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  WYKONANIE  WYDATKÓW  BUDŻETU GMINY ZA  I  PÓŁROCZE  2017 ROK 

Plan wydatków po zmianach          147 948 494,64 zł 

Wykonanie wydatków – 33,93%       50 194 533,60 zł 
   z tego 

 wydatki bieżące: plan         97 246 978,64 zł 
 wykonanie – 48,33%                            47 197 431,62 zł 
 majątkowe: plan                   50 701 515,96 zł 
 wykonanie – 5,91%         2 997 101,98 zł 
 w tym wykonanie inwestycji        1 546 385,26 zł 

 Kierownicy jednostek oraz kierownicy wydziałów odpowiedzialni za realizację zadań nie 

przewidują zagrożeń, które uniemożliwiłyby wykonanie poszczególnych zadań.  

 W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w 33,93%, z tego bieżące zostały 

wykonane na wyższym poziomie tj. 48,33% planu. Znacznie mniejszy poziom wykonania mają 

wydatki majątkowe – 5,91% planu. Pierwsze półrocze jest okresem przygotowania zadań 

inwestycyjnych do przetargów i wyłaniania wykonawców. Realizacja następuje dopiero w 

okresie II półrocza. Szczegółowe opisy  poszczególnych inwestycji zamieszczone są w 

informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych. 

 W związku z niewielkim zaangażowaniem środków finansowych na inwestycje budżet gminy na 

dzień 30 czerwca br. zamknął się nadwyżką środków finansowych w wysokości 15 448 940,64 zł 

przy zakładanym deficycie w wysokości 22 677 600 zł.  

 W trakcie I półrocza uchwałą Rady wprowadzono do budżetu podział wolnych środków za 2016 

rok w kwocie 2 434 000 zł, faktyczna nadwyżka po rozliczeniu roku wyniosła 2 463 510,12 zł. 

 W trakcie omawianego okresu nie zaciągano żadnych  kredytów ani  pożyczek z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 Planowane koszty obsługi długu wynoszą 640 000 zł. , a zapłacono 218 312,87 zł., jest to 

związane z systematycznym obniżeniem oprocentowania przez banki. Oszczędność w I półroczu 

wynosi ponad 100.000 zł. 

 Na spłatę pożyczek i kredytów wydano zgodnie z planem 3 461 864 złotych.  

 Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań 

wymagalnych.  

 Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych. 
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 Dotacje , pomoc finansowa oraz rzeczowa dla innych jst. 

 Podpisano umowę dotacji z Gminą Wrocław na zbiorowy transport pomiędzy gminami. W 
pierwszym półroczu przekazano kwotę  41 208 zł. 

 Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na drogi dla Starostwa Powiatowego w 
wysokości 1 154 000 zł. Pomoc przeznaczona jest na:  drogi i chodniki  w m.Smolec oraz w 
Sośnicy i Bogdaszowicach, a także na przebudowę drogi  nr 2000D od zjazdu z A4 do 
Mietkowa.W I półroczu przekazano 302 404 zł na drogę powiatową nr 2016D w m.Sośnica.  
W m-cu maju zostało podpisane porozumienie. Inwestycja realizowana w systemie 50/50. 
Przekazano dotację na obsługę wspólnego systemu WroSip w zaplanowanej wysokości  52 
248 zł. oraz na sporządzenie ortofotomapy kwotę 37 800 zł. 
W chwili obecnej system wroSIP składa się już z 11 modułów ogólnodostępnych i 15 
modułów dostępnych po logowaniu. Moduły te dotyczą m.in. ewidencji gruntów i budynków, 
planów miejscowych, ochrony przyrody, infrastruktury, melioracji, dróg, ofert sprzedaży 
nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, zgłoszeń publicznych, edukacji, kultury, turystyki, 
imprez turystyczno-kulturalnych. Wartością użytkową systemu jest powszechny dostęp do 
rzetelnych i aktualnych informacji.System WROSIP jest jednym z podstawowych narzędzi 
pracy Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz innych wydziałów korzystających z danych 
przestrzennych, ewidencji gruntów, dróg, inwestycji, itp. Jest też dużym ułatwieniem dla 
osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą. 

 Kwota wydatkowana w roku 2017 stanowi udział Gminy w kosztach ogólnych utrzymania i 
rozwoju systemu, na który składają się: serwis oprogramowania ESRI, serwis bazy danych 
ORACLE, serwis oprogramowania iMAP, promocja systemu, administracja wroSIP. 

 Dla Województwa Dolnośląskiego została zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 400 000  

 zł. Podpisano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy na remont odcinka drogi nr 362 
relacji Kąty Wrocławskie- Stoszyce na odcinku Samotwór-Wrocław. Przekazanie pomocy 
nastąpi po zrealizowaniu zadania. 
W związku z planowaną reorganizacją wynikającą ze zmiany prawa wodnego Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji Wodnych zrezygnował z pomocy zaplanowanej w wysokości 20 000 zł. 

 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. 
W I półroczu 2017 roku naliczono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 
na ogólną kwotę 2.484.142,55 zł w tym:  

 Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie 

Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 237.688,53 zł. 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy  

ul. Słonecznej 4 w wysokości 385.260,80 zł. 

 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich 

przy ul. Staszica 4 w wysokości  406.384,94 zł. 

 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie Górnym 

przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 469.992,26 zł. 

 Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy  

ul. Głównej 84 w wysokości 175.078,95 zł. 

 Niepubliczne Przedszkole „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5  

w wysokości 153.138,15 zł. 

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Centrum Montessori Pestka” z siedzibą w Zabrodziu 21A  

w wysokości 117.903,08 zł. 
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 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ziarenko Happy Home” z siedzibą w Zabrodziu 7  

w wysokości 55.615,84 zł. 

 Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 w wysokości 

39.000 zł.  

 Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84  

w wysokości 89.440 zł.  

 Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 w wysokości 

111.800 zł.  

 Żłobek Niepubliczny „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5  

w wysokości 79.560 zł. 

 Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich  

ul. Imbirowa 1C w wysokości 146.640 zł.          

 Niepubliczny Żłobek „Akademia Smyka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Wiśniowej 1F  

w wysokości 16.640 zł    

Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, 
a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole 
podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w okresie od 
stycznia do czerwca 2017 wypłacono: 

 Gminie Wrocław – 162.898,85 zł. 

 Gminie Kostomłoty – 37.733,56 zł. 

 Gminie Kobierzyce – 11.923,17 zł. 

 Gmina Sobótka – 692,90 zł. 

 Gmina Miękinia – 462,29 zł. 

Zadania wspierające działalność organizacji pożytku publicznego. 
W ramach tego zadania: 
1. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dziewięciu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty 

Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariatu w dziedzinie: 
a) wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś, w celu 

zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć 
ruchowych i  kulinarno - kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10000 zł, 
(w trakcie realizacji) 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Kąckiej na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, 
w tym prowadzenie i popularyzacja działalności muzealnej w Regionalnej Izbie Pamięci. 
Działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 
12 500,00 zł. (w trakcie realizacji) 

c) działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości dotację 
otrzymała Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu na organizację warsztatów, konsultacji i szkoleń 
skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą lub prowadzących małe przedsiębiorstwa. Fundacja swoimi 
działaniami ma na celu zachęcać do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 
15000 zł. (w trakcie realizacji) 
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d) na organizację V Smoleckiej Zadyszki, biegu ulicznego wokół Smolca wsparcia udzielono dla 
Towarzystwa Przyjaciół Smolca, której towarzyszyła organizacja imprez sportowo – 
rekreacyjnych oraz plenerowych promujących walory danej miejscowości – 9000 zł.  

e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gniechowic. Stowarzyszenie otrzymało dotację na organizację projektu „Skąd Nasz 
Ród” z zamierzeniem wzmocnienia więzi społecznych między pokoleniami oraz na 
organizację wyjazdu studyjnego celem wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na 
tworzenia produktów lokalnych a także rozbudzenie wśród zainteresowania historią i kulturą 
zakątków Polski –8 690 zł (w trakcie realizacji) 

f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  dla Stowarzyszenia 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wspiera działania Stowarzyszenia, 
których celem jest stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi 
lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów –10,000 zł. (w trakcie 
realizacji) 

g) na organizację zawodów sportowych dla Polskiego Związku Wędkarskiego koło nr 7 w Kątach 
Wrocławskich. W ramach dotacji Stowarzyszenie organizuje zawody wędkarskie i 
sprawnościowe w różnych grupach wiekowych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie 
umożliwiając uczestnikom doskonalenie technik wędkarskich - 11000 zł. (w trakcie realizacji) 

h) wsparcia i rozwoju lokalnych inicjatyw wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi 
Zabrodzie, skutkiem czego będzie włączanie społeczne nowych i stałych mieszkańców 
Zabrodzia na rzecz rozwoju wsi, praca nad jej wizerunkiem – 2 886,00 zł. (w trakcie realizacji) 

i) na integrację i aktywizację seniorów z terenu Gminy Kąty Wrocławskie wsparcie finansowe 
otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na 
organizację wycieczek rehabilitacyjnych, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz 
samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie– 10000 zł. 
Dofinansowanie z powyższej dziedziny otrzymała również Fundacja Smolec, w efekcie czego 
zorganizowane zostaną uroczystości kulturalne oraz wycieczki krajoznawcze spotkania 
integracyjne rozwijające społecznie seniorów  – 10000 zł. (w trakcie realizacji) 

2. W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano umowę na renowację 
zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.  
a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na 

„Konserwacja obiektów zabytkowych w kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy” 
Zakres rzeczowy: Konserwacja obiektów zabytkowych kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy 
celem zatrzymania procesu degradacji i przywrócenia ołtarzowi głównemu, ołtarzowi bocznemu, 
ambonie i figurom Św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Bolesnej pierwotnego, kulturowego 
wyglądu zgodnie ze złożonym wnioskiem – 100000,00 zł; 

3.  Na terenie gminy działa wiele Stowarzyszeń, których celem jest  umacnianie więzi między 
mieszkańcami, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność Stowarzyszeń Gmina przyznała dotację dla 
Związku Sybiraków na sfinansowanie kosztów transportu uczestnictwa członków  w Krajowym 
Zjeździe Sybiraków w Starym  Licheniu – 1600 zł 

4. Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym 

całej gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania 

zapasów i judo zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych 

zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy 

brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy 

sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę 
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fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc 

naprzeciw tym potrzebom Gmina ogłosiła dwa nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w zakresie: 

 piłki nożnej w miejscowościach:  

a) Bogdaszowice – Klub Sportowy „AMBROZJA” Bogdaszowice – 20000 zł 

b) Gniechowice – Ludowy Klub Sportowy „BŁEKITNI” Gniechowice – 28000 zł 

c) Zachowice – Klub Sportowy LZS Zachowice – 10000 zł 

d) Czerńczyce – Klub WHITE BAT Czerńczyce – 10000 zł 

e) Sadowice – Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Sadowice – 50000 zł 

f) Smolec – Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 50000 zł 

g) Pietrzykowice – Ludowy Klub Sportowy „PUMA” Pietrzykowice – 10000 zł 

h) Kąty Wrocławskie- Klub Sportowy BYSTRZYCA - 58000 zł, Uczniowski Klub Sportowy 

MŁODE WILKI -10000 zł oraz Akademia Piłkarska JEDENASTKA – 10000 zł 

 koszykówki w miejscowościach: 

 Kąty Wrocławskie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS – 

140000 zł 

 Smolec – Uczniowski Klub Sportowy BASKET Smolec –11000 zł 

 uprawiania zapasów w miejscowości Smolec - Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” – 33000 

 uprawiania tenisa w miejscowościach: 

 Kąty Wrocławskie – Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 7000 zł 

 Smolec - Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” – 20000 zł 

 uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie- Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty 

Wr. – 16500 zł 

 footballu amerykańskiego –Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS Kąty Wrocławskie  

– 10000 zł. 

5.   Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji w trybie pozakonkursowym- z art.19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  

 Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg wrocławski. Koło nr 85 w Smolcu na 
organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 3000 zł, którego celem było 
pobudzenie zainteresowania wędkarstwem wśród rodzin i najmłodszych uczestników. 
Ponadto podmiot otrzymał na organizację zawodów Grand Prix w wędkarstwie – 4000 zł 
(w trakcie realizacji). Rezultatem będzie  propagowanie sportu wędkarskiego wśród 
różnych grup wiekowych oraz promocja aktywnego wypoczynku nad wodą. 

 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu JUDO Kąty Wrocławskie na organizacje Mistrzostw 
Polski Młodzieży w Judo i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo. Realizacja 
zadania przyczyniła się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – 3000 zł, 

 Stowarzyszeniu KRZYŚ- byś kolorowo żył na organizację biegu integracyjnego dla 
niepełnosprawnych i sprawnych ruchowo mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie 
umożliwiło poprawę samopoczucia psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz 
zintegrowanie ich środowiska z osobami pełnosprawnymi – 2600 zł, 

 CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej na zorganizowanie Jarmarku Małkowickiego – 2500 
zł. Rezultatem festynu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 
lokalnym. 
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 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu TYGRYSY na udział w Mistrzostwach Europy 
Młodzików w Zapasach – 2000 zł. Efektem realizowanego zadania była promocja gminy na 
arenie międzynarodowej i zdobycie XVII miejsca, 

 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu BASKET Smolec  -3618 zł oraz Stowarzyszeniu 
Kultury Fizycznej Kąteckiemu Klubowi Koszykówki „MAXIMUS” - 2382 zł na udział w 
Mistrzostwach Aglomeracji Wrocławskiej w koszykówce. Realizacja zadania przyczyniła się 
do optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, 

 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłkarska Bystrzyca Kąty Wrocławskie na 
udział Orlików w Międzynarodowym Turnieju Wrocław - TROPHY. Celem zadania jest 
rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy– 2900 zł (w trakcie 
realizacji). 

 
 Rolnictwo i łowiectwo 

Izbą Rolniczym przekazano 2% wartości wpłaconego podatku rolnego na kwotę 25 179 zł. Wypłacono 

rolnikom zwrot za akcyzę zawartą w cenie paliwa . Koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 

10 101,58 zł.  

Melioracje wodne 

Melioracje wodne – Rozdział: 01008 

Paragraf: 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji  Plan: 450.000 zł; Wykonanie: 100.000 zł; co stanowi 22,2 % 

W ramach umowy dotacji GK.6343.1.2017-1 z 6.03.2016 r. zawartą z Rejonowym Związkiem Spółek 

Wodnych w Środzie Śląskiej na zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych 

na terenie gminy Kąty Wrocławskie” wykonano 12 z 17 zaplanowanych zadań na łączną kwotę dotacji 

przeznaczonej w I półroczu w wysokości 153.360 zł.  

Odebrano prace w miejscowościach: 

Bogdaszowice - konserwacja rowu w dz. 524w i 527w na dł. 400 mb, 

Gniechowice - konserwacja rowów R140 i R141 i R-H i R-H1 od dr. woj. do Czarnej Wody, 

Kąty Wrocławskie - konserwacja R-J w dz. Nr 27 na dł. 173 mb, 

Kozłów - konserwacja rowu dz. 140w i 141w na odc. 450 mb, czyszczenie kanalizacji deszczowej 

na dł. 190 mb, 

Krzeptów – Smolec - konserwacja rowu R-F na odc. od dr. w ul. Głównej w Krzeptowie do dr. w 

ul.Akacjowej w Smolcu na dł. ok. 1460 mb, 

Mokronos Dolny - konserwacja rowu od ul. Stawowej do Rz. Kasina dł. 610 mb, 

Pełcznica - udrożnienie kanalizacji deszczowej w pasie dróg gminnych dz. 430/1, 430/2 na odc. 480 

mb, 

Pełcznica - naprawa przepustu drogowego (6 mb) na rowie R-B dz. Nr 484/3, 

Romnów - konserwacja rowu w dz. 54 na dł. 640 mb- od stawu do drogi na Małkowice, 

Sadków - konserwacja rowu w dz. 351 na dł. 145 i w dz. 27 na dł. 232 mb, czyszczenie osadników 

w studniach kanalizacji deszczowej na odc. 500 mb do stawu, konserwacja rowu w dz. Nr 158/18 na 

dł. 195 mb, 

Smolec - konserwacja rowu koło cmentarza w dz. Nr 70 na dł. 160 mb, 

Zachowice - zarurowanie odc. rowu o dł. 31 mb przy ul. Piwnej. 
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 Transport i łączność 

Transport publiczny 
 Dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach Wrocław - Samotwór oraz Wrocław - 

Zabrodzie, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wrocław w 2009 r. 
W I półroczu wydano  41.208 zł- 49,95% planu. 

