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  WYKONANIE  WYDATKÓW  BUDŻETU GMINY ZA  2016 ROK 

Plan wydatków po zmianach          116 962 498,73 zł 

Wykonanie wydatków        107 110 090,73 zł 
   z tego 

� wydatki bieżące: plan         88 408 614,91 zł 
� wykonanie                        82 211 757,65 zł 
� majątkowe: plan                   28 553 883,82 zł 
� wykonanie         24 898 333,08 zł 

   w tym wykonanie inwestycji             24 073 636,80 zł 
 

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w 91,58%, z tego bieżące zostały wykonane 

na poziomie tj.93% zakładanego planu, a majątkowe 87,20% planu. 

� W dziale transport i łączność wykonanie jest mniejsze od założonego planu o ok.1.042.000 zł, 

w tym w zadaniach inwestycyjnych po rozstrzygniętych przetargach na prace drogowe 

oszczędności wyniosły ponad 800.000 zł. 

� W dziale gospodarka mieszkaniowa mniej wypłacono odszkodowań osobom prawnym o 

ponad 657.000 zł ze względu na brak prawomocnych decyzji, a także ponad 300.000 zł mniej 

wydano na projekty. 

� Również w dziale administracja publiczna mniej wydatkowano na utrzymanie budynku ratusza 

i wydatki  pracownicze, a także obsługę biura Rady Miejskiej razem o ok.990.000 zł. Nie 

rozpoczęto realizacji zadania – zwiększenie dostępności usług elektronicznych ze względu na 

długotrwały proces rozstrzygania konkursu i procesu odwoławczego. 

�  Ponad 228.000 zł mniej kosztowała obsługa długu ze względu na obniżenie się stóp 

procentowych.  

� Oświata i wychowanie wydano mniej o ponad 2.963.000 zł. na koszty pracownicze i 

utrzymanie budynków szkół i przedszkoli. O ok. 688.000 zł mniej  ma kosztować budowa 

szkoły w Sadkowie.  

� Również mniej o 400.000 zł kosztowały zadania z zakresu pomocy społecznej . 

� Na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska wydatkowano mniej od zakładanego planu o 

ok.1.271.000 zł. Nie rozpoczęto budowy kanalizacji sanitarnej w Smolcu - 400.000 zł. 

Zaoszczędzono na energii elektrycznej. Nie zlecono kilku zadań z zakresu budowy oświetlenia 

ze względu na duże opóźnienia prac projektowych.  
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� O ok.1.005.000 zł mniej wyniosły wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

GOKiS nie realizował zadania dotyczącego termomodernizacji budynku hali sportowej ze 

względu na późne ogłoszenie konkursu na nabór zadań -350.000 zł. Posadowienie pawilonów 

drewnianych we wsi Górzyce i Kamionna w wysokości 500.000 zł przeniesiono do realizacji na 

2017 rok.  

Szczegółowe opisy poszczególnych inwestycji zamieszczone są w informacji o wykonaniu zadań 

inwestycyjnych 

� Budżet gminy na dzień 31 grudnia br. zamknął się deficytem w wysokości 217.815,03 zł przy 

zakładanej jego wielkości  8.766.800 zł. Wolne środki na rachunku bankowym wyniosły 

2.437.238,92 zł. 

� W trakcie roku 2016 wprowadzono do budżetu podział wolnych środków za 2015 rok w 

kwocie 3 756 000 zł, faktyczna nadwyżka po rozliczeniu roku wyniosła 3 758 103,15 zł. 

� W grudniu zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000 zł. Planowane koszty obsługi długu 

wynosiły 685.000 zł. , a faktycznie wydano 457.354,45 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów 

przeznaczono  6.109.178 złotych.  

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

wymagalnych.  

� Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych. 

Dotacje , pomoc finansowa oraz rzeczowa dla innych jst. 

• Podpisano umowę dotacji z Gminą Wrocław na zbiorowy transport o w obrębie granic 
gmin. W 2016 roku przekazano kwotę 82.416 zł. 

• Udzieleno pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 1 500 000 zł na 
przebudowę drogi w Smolcu. Inwestycja realizowana była w systemie 50/50. Przekazano 
również dotację na wspólną obsługę systemu WroSip w zaplanowanej wysokości 51 600 zł. 

