramach inicjatyw lokalnych dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.  
Zadanie obejmuje wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z oświetleniem drogowym typu LED i 
odwodnieniem do Ługowiny. Długość drogi wynosi 315 mb natomiast długość kanalizacji deszczowej 
wynosi 626 m. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. 
Planowany termin zakończenia robót – do 30.05.2018 r. 
1.3.2.6. Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich – Poprawa infrastruktury drogowej 
Jest to zadanie dwuletnie obejmujące budowę drogi z obustronnymi chodnikami oraz kanalizacją 
deszczową. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 mb. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej 
został wykonany wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Obecnie trwają 
prace projektowe drogi. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2017 - 2018.  

1.3.2.7 Zakup mieszkań 

Zakup mieszkań w celu zapewnienia lokali komunalnych dla mieszkańców gminy. W sprawie zakupu 
mieszkań komunalnych prowadzone jest badanie rynku mające na celu wyłonienie sprzedawcy 
mieszkań. Zakupione mieszkania przeznaczone będą do zasiedlenia przez  lokatorów aktualnie za-
mieszkujących w  budynkach stacji PKP w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu. 

1.3.2.8 Zakup gruntów 
Na zakup gruntów położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie związanych z realizacją celu 
publicznego tj:. 

 działki przeznaczonej w mpzp pod drogi publiczne, 

 działki przeznaczone pod przepompownie ścieków sanitarnych, 

 działki przeznaczone pod budowę nowej szkoły w Krzeptowie. 
 

1.3.2.9. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie i Mokronos Dolny – Poprawa stanu 
środowiska naturalnego i życia mieszkańców 

Powyższe zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy wraz z krótkimi 
odcinkami (które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji 
do kanalizacji), w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować będą dwie niezależne zlewnie. 
Aktualnie został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Zabrodzie. Jeszcze w roku 2017, po uzyskaniu zezwolenia na budowę kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Mokronos dolny zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym 
wykonawca w/w zadania. W kolejnych latach będzie kontynuowana budowa kanalizacji wschód. 
Realizacja planowana jest do roku 2023. 

1.3.2.10. Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów – Poprawa infrastruktury sportowej 
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W ramach tego zadnia planuje się budowę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Krzeptowa 
i okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego. 
Przewiduje się plac zabaw dla dzieci, urządzenia do gimnastyki dla nieco starszych (siłownia 
zewnętrzna), miejsca do gier planszowych, miejsce do odpoczynku - altanę ze stolikiem i ławkami, 
a także boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. 
W dniu 09.06.2017r. roku ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac w 
zakresie zagospodarowania terenu tj. wykonania nawierzchni placu zabaw oraz boiska sportowego 
wraz ze ścieżkami, zielenią i montażem małej architektury ( w tym: piłkochwyty, ławki, kosze na 
śmieci, altana, stojaki na rowery). Termin składania ofert upłynął w dniu 26.06.2017r. Po 
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisana zostanie umowa z wyłonionym w 
postępowaniu Wykonawcą.  

1.3.2.11. Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF 
poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny- w tym budowa parkingu jako 
infrastruktury towarzyszącej – Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji 
kolejowej.  
Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP 
tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP 
PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Aktualnie trwają prace 
koncepcyjne. Wykonanie prac budowlanych przewidziane są na rok 2018-2019. 
 
1.3.2.13 Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 poprzez miejscowość Kilianów, Piława, Milin do 
Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności 
gospodarczej powiatu wrocławskiego i świdnickiego – Poprawa systemu komunikacji drogowej 
 
Powiat Wrocławski planuje w latach 2017 i 2018 przebudowę drogi nr 2000D od zjazdu z autostrady 
A4 do Mietkowa. Na wykonanie przebudowy drogi Powiat stara się o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie 
pomocy finansowej.  

1.3.2.15 Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu – 
Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i 
sportowych 

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania. W dniu 20.04.2017 r. został złożony protest od 
decyzji Zarządu, który ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej do dofinansowania został 
pozostawiony bez rozpatrzenia.  W związku z powyższym zakres projektu zostanie zmniejszony i 
będzie on realizowany ze środków budżetu Gminy. W celu wyłonienia Wykonawcy zadania zostanie 
ogłoszony przetarg nieograniczony. 

1.3.2.16 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - 
Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i 
sportowych 

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania. W dniu 20.04.2017 r. został złożony protest od 
decyzji Zarządu, który ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej do dofinansowania został 
pozostawiony bez rozpatrzenia. W związku z powyższym zakres projektu zostanie zmniejszony i 
będzie on realizowany ze środków budżetu Gminy. W celu wyłonienia Wykonawcy zadania zostanie 
ogłoszony przetarg nieograniczony. 
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1.3.2.17 Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego – Podniesienie 
atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich 

W latach 2017-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem 
kościoła ewangelickiego”.  W dniu 17.05.2017r. podpisana została umowa z Wykonawcą tj. firmą 
Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Ryszard Laskowski na realizację I etapu zadania. W zakresie 
Etapu I zadana jest remont i przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja 
na potrzeby biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich Zakres zadania obejmuje 
również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace 
w tym zakresie obejmą budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni 
oraz elementów małej architektury. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2018 r.  
W dniu 30.03.2017 r.złożony został wniosek o dofinasowanie projektu w ramach Działania 6.3 - 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Trwają procedury związane z oceną wniosku. 

1.3.2.18 Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do 
wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych 

Zakres robót obejmuje wykonanie nasadzeń uzupełniających, alejek, ławek, koszy na śmieci, wiat. 
W centralnej części parku przy istniejącym kanale powstanie punkt widokowy w formie tarasu. 
Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku. 

1.3.2.19 - Budowa drogi w m. Cesarzowice - Poprawa systemu komunikacji drogowej 
Jest to zadanie dwuletnie, którego zakres obejmuje wykonanie projektu drogi wraz  
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budową drogi w roku 2018. 
W zakres drogi o długości ok. 70 m wchodzą: jezdnia, jednostronny chodnik, odwodnienie drogowe z 
oświetleniem drogowym.  
 
Numery  pominięte w liczbach porządkowych  mają wartość  zero.  
 
 
 