Na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich, zawartej w grudniu 
2016r.,  z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” zapłacono kwotę 267.250 zł-  39,07% za 
przewozy pasażerskie na liniach: 

o Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny; 
o Bogdaszowice – Wrocław, przez Smolec; 
o Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice, 

I. Zakup materiałów i wyposażenia  (4210)             
Plan  – 250.000,00 zł   - Wydatkowano – 79.309,64 zł – 31,72% 
Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – plan 147.654,00 zł – wykonano na kwotę 77.514,09 zł. 
Zakupiono  i dostarczono 2440,66 ton kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm  oraz 
frakcji 31,5-63mm. Wykonawcą zadania była firma: Rosiński Logistics Filip Rosiński z siedzibą w 
Zduńskiej Woli. 
Dostarczono kamień do następujących miejscowościach:  Bogdaszowice, Krzeptów, Samotwór, 
Smolec, Gniechowice, Małkowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pietrzykowice,  Nowa Wieś 
Wrocławska, Sadków, Zachowice, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Pełcznica, 
Czerńczyce, Gądów, Rybnica, Strzeganowice, Zabrodzie, Zybiszów, Szymanów, Sadowice, 
Górzyce,Kozłów. Wykonanie i dostawa znaków drogowych (pionowych) – 1.795,55  
II. Zakup Usług Remontowych   (4270)  Plan 400.000,00 zł Wydatkowano – 87.882,57 zł – 21,97% 
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową. (75.000,00 zł) 
W I półroczu roku wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na 
łącznej powierzchni 930 m2 na kwotę 42.394,41 zł. Wykonawcą robót była firma „BITMEX” z siedzibą 
w Paczkowie. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w następujących lokalizacjach: Czerńczyce, 
Gądów, Pietrzykowice, Kębłowice, Mokronos Dolny, , Mokronos Górny, Smolec, Pełcznica, Kozłów, 
Gniechowice, Jurczyce, Wojtkowice, Górzyce, Jaszkotle, Strzeganowice i Zachowice oraz na terenie 
miasta Kąty Wrocławskie.  
Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami „patcherem”. (86.000 zł) 
Wykonano remonty dróg emulsją i grysami („patcherem”) na łacznej powierzchni 1.850m2 na kwotę 
40.503.90 zł, w następujących lokalizacjach: Romnów-Małkowice, Stradów, Zachowice, Wojtkowice, 
Pełcznica, Wszemiłowice, Kozłów, Sokolniki, Jaszkotle-Smolec, Smolec, Krzeptów i Kąty Wrocławskie. 
Roboty wykonywała firma „BITMEX” z siedzibą w Paczkowie k/o Obornik Śląskich. Większość spękań  
w nawierzchniach bitumicznych remontowe jest na bieżąco, tak jak w remontach cząstkowych.  
3.Remonty obiektów mostowych 
Wykonano roboty remontowe na następujących obiektach mostowych: dwukrotna naprawa pokładu 
drewnianego (wymiana połamanych brusów) mostu drogowego nad rzeką Strzegomka w 
Bogdaszowicach, naprawa pokładów drewnianych kładki dla pieszych w ciągu ścieżki dla pieszych i 
rowerzystów Czerńczyce-Kamionna  – wykonano nowe bariery i część pokładu oraz w ciągu ścieżki 
dla pieszych Czerńczyce – Kamionna razem – 6.642,00 zł 
4.Inne remonty: wykonano utwardzenie kruszywem drogowym odcinka gruntowego ul. Wierzbowej 
w Kątach Wrocławskich i ul. Różanej w Zachowicach. 
Montaż studni chłonnych , wpustów ulicznych  i remonty studzienek kanalizacyjnych w 
miejscowości:Kąty Wrocławskie oś. Dębowe (3 szt.), czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej ( w 
m. Kąty Wrocławskie ul. Fabryczna oczyszczono  zbiornik gruntowy wód opadowych na sięgaczu 
drogowym ul. Kwiatowej w Smolcu 
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 Paragraf 4300  zakup usług pozostałych  Plan – 760.000,00 zł Wydatkowano – 
465.465,09 zł – 61,24% 

Transport, ładowarka, równiarka 
 Na usługi transportowe dla Gminy I półroczu w roku 2017  wydatkowano kwotę 11.220,42 

zł transport samochodami o ładowności od 16 do 19 ton. Celem dostarczenia materiałów 
innych niż kruszywa (humus, gruz, itp.) do miejscowości na terenie Miasta i Gminy,  łącznie 
w tym okresie firma wykonała 11 kursów. 

 Usługi koparko-ładowarką typu „fadroma” dla Gminy wykonuje firma „Handel Artykułami do 
Produkcji Rolnej - K. Lach i W. Borsuk” z Piotrowic, umowa opiewa na kwotę 51.000,00 zł. 
Ładowarka wykonała w I półroczu prace na kwotę 12.342,00 wykonując: rozgarnianie 
nawiezionego kamienia, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, załadunek ziemi oraz 
gruzu ceglanego. 

 Usługi samojezdnej równiarki drogowej wykonywała firma „ZBYCH – Zbigniew Potyra” z 
Wilkowa Średzkiego, umowa opiewa na kwotę 46.125,00 zł , w tym okresie wykonano usługi 
na kwotę 22.089,00 zł przy niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: 
Smolec, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Gądów, Rybnica, Sadków, Sadowice, Małkowice, 
Samotwór, Bogdaszowice, Kąty Wrocławskie, Krobielowice, Wojtkowice, Jurczyce, 
Strzeganowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce, Zachowice, 
Szymanów, Sadkówek, Sośnica, Romnów, Nowa Wieś Wrocławska. Krzeptów , Kębłowice, 
Pełcznica, Sadków oraz Pietrzykowice.  

      Wymiana oznakowania -Nazewnictwo ulic 
 Wykonano montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie 

miasta Kąty Wrocławskie oraz gminy tj. w miejscowościach: Smolec, Nowa Wieś Wrocławska, 
Gądów, Mokronos Górny, Gniechowice, Pełcznica, Pietrzykowice, Nowa Wieś Kącka, 
Zachowice, Stradów, Sadków – wydatkowano kwotę – 19.711,32 zł 
Oznakowanie dróg 

 Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i 
przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w 
miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Wojtkowice, Smolec, Krzeptów, Mokronos 
Dolny, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Małkowice, Gniechowice, Kozłów, 
Sokolniki – wydatkowano kwotę 51.735,00 zł 

 Elementy bezpieczeństwa ruchu 
 Wykonano nowe progi zwalniające na drogach: w Kątach Wrocławskich przy ul. Dębowej (2) i 

Kwiatowej,  Krzeptów ul. Ziołowa i ul. Tymiankowa (3) , Smolec ul. Bukowa oi Ogrodowa 
(1), Stoszyce (1) i Jurczyce o. Wykonawcą progów była firma DUDGRA z siedzibą we 
Wrocławiu. ( zapłacone w II półroczu ) 

 Zakupiono i zamontowano 3 blokady drogowe w Rynku w Kątach Wrocławskich–2.100 zł. 
 Ponadto wykonano : utwardzenie placu gminnego pod kontenery na odpady w miejscowości 

Górzyce 3.321 zł,  
 Zlikwidowano rumowisko przy działce gminnej w m. Zachowice 29.520 zł, ponadto wykonano 

przepust na rowie przydrożnym w miejscowości Sośnica pod przystanek  8.118 zł,  
 uzupełniono ubytki w drogach i poboczach dróg  8.484,zł  
  wykonano czyszczenie chodników – 14.500 zł.  

Zimowe utrzymanie dróg 
 W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 

wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Wykonawcą usług 
był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. 

 Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty 
Wrocławskie wykonywano prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem 



 

9 

śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych . Wykonawcą zadania na obu rejonach  była 
firma „EKO-JAR” Krzysztof Jarzębowski  z siedzibą w Smolcu razem wydatkowano kwotę 
179.500 zł. 

 Wykonano uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną wszystkie skrzynie do zimowego 
utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zakup nowych skrzyń. Zlecono 
montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych przy drodze Kilianów – Szymanów, dokonano 
zamiatanie poboczy dróg z piasku po akcji zimowej -  razem  – wydatkowano kwotę  
26.389,60 zł 

      Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 
 Wykonano wiosenne koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz 

miasto Kąty Wrocławskie). Koszenie wykonała firma „ Orfix ” Bartosz Orfin z Tyńca nad Ślężą . 
Wykoszono boiska, Wykonano oprysk zarośniętych odcinków chodników na terenie miasta i 
gminy Kąty Wrocławskie – wydatkowano kwotę 32.250 zł 

 Wykonano prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew  rosnących w pasach dróg 
gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy 
Smolec ul. Ogrodowa i ul. Polna, Kąty Wrocławskie ( ul. Polna i ul. Przemysłowa, Okrzei), 
Pietrzykowice-Rybnica, Samotwór - Gałów, Kilianów (dz. 370), sfrezowano 12 pni po ściętych 
drzewach przy drodze Pietrzykowice – Rybnica, usunięto wiatrołom w Nowej Wsi 
Wrocławskiej- razem wydatkowano kwotę 8.702 zł  

      Utrzymanie wiat przystankowych 
 W I półroczu 2017 wykonywano comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na 

terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie oraz witaczy. Wykonawcą robót była firma „Jaryda – 
J. Darakiewicz” z Wrocławia –wydatkowano kwotę 9.819 zł  

      Inne zadania 
 Czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowościach Kąty Wrocławskie ul. 

Fabryczna, studni kanalizacji deszczowej w poboczu dróg  w miejscowościach Smolec, 
Krzeptów, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka oraz wpusty uliczne w Kątach Wrocławskich. 
Wykonano nowe studnie chłonne w miejscowości Kąty Wrocławskie (ul. Dębowa, Lipowa, ul. 
Rumiankowa) i naprawę studni we wsi Gądów razem wydatkowano kwotę – 37.828,40 zł. 
Wykonano operat szacunkowy mostów na drogach gminnych (9.840 zł), 

 Wypłacono odszkodowanie za grunty pod wycinek drogi ( 4.748,24 zł). 
 Gospodarka Mieszkaniowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym półroczu realizował zadania bieżące dotyczące 
utrzymania substancji mieszkaniowych. Plan w kwocie 8.428.000 zł wykonano w wysokości 
3.9854.373,36 zł co stanowi  42,28 % przyznanego budżetu.   
Na wynagrodzenia i pochodne na planowaną kwotę 1.298.000 zł wydatkowano kwotę 617.231,55 zł 
co stanowi 47,55 % planu.  
Na pozostałe usługi i zakupy wydano- 3.368.141,81 zł, z tego na planowaną kwotę 4.950.000 zł na  
wywóz nieczystości wydatkowano 2.672.165,33 zł co daje 53,98 % planu. 
Na energię, wodę i ścieki wydatkowano - 123.868,98 zł,  
Na materiały do remontów zasobów mieszkaniowych na planowaną kwotę 90.000 zł wydatkowano – 
41.398,98 zł co stanowi 46 % planu,  
Na zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 289.690 zł, a wydatkowano  
149.690,87 zł co stanowi 51,67 % planu, z tego: 

 na usługi kominiarskie wydatkowano kwotę  15.224 zł,  
 wywóz nieczystości  14.153,25 zł, 
 usługi informatyczne i opieka nad systemami komputerowymi  10.242,49 zł, 
 koszty Zarządu nieruchomości zasobów mieszkaniowych wyniosły  45.363,51 zł, 
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 na obsługę prawną, służbę BHP, czynsz dzierżawny parko matów, pielęgnację zieleni, koszty 
zakwaterowania eksmitowanych lokatorów i inne pozostałe wydatkowano  64.707,62 zł. 

Wykonano remonty w poniższych budynkach i na posesjach na planowaną kwotę 780.000 zł 
wydatkowano 246.005,62 zł co stanowi 31,54 % planu i przeznaczono je na: 

 Wykonanie remontu dachu przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich 61.999,99 zł 

 Wykonanie remontu wod-kan-c.o. i elektrycznych lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 47/22 
w Kątach Wrocławskich -37.999,80 zł 

 Wykonanie remontu wod-kan-c.o. i elektrycznych lokalu mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 
25/11 w Kątach Wrocławskich - 37.195,20 zł 

 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich 
– 30.800 zł 

 Wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Mireckiego 4 w Kątach Wrocławskich 
6.576,24 zł 

 Wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Norwida 2/4 w Kątach Wrocławskich  
3.800 zł 

 Wykonanie instalacji wywiewnej na budynku przy ul. 1 Maja 14  - 2.299,99 zł 

 Naprawę ogniomuru budynku przy ul. Wrocławskiej 7 C w Gniechowicach – 3.224,30 zł 

 Naprawę dachu budynku mieszkalnego przy ul. Glinianej 11 w Stradowie – 6.694,25 zł  

 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 28/5 w Kątach 
Wrocławskich – 21.200 zł 

 Wymianę drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego w Kilianowie 22 A – 2.000 zł 

 Wymianę wewnętrznej linii zasilającej budynek przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach – 
3.000 zł 

 Wykonanie instalacji pionowej budynku przy ul. Kościuszki 22 w Kątach Wrocławskich – 
3.564 zł 

 Wykonanie projektu naprawy podjazdu dla niepełnosprawnych przychodni zdrowia 
przy ul. Staszica 9 w Kątach Wrocławskich – 1.230 zł 

 Wykonanie instalacji elektrycznej budynku przy ul. Słonecznej 4 – 3.000 zł 

 Wykonanie zadaszenia budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 4 – 1.630,07 zł 

 Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych -7.030 zł 

 Wymianę zabezpieczeń przelicznikowych instalacji elektrycznych lokali gminnych 
2.875,45 zł 

 Wykonanie projektu budowlany instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. 
Zwycięstwa 25 w Kątach Wrocławskie – 1.230 zł 

 Wykonanie projektu robót budowlanych konstrukcyjnych dla lokalu mieszkalnego w 
Stradowie przy ul. Gliniana 11- 1.845 zł 

 Pozostałe remonty i awarie – 6.811,33 zł 
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Gmina nieodpłatnie przejęła grunty od Województwa Dolnośląskiego  dotyczące dz. nr 16/1 o pow. 
0,0742 ha położoną w Jaszkotlu  o wartości 44 851 zł  (plac koło kościoła). 
Zostały wypłacone odszkodowania za przejęte grunty osobom fizycznym: 
1. Katarzynie Kapitaniec z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie,  dz. nr 
36/6 i 36/7 AM-11 (dr) o łącznej pow. 0,0290 ha położone w Kątach Wrocławskich  część ul. 
Spacerowej i Południowej  w wysokości   31 590  zł. Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 
13/2017 z 09.01.2017 r. ustalił w/w wysokość odszkodowania za przejętą z mocy prawa  działkę pod 
drogę publiczną. 
2. Bożenie Zielińskiej z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 65/1 i 
65/4, AM-25 (dr ) o łącznej pow.  0,1217 ha położone w Kątach Wrocławskich   pomiędzy ul. 



 

11 

Budowlaną a ul. Przemysłową w wysokości 1 217  zł.  
3. Joannie Kaczmarek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie,  za udział 
wynoszący 1/2 w dz. nr 7/11, 7/24, AM-18 (dr) o łącznej pow. 0,2248 ha w Kątach Wrocławskich  
część ul. Lipowej i ul. Platanowej w wysokości 59 572  zł. 
4. Małgorzacie Kościuczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie,  
dz. nr 93/4 o pow. 0,0823 ha położonej  Stoszycach w wysokości 22 686  zł, realizacja inwestycji 
pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
5.  Ewie Andryszczak z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie,  dz. nr 
95/2 o pow. 0,1235 ha położonej Stoszycach  w wysokości 34 043 zł, realizacja inwestycji pn. 
„Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
6. Agnieszce Wasztyl z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie,  dz. nr 
96/5  o pow. 0,0670 ha położonej w Stoszycach  w wysokości 18 469  zł, realizacja inwestycji pn. 
„Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
7. Halinie Leń z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie,  dz. nr 92/19 o 
pow. 0,0274 ha położonej Stoszycach w wysokości 7 553 zł, realizacja inwestycji pn. „ Budowa drogi 
stanowiącej obejście Stoszyc”. 
8. Joannie i Krzysztofowi Jastrzębskim z tytułu przejścia mocy prawa na własność Gminy Kąty 
Wrocławskie, dz. nr 13/4 o pow. 0,2509 ha położonej  we Wszemiłowicach  w wysokości            
69 161 zł,  realizacja inwestycji pn. „ Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
9. Beacie i Teodorowi Matkowskim z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty 
Wrocławskie, dz. nr 92/10 o pow. 0,0278 ha położonej w Stoszycach  w wysokości  7 663  zł, 
realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
10. Markowi i Joannie Juniewicz z tytułu przejścia  z mocy prawa na własność Gminy Kąty 
Wrocławskie,  dz. nr 94/2 o pow. 0,1158 ha położonej w Stoszycach  w wysokości  31 919  zł, 
realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
11. Markowi i Joannie Juniewicz z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty 
Wrocławskie,  dz. nr 92/16 o pow. 0,0282 ha położonej w Stoszycach  w wysokości  7 773  zł, 
realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
12.  Anecie  Makuch i Józefowi Pluto-Jakowczyk z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 
Gminy Kąty Wrocławskie, udziału w dz. nr 49/3 o pow. 0,2181 ha położonej w Stoszycach            
w wysokości  7 515  zł,  realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
13. Marcinowi Dudziec i Marcie Thomaschek z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Kąty 
Wrocławskie,  dz. nr 31/3, AM-11 o pow. 0,0780 ha (dr)  położonej w Kątach Wrocławskich część 
ul. Zacisznej w wysokości 51 269 zł. Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją nr 375/2017 z 
18.05.2017 r. ustalił w/w wysokość odszkodowania za przejętą z mocy prawa  działkę pod drogę 
publiczną. 
Osobom prawnym (paragraf 4600) : 
1.  Agrowelt Sp. z o.o. z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie, dz. nr 
109/33 o pow. 0,0421 ha Stoszyce w wysokości 11 435 zł realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi 
stanowiącej obejście Stoszyc”. 
2.  Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przemiany” we Wszemiłowicach z tytułu przejścia z mocy 
prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie,  dz. nr 52/4 o pow. 0,2152 ha Stoszyce                   
w wysokości  59 320  zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
3. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  ”Przemiany” we Wszemiłowicach z tytułu przejścia             
z mocy prawa na własność Gminy Kąty Wrocławskie,  dz. nr 98/2 o pow. 0,0879 ha Stoszyce         
w wysokości 24 229 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
4.  Agencji  Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 
Gminy Kąty Wrocławskie udziału w dz. nr 49/3 o pow.0,2181 ha położonej w Stoszycach              
w wysokości 52 605 zł, realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi stanowiącej obejście Stoszyc”. 
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5. Zwrot części wpłaconej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu odszkodowania za przejęte 
nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie niezbędnych dla realizacji Inwestycji Drogowej   
dla Górażdże Cement SA w wysokości 41 327 zł.        
Ponadto zgodnie z wykonywaniem zadań własnych gminy zostały poniesione wydatki:  
Paragraf 4300 usługi pozostałe - plan 144 280 zł, wykonano 34 166,15 zł tj.23,68% , środki 
przeznaczono  na: 

 wykonywanie operatów szacunkowych na sprzedaż nieruchomości oraz w celu naliczania 
opłat planistycznych w wysokości 23 987,50 zł, 

 umieszczanie  ogłoszeń  o sprzedaży nieruchomości w prasie w wysokości  700,70 zł,  
 sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości w celu uwidocznienia praw własności         
 w księgach wieczystych 2 400 zł, 
 opłaty za dzierżawiony grunt w Kątach Wrocławskich, Nowej Wsi Kąckiej i Zybiszowie            
 w wysokości 4 309,94 zł, 
 opłaty notarialne za zawieranie umów w formie aktów notarialnych w wysokości 1 179,51 zł, 
 zapłata za użytkowanie działek położonych w Nowej Wsi Kąckiej i Samotworze           

w wysokości 1 588,50 zł 
Opłaty sądowe – uwidocznienie w księgach wieczystych prawa własności działek  w wysokości 

8 510  zł .  