• Podjęta uchwała RM w sprawie udzielenia dla Województwa Dolnośląskiego pomocy 
finansowej na skomunikowanie drogi A4 z S5 w wysokości 25 173 zł została zrealizowana, 
udzielono również  pomocy rzeczowej  w kwocie 1.279.364,32 zł dotyczącej przebudowy 
drogi nr 347 w ul. Popiełuszki, a także pomocy finansowej na remont drogi nr 362 relacji 
Kąty Wrocławskie- Stoszyce i Samotwór- Wrocław na kwotę 996.551 zł. Została wykonana 
przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg wojewódzkich: 347 w miejscowości 
Pietrzykowice (59,50mb) i 370 w miejscowości Mokronos Dolny (40,00mb).Nakłady 
finansowe zostały przekazane właścicielom dróg. 

• W zakresie utrzymania cieków wodnych i urządzeń melioracji podstawowych w ramach 

udzielonej dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego wykonano prace melioracyjne polegające 

na udrożnieniu rzeki Ługowina II na całej długości cieku (od Smolca do granicy Wrocławia) 

w  wysokości 20 000 zł. 
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Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. 
W 2016 roku naliczono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną 
przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną 
kwotę 4.377.010,29 zł w tym:  

• Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie 

Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 295.175,40 zł. 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy  

ul. Słonecznej 4 w wysokości 754.296,62 zł. 

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

Wrocławskich przy ul. Staszica 4 w wysokości  797.790,88 zł. 

• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MOKRONOSEK” z siedzibą w Mokronosie Górnym 

przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 913.040,38 zł. 

• Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy  

ul. Głównej 84 w wysokości 234.693,50 zł. 

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

w wysokości 205.140,82 zł. 

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

w wysokości 156.587,70 zł. 

• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ziarenko Happy Home” z siedzibą w Zabrodziu 7  

w wysokości 29.094,44 zł. 

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

93.655,80 zł.  

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

wysokości 185.230,36 zł.  

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

wysokości 270.561,20 zł.  

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

w wysokości 183.669,43 zł. 

• Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich  

ul. Imbirowa 1C w wysokości 258.073,76 zł.             

Zadania wspierające działalność organizacji pozarządowych. 
W ramach tej działalności: 
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: 

• wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś, w celu 
umożliwienia integracji społecznej w ramach której zostały zorganizowane warsztaty 
kulturalne, sportowe, rekreacyjne i kulinarne dla niepełnosprawnych  mieszkańców Gminy 
Kąty Wrocławskie – 5 000 zł. 

• na integrację i aktywizację seniorów z terenu Gminy Kąty Wrocławskie dla Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Smolca – 8 000 zł oraz Kątów Wrocławskich – 10 000 zł. 
W ramach dotacji zorganizowane były spotkania integracyjne rozwijające społecznie 
seniorów oraz wycieczki rehabilitacyjne, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz 
samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego dotację otrzymało Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Kąckiej na działania poświęcone tematowi związanemu z rozwojem 
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regionu, w tym na publikację książki o historii Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Książka 
miała na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii wśród dzieci i młodzieży-  
15 000 zł. 

• konkurs na działalność wspierającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości 
dotację otrzymała Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu na organizację warsztatów, konsultacji 
i szkoleń dla mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie prowadzących małe 
przedsiębiorstwa. Fundacja swoimi działaniami zachęcała do zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej – 15 000 zł. 

• na integrację i aktywizację seniorów z terenu Gminy Kąty Wrocławskie dla Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Smolca – 8 000 zł oraz Kątów Wrocławskich – 10 000zł. 
W ramach dotacji zorganizowane były spotkania integracyjne rozwijające społecznie 
seniorów oraz wycieczki rehabilitacyjne, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz 
samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. 

• na organizację czwartej edycji biegu ulicznego wokół Smolca dla Towarzystwa Przyjaciół 
Smolca, której towarzyszyła organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz plenerowych 
promujących walory danej miejscowości – 9 000 zł. 

• na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gniechowic. Stowarzyszenie otrzymało dotację na organizację wyjazdów 
studyjnych celem wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat korzeni naszych 
przodków a także rozbudzenie wśród zainteresowania historią i kulturą  zakątków Polski  
– 11 000 zł 

• na aktywizację i integrację społeczności lokalnej dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wspierała działania Stowarzyszenia, które miały na 
celu stymulację aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi 
oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 9 000 zł. 

• na organizację zawodów sportowych dla Polskiego Związku Wędkarskiego koło nr 7 w 
Kątach Wrocławskich. W ramach dotacji zorganizowane były zawody wędkarskie i 
sprawnościowe w różnych grupach wiekowych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie 11 
000 zł. 