W I półroczu wpłynęły wnioski o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali 

socjalnych. W związku z powyższym wypłacano odszkodowania oraz odsetki w kwocie 211,86 zł                     

na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o.  gdzie przebywa rodzina. 

 Działalność usługowa 

Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
Paragraf 3300 plan 21.000 zł, Kwota wydatkowana – 8.066 zł  - 38% 
Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja 
pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. 
Komisja zbiera się w zależności od potrzeb. W I półroczu br. podczas trzech posiedzeń przedmiotem 
obrad Komisji było 6 projektów planów miejscowych. 
1. Opracowania planistyczne 
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych. Plan 232.000 zł. Kwota wydatkowana – 79.909,70zł - 
34,44%. Zapłacono za poniższe plany: 
1) mpzp wsi Samotwór uchwała nr VII/44/11 z dnia 31-03-2011r. kwota wydatkowana w 2017r. – 

1968zł  etap I 
2) mpzp Nowa Wieś Wrocławska. rej. R. Chomicza uchwała nr XII/143/15 z dnia 29-10-2015r. 

kwota wydatkowana w 2017r. – 8100zł  zakończenie przedmiotu umowy 
3) mpzp złoże Zachowice I uchwała nr VI/46/15 z dnia 26-03-2015r. kwota wydatkowana w 2017r. 

– 1808,10zł etap II 
4) mpzp miasta Kąty Wrocławskie, rej. Legionów i Sybiraków uchwała nr XVIII/249/16 z dnia 

28-04-2016r. kwota wydatkowana w 2017r. – 4797zł etap I i II 
5) mpzp Kilianów-Szymanów, dz. 201 uchwała nr XV/179/16 z dnia 28-01-2016r kwota 

wydatkowana w 2017r. – 5904zł etap I, II i III 
6) mpzp Krzeptów, rej. Wiśniowej  uchwała nr XIX/256/16 z dnia 24-05-2016r kwota 

wydatkowana w 2017r. – 3505,50zł etap I 
7) mpzp Krzeptów, rej. Wiśniowej uchwała nr XIX/256/16 z dnia 24-05-2016r. kwota wydatkowana 

w 2017r. – 3505,50zł etap I 
8) mpzp Jurczyce 
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uchwała nr XL/427/14 z dnia 30-01-2014r.kwota wydatkowana w 2017r. – 840zł 
zakończenie przedmiotu umowy 

9) mpzp Wszemiłowice uchwała nr XL/426/14 z dnia 30-01-2014r.kwota wydatkowana w 2017r. – 
840zł ,zakończenie przedmiotu umowy 

10) mpzp Mokronos Dolny i Zabrodzie  uchwała nr XXXIV/342/13 z dnia 27-06-2013r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 1094zł zakończenie przedmiotu umowy 

11) mpzp Smolec, rej. Aroniowej  uchwała nr XI/120/15 z dnia 24-09-2015r. kwota wydatkowana w 
2017r. – 1574,40zł etap I 

12) mpzp Kębłowice, dz. 3/57 i 3/58 ,uchwała nr XV/180/16 z dnia 28-01-2016r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 4536zł  etap I, II i III 

13) mpzp Baranowice-Bliż uchwała nr VII/45/11 z dnia 31-03-2011r.kwota wydatkowana w 2017r. – 
344,40zł,  zakończenie przedmiotu umowy 

14) mpzp Rybnica uchwała nr XVI/208/16 z dnia 25-02-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 
4034,40zł etap I 

15) mpzp Gniechowice, rej. Ogrodowej i Spokojnej uchwała nr XVI/207/16 z dnia 25-02-2016r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 3542,40zł etap I 

16) mpzp m. Kąty Wrocławskie, rej. autostrady A4 uchwała nr XXII/294/16 z dnia 29-09-2016r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 3936zł etap I 

17) mpzp Mokronos Górny, rej. Wrocławskiej uchwała nr XXII/295/16 z dnia 29-09-2016r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 6888zł etap I i II 

18) mpzp Nowa Wieś Wrocławska, rej. Wymysłowskiego, Relaksowej uchwała nr XVIII/250/16 z dnia 
28-04-2016r.kwota wydatkowana w 2017r. – 2583zł  etap II 

19) mpzp Smolec, rej. Topolowej uchwała nr XXIII/313/16 z dnia 27-10-2016r. kwota wydatkowana 
w 2017r. – 1968zł etap I 

20) mpzp m. Kąty Wrocławskie, rej. Mireckiego, Imbirowa uchwała nr V/32/15 z dnia 26-02-2015r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 6506,70zł  etap I 

21) mpzp Zachowice uchwała nr XVI/209/16 z dnia 25-02-2016r., XVII/237/16 z dnia 31-03-2016r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 6642 zł  etap I 

22) mpzp Pietrzykowice, rej. Smoleckiej i Radarowej  uchwała nr XXV/322/16 z dnia 24-11-2016r. 
kwota wydatkowana w 2017r. – 4929zł etap I 

23) mpzp Sośnica, mpzp Różaniec uchwała nr XL/424/14 z dnia 30-01-2014r. uchwała nr XL/425/14 z 
dnia 30-01-2014r. kwota wydatkowana w 2017r. – 3568,80zł etap III 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac 
następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w 
sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i 
zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części 
tekstowej (uchwała), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego 
uzasadnienia. 

 Cmentarze 

 Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych Plan: 15.000 zł; Wykonanie: 2.973 zł; co stanowi 

19,8 %. Zapłacono wykonawcy za prace związane z bieżącym utrzymaniem grobów i 

porządku na cmentarzu wojennym w Kątach Wrocławskich. Najkorzystniejszą ofertę cenową 

złożyła firma Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych Grzegorz Kołcz z siedzibą w 

Gniechowicach. 

W zarządzie ZGM znajduje się 5 cmentarzy komunalnych.- cmentarz w  Kątach Wrocławskich, 
Smolcu, Pełcznicy, Sośnicy i Kilianowie. Realizacja zadań na cmentarzach wyniosła 12.023,76 zł  na 
planowaną kwotę – 120.700 zł co stanowi 9,96 % planu. 

Realizacja zadań na cmentarzach w I półroczu 2017 r. jest niewielka. Planowane zadania do 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawa_miejscowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeznaczenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja_celu_publicznego
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wykonania w paragrafie 4270 na kwotę 45.000 zł , to naprawa muru wewnętrznego oraz 
remont alejek cmentarza komunalnego w Kątach Wrocławskich. Rozpoczęcie realizacji zadań 
zgodnie ze zleceniem nastąpi w sierpniu bieżącego roku. 
 W paragrafie 4300 na planowaną kwotę 60.000 zł wydatkowano  11.188,51 zł co stanowi 
18,65 % planu. W trzecim i czwartym kwartale 2017 roku zaplanowano do wykonania 
przeprowadzenie pielęgnacji i wycinki drzew oraz założenie trawników przy cmentarzu 
komunalnym w Smolcu.   
W pozostałej działalności poniesione wydatki na usługi ( paragraf 4300) w kwocie 89.544,66 zł 
związane są z utrzymaniem porządków i czystości cmentarzy . Plan wynosi 200.000 zł    

 Administracja  publiczna 
Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w 

prawie o aktach stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego. Zaplanowane środki z 
budżetu w 2017 roku wydatkował głównie na organizację  uroczystości jubileuszowych z 
okazji rocznic pożycia małżeńskiego  
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonanie ksiąg pamiątkowych wydatkowano 475 zł. około 
20% budżetu).  
Zakupiono oprawy skóropodobne i dyplomy pamiątkowe z dla uhonorowania zawarcia  związku 
małżeńskiego. 

 

Zadania wykonane przez USC ilość 

Sporządzonych aktów stanu cywilnego. 151 

Wydanych odpisów aktów stanu cywilnego. 898 

Sporządzonych przypisków w księgach stanu cywilnego 343 

Wydanych zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego i zaświadczeń 
o zdolności prawnej 

170 

Przyjętych zapewnień do ślubu cywilnego. 38 

Udzielonych ślubów cywilnych. 35 

Wysłanych zleceń zmigrowania aktów stanu cywilnego do innych USC. 510 

Zmigrowanych aktów stanu cywilnego na  zlecenie innego Urzędu Stanu Cywilnego do Źródła. 520 

Wpisanych wzmianek w aktach Stanu Cywilnego. 155 

Usuniętych niezgodności w bazie PESEL na zlecenie innego urzędu. 178 

Wykonanych sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego  41 

Wydanych decyzji o zmianie imion i nazwisk. 8 

Umiejscowionych aktów Stanu Cywilnego z zagranicy 21 

Przyjętych uznań ojcostwa. 5 

Wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających do zawarcia małżeństwa  
20 

Wydanych zaświadczeń o stanie Cywilnym 4 

Wysłanych zleceń o usunięcie niezgodności w bazie PESEL do innego Urzędu. 15 

Wydanych zaświadczeń potwierdzające uznanie ojcostwa 3 
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Wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca. 7 

 
 

 Działalność Rady Miejskiej , Urzędu oraz CUW ( ZOJO) 

Za posiedzenia w komisjach i udział w sesjach wypłacono diety w wysokości 281.603 zł, radni brali 
udział w szkoleniach. Zakupiono materiały biurowe i środki żywności na kwotę 4.042 zł., nie zlecano 

ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji. Opłacono przejazd członków Rady Młodzieży wraz z 
opiekunem do Gdańska w celu odbioru nagrody , gdyż członkowie Rady młodzieży brali udział w 
konkursie „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa” 

 Urzędy Gmin i Promocja JST 

§ 3020 ( wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)   
Plan 10 500 zł  wykonanie  kwota 970 zł- 9,3% 
Zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze pracownikom zgodnie z regulacjami 
prawnymi. 

§ 4010 wynagrodzenia pracowników plan 4.800.000 zł, a wykonanie 2.519.827,56 zł-52,50% 
w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową -24.310 zł, 1 odprawę emerytalną -24.985 zł oraz 4 
ekwiwalenty za urlop – 6.171 zł.   

Wydział  SG 
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych  
Plan  na 2017r : 279 257 zł, wykonanie 129 349,05 zł – 46,3% 

 usługi prawnicze: opinie i porady prawne świadczone dla urzędu w pierwszym 
półroczu2017r prowadziły trzy zewnętrzne podmioty posiadające odmienne 
kwalifikacje i doświadczenie oraz różne zakresy świadczonych usług. Specjalizacja w 
odniesieniu do poszczególnych zakresów merytorycznych była uzasadniona zarówno 
koniecznością uzyskania w poszczególnych wyodrębnionych przez Zamawiającego 
obszarach  świadczeń  wysokospecjalistycznych 121 335,85 zł 

 udział burmistrza w zgromadzeniu ZMP 313,20 zł 
 opłata członkowska za forum skarbników i sekretarzy 800 zł 
 służba bhp świadczona dla urzędu. 6 900 zł 

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych. Plan 13 128,46 zł, wykonanie 4 088,30 zł- 31,2%. 
Badania wstępne, kontrolne i okresowe z zakresu medycyny pracy pracowników urzędu 
przeprowadzone do 30.06.2017r. dla 29 skierowanych pracowników. 
§ 4410 - podróże służbowe. Plan 40 000 zł, wykonanie kwota 22 946,48 zł, 57,4% 
Wypłata ryczałtów samochodowych przyznanych 21 pracownikom urzędu – jazdy po terenie 
Gminy w ramach miesięcznego limitu max do 300km/pracownika. 
§ 4140- składki PFRON. Plan 24 000,00 zł, wykonanie kwota 9 481 zł 39,3% 
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy i nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji liczby pracowników 
niepełnosprawnych zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością Urząd opłaca zmieszona stawką ( ok.80% wysokości należnych składek) 
§ 4700 szkolenia pracowników. Plan 55 000 zł wykonanie 14 429,19 zł, 26,23% 
Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych 
przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych – z 
ustawy o pracownikach samorządowych. Do końca czerwca 2017r. pracownicy skorzystali z  
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35 szkoleń zewnętrznych i 2 szkoleń wewnętrznych, w tym jedno przeprowadzone przez 
radcę prawnego z urzędu.  

Administracja Publiczna – Urząd Miasta i Gminy (75023) 

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu roku 2017 w ramach planu bieżących 
wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków: 

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe –wykonano 

Kwota planowana: 12 000 PLN wykonanie : 800 PLN (7 %) 

Zapłacono za wykonanie nowego modułu sprawdzającego do autorskiego programu komputerowego 
do ewidencji i rozliczania prowizji od pobieranych podatków przez sołtysów nowej kadencji. 

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  

Kwota planowana: 190 400  PLN wykonanie : 98 235 PLN (52 %) 

zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości 
pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, 

zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty 

Wrocławskie, 

zakup ręczników papierowych, mydła i papieru toaletowego do toalet w budynku UMIG Kąty 
Wrocławskie, 

zakup krzywki oraz dwóch styczników do dźwigu osobowego w budynku UMIG Kąty Wrocławskie,  

zakup 3 szt. drukarek laserowych na potrzeby wydziałów SO, USC, POiEA,  

zakup mebli i krzesła, 

zakup środków czystości, drobnego asortymentu AGD, 

zakup odzieży roboczej, 

zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, 

zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej, 

zakup druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, 

zakup części zamiennych do urządzeń drukujących, 

zakup drobnych akcesoriów komputerowych 

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności  

Kwota planowana: 23 000 PLN wykonanie : 10 720 PLN (47 %) 

zakup wody mineralnej dla pracowników, kawy, herbaty, ciastek oraz innych artykułów spożywczych 
do sekretariatu burmistrza. 

Paragraf 4260 - Zakup energii . Kwota planowana: 113 000 PLN wykonanie : 60 435 PLN (53 %) 

zakup energii elektrycznej dla budynku UMIG Kąty Wr., 

zakup wody wodociągowej dla budynku UMIG Kąty Wr., 

zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMIG Kąty Wr. 

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych  

Kwota planowana: 25 000 PLN wykonanie : 3 781 PLN (15 %) dokonano: 

naprawy windy – naprawa uszkodzonych drzwi kabinowych, wymiana smarownic, wymiana krzywki i 
styczników, 

wymiany adaptera czujek radiowych systemu sygnalizacji pożaru SAP, 

wymiany niesprawnego czujnika ruchu stanowiącego element instalacji alarmowej w budynku UMIG 
Kąty Wrocławskie, pomieszczenie nr 9, 

naprawy laptopa Fujitsu Lifebook, 
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naprawy urządzeń drukujących, drobnych urządzeń elektronicznych oraz sprzętu AGD 

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych  

Kwota planowana: 577 300 PLN wykonanie : 256 988 PLN (45 %) 

 usługi pocztowe na rzecz UMIG Kąty Wrocławskie – 71 950 PLN, 

 umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów 

informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie -  
53 383 PLN, 

 abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego 
wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie – 24 782 PLN, 

 umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku 
UMIG Kąty Wrocławskie (system SSWIN, system SAP, centrala telefoniczna, instalacja 
elektryczna, winda, kotłownia, urządzenia klimatyzacyjne, centralny zasilacz UPS, 
kopertownica, wentylacja i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalacja hydrantowa, 
instalacja odgromowa) – 15 313 PLN 

 skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego – 14 981 PLN, 

 kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta wykorzystywanej w UMIG Kąty 
Wrocławskie – 6 060 PLN,  

 wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych – 1 890 PLN, 

 wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
zgodnego z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności w oparciu o wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2014-1 – 10 824 PLN, 

 usługi certyfikacyjne – podpis kwalifikowany – nowe i odnawiane certyfikaty -  910 PLN,  

 utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie - 2 214 PLN, 

 wywóz nieczystości stałych z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 2 798 PLN, 

 wykonanie prac porządkowych na dachu budynku Ratusza miejskiego w Kątach 
Wrocławskich -  2 521 PLN, 

 wykonanie oraz montaż tabliczek informacyjnych na korytarze UMIG w Kątach Wrocławskich 
– 2 236 PLN, 

 przeglądy i naprawy samochodów służbowych – 2 593 PLN 

 odbiór ścieków z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 3 111 PLN, 

 dzierżawa mat znajdujących się w budynku UMIG Kąty Wrocławskie wraz z usługą serwisową 
– 4 966 PLN, 

 zakup licencji oprogramowania antywirusowego F-Secure -13 474 PLN, 

 rozwieszenie flag gminnych i państwowych na terenie miasta Kąty Wrocławskie – 650 PLN 

 wykonanie flag masztowych gminnych oraz państwowych – 430 PLN 

 wykonanie pieczęci – 263 PLN 

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej .Kwota planowana: 70 000 PLN wykonanie : 31 626 PLN (45 %) 

 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK    
Smolec 

 usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, 
łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wifi – budynek UMIG,  

 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej  

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe  

Kwota planowana: 6 000 PLN wykonanie : 3 231 PLN (54 %) 
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koszty podróży służbowych pracowników  

Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne  

Kwota planowana: 6 000 PLN wykonanie : 1 435 PLN (24 %) 

koszty podróży służbowych pracowników  

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki  

Kwota planowana: 50 000 PLN wykonanie : 25 057 PLN (50 %) 

- polisy ubezpieczeniowe: mienie, środki transportu, OC, NNW, sprzęt elektroniczny 

Promocja  

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 

Kwota planowana: 8 500 PLN wykonanie : 0 PLN (0 %) realizacji zdań zaplanowana na drugą połowę 
roku.  

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  

Kwota planowana: 10 000 PLN wykonanie : 1 000 PLN (10 %)  środki wydatkowano na: 

zakup karty podarunkowej dla Jakuba Jagielskiego, mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie, który został 
nagrodzony w konkursie "Ośmiu wspaniałych", 

zakup 17 szt. albumu "Zamki i pałace Województwa Dolnośląskiego", książki przeznaczono na wyjazd  
do partnerskiej Gminy Biblis, 

- zakup 6 szt. bacików (końcówek masztów) do flag promocyjnych Playa, 

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych 

Kwota planowana: 17 000 PLN wykonanie : 10 175 PLN (60 %) 

- przeprowadzono 3 naprawy witaczy promocyjnych: w Gniechowicach (wjazd od Siedlakowic), w 
Smolcu (przy ul. Chłopskiej), w Gniechowicach (wjazd od Owsianki). Uszkodzenia zostały zgłoszone do 
ubezpieczyciela, w dwóch przypadkach otrzymano zwrot za naprawy, w ostatnim trwa postępowanie. 

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych 

Kwota planowana: 186 000 PLN wykonanie : 77 567 PLN (61 %) zapłacono za: 

 umowę o współpracy z firmą OTOMEDIA zakłada publikację materiałów promocyjnych i 

informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski”, do końca 
czerwca ukazało się 12 numerów gazety zawierających informacje dot. gminy Kąty 
Wrocławskie. – 13 591 PLN,  

 umowę o współpracy z Dolnośląską Oficyną Wydawniczą. Umowa zakłada publikację 
materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w miesięczniku 
„Wiadomości Dolnośląskie”. Do końca czerwca ukazały się 3 numery z materiałem 
promocyjnym z gminy Kąty Wrocławskie po jednej stronie gazetowej, w miesiącach II, IV, VI. 
– 4 695 PLN, 

 umowę o współpracy z wydawcą Sator Media,  miesięcznik Gmina Polska. Umowa zakłada, 

że w co drugim wydaniu gazety ukazują się publikacje promocyjne Gminy Kąty Wrocławski.W 
miesiącach I, III, VII było to pół strony, a w V cała strona – 9 655 PLN, 

 wykonanie gadżetów promocyjnych dla Gminy Kąty Wrocławskie (materiały są przeznaczone 
dla gości Burmistrza, oficjalne wyjazdy oraz do promocji na targach i wśród mieszkańców) – 
21 518 PLN  

 publikację okolicznościową z okazji połowy kadencji samorządu - Wydawnictwo Agora -  
Gazeta Wyborcza Wrocław oraz w serwisie internetowym – 1 439 PLN, 

 mapy pn. "Okolice Wrocławia dla aktywnych" umieszczenie na rewersie informacji o Gminie 
Kąty Wrocławskie 630 PLN, 

 wykonanie statuetki dla 4000 mieszkańca Smolca – 330 PLN, 
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 obsługę fotograficzną ważnych imprez gminnych - wykonanie relacji fotograficznej z Dni 
Kątów – 1 476 PLN 

 obsługę profilu gminy w serwisie Facebook – 9 000 PLN 

 wykonanie nowych oklein na 13 witaczach promocyjnych  – 5 070 PLN, 

 wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Wielkiej Nocy – 1 075 PLN 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz zmian zaakceptowanych przez Dolnośląską Instytucję 

Pośredniczącą projekt „1.4 D Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru 
atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” 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. 

Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne  

Kwota planowana: 3 000 PLN wykonanie : 1 909 PLN (64 %) 

- koszty podróży służbowych w trakcie wizyt w gminach partnerskich 

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki  

Kwota planowana: 2 500 PLN wykonanie : 750 PLN (30 %) 

-coroczna składka członkowska Stowarzyszenia na Rzecz promocji Dolnego Śląska (za rok 2017). 

Wspólna obsługa jst ( CUW) 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych prowadzi rachunkowość oraz obsługę administracyjną dla 10 
jednostek oświatowych. W ramach wspólnej obsługi od stycznia 2017 włączono do ZOJO 
rachunkowość i sprawozdawczość Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich . 
W związku z centralizacją podatku VAT od stycznia 2017, ZOJO prowadzi ewidencje i rozliczenia  
podatku VAT dla wszystkich jednostek oświatowych.  
Wydatki ZOJO zaplanowano w kwocie 1.005.900,00 zł ,wykonano w kwocie 473.044,21 zł , co stanowi   
47,03 % wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły   359.038,61 zł , w ramach tych środków: 
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 9 osób na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu 
stanowiska obsługi, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 18.667 zł 
Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia kwota 16.333,59 zł w tym : 
zakupu materiałów biurowych ,tonerów, pieczęci,  brakującego wyposażenia do nowego 
budynku 6.947,28 zł, środków czystości 1.151,10 zł, zakup licencji programów komputerowych w 
związku z centralizacją podatku VAT oraz przejęciem obsługi finansowej Przedszkola Publicznego 
w Kątach Wrocławskich 8.235,21 zł 

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie  5.732,13 zł 

 zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników  417 zł 

 Paragraf 4300 zakupu usług pozostałych, plan 47.600 zł wykonanie  23.222,52 z tytułu : 
 usług prawnych  11.070 zł 
 usług  pocztowych  1.459,60 zł 
 usług  gwarancji  i aktualizacji programów SIGID  1.180,80 zł 
 bieżących usług informatycznych  3.690,00 zł 
 dostępu do serwisu prawo oświatowe ,prowizje bankowe  482,92 
 wywozu  nieczystości  i odprowadzanie ścieków  3.026,80 zł 
 usługa służby BHP  1.107,00 zł 
 usługa monitoringu  221,40 zł 
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 wykonanie i montaż tablic identyfikacyjnych w nowym  budynku ZOJO  984 zł 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.524,57 zł 

 podatek od nieruchomości  za rok 2017 1.392 zł 

 podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego 
do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 
1.251,89 zł 

 szkolenia pracowników w związku ze zmianami w systemie oświaty 2.338,56 zł 

 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi  11.000 zł 
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach ustawowego obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, 
zapewnia gotowość bojową Jednostkom Operacyjno - Technicznym Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice. 
W ramach tego budżetu realizowane są: 
§ 3030 Plan 50 000 zł, wykonanie 20 404,33 zł (40,81 %) 
Wypłata ekwiwalentu członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach 
ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych. 
§ 4110  Plan 1800 zł, wykonanie 921,06 zł (51,17 %) 
Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż. 
§ 4170 Plan 40 800 zł, wykonanie 20 400 zł (50%) 
Rachunki za konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, 
Zachowice. 
§ 4210 Plan 95 250 zł, wykonanie 41 501,93 zł (43,57 %) 
Zakupiono materiały i niezbędne wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliwa oraz płyny 
eksploatacyjne do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, sorbenty, środki 
pianotwórcze, preparaty na owady, opryskiwacze do środków na owady, części zamienne do 
samochodów oraz sprzętu, zestaw kominiarski wraz z sitem kominowym, umundurowanie członków 
Jednostek Operacyjno – Technicznych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, materiały 
medyczne, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne do zestawów medycznych PSP R1, prenumerata 
miesięcznika „STRAŻAK” na 2017 r., motopompę półszlamową HONDA, zestaw kluczy nasadkowych, 
wąż elastyczny oraz szybkozłącze do motopompy). 
§ 4220 Plan 1600 zł, wykonanie 1369,81 zł (85,61 %) 
Zakup artykułów spożywczych na organizację gminnego „Dnia Strażaka 2017”. 
§ 4260 Plan 38 000 zł, wykonanie 24 105,16 zł (63,43 %) 
Zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice 
oraz wody pobranej z sieci podczas działań ratowniczo – gaśniczych. 
§ 4270 Plan 10 000 zł, wykonanie 8 820,99 zł (88,21 %) 
Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz stacji selektywnego alarmowania w remizach 
OSP Gniechowice i Smolec. 
§ 4280 Plan 5 000 zł, wykonanie 3 811,40 zł (76,23 %) 
Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy 
Kąty Wrocławskie. 

 Paragraf § 4300 zakup usług pozostałych  plan 21 400 zł, wykonanie 13 203,34 zł (61,70 %) 
W ramach tego wykonano: 

 Okresowe badanie techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Premium 260 z 
JOT OSP Małkowice – 153 zł, 

 Usługę napełniania gaśnic proszkowych z JOT OSP Małkowice – 98,40 zł, 
 Okresowe badanie techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Atego 1429 AF 

z JOT OSP Gniechowice – 153 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Smolec – 18,50 zł, 
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 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Małowice – 10,65 zł, 
 Przesyłkę pocztową – 14,76 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Smolec – 10,71 zł, 
 Usługę wymiany opony w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Mercedes Atego 1429 AF z 

JOT OSP Gniechowice – 66,42, 
 Usługę serwisową samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Actros 1832 z JOT OSP 

Zachowice – 1813,02 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Małkowice – 544,32 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Smolec – 19,05 zł, 
 Wymianę gaśnic proszkowych z JOT OSP Zachowice – 147,60 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Małkowice – 2,37 zł, 
 Usługę wywozu szamba w remizie JOT OSP Zachowice – 160 zł, 
 Usługę przeglądu technicznego samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Atego 1429 

AF z JOT OSP Gniechowice – 5499,99 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Smolec – 52,40 zł, 
 Usługę konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych z OSP Gniechowice – 781,69 zł, 
 Seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 1500 zł 
 Okresowe badanie techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego z OSP Smolec – 203 zł, 
 Usługę cateringową na uroczystość Dnia Strażaka – 448,06 zł, 
 Odprowadzanie ścieków z remizy JOT OSP Małkowice – 21,42 zł, 
 Przegląd gaśnic z JOT OSP Gniechowice – 153,75 zł, 
 Usługę odkręcenia/przykręcenia kół w samochodzie ratowniczo – gaśniczym z JOT OSP 

Zachowice – 61,50 zł, 
 Usługę wymiany pompy samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z JOT 

OSP Małkowice – 500 zł, 
 Wymianę części zamiennych w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Renault Premium 260 z 

z JOT OSP Smolec – 738 zł, 
 Odprowadzenie ścieków z remizy JOT OSP Smolec – 79,79 zł. 

§ 4360 Plan 1000 zł, wykonanie 325,44 zł (32,54%) 
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe 
członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. 
§ 4430 Plan 12 000 zł, wykonanie  9 365,80 zł (78,05%) 
Ubezpieczenia członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty 
Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo gaśniczych. Utrzymujemy 
maksymalny pułap możliwości istniejącego systemu. Dokonano naprawy systemu monitoringu 
wizyjnego na terenie Miasta i gminy Kąty Wrocławskie w zakresie naprawy uszkodzonych 
mechanizmów kamer, wymiany kloszy na kamerach przy ul. Zwycięstwa oraz na skrzyżowaniu ul. 1 
Maja z ul. Wrocławską w Kątach Wrocławskich 
Obrona Cywilna  
§ 4110 Plan 500 zł, wykonanie 189,10 zł (37,82 %) 
Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków od zleceń na pełnienie całodobowego dyżuru 
telefonicznego na cele zarządzania kryzysowego, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. 
§ 4120 Plan 100 zł, wykonanie 26,96 zł (26,69 %) 
Składki na Fundusz Pracy od rachunków od zlecenia na pełnienie całodobowego dyżuru 
telefonicznego na cele zarządzania kryzysowego, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. 
§ 4170 Plan 2 000 zł, wykonanie 700,12 zł (35,01%) 
Rachunki od umowy zlecenia na pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego na cele zarządzania 
kryzysowego, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. 
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 Różne rozliczenia 
Wykorzystanie  rezerwy bieżącej w  I półroczu  2017 roku.  
Plan 150.000 zł. 

 Opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru 

budynku wielolokalowego w miejscowości  Stradów w dniu 13.02.2017 r. – 4.500 zł 

 Wypłatę odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej dla 2 osób z ul. Hebanowej w Smolcu – 

4.750 zł, 

 Zapłatę za udostępnienie obiektów sportowych wraz z wyposażeniem dla dzieci – 240 zł, 

 Zwiększenie planu wydatków na małe granty zgodnie z art.19 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie – 6.000 zł, 

 Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej 

związanej z meldunkiem w gminie”- 7.000 zł, 

 Wkład gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem, którego przedmiotem jest organizacja zajęć 

sportowych dla dzieci w ramach projektu pn. „Umiem pływać” – 3.300 zł 

 Wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone 

wynagrodzenie podczas rotacyjnych ćwiczeń wojskowych – 1.500 zł. 

Razem wykorzystano rezerwę w wysokości   27.290 zł 

Wykorzystanie  rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na wydatki bieżące 
SP w Sadkowie  w  I półroczu  2017 roku. Plan 400.000 zł 
Zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sal lekcyjnych i kuchni w  
Szkole Podstawowej w  Sadkowie – 125.000 zł 

Wykorzystanie rezerwy na zadania zarządzania kryzysowego w I półroczu 2017 roku. 
Plan 309.000 zł -  Nie korzystano ze środków finansowych rezerwy. 
Wykorzystanie  rezerwy inwestycyjnej w I półroczu 2017 roku. 
Plan 150.000 zł.   Nie korzystano ze środków finansowych rezerwy.  