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy udzielono dotacji na renowację 
zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach 
tego projektu podpisano umowy z następującymi  parafiami: 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach .  
Zakres rzeczowy: Wykonanie remontu drenażu wokół Kościoła Parafialnego p.w. św. Filomeny w 
Gniechowicach, odprowadzenie wód opadowych wraz z wymianą na nowe rynien dachowych i  
spustowych na dachu Kościoła – 55 000 zł; 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zachowicach  
Zakres rzeczowy: Wymiana rynien i rur spustowych oraz naprawa tynków, osuszanie zawilgoceń i 
poprawa malatury na zabytkowym kościele w Zachowicach – 11636,72 zł; 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Małkowicach. 
Zakres rzeczowy: Remont dwóch bocznych arkad ołtarza głównego Kościoła Filialnego pw. Św.  
Marii Magdaleny w Skałce – 25 000 zł; 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na  
Zakres rzeczowy: remont elewacji – prezbiterium – III etap kościoła parafialnego w Kątach 
Wrocławskich – 100 000 zł; 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża  w Zachowicach 
Zakres rzeczowy: Zakup desek dębowych oraz wymiana drewnianej podłogi w zabytkowym kościele 
filialnym w Wojtkowicach – 20 000 zł; 

• Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na remont zabytkowej siedziby w 
Małkowicach 

Zakres rzeczowy: wymiana stolarki okiennej w części parteru budynku Centrum Opieki Caritas 

Archidiecezji Wrocławskiej – 20 000 zł;  
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W związku z bardzo dużym rozwojem różnych dyscyplin sportowych Gmina ogłosiła nabór 

wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w dziedzinie upowszechniania kultury 

fizycznej  i sportu w zakresie: 

� piłki nożnej w miejscowościach:  

• Bogdaszowice – Klub Sportowy „AMBROZJA” Bogdaszowice – 23.000 zł; 

• Gniechowice – Ludowy Klub Sportowy „BŁEKITNI” Gniechowice – 30.000 zł; 

• Zachowice – Klub Sportowy LZS Zachowice – 15.000 zł; 

• Czerńczyce – Klub WHITE BAT Czerńczyce – 20.000 zł; 

• Sadowice – Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Sadowice – 93.500 zł; 

• Smolec – Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 45.000 zł; 

• Pietrzykowice – Ludowy Klub Sportowy „PUMA” Pietrzykowice – 18.500 zł; 

• Kąty Wrocławskie- Klub Sportowy BYSTRZYCA – 159.000,00 zł,  

• Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI -5.000 zł oraz Akademia Piłkarska 

JEDENASTKA – 4.500 zł; 

� koszykówki w miejscowościach: 

• Kąty Wrocławskie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki 

MAXIMUS – 160.000 zł; 

• Smolec – Uczniowski Klub Sportowy BASKET Smolec – 5.000 zł; 

� uprawiania zapasów  Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” – 48.000 zł; 

� uprawiania tenisa w miejscowościach: 

• Kąty Wrocławskie – Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 5000,00 zł; 

• Smolec - Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” – 20000,00 zł; 

� uprawiania judo - Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 16.500 zł; 

� footballu amerykańskiego –Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS Kąty Wrocławskie  

     10.000 zł 

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

• Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu JUVENIA na organizacje Mistrzostw Polski w 
judo dla dzieci w Kątach Wrocławskich. Realizacja zadania pozwoliła stworzyć widowisko 
sportowe i rywalizację między zawodnikami oraz zintegrowała społeczność, która wzięła 
udział w przedsięwzięciu – 3 000 zł. 

• Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MŁODE WILKI - 4376,40 zł oraz Akademii 
Piłkarskiej JEDENASTKA – 3 000 zł  na organizację turnieju piłki nożnej dla dzieci szkoły 
podstawowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. Organizacja 
przedsięwzięcia przyczyniła się do promocji sportu oraz zdrowego trybu życia.  

• Kąteckiemu Towarzystwu Tenisowemu Smecz na organizację mistrzostw w tenisie 
ziemnym. Rezultatem zadania było pogłębienie umiejętności tenisowych wśród dzieci i 
młodzieży oraz popularyzacja sportu jako zdrowego trybu życia – 3 000 zł. 

• Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Kąteckiemu Klubowi Koszykówki „MAXIMUS” na 
organizację turnieju koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
Realizacja miała na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz promocję 
gminy – 3 000 zł. 