 Do budżetu państwa za tzw „janosikowe” przekazano 653.645,04 zł co stanowi 50% planu 
 Oświata i Wychowanie 

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” planowane wydatki dla szkół i przedszkoli to kwota 
27.896.401,00 zł , wykonano 13.524.113,53 zł ,co stanowi 48,48% wykonania planu. 
Szkoły  podstawowe rozdział 80101  
wydatki zaplanowano w kwocie 13.564.901,00zł ,wykonano w kwocie 6.468.489,30 zł , co stanowi   
47,69 % wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły   4.556.969,43 zł , w ramach tych środków: 

 wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 54.386 zł 

 wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 21.328 zł 

 wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli w kwocie 15.000 zł 

 wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela w kwocie 4.722 zł 

 wypłacono wynagrodzenie dla 1 nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w 
kwocie 26.165 zł 

 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  za okres I-IV/2017 w kwocie 25.747 zł 

 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla  pracowników administracji i obsługi za okres 
I-III/2017 w kwocie 5.131 zł zł 

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia  w kwocie 250.031,06 zł w tym : 
 zakup oleju opałowego SP NR 2 Kąty Wrocławskie ,SP Gniechowice, SP Sadków w 
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kwocie 118.690,03 zł 
 zakup węgla SP Małkowice  9.300,06 zł 
 zakup środków czystości w szkołach podstawowych 37.502,70 zł 
 zakup wyposażenia i mebli  35.325,55 zł 
 zakup materiałów biurowych  24.844,02 zł 
 zakup materiałów do wakacyjnych remontów sal lekcyjnych 24.368,70 zł 

Podczas wakacji planuje się zakup wyposażenia do sal lekcyjnych  w związku z wdrażaniem 
nowego systemu szkolnego. Środki finansowe na ten cel w szkołach podstawowych wynoszą 
96.300 zł    

 zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 16.874,05 zł     
Podczas wakacji planuje się zakup środków dydaktycznych w związku z wdrażaniem nowego 
systemu szkolnego. Środki finansowe na ten cel w szkołach podstawowych wynoszą 81.600 zł    

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 192.157,45 zł 

 zakup usług remontowych i  bieżących napraw  zrealizowano w kwocie 16.483,14 zł 
Podczas wakacji planuje się remonty w związku z wdrażaniem nowego systemu szkolnego i 
zmianą użytkowania niektórych  pomieszczeń szkolnych. Środki finansowe na ten cel 
wynoszą 20.000 zł 

 zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 4.812,90 zł 

 paragraf 4300  zakupu usług pozostałych w kwocie 110.030,25 zł z tytułu : 
 wywozu nieczystości, czyszczenia kanalizacji 22.737,91 zł 
 wynajmu  sal GOKIS dla SP Nr 2 na lekcje wychowania fizycznego 12.811,68 zł 
 usług  informatycznych ,aktualizacji  oprogramowania  elektronicznego dziennika w 

systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usług pocztowych, usług  monitoringu 
usług kominiarskich, usług  BHP ,usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych ,  
74.480,66 zł 
Podczas wakacji w miesiącu lipcu planuje się przygotowanie dodatkowych sal lekcyjnych w 
Szkole Podstawowej w Sadkowie. Zawarto umowę na wykonanie tych prac .Środki finansowe 
na ten cel wynoszą 50.000 zł 

 podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do 
celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 
4.067,36 zł 

 szkolenia pracowników w związku ze mianami w systemie oświaty 7.650,83 zł 

 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 461.000 zł 

 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 165.905,70 zł 

 wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 10.250 zł ( 17 wniosków) 
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103 
wydatki zaplanowano w kwocie 1.034.300 zł ,wykonano w kwocie 484.145,98 zł ,co stanowi 46,81 % 
wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 346.948,86 zł , w ramach tych środków: 

 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2.950 zł  

 wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela 
 w kwocie 2.700 zł wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  za okres I-IV/2017 
w kwocie 2.851 zł 

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia  w kwocie 715,99 zł 

 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.172,05 zł        

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 9.218,78 zł 

 paragraf 4300 zakupu usług pozostałych w kwocie 7.937,55 zł w tym : 
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 zajęcia z rytmiki ZSP w Smolcu w kwocie 7.800 zł 
 wywóz nieczystości w ZSP w Smolcu 137,55 zł 

 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 46.300 zł 

 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 26.564,04 zł 
Przedszkola rozdział 80104 
wydatki zaplanowano w kwocie 4.085.300 zł ,wykonano w kwocie 2.034.556,28 zł , co stanowi   
49,80 % wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.450.997,70 zł w ramach tych środków: 

 wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 65.959,98 zł 

 wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 21.328 zł 

 wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli w kwocie 15.000 zł 

 wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela w kwocie 4.722 zł 

 wypłacono wynagrodzenie dla 2 nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym  
w kwocie 42.984,20 zł 

 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  za okres I-IV/2017  
w kwocie 29.115,62 zł 

 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla  pracowników administracji i obsługi  
za okres I-III/2017 w kwocie 6.931,14 zł 

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia ,środków czystości i materiałów biurowych w kwocie 
36.391,81 zł 
W związku z planowanym otwarciem dwóch dodatkowych grup przedszkolnych w 
Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich  zwiększono plan finansowy o kwotę 
60.000 zł na zakup wyposażenia nowych sal . 

 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.233,89 zł     
zakup zabawek i pomocy dydaktycznych i książek  w Przedszkolu Publicznym w Kątach 
Wrocławskich 2.999,84 zł oraz w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 1.234,05 zł 
W związku z planowanym otwarciem dwóch dodatkowych grup przedszkolnych w 
Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich zwiększono plan finansowy o kwotę 30.000 
zł na zakup pomocy dydaktycznych . 

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 76.025,25 zł 

 paragraf 4300 zakupu usług pozostałych zaplanowano w wysokości 168.000 zł, wykonano w 
kwocie 69.565,08 zł -41,41% w tym : 

 przegląd klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 7.749 zł 
 wymiana falownika w klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 

1.580,55 zł 
 wymiana akumulatora i czujników w centrali alarmowej w Przedszkolu Publicznym w Kątach 

Wrocławskich 1.365,30 zł 
 wywóz nieczystości stałych  8.947,74 zł 
 zajęcia z rytmiki  20.800 zł 
 przeglądy kotłowni ,roczny budowlany 3.099,60 zł 
 monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej ,usługi BHP, 

usługa prania ręczników, przegląd placu zabaw ,usługi kominiarskie ,prowizje bankowe 
26.022,89 zł 

 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi  164.700 zł 

 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 
33.667,02 zł 

W przedszkolach w Kątach oraz w Smolcu  wdrażany jest systemu ATMS Kids wraz z platformą 
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komunikacyjną do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.  
Koszt zakupu 4 rejestratorów (terminali ) wynosi 3.996,00 zł , zakup kart zbliżeniowych 550 sztuk 
wynosi 3.850,00 zł ,montaż i podłączenie urządzeń w dwóch placówkach (robocizna, materiały, 
dojazd ) 3.198,00 zł. System ATM Kids zostanie uruchomiony od 1 września 2017.  
Gimnazja rozdział  80110 
wydatki zaplanowano w kwocie 4.596.000 zł, wykonano w kwocie 2.275.403,96 zł , co stanowi   
49,51 % wykonania planu. 

 Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.563.585,90zł , w ramach tych 
środków: 

 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.468 zł 
 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  za okres I-IV/2017 w kwocie 9.483 zł 
 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla  pracowników administracji i obsługi za okres 

I-III/2017 w kwocie 1.321 zł 
 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 44.639,23 zł 
 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 150.000 zł 

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia  w kwocie 162.427,30 zł w tym: 
 zakup oleju opałowego dla Gimnazjum w Jaszkotlu 32.240,40 zł oraz dla Gimnazjum w   

Kątach Wrocławskich 57.050,23 zł 
 zakup drzwi wewnętrznych ze ścianką w Gimnazjum Kąty Wrocławskie 13.284 zł 
 zakup notebooków i słuchawek w Gimnazjum w Kątach Wrocławskich 9.372,60 zł 
 zakup wyposażenia , mebli szkolnych do Gimnazjum w Kątach Wrocławskich 9.749 zł 
 zakup komputera do Gimnazjum w Jaszkotlu 1.845 zł 
 zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących 
 remontów w Gimnazjum Kąty Wrocławskie 24.540,47 zł 
 zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych oraz drobnych materiałów do 

remontu w Gimnazjum w Jaszkotlu  14.345,60 zł 

 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.905,69 zł     

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 36.051,12 zł 

 paragraf 4300 zakupu usług pozostałych  plan176.700 zł, wykonanie w kwocie 79.637.71 zł 

co daje 45,07 % w tym : 

 opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej  GOKIS do lekcji wychowania fizycznego  przez 
Gimnazjum w Kątach Wrocławskich  38.521,14 zł 

 wywóz nieczystości stałych 4.886,02 zł 
 usługi informatyczne ,aktualizacje oprogramowania  elektronicznego dziennika w systemie 

LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usługi pocztowe, usługi monitoringu ,usługi 
kominiarskie, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, prowizje bankowe 29.304,79 zł 

 przewóz uczniów na konkursy oraz zawody sportowe 6.925,76 zł 

 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 150.000 zł 

 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w Gimnazjum w Jaszkotlu w 
kwocie 44.639,23 zł 

Dowożenie uczniów do szkół rozdział  80113 
wydatki zaplanowano w kwocie 1.715.300 zł ,wykonano w kwocie 914.909,63 zł , co stanowi   
53,34 % wykonania planu. 

 Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 85.389,54 zł , w ramach tych środków: 
 wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 2 kierowców oraz 2 opiekunek dzieci w busach na 

kwotę 68.327,09 zł  
Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wynosi ok. 380 km dziennie przez dwa busy. 
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 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 5.541 zł  
 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.000 zł 

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu paliwa ,drobnych materiałów do eksploatacji ,filtrów ,żarówek do 2 busów  

18.908,22 zł, 

 realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 

45.502,96 zł. (na rok szkolny 2016/2017 zawarto 12 umów z rodzicami 

 paragraf 4300 zakup usług pozostałych plan 1.393.000 zł, wykonanie 755 331,56 zł tj.54,22 % 

 dowożenia uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników - 47.754,23 zł. 

 dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – umowy z przewoźnikami 705.044,41 

zł. 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.  

 koszty utrzymania busów(przeglądy konserwacji windy) -2.532,92 zł 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  rozdział  80146 
wydatki zaplanowano w kwocie 115.000 zł ,wykonano w kwocie 43.725,22zł , co stanowi  38,02 % 
wykonania planu. 
Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów do szkoleń  nauczycieli  w kwocie 1.061,91 zł 

 dofinansowanie do szkoleń i studiów  nauczycieli 12.147,46 zł 

 zapłata za szkolenia nauczycieli  w ramach doskonalenia zawodowego  30.515,85 zł 
Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148 
wydatki zaplanowano w kwocie  880.800 zł, a wykonano 390.832,19 zł ,co stanowi 44,37% 
wykonania planu. 

 Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 142.472,08 zł , w ramach tych 
środków: 

 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 5.180,00 zł 
 wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników obsługi  za okres I-III/2017 w 

kwocie 386 zł 
 odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 7.700 zł 

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia –zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni 
6.309,45 zł 

 zakup środków żywności 193.151,37 zł 

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 18.301,06 zł 

 zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników  60 zł 

 paragraf 4300 zakupu usług pozostałych plan 14.300 zł wykonano w kwocie 4.786,14 zł 
tj.33,47%  tytułu: 

 wywozu nieczystości stałych 4.786,14 zł 

 szkolenia pracowników stołówek szkolnych z zakresu  HACAP i BHP  1.500 zł 
W związku z planowanym otwarciem dwóch dodatkowych grup przedszkolnych w Przedszkolu 
Publicznym w Kątach Wrocławskich  zwiększono plan finansowy o kwotę 14.000 zł na zakup 
wyposażenia do kuchni oraz zwiększono plan finansowy na zakupach inwestycyjnych o kwotę 24.000 
zł na zakup zmywarki kapturowej oraz szatkownicy do warzyw. 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
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przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego rozdział  80149  
wydatki zaplanowano w kwocie 374.800 zł ,wykonano w kwocie 133.948,57 zł ,co stanowi  35,74% 
wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 112.095,09 zł. 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 8 dzieci. 
Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.700 zł 

 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.666,50 zł     

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 2.448,31 zł 

 paragraf 4300 zakup usług pozostałych plan 3.000 zł, a wykonano 827,77 zł tj.27,59% 
 zapłacono za usługi informatyczne.  

 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli  kwocie 5.506,15 zł 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  i 
młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach rozdział 80150  
wydatki zaplanowano w kwocie 437.500 zł ,wykonano w kwocie 221.458,19 zł ,co stanowi  50,62% 
wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 198.866,01 zł  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 18 
dzieci. 
Poniesiono wydatki bieżące z tytułu  : 

 zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.365,46 zł 

 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.523,23 zł     

 zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 1.781,31 zł 

 paragraf 4300 zakupu usług pozostałych  plan 2.000 zł, wykonanie 1.306,34 zł, tj.65,32% 
 zapłacono 1.306,34 zł za opłaty pocztowe i wywóz nieczystości stałych. 

 wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli  kwocie 4.268,96 zł 
Pozostała działalność rozdział 80195 
wydatki zaplanowano w kwocie 86.600 zł ,wykonano w kwocie 83.600 zł ,co stanowi 96,54 % 
wykonania planu. 
Poniesiono wydatki z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 87 emerytowanych 
nauczycieli. 

 Ochrona  zdrowia 

 Programy profilaktyki zdrowotnej 

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 

Kwota planowana: 260 000 PLN przekazano : 260 000 PLN (100 %) 

ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja  Lecznicza 
(Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy  Kąty  Wrocławskie”. Program 

zdrowotny jest realizowany przez dwie placówki: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Centrum Opieki 
Medycznej w Małkowicach ul. Klasztorna 1 kwota dotacji 124 800 PLN. 

W ramach  tej kwoty w I półroczu wykonano ogółem 7.619 zabiegów na kwotę 54.600 zł. 

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie  otrzymał kwotę dotacji 
135 200 PLN. 

Do 30 czerwca wykonano 10.639 zabiegów o wartości 75.017 zł. 

 



 

28 

 Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 Gmina realizowała  swój obowiązek  pomocy rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe w szczególności  pomocy psychospołecznej i prawnej.  

 §3030 Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
mająca na celu kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe , zajmuję się również  
opiniowaniem  lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi. Komisja dokonuje  kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania warunków określonych w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości.  

 §4700  W miesiącu marcu  dwóch  nowo  powołanych  członów  komisji zostało 
przeszkolonych w zakresie skutecznej  realizacji zadań wynikających z pracy w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biorą czynny udział w posiedzeniach grup 
roboczych zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przemocy domowej.   

 Paragraf 4300 zakup usług pozostałych plan 218.650 zł, wykonanie 37.434,61 zł.  tj.17,12% 
Najwięcej wydatków będzie w okresie wakacyjnym.   

 W okresie od 11.04.2017 do 20.06.2017  w szkołach podstawowych i gimnazjach w 34 
klasach realizowane były poszczególne programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii o wartości  9 800 zł  pt: 

 Program „Spójrz inaczej” w czterech  klasach Szkoły Podstawowej w Małkowicach   

 Program „Szkolna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych” 
jeden program w Szkole Podstawowej w Małkowicach,   

 Program „Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców”  jeden program w Szkole Podstawowej 
w Małkowicach,   

 Program „Cukierki” w pięciu  klasach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich,  

 Program „Spójrz Inaczej”  w trzech klasach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich 
oraz w trzech klasach Szkoły Podstawowej w Sadkowie,  

 Program ”Asertywność i stres”  w jednej  klasie  Szkoły Podstawowej w Zachowicach,   

 Program „Bezpieczny uczeń”  w dwóch kasach Szkoły Podstawowej w  Zachowicach,   

 Program „Debata” w czterech klasach  Gimnazjum w Kątach Wrocławskich  

 Program „Noe” cztery klasy jeden program w  Gimnazjum w Kątach Wrocławskich 

 Program „Debata” w trzech klasach Gimnazjum w Jaszkotlu,  

 Program „Czarodziejskie Okno”  w trzech  klasach w  Gimnazjum w Jaszkotlu,  

 Program Program „Noe” trzy klasy jeden program  w  Gimnazjum w Jaszkotlu, 

 Program „Szkolna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych” 
jeden program  w  Gimnazjum w Jaszkotlu, 

 Program „Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców” jeden program w Gimnazjum w Jaszkotlu 

 W miesiącu marcu dla uczniów szkół podstawowych zrealizowano spektakle profilaktyczne za 
kwotę 2 800 zł 
pod tytułem  "Nad przepaścią " spektakl pod tytułem "Psoty nie z tej ziemi " spektakl pod 
tytułem "Nad przepaścią  " spektakl pod tytułem "Psoty nie z tej ziemi", spektakl pod 
tytułem ,,Psoty nie z tej ziemi", spektakl pod tytułem ,,Nad przepaścią”  

 W 2017r  dzieci ze świetlic środowiskowych brały udział w wycieczkach:  do  kina,  do 
Zoo we Wrocławiu (Afrykanarium), do Minieurolandu w Kłodzku, do Krasiejowa, do Kamieńca 
Wrocławskiego do wioski Indiańskiej, do Siedlimowic –zwiedzanie młyna, do Zamku Legend 
Śląskich w Pławnej Dolnej, do Jaworzyny Śląskiej zwiedzanie  Muzeum Kolejnictwa i 
Przemysłu, do Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu, do Humanitarium, do Secret Room we 
Wrocławiu, do Loopys World  we Wrocławiu. Łączna wartość wycieczek 25.334 zł 

 w Urzędzie MiG raz w tygodniu przez pięć   godzin działa Punkt Konsultacyjny dla osób z 
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problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia, pełni on rolę 
konsultacyjno –informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z 
nadużywaniem alkoholu. Na bieżąco gmina współpracowała  z policją, kuratorami  
sądowymi  pedagogami, psychologami  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

 §4210 Plan 40 000 zł; wykonanie 15 459 procent wykonania 38 % 

 Dla Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich zakupiono maskotki „Komisarz Lew” .  

 Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r funkcjonuje  15 świetlic środowiskowych, 
które mają celu  stworzyć alternatywę  dzieciom i młodzieży  do trzeźwego i zdrowego 
stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy  uwzględnione 
mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć 
jest poszerzenie wiedzy  dzieci na temat  różnych aspektów i przejawów przemocy  w 
rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie 
dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy.  

 Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, materiały plastyczne i 
papiernicze, środki czystości. W okresie zimowym systematycznie dokupowany jest  olej 
opałowy, węgiel lub brykiet w zależności od potrzeb w celu ogrzania świetlic. Do świetlicy 
środowiskowej w Zachowicach zakupiono konsolę XBOX .  Do świetlicy w Bogdaszowicach  
zakupiono szafę regał, konsolę XBOX, aparat fotograficzny. Do świetlicy środowiskowej w 
Strzeganowicach zakupiono aparat fotograficzny  

 §4220  Plan 9000 zł; wykonanie 2932 procent wykonania 32 % 

  W świetlicach organizowano imprezy okolicznościowe; zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka., 
Mikołajki. W świetlicach  organizowane są  zawody sportowe,  konkursy, zabawy,  
ogniska z kiełbaskami, warsztaty kulinarne. 

 § 4170 Plan 130 000 zł; wykonanie 66 007 procent wykonania 50 % 

 Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mająca 
na celu kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe , zajmuję się również  
opiniowaniem  lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi. Komisja dokonuje  kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania warunków określonych w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Zawarto 11  umów zleceń  z opiekunami świetlic 
środowiskowych.  

 §4110 Plan 13 000 zł ; wykonanie 3 861 zł  procent wykonania 29 % 

 W związku z zawartymi umowami na prowadzenie zajęć  z dziećmi w świetlicach 
środowiskowych odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne.  

 §4700 Plan 2 200 zł; wykonanie 679 zł procent wykonania 30 % 

  W miesiącu marcu  dwóch  nowo  powołanych  członów  komisji zostało 
przeszkolonych w zakresie skutecznej  realizacji zadań wynikających z pracy w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biorą czynny udział w posiedzeniach grup 
roboczych zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przemocy domowej.  

 §4360 Plan 4 500 zł; wykonanie 2 114 zł  procent wykonania 46 % 
      W świetlicy środowiskowej w Gniechowicach i Małkowicach opłacany jest dostęp do    sieci    
internetowej. 

 Pomoc społeczna 

 Pomoc społeczna w swoim zakresie działania obejmuje: 
W I półroczu 2017 wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem 11.421.416,28 zł co stanowi 
54% rocznego budżetu – 21.046.197 zł (Plan ogółem – 21.046.197 zł) 
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Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan – 1.517.912 zł, wykonanie - 686.338,42 zł tj. 45% z 
tego na: 
3020 wydatki osobowe - plan – 6.000 zł, wykonanie – 1.301,25 tj. 21% zakup wody dla pracowników, 
dofinansowanie zakupu okularów,  
3110 świadczenia społeczne - plan – 25.688 zł, wykonanie – 25.688 zł tj. 100% wynagrodzenie 
przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki oraz dla 
kuratora sądowego. Obecnie 5 osób korzysta z tego świadczenia,             
4010 wynagrodzenia osobowe – plan – 910.000 zł, wykonanie – 381.097,42 zł tj. 41% wynagrodzenia 
dla 15 pracowników (1 kierownik, 2 osoby do obsługi księgowości, 9 pracowników socjalnych, 2 
opiekunki, 1 sprzątaczka a ½ etatu, 
4040 dodatkowe wynagrodz. roczne – plan – 70.000 zł, wykonanie -56.955,75 tj. 81%, 
4110 składki na ubezp. społeczne pracowników – plan – 187.170 zł, wykonanie – 66.566,28 zł tj. 35%, 
4120 składki na FP – plan -25.000 zł, wykonanie – 4.840,77 tj. 19%, 
4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan – 5.200 zł, wykonanie – 3.995,03 zł tj. 76% umowa-zlecenie 
z radcą prawnym, 
4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan – 50.000 zł, wykonanie – 12.021,61 tj. 24% zakup mebli i 
materiałów biurowych, środki czystości, aparaty telefoniczne, 
4260 zakup energii – plan – 32.000 zł, wykonanie – 10.638,60 zł tj. 33% zakup energii, ogrzewanie, 
woda,  
4270 zakup usług remontowych – plan – 26.900 zł, wykonanie – 26.542,48 tj. 98% największy 
wydatek to przeprowadzony bieżący remont budynku (malowanie, wymiana wykładziny na nowy 
tarket) – 25.223,92 zł pozostałe to remont kotła CO oraz konserwacja kserokopiarki, 
4280 zakup usług zdrowotnych – plan – 2.000 zł, wykonanie – 265 zł tj. 13% badania z zakresu 
medycyny pracy, 
Paragraf 4300 zakup usług pozostałych – plan – 85.954 zł, wykonanie – 32.660,55 tj.37%  

 w tym paragrafie największe wydatki stanowią usługi i opłaty pocztowe związane z 
korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i 
energetycznych – 14.969,91 zł,  

 umowa o świadczenie usług bhp oraz usług informatycznych – 6.662 zł,  
 korzystanie do wyjazdów w teren z samochodów służbowych ZOJO i Urzędu Gminy  - 

3.545,58 zł. 
 opłaty licencyjne na oprogramowania – 3079,92,  
 pozostałe wydatki to prowizje BS, opłaty za ścieki, odpady komunalne, monitoring obiektu – 

4.403,14 zł  
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan – 5.500 zł, wykonanie – 2884,87 tj. 52% - 
opłaty za telefon oraz dostęp do sieci internet, 
4410 – podróże służbowe krajowe – plan 10.000 zł, wykonanie – 3.462,43 zł tj. 34% - aby usprawnić 
pracę socjalną w terenie 2 pracowników otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym 
samochodem. Także osoba, która sprawuje usługi opiekuńcze otrzymuje ryczałt, gdyż wzrasta ilość 
osób potrzebujących tego typu pomocy na terenie gminy. 
4430 – różne opłaty i składki – plan – 800 zł, wykonanie – 188 zł tj. 23% - opłata za ubezpieczenie 
wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego, 
4440 – odpis na ZFŚS – plan – 27.000 zł, wykonanie – 20.250 zł tj. 75% - zgodnie z ustawą dokonano 
75% rocznego odpisu naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, 
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1700 zł, wykonanie – 
1590,16 tj. 93% - opłata za trwały zarząd, 
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 2.000 zł, wykonanie – 27,22 zł tj. 
1% - w tym paragrafie ponosimy wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczych dłużników,  
4700 – szkolenia pracowników – plan – 10.000 zł, wykonanie – 4.863 zł tj. 48% 
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 I Dział pomocy społecznej  
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 850.000 zł, wykonanie – 413.080,21 tj. 48% 
Ośrodek w bieżącym półroczu pokrywa koszty utrzymania w 19 Domach Pomocy Społecznej za 33 
osoby, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2.362 zł 
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 9.100 zł, 
wykonanie – 2.675 zł tj. 29% - Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług 
z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w tygodniu. Pozostałe 
osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków 
służbowych. 
Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej – plan – 52.400 zł, wykonanie – 23.740,09 tj. 45% - za świadczeniobiorców, którzy 
nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu /w tym bycia członkiem rodziny 
ubezpieczonego/ ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W bieżącym roku do 
czerwca składka opłacana była za 54 osoby. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe jak również 
świadczenia rodzinne (zasiłki stałe – 5.818,11 św. rodzinne – 17.921,98) 
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – 217.600 zł, wykonanie – 
107.768,61  
w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe /częściowo 
finansowane z budżetu państwa/. Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu 
leków, opału, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego.  Ogółem pomoc tę otrzymało 98 osób, 22 osoby 
otrzymało zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, 
niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego 
Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan – 96.000 zł, wykonanie – 76.168,06 tj. 79%   z pomocy w formie 
zasiłku stałego skorzystało w bieżącym roku 29 osób, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do 
zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z 
zapotrzebowaniem 
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – plan – 17.000 zł, wykonanie – 0 zł. W ramach tego rozdziału 
Ośrodek zatrudnia dodatkowo opiekunki na umowę-zlecenie. W bieżącym roku nie zrealizowaliśmy 
żadnych wydatków, ponieważ obecnie umowy takie są zawierane i rozliczane przez gminę.  
W celu zapewnienia usług opiekuńczych zatrudnione są 2 opiekunki na pełny etat, wynagrodzenia są 
finansowane w rozdziale 85219. Wzrasta jednak ilość osób potrzebujących tej formy pomocy, dlatego 
zawierane są także umowy-zlecenia szczególnie w okresie urlopowym. Z tej formy pomocy korzystało 
w I półroczu 23 osoby. 
Przyznając usługi opiekuńcze osobie starszej ośrodek pomocy społecznej ustala indywidualny zakres 
usług ze wskazaniem konkretnych czynności, biorąc pod uwagę w szczególności: 

o Konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb: 
o Inne uzasadnione potrzeby osoby starszej, odpowiadające celom i mieszczące się w 

możliwościach pomocy społecznej.  
o Sytuację socjalno- bytową (w tym mieszkaniową i rodzinną) i rodzinną osoby starszej (np. 

osoba samotna, wydolność opiekuńcza rodziny osoby starszej). 
o Rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną osoby starszej. 
o Możliwość wykorzystania uprawnień i zasobów osoby starszej i jej otoczenia (np. pomoc 

sąsiedzka). 
 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 53.995 zł, wykonanie – 2.902,90 tj. 5% 
Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz innych osób zgodnie z 
Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.   Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób, w 
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tym 11 to dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Od momentu wprowadzenia– świadczenia wychowawczego 500+ bardzo spadło zainteresowanie tą 
formą pomocy. Na rok bieżący Ośrodek zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gastronomicznym 
„SEZAM” na dostarczanie ciepłych posiłków dla dzieci 2 szkół na terenie gminy.  
W pierwszym półroczu 2017 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez 
pracowników socjalnych wydano 15 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz 3 decyzje odmowne. 
Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 58 osób. Pracy socjalnej udzielono w 134 
rodzinach dla 298 osób. Działania te są świadczone bez względu na dochód.Do końca czerwca 2017 
roku wydano 27 oferty pracy dla osób bezrobotnych.  
II Świadczenia wychowawcze  
Rozdział 85501 – plan – 13.091.000 zł, wykonanie – 7.342.200 zł tj. 56% Zadanie to jest realizowane 
wyłącznie ze środków budżetu państwa. Do obsługi tych świadczeń zatrudnione są 2 osoby. Do końca 
czerwca wpłynęło 163 wnioski, wypłaconych zostało 12 157 świadczeń dla 1795 rodzin na kwotę 
7.266.784,70 zł.  Świadczenia na sześcioro dzieci pobiera 2 rodziny w tym 1 rodzina również na 
pierwsze dziecko. Najwięcej rodzin pobiera świadczenie na 1 dziecko – 1295 rodzin, na dwoje dzieci – 
385 rodzin, na troje dzieci – 93 rodziny, na czworo dzieci – 20 rodzin, na pięcioro dzieci – 3 rodziny.  
Koszty obsługi to kwota 75.415,30 z tego: 

 4010 – wynagrodzenia – plan – 84.000 zł, wykonanie – 39.375,69 zł tj. 46%, 

 4040 – dodatkowe wynagrodz. roczne – plan -5.200 zł, wykonanie – 5.200 zł tj.100%, 

 4110 – składki na ubezp. społeczne pracowników – plan – 16.000 zł, wykonanie – 45%, 

 4120 – składki na FP – plan – 2.600 zł, wykonanie – 950,73 zł tj. 36%, 

 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 10.000 zł, wykonanie – 2.067,31 tj. 20% 
wydatki na zakup materiałów biurowych wzrosną wraz z rozpoczęciem nowego okresu 
zasiłkowego, 

 4260 – zakup energii – plan - 2.000 zł, wykonanie – 679,05 zł tj. 33% wydatki na ten cel są 
obliczane proporcjonalnie do powierzchni całości ośrodka dla pomieszczenia, które zajmują 
pracownicy wykonujący to zadanie, 

 Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 70.000 zł, wykonanie – 17.536,89 zł tj. 25% 
największe wydatki są związane z kosztami wysyłki świadczeń – 13.998,66 zł, 

  pozostałe w wysokości 3.538,23 zł to usługi informatyczne oraz opłata za przedłużenie 
licencji oprogramowania, 

 4410 – podróże służbowe krajowe – plan – 1.000 zł, wykonanie – 11,50 zł tj. 1%, 
 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 2.200 zł, wykonanie – 1650 zł tj. 75%, 
 4700 – szkolenia pracowników – plan – 4.000 zł, wykonanie – 719 zł tj. 17%. 

III Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych są 
pokrywane w wysokości 3% z budżetu państwa, natomiast brakujące środki są pokrywane z budżetu 
gminy. 
Rozdział 85502 – plan – 4.727.500 zł, wykonanie – 2.596.539,70 zł tj. 54% 
3110 – świadczenia społeczne – plan – 4.322.700 zł, wykonanie – 2.350.843 zł tj. 54%  
Na świadczenia rodzinne z dodatkami wydano kwotę 829.114,82 zł dla 685 rodzin, na fundusz 
alimentacyjny – 399.986,12 zł dla 99 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobiera 8 rodzin –  25.628,60 zł, 
zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 262 rodzin w wysokości 241.355,75 zł, specjalny zasiłek 
opiekuńczy wypłacany jest dla 7 osób – 20.078,71 zł, ze świadczenia rodzicielskiego do 30 czerwca 
2017 skorzystało 84 rodziny –252.014,30 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 54 osoby – 
489.664,70 zł,  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości  93.000 
zł dla 93 rodzin. 
4010 – wynagrodzenia – plan – 145.000 zł, wykonanie – 78.134,21 tj. 53% 
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4040 – dodatkowe wynagrodz. roczne – plan – 12.000 zł, wykonanie – 10.312,29 zł tj.85% 
4110 – składki na ubezp. społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  
plan 213.000 zł, wykonanie – 136.943,01, tj. 64%.  Kwota przekazana na opłacenie składek za osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne to suma 131.122,35 zł, 
4120 – składki na FP – plan – 3.800 zł, wykonanie – 1.081,19 tj. 28% 
4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 4.000 zł, wykonanie – 1.515,63 tj. 37% 

 Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 24.000 zł, wykonanie – 14.796,27 zł tj. 
61%. 

  Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 
12.037,07 zł,  

 pozostałe 2.759,20 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania, 
4700 – szkolenia pracowników – plan – 3000 zł, wykonanie – 2.914 zł tj. 97%. 
Rozdział 85595 – pozostała działalność – plan – 12.360 zł, wykonanie – 12.360 zł tj. 100% 
Od 01 stycznia 2017 weszła w życie nowa ustawa „Za Życiem”. Jest to pomoc przyznawana w formie 
jednorazowego świadczenia w związku z urodzeniem dziecka, u którego w okresie prenatalnym 
rozpoznano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie bądź chorobę zagrażającą życiu. Do dnia 30 
czerwca świadczenie to otrzymało 4 osoby po 4 tys.zł. 360 zł to koszty obsługi.  
Fundusz alimentacyjny  
Poza wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego ośrodek prowadzi postępowanie wobec 
dłużnika. Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego organ właściwy 
wierzyciela składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Obecnie w ewidencji figuruje 230 
dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 121.181,58 
zł, z tego: 

 przekazana do budżetu państwa – 38.113,98 zł 
 dochody gminy Kąty Wrocławskie – 25.409,33 zł 
 odsetki od fundusz - 57.658,27  (przekazane do budżetu) 

Spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 5.342,29zł zł z tego: 
50% przekazano do budżetu państwa -   2.671,14zł 
50% przekazano na rzecz gminy –       2.671,15.zł 
Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny – plan – 159 zł, wykonanie - 158,12 zł tj. 99% 
Od stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 22 rodziny złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej rodziny, z 
czego 3 rodziny złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka 
rodziny.   Wydano 54 Karty Dużej Rodziny z czego: 53 dla nowych rodzin wielodzietnych, a 1 Kartę 
Dużej Rodziny dla nowych członków rodzin wielodzietnych oraz 2 duplikaty kart.  
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 150.700 zł, wykonanie – 67.335,12 zł tj. 44%. 
W roku 2017 ponosimy koszty za umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w 
pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% (obecnie 1 dziecko), w drugim roku 
30% - (obecnie 4 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 5 dzieci) wydatków na opiekę i 
wychowanie. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z rodziną 
przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 42.163,09 zł to 
opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a pozostała część – 25.172,03 zł to wynagrodzenie, ryczałt 
na dojazdy oraz szkolenia asystenta rodziny.  
IV Dodatki mieszkaniowe  
Rozdział 85215 – plan – 150.992 zł, wykonanie – 53.760,65 zł tj. 35% 
W pierwszym półroczu 2017 na dodatki mieszkaniowe wydano 46 decyzji. Do 30 czerwca wypłacono 
kwotę 52.831,10.  Pomoc ta jest korzystna dla osób, które posiadają zadłużenie z tytułu opłat za 
czynsz. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje 
możliwość kontynuacji świadczenia na dalsze 6 miesięcy. 
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Dodatek energetyczny 
W roku 2017 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 14 osób, dodatki wypłacono w 
wysokości 929,55 zł z czego  18,22 zł wydatkowano na obsługę tego świadczenia. 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
Rozdział 85415 – plan – 99.479 zł, wykonanie – 36.389,40 zł tj. 36% 
Od stycznia bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji nowe zadanie 
– stypendia i zasiłki szkolne. W ramach tego rozdziału wypłacono do 30 czerwca 2017 roku stypendia 
dla 27 rodzin, wydając 57 decyzji na 57 dzieci. 2 postępowania umorzono ze względu na 
niedostarczenie niezbędnych dokumentów.  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 GOSPODARKA ODPADAMI 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 2830 
Plan 25 000 zł. Wykonanie 16 000 zł: 64% 
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków: udzielono dofinansowania do budowy 4 
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sokolniki, Pełcznica, Wojtkowice, Kozłów –  
oczyszczalnia obsługująca dwa budynki.   
Gospodarka odpadami § 2830  plan 20 000 zł wykonanie: 10 810 zł -54%. 
Dotacje do utylizacji azbestu: udzielono dofinansowania na pokrycie kosztów utylizacji azbestu 
usuniętego z miejscowości Kozłów i Smolec w łącznej kwocie 10 810 zł; ilość usuniętego azbestu: 540  
m2. 
 
§4300 zakup usług pozostałych plan: 10 000 zł  wykonanie: 1 017 zł 10% 

 organizacja zbiórki i zapewnienie odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie 
gminy realizowana jest  zgodnie z umową z firmą: Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne  
Bielsko-Biała – wypłacono tę - 1017 zł;  

Oczyszczanie miast i wsi §4210 plan: 40 000 zł  wykonanie: 39 889 zł 
99,70% w ramach zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania terenów zielonych: 
zakupiono nowe kosze uliczne do zainstalowania w miejsce zużytych na terenie miasta Kąty 
Wrocławskie za kwotę: 39 704 zł, 
zakupiono nowe drzwiczki do wymiany w miejsce zniszczonych w dystrybutorach woreczków „psi 
pakiet” za kwotę - 185 zł. 
§4300 zakup usług pozostałych plan: 337 000 zł wykonanie: 113 561 zł -34% 

 sprzątanie jezdni i ulic na terenie miasta  - prace wykonywane w I półroczu 2017 r.  
w ramach umowy przez Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych Grzegorz Kołcz z siedzibą 
w Gniechowicach przy ul. Czystej 5c/5, zgodnie z harmonogramem (ul. Spokojna, Radłowa, 
Roślinna, Wolności, Kwiatowa, Chabrowa, Bzowa, Goździkowa, Słonecznikowa, Konwaliowa, 
Nasturcjowa, Makowa, Jaśminowa, Irysowa, chodnik od ul. 1 Maja do ul. Kwiatowej i 
ogródków działkowych, Jagiełły, Kościuszki od Strażackiej do Okulickiego, Okrzei, 
Przemysłowa, Drzymały, Żeromskiego, Jana Pawła II, Brzozowa, Kołłątaja, Modrzewiowa, 
Bukowa, Daszyńskiego, Grunwaldzka, Spółdzielcza, Wrocławska, 1 Maja, Zwycięstwa, 
Mireckiego, Nowowiejska, Norwida, Popiełuszki, Fabryczna, Staszica, Strażacka, Rynek - teren 
przylegający do Ratusza) za łączną kwotę - 102 573 zł;  

 demontaż wysłużonych i montaż nowych koszy ulicznych w ciągach komunikacyjnych na 
terenie miasta Kąty Wrocławskie za łączną kwotę - 6 318 zł, 

 likwidacja dzikich wysypisk odpadów – Kąty Wrocławskie - teren działek nr ewid. 5 AM-21 i 5 
AM-21 (Park Staromiejski) o pow. ok. 2,80 ha w obrębie Parku Staromiejskiego, w tym 
uporządkowanie pasa szerokości do 3 m wzdłuż ścieżki od kładki w kierunku Sośnicy 
(dwukrotnie), na terenie o pow. ok. 120 m2 przy drodze gminnej – ul. Magistracka w Kątach 
Wrocławskich, wzdłuż starej drogi przy ul. Spółdzielczej i ogródkach działkowych na pow. ok. 
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0,50 ha, wzdłuż drogi gminnej na odcinku od ul. Okrzei (za wjazdem do szkółki roślin 
ozdobnych) do przejazdu kolejowego w kierunku Kozłowa, na pow. ok. 600 m2, ścieżka 
pomiędzy mostkiem przy u. Chabrowej a krzyżem pokutnym za ogródkami działkowymi oraz 
w rowie melioracyjnym od mostku w kierunku dyskontu „Biedronka”, na części działki nr 
ewid. 102 AM-1 obręb Krzeptów, części działek nr ewid. 226 i 235 obręb Smolec za łączną 
kwotę - 4 670,00 zł. 

Utrzymanie zieleni  §4210 plan: 25 000 zł, wykonanie: 12 998 zł -52%  
zakupiono rośliny i wykonano nasadzenia na terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę 11 337 zł 
zakupiono nawóz do roślin i ziemi uniwersalnej do kwiatów do wykorzystania przy nasadzeniach na 
terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę - 1 661 zł 
§4300 zakup usług pozostałych plan: 350 000 zł, wykonanie: 118 173 zł -34% 

 utrzymanie terenów zielonych w mieście – prace wykonywane w I półroczu 2017 r. w ramach 
umowy przez firmę Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych Grzegorz Kołcz z siedzibą w 
Gniechowicach przy ul. Czystej 5c/5, zgodnie z harmonogramem (Rynek wokół Ratusza, ul. 
Wrocławska (do mostku) w tym plac zabaw od ul. Kościuszki, alejki, skwer za przystankiem 
PKS, ul. 1 Maja ul. 1 Maja/Jaśminowa - plac zabaw i park ul. 1 Maja/Chabrowa – plac zabaw, 
Zwycięstwa, w tym plac zabaw, Mireckiego, Nowowiejska, Norwida, Popiełuszki – do 
wysokości ul. Przemysłowej, Fabryczna, Staszica, Strażacka, Drzymały, Sikorskiego, Jana 
Pawła II, Brzozowa, Kołłątaja, Modrzewiowa, Bukowa, Daszyńskiego w tym plac zabaw, 
Grunwaldzka w tym plac zabaw i boisko, Spokojna, 1 Maja - skwer przy krzyżu, Roślinna, 
Leśna w tym plac zabaw, Barlickiego – naprzeciw ul. Norwida, Chabrowa, Bzowa, 
Goździkowa, Słonecznikowa, Konwaliowa, Nasturcjowa, Storczykowa, Irysowa, Kwiatowa, 
Makowa, Różana, Okrzei w tym plac zabaw i boisko, Przy dworcu PKP, Kościuszki-  skarpa, P. 
Skargi, Spółdzielcza, Spacerowa, Zaciszna Polna, Jaśminowa, Przemysłowa, Dębowa, 
Platanowa, Lipowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Grabowa, Sobótki, Brzeska, Waniliowa - plac 
zabaw), za łączną kwotę – 77 819 zł, 

 wiosenne zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy – pas drogowy 
drogi gminnej Jaszkotle-Smolec, Bogdaszowice boisko, Kąty Wrocławskie – skwer przy ul. 
Daszyńskiego, rów melioracyjny przy ul. Nowowiejskiej,  Małkowice - skwer, za łączną 
kwotę - 7 581 zł, 

 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, naprawa mocowań i wykoszenie przy nasadzeniach 
916 szt. drzew w pasach drogowych na ternie gminy - droga Krobielowice - Gniechowice, 
Kąty Wr. - Kozłów, Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka, Pełcznica-Wszemilowice, Wojtkowice - 
Krobielowice, Wojtkowice –Strzeganowice za łączną kwotę – 13 587 zł, 

 odkomarzanie i zwalczanie kleszczy (umowa na 12 zabiegów odkomarzania, 9 zabiegów 
zwalczania kleszczy na kwotę 26 773 zł) na terenie miasta Kąty Wrocławskie, tj. Parku 
Staromiejskiego, terenu ogródków działkowych przy ul. Popiełuszki, ul. Nowowiejskiej, ul. 
Okrzei,  łącznika między ul. Nowowiejską i Kwiatową do wysokości rowu melioracyjnego, 
terenów zielonych i placów zabaw, rowu melioracyjnego od ul. Spółdzielczej do ul. 
Popiełuszki, terenu cmentarzy - łączna powierzchnia – 17,74 ha ,realizacja za kwotę  14 794 
zł, 

 wykoszenie i uporządkowanie ścieżki dydaktycznej w obrębie Parku Cicha Dolina oraz terenu 
wokół zbiornika wodnego (w tym wokół wiat turystycznych) i pasa drogowego wzdłuż 
dojazdu do żwirowni w Kątach Wrocławskich o pow. 1 ha za kwotę – 1 290 zł, 

 wykoszenie nieużytku przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich za kwotę – 1 120 zł 
 pielęgnacja roślin i wyplewienie skwerów przy ul. Głównej w Pietrzykowicach i przy ośrodku 

zdrowia w Smolcu (dwukrotnie) za kwotę – 1 982 zł. 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  §2830 plan: 200 000 zł, wykonanie: 76 000 zł -38% 
Udzielono 18 dofinansowań do instalacji pomp ciepła i wymiany ogrzewania z węglowego na 
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ogrzewanie gazowe w miejscowościach Kąty Wrocławskie, Mokronos Dolny, Gądów, Romnów, 
Mokronos Górny, Smolec, Kozłów, Małkowice na kwotę łączną – 76 000 zł.  
Pozostała kwota do wypłaty w II półroczu 2017 r. na podstawie zawartych umów, zgodnie z 
wyznaczonymi terminami realizacji zadań. 
Schroniska dla zwierząt: 
§ 4300 zakup usług pozostałych Plan: 30 000 zł , wykonanie: 9 000 zł -30% 

 Podpisano umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą  
w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa na realizację zadania  
w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Mysłowicach, ul. Sosnowiecka 16, 41 - 400 Mysłowice – wartość 
umowy 18 000,00 zł.  W okresie trwania umowy zapewnienie opieki 12 bezdomnym psom. 

W I półroczu 2017 przekazano do schroniska dla zwierząt  11 bezpańskich psów – umowa 
zrealizowana w 90 %. 
Pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych  plan: 88 000 zł  wykonanie: 26 143 -29% 

 Realizowana była umowa  na świadczenie usług weterynaryjnych z:   
a) lek. wet. Krzysztofem Nowakowskim, prowadzącym Przychodnię weterynaryjną ANIMAL, 

przy ul. 1 Maja 46 lok. U5 w Kątach Wrocławskich. Wartość umowy 5 000 zł. W I Półroczu 
2017 r. wydatkowano kwotę 2 703 zł. 

b) lek. wet. Barbarą Siekierską, prowadzącą gabinet weterynaryjny przy ul. Parkowej 2  
w Kątach Wrocławskich. Wartość umowy: 5 000 zł. W I Półroczu 2017 r. wydatkowano 
kwotę 1 332 zł. 

 Zapewniono opiekę weterynaryjną 3 bezpańskim psom, którym znaleziono nowych 
właścicieli oraz 32 kotom wolnożyjącym poprzez wykonanie bezpłatnej sterylizacji, kastracji 
lub udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej. 
Zgodnie z umowę przeprowadzone było wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z 
Wartość umowy: 30 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 22 108 zł.  

 Podpisano umowę na opracowanie:   

a) Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie za lata 
2014-2016. 
b) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021  
z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wartość umowy 12 
300 zł. 

 Podpisano umowę na sporządzenie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2016”. Wartość umowy 3 690 zł. 

 Oświetlenie drogowe 
W przetargu niegraniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia 
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych 

Plan 530.000 zł; Wykonanie 211.548 zł; co stanowi 39,9 % 

Dokonano wymiany opraw oświetleniowych i słupów oraz ważniejszych napraw linii zasilających w 

miejscowościach:  

Kąty Wrocławskie ul. Spółdzielcza, ul. Brzozowa, al. Jana Pawła II, ul. Jarzębinowa, 

ul. Popiełuszki, ul. Handlowa, Osiedle wiedeńskie, teren ZOJO, park staromiejski 

Smolec ul. Różana, ul. Brzoskwiniowa, ul. Gruszkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Morelowa,ul. Czereśniowa, 

ul. Śliwkowa, ul. Hebanowa, ul. Chłopska, ul. Akacjowa,ul. Spółdzielców, Bukowa,Sośnica,Gądów 
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Gniechowice ul. Szkolna, Mokronos Górny ul. Spacerowa ,Pietrzykowice ul. Szczęśliwa, Sadków 

Osiedle Słoneczne Sady. 

Wymieniono źródła światła oświetlenia dekoracyjnego kościołów w Sośnicy i Wojtkowicach. 

Uruchomiono oświetlenie po wystąpieniu awarii w miejscowościach: 

Smolec ul. Chłopska,Bogdaszowice ul. Słoneczna,Samotwór ul. Dębowa,Gniechowice ul. 

Porzeczkowa,Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa plac targowy, Zachowice ul. Gliniana,Pietrzykowice ul. 

Fabryczna.  

Ustawiono wysięgniki na słupach oświetlenia drogowego w Kątach Wrocławskich ul. Popiełuszki. 

Poniesiono wydatki na demontaż oświetlenia dekoracyjnego po okresie bożonarodzeniowym.  

W IV kwartale roku planuje się zakup nowych elementów dekoracyjnych do rozbudowy oświetlenia 

dekoracyjnego miasta oraz na wymianę uszkodzonych lub zużytych istniejących elementów. 

 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 

 Gminny Ośrodek Kultury i sportu otrzymał dotację w wysokości 1 700 000 zł. a Gminnej 

Bibliotece przekazano dotację w wysokości 130 000 zł. Dotacja przeznaczona na 

termomodernizację nie została jeszcze przekazana. Strony są na etapie konstruowania warunków 

umowy. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań znajduje się w dołączonej informacji.  

Remonty świetlic 

GNIECHOWICE 
Na początku stycznia wykonano awaryjna naprawę podłogi – odspojonych ok. 25 m2 płytek 
ceramicznych na sali głównej świetlicy za kwotę 4 022,10 zł. 
W czerwcu wykonano remont tarasu przy świetlicy wiejskiej zgodnie z zaleceniem pokontrolnym z 
uprzednim rozebraniem płyt betonowych, zdjęciu podsypki, wykonaniu izolacji z folii, wykonaniu 
podsypki, posadzki, ponownej izolacji i ułożeniu płyt betonowych, uzupełnieniu odspojonych i 
wymianie popękanych płytek gresowych przy wejściu do biura świetlicy, malowaniu policzka 
podjazdu dla niepełnosprawnych za kwotę 11 522,21 zł. 
Pod koniec czerwca zawarto umowę na wykonanie remontu kosza na połączeniu dwóch dachów, 
montaż ławy kominiarskiej i wymianę rynien nad wejściem bocznym do sali świetlicy wiejskiej za 
kwotę 8 749,64 zł, 
PIETRZYKOWICE 
Na początku marca odebrano roboty  remontowe zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, polegające 
na wymianie rynien i rur spustowych, wykonanie odprowadzenia wód opadowych do studzienki 
kanalizacji deszczowej, pokryciu dachu kuchni blachą, naprawie komina dymowego na dachu nad 
świetlicą obicie starych tynków, położenie tynków strukturalnych, wykonanie obróbek blacharskich. 
za kwotę 17 059,95 zł. 
ZACHOWICE 
Pod koniec marca odebrano roboty remontowe polegające na naprawie tynków w sali głównej,  
korytarzu i sanitariatach oraz malowaniu tych pomieszczeń wraz z sufitami, wymianie podłogi z paneli 
na scenie i w pomieszczeniu przy scenie, wymianie kasetonów w suficie, montażu sufitu z GK w 
pomieszczeniu przy scenie, czyszczeniu i malowaniu boazerii oraz montażu progu za kwotę 17 684 zł. 
Przewiduje się remont elewacji świetlicy pod koniec lipca. 
GÓRZYCE 
Awaryjne udrożnienie kanalizacji (od toalet do kanalizacji zewnętrznej) należącej do kuźni 
środowiskowej. Robotę wykonała firma ROB-KAN Robert Grochala z Gniechowic za kwotę 492,00 zł. 
MAŁKOWICE 
Na początku kwietnia wymieniono 26 mb rynien z blachy stalowej ocynkowanej o śr.15 cm z wymianą 
kielicha i haków od strony ulicy w budynku świetlicy w Małkowicach za kwotę 3 381,49 zł. 
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BOGDASZOWICE 
Na początku kwietnia wymieniono 19 mb rynien z blachy stalowej ocynkowanej o śr.15 cm, z 
wymianą kielichów i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o śr.10 cm oraz 2-krotnego 
malowania stolarki okiennej w Domu Pogrzebowym w Bogdaszowicach za kwotę 4000,00 zł. 
MOKRONOS DOLNY 
Wykonano czyszczenie rynien i rur spustowych, przedłużenie odpływu rury spustowej, czyszczenie 
wyciągu wentylacyjnego zgodnie z zaleceniem pokontrolnym za kwotę 700,00 zł 
SADOWICE 
Na początku lipca zostaną zakończone prace zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, w skład których 
wejdzie - wymiana ok. 30 płytek w posadzce na tarasie, zerwanie starych płytek elewacyjnych, 
ułożenie tynku strukturalnego na policzkach schodów, przedłużenie odpływów rur spustowych, 
częściowa wymiana podbitki, wymiana wentylatorów, obróbka zamurowanego okna za kwotę 
4 765,00 zł 

 Fundusz Sołecki i Osiedlowy 
Ze środków pozostawionych do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych zrealizowano: 
§ 4170 Zapewniono oprawę muzyczną festynu integracyjnego kultywującego polskie tradycje ludowe 
w Pełcznicy. 

 Podpisano umowy z osobami fizycznymi na koszenie terenów zielonych z czego wykoszono w 
miejscowościach Zybiszów – 7 razy, Wojtkowice – 6 razy, Zabrodzie – 5 razy, Zachowice – 6 razy, 
Kębłowice – 2 razy, Bogdaszowice – 1 raz , Nowa Wieś Wrocławska – przepracowano 27 godzin.  

 Podpisano umowę na sprzątanie Sali świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach. 

 Podpisano umowę na utrzymanie czystości na przystankach i koszach do segregacji śmieci w 
Mokronosie Dolnym. 

 Zapewniono pokaz iluzji dla mieszkańców Strzeganowic podczas spotkania integracyjnego 
kultywującego polskie tradycje ludowe. 

§ 4210 Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla 
społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. obchody Dnia Dziecka, festyny 
rodzinne i integracyjne w 23 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 1 osiedlu w Kątach 
Wrocławskich. Zakupiono słodycze i nagrody 
1. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych w miejscowościach 

 Kilianów, Krzeptów, Górzyce, Małkowice, Zabrodzie, Romnów, Zachowice, Kozłów, Smolec 
Osiedle – zakup roślin i nasadzenia 

 Pełcznica, Cesarzowice – kosy i kosiarki ręczne; 

 Krzeptów, Pełcznica, Sadowice, Zybiszów, Baranowice, Pietrzykowice, Szymanów, 
Wszemiłowice, Stoszyce, Romnów, Zachowice, Kębłowice, Czerńczyce – zakup paliwa i części 
zamiennych do kosiarek; 

 Kilianów – sprzęt sportowy; 

 Pietrzykowice – kule ozdobne na teren zielony; 

 Krzeptów, Wojtkowice – ozdobne donice betonowe; 
2. Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach: 

 Czerńczyce, Wojtkowice, Pełcznica, Sokolniki, Mokronos Dolny, Romnów, Gądów, Kozłów: 
nagłośnienie, sprzęt kuchenny i AGD; 

 Stoszyce, Zachowice, Nowa Wieś Kącka, Bogdaszowice – stoły, krzesła, składane ławy; 

 Sośnica – środki czystości; 

 Kozłów – grill 
3. Zakupiono flagi dla sołectwa Smolec Osiedle i Wszemiłowic. 
§ 4220 Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe i 
promujące zdrowy tryb życia w miejscowościach: Nowa Wieś Wrocławska, Wojtkowice, Pełcznica, 
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Bogdaszowice, Czerńczyce, Sośnica, Cesarzowice, Zybiszów, Górzyce, Smolec, Strzeganowice, Kozłów, 
Gądów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Wszemiłowice, Kilianów, Zabrodzie, Romnów, Nowa 
Wieś Kącka, Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich. 
§ 4260 Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę we wszystkich świetlicach 
wiejskich. 
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych 
1. Organizacja imprez okolicznościowych   

1) podpisano umowy na wynajem zamków dmuchanych do miejscowości: 
a) Nowa Wieś Wrocławska, Zybiszów, Gądów, Bogdaszowice – łączna wartość zamówienia 

6150 zł  
b) Wojtkowice, Mokronos Górny, Wszemiłowice-Jurczyce, Cesarzowice – łączna wartość 

zamówienia 6000 zł, dostawca KROKODYLEK Robert Raś  z Dobkowic 
c) Mokronos Dolny wartość zamówienia 1107 zł, dostawca PPHU A&P Przemysław Zwierz z 

Lutyni. 
d) Zabrodzie wartość zamówienia 1500 zł, dostawca BM Michał Błaszczyszyn z Łowęcic. 
e) Smolec wartość zamówienia 1300 zł, 
f) Strzeganowice wartość zamówienia 1500 zł,  

2) podpisano umowy na oprawę muzyczną i animacje dla dzieci w miejscowościach: 
a) Kilianów – animacje dla dzieci – wartość zlecenia 1500 zł, wykonawca Grupa Artystyczna 

MASKA  Wojciech Koguciuk z Gniechowic; 
b) Mokronos Dolny – oprawa muzyczna imprezy, wartość zlecenia 1722 Mokronos Dolny – 

animacje dla dzieci, wartość zlecenia 650 zł,  
c) Gądów – pokaz iluzjonistyczny, wartość zlecenia 500 zł zleceniobiorca Hieronim Kuryś ze 

Smolca, 
2. Utrzymanie terenów zielonych (zadania w trakcie realizacji) 

1) podpisano umowę na utrzymanie terenów zielonych w miejscowościach: Mokronos Dolny, 
Sośnica, Samotwór, Gniechowice, Cesarzowice, Sadków, Skałka, Smolec, Krzeptów, 
Baranowice, Mokronos Górny, Rybnica. Łączna wartość zlecenia 55781,22 zł brutto. 
Wykonawca Ekojar Krzysztof Jarzębowski ze Smolca. 

2) Podpisano umowę z firmą Krzysztof Michniewicz Garden-Seeds z Sokolnik na koszenie 
terenów zielonych w Sokolnikach. Wartość zlecenia 2000 zł 

3) Zlecono utrzymanie terenu zielonego przy ul. Roślinnej w Kątach Wrocławskich. Wartość 
zlecenia 1500 zł; 

4) Zlecono utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Kamionna firmie Katarzyna Przyszło 
Gresik z Wrocławia na łączną kwotę 3000 zł 

3. Otynkowano bramę przy placu zabaw od strony ul . 1-maja. Zadanie wykonane przez firmę Roboty 
Budowlane Krzysztof Borowski z Kątów Wrocławskich. Wartość zadania 7000 zł  

4. Od kwietnia odkomarzono 8 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów. Zadanie w 
toku realizacji do 14 września. Łączny koszt zlecenia 2238,24 zł  

5. Jednokrotnie sprzątnięto ulice w sołectwie Krzeptów. Zadanie w trakcie realizacji. Do listopada  
ulice zostaną jeszcze 3 krotnie uprzątnięte z zalegającego piachu i brudu. Zadanie realizowane 
przez Ekojar Krzysztof Jarzębowski ze Smolca. Łączny koszt zlecenia 2600 zł  

6. Podniesiono i wyrównano podłogę na świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach. Zadanie 
współfinansowane przez gminę. Zadanie zamknęło się kwotą 14990,84 zł  

7. Wykonano konserwację sztucznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Pełcznicy. Wartość 
zadania 934,80 zł  

8. Czterokrotnie przeprowadzono warsztaty ceramiczne dla mieszkańców sołectwa Smolec Osiedle. 
na łączną kwotę 2000 zł  
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9. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony 
internetowej miejscowości Smolec.. Wartość zadania 3000 zł  

10. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych 
tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Kamionna, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Wrocławska, 
Pełcznica, Samotwór, Sośnica. Wartość zadania 1200 zł.  

11. Zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach 
autobusowych i wiatach przystankowych w miejscowości Smolec. Wartość zadania 3599,73 zł. 

12. Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach 
 Kultura fizyczna i sport 

Największe wydatki w tym dziale to dotacja dla klubów sportowych oraz inwestycje, które są opisane 
wcześniej.  
Stypendia sportowe zaplanowano  w wysokości 50.000 zł, a wypłacono 17.014 zł tj.34,03% 
 
Paragraf 4270 remonty –plan 120.000 zł , wykonawca wykonuje prace za kwotę 95.264,97zł brutto. 
Termin wykonania: do 16.08.2017r. 
Zadanie dotyczy renowacji podłogi  sali sportowej w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. 
Brzozowej w Kątach Wrocławskich. 
W dniu 30.06.2017r podpisano umowę z firmą 5PARKIET Marta Czarnecka z Wrocławia na wykonanie 
przedmiotowego zadania wraz z wykonaniem herbu miasta Kąty Wrocławskie na środku podłogi sali i 
malowaniem linii boisk sportowych. W zakres robót renowacyjnych wchodzi również: cyklinowanie 
całej powierzchni sali sportowej, szpachlowanie szpar i ubytków, czterokrotne lakierowanie parkietu, 
odnowienie drabinek i listew przypodłogowych.  
Place zabaw, boiska i tereny zielone 

 paragraf 4300 – zakup usług pozostałych Plan 45000 zł; wykonanie 21322,05 zł tj.45% 
w ramach tego paragrafu zlecono lub podpisano umowy na: 

 wykonanie tablicy regulaminu placu zabaw na plac przy ul. Kwiatowej w Smolcu. Regulamin  
ma pomóc w utrzymaniu porządku i prawidłowym korzystaniu z urządzeń zabawowych. 
Tablica wykonana jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo, na dwóch nóżkach 
zabetonowanych w ziemi. Treść regulaminu dostarczyła Gmina zgodnie z prawem lokalnym. 
Wartość zadania 707,25 zł brutto; 

 wykonanie kontroli głównej placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy Kąty 
Wrocławskie. Zakres usługi obejmował 57 placów, dla każdego sporządzono protokół 
kontroli, listę ewentualnych elementów urządzeń wymagających naprawy lub wymiany wraz 
z oszacowaniem kosztów. Wykonawcą był Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. z 
Rzeszowa. Wartość zadania 12619,80 zł brutto; 

 wykonanie odwodnienia placu zabaw ul. Waniliowa w Kątach Wrocławskich. Wykonano 75 
mb drenażu, który podłączono do studni chłonnej. Drenaż był potrzebny do odprowadzenia 
wód opadowych, które zbierały się na nowym placu zabaw przy ul. Waniliowej. Wykonawcą 
była firma Krzysztof Borowski Roboty Ziemne. Wartość zadania 7995 zł brutto 

§ 4270 –  plan 40.000 zł .W ramach paragrafu remontowego podpisano umowę na naprawę i 
demontaż uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty 
Wrocławskie. Realizacja umowy zgodnie z wytycznymi pokontrolnymi GOCIN Sp. z o.o. do 15.07.2017 
r.  Zadanie w trakcie realizacji. 
 
     Wykaz wydatków niewygasających z 2016 roku realizowanych w 2017 roku  

1. Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 

Wykonawca zrealizował odcinki chodników w miejscowościach: Kąty Wrocławskie: Mireckiego  
(od Lipowej do Imbirowej) Wolności i Okrzei odcinek II . 
Łącznie wykonano modernizację chodników o długości 847,30mb  
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2. Projekty:  

- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich 

Wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich. Projekt 
obejmuje kanalizację sanitarną o długości ok. 240 m wraz z odcinkami kanalizacji do działek 
umożliwiającymi włączenie poszczególnych posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 
inż. Maria Uchmanowicz z Wrocławia. Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem przystąpienia 
do budowy odebrano w dniu 03.01.2017 r. 

- Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Kątach Wrocławskich 

Wykonany został projekt kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Kątach Wrocławskich. 
Projekt obejmuje kanalizację deszczową długości 0,83 km wraz z pompownią wód opadowych, 
zasilaniem elektrycznym pompowni, zbiornikiem o pojemności 400 m3 i odpływem do Rowu 
Kąteckiego. Do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu złożone zostało zgłoszenie wykonania robót 
budowlanych. 

- Projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie 

Wykonany został projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie. Obiekt będzie służył 
mieszkańcom Krzeptowa i okolicznych miejscowości w przekroju wiekowym od najmłodszego do 
najstarszego. Dokumentacja projektowa obejmuje zagospodarowanie terenu z placem zabaw ze 
sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, ścieżki, małą architekturę, 
siłownię zewnętrzną, altanę, stojaki na rowery oraz nasadzenia zieleni. 

- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Smolcu i ul. Żwirki i Wigury 

Była to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższe zadanie obejmowało wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu 
oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu 
Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia. 

- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Pietrzykowicach 

Wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Dobrej 
w Pietrzykowicach wraz z podłączenie budynku mieszkalnego na działce nr 325/2. Projektowana 
kanalizacja zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Smoleckiej w Pietrzykowicach.  

- Projekt parkingu przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich 
została w części opracowana. W związku z koniecznością zmiany planu miejscowego dla terenu 
działek nr 1 i 2, AM-6, na których projektowany jest nowy parking, pozostała do wykorzystania ze 
środków niewygasających kwota 1.845zł została przeksięgowana na dochody Gminy. 

- Rewitalizacja Rynku wraz z remontem budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach 
Wrocławskich 

Wykonany został projekt Rewitalizacji Rynku w Katach Wrocławskich. Projekt obejmuje  
zagospodarowania Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów stałych chowanych pod 
ziemią, budową fontanny, remontem budynku dawnego kościoła ewangelickiego z przeznaczeniem 
na Izbę Pamięci oraz bibliotekę, przebudowę dróg w obrębie Rynku oraz ulic przyległych, wykonanie 
placów zabaw dla dzieci, skateparku i parkouru dla młodzieży oraz remont kanalizacji deszczowej w 
Rynku. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu wydało decyzję pozwolenia na budowę. 
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3. Budowa cmentarza w Smolcu, w tym: 

Zakończono roboty budowlane przy budowie cmentarza przy ul. Starowiejskiej 52 w Smolcu. W 
wyniku budowy powstał budynek kaplicy cmentarnej z zapleczem pogrzebowym i osobny budynek 
sanitarno-gospodarczy, kolumbaria, pola grzebalne, alejki, drogi, chodniki wraz z całkowitym 
ogrodzeniem cmentarza oraz zagospodarowaniem terenu, objętych głównie etapem I inwestycji. 
Wykonawca miał usunąć usterki związane z zagospodarowaniem terenu do końca maja 2017r. 
Wykonawcą było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik z  Wińska 
oraz FERRA Sp. z o.o. z Sobótki.  
Środki finansowe zostały wykorzystane, w tym kwota 74.046zł została złożona do depozytu w 
związku z wystąpieniem przez Gminę do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o złożenie tej kwoty do 
depozytu sądowego. 

- Droga między cmentarzami  

W ramach zadania została wykonana nowa droga o nawierzchni asfaltowej łącząca stary i nowo 
postały cmentarz w Smolcu, wraz z wykonanie (w formie przepustu skrzynkowego)  przejazdu  nad 
potokiem Ługowina. 

4. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie 
niskoenergetycznym w Sadkowie 

Trwają roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawcą było konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- BIAŁE BŁOTA” S.A. z Białych Błot oraz axyo.pl 
Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Środki niewygasające zostały wykorzystane w ok. 41 % w związku z 
odstąpieniem przez Gminę od umowy z Wykonawcą w dniu 18 stycznia 2017r. i brakiem jej dalszej 
realizacji. Pozostała do wykonania kwota w wysokości 2.272.903,20zł została przeniesiona na 
dochody z końcem czerwca 2017r. W kwocie niewykorzystanej jest również budowa wodociągu w ul. 
Szkolnej w Sadkowie w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie 
szkoły w Sadkowie. 

5. Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja 

Zakończono prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa 
krytej pływalni z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich”. 
Biuro projektowe zrealizowało prace zgodnie z umową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę . 
Wykonawcą projektu jest firma AQUACO Sp. z o.o. z Wrocławia.  

Projekt zakłada budowę pływalni wraz z łącznikiem, w którym – w związku z koniecznością 
rozbudowy szkoły- będą się mieścić: 2 sale lekcyjne (komputerowa i językowa), 2 świetlice, 
pomieszczenie do wydawania posiłków, gabinet dyrektora i terapeuty, szatnie i pomieszczenie 
socjalne dla pracowników obsługi. 
Wymiary niecki basenowej oraz pozostałych pomieszczeń zostały ściśle określone w analizie 
funkcjonalno- użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski 
Delfinek” ogłoszonego przez Województwo Dolnośląskie. Spełnienie wymagań analizy, 
opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jest jednym z 
kryteriów uprawniających do złożenia przez Gminę Kąty Wrocławskie wniosku o dofinansowanie 
inwestycji, który został złożony. Kwota dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu zasad w ramach 
nowego naboru do „Dolnośląskiego Delfinka”. 

Środki niewygasające zostały wykorzystane. 

6. Budowa uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż 

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż. Wykonano 
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krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z 
nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej. 

7. Budowa oświetlenia drogowego (projekty, wykonawstwo, iluminacje) 

Zrealizowano zadania ujęte w środkach niewygasających z upływem roku budżetowego, były to 
zadania związane z wykonaniem projektów oświetlenia drogowego. Odebrano dokumentacje 
projektowe na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości: Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna, 
Mokronos Górny ul. Świerkowa, Bliż, Bogdaszowice ul. Chmielna, Kąty Wrocławskie ul. Okrzei- 
łącznik, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica, Smolec ul. Polna, Zachowice ul. Słoneczna i 
Zybiszów ul. Słoneczna. 
Zakończono i odebrano prace związane z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce 
dz. 61/10, 61/24 i Kąty Wrocławskie dz. nr 13 AM-13- iluminacji obiektu użyteczności publicznej. 
Na koniec I półrocza nie odebrano 4 projektów oświetlenia drogowego w miejscowości: Smolec ul. 
Św. Floriana; Krzeptów ul. Główna, Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa i Imbirowa; Krzeptów ul. 
Dębowa i Jarzębinowa. Wykonawcą powyższych projektów jest Firma ElektroBor Maciej Borowski z 
Lubania. Projektantowi za nieterminowe wykonanie projektów zostaną naliczone kary umowne. 
Projekty są ukończone, projektant stara się o pozwolenia na budowę. 
 