• Klubowi Sportowemu BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie na udział Orlików w zawodach piłki 
nożnej w Turnieju Deichmann. Efektem zadania była promocja gminy oraz poprawa 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży – 2 200 zł. 

• Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg wrocławski. Koło nr 7 w Kątach 
Wrocławskich na organizację zawodów wędkarskich i imprezy integracyjnej z okazji 
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40-lecia koła wędkarskiego. Celem realizowanego zadania była promocja Gminy Kąty 
Wrocławskie oraz popularyzacja sportu wędkarskiego – 2 500 zł. 

• Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg wrocławski. Koło nr 85 w Smolcu na 
organizację zawodów Grand Prix w wędkarstwie. Celem realizowanego zadania było 
propagowanie sportu wędkarskiego wśród różnych grup wiekowych oraz promocja 
aktywnego wypoczynku nad wodą – 7 000 zł. 

• Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej na wykonanie tablicy pamiątkowej 
Założycielowi i Pierwszemu Prezesowi Jerzemu Grendzie. Rezultatem zadania było 
upamiętnienie ważnych osób dla Naszej Gminy – 1 500 zł. 

 
� Rolnictwo i łowiectwo 

Izbą Rolniczym przekazano 2% wartości wpłaconego podatku rolnego na kwotę 49.947,95zł. 

Wypłacono rolnikom zwrot za akcyzę zawartą w cenie paliwa w kwocie 637.107,19zł .  

Koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 13.146,37 zł.  

Melioracje wodne 

W zakresie utrzymania obiektów melioracji w ramach dotacji udzielonej dla Rejonowego Związku 

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

burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie” wykonano 27 zadań na łączną kwotę 333.660 zł w 

miejscowościach: 

� Bliż- konserwacja 350 mb rowu R-12 (dz. nr 104, 98); 

� Gądów- czyszczenie 176 mb kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej w dz. nr 64 (od 

rowu wdz.nr 75 do ul. Kalinowej), konserwacja odcinków rowów odpływowych 

(70mb+10mb), naprawa przykryć  studni kanalizacyjnych i korytek ściekowych, czyszczenie 

24 szt. studzienek rewizyjnych na dług. 310 mb; 

� Kąty Wrocławskie- remont kładki na rowie R-J w rejonie ulic Kwiatowej i Chabrowej w dz. nr 

29 AM 6;Kębłowice – udrożnienie 147 mb rurociągu kanalizacji deszczowej fi 300 w ciągu 

drogi nr 18 wraz z wymianą przykanalika i wpustu ulicznego na dz. nr 7/2, zabudowa studni 

rewizyjnej;  

� Kilianów- konserwacja 375 mb rowu R-B (przy dz. nr 481); 

� Kozłów- konserwacja 42 mb rowu w pasie drogi nr dz.167dr, remont studni rewizyjnej w 

pasie drogi nr 166/dr przy dz. nr 17, wykoszenie porostów na 280 mb rowu R-1; 

� Małkowice- konserwacja 404 mb rowu R-E1 (dz. nr 201), konserwacja 70 mb rowu  R-Eab, 

konserwacja 100 mb rowu R-E1c (dz. nr 202); 

� Mokronos Dolny i Mokronos Górny - konserwacja 1397 mb rowu R-M (dz. nr 8, 7/8, 7/6 - 

obręb Mokronos Dolny, dz. nr 23 i 22dr - obręb Mokronos Górny), od rzeki Kasiny do ul. 

Radosnej w Mokronosie Górnym; 

� Pełcznica- konserwacja 335 mb rowu R-XB (dz. nr 385w), czyszczenie studzienek 

rewizyjnych na rurociągu fi500 (dz. nr 390dr); 

� Romnów- konserwacja 500 mb rowu w dz. nr 32, 27 i 21; 

� Różaniec- odbudowa 150 mb rowu wzdłuż drogi w dz. nr 249; 

� Smolec- konserwacja 300 mb rowu R-5 (dz. nr 172/2) w rejonie ul. Bukowej; konserwacja 

160 mb rowu w rejonie ul. Św. Floriana w dz. nr 420/2-5, 420/7, 418/12, założenie włazów 

ciężkich fi600 (szt.2) - na istniejącym rurociągu kanalizacji deszczowej; 

� Wszemiłowice- czyszczenie kanalizacji deszczowej fi300 (716 mb) i rynsztoku, konserwacja 

140 mb rowu odpływowego R-1 w dz. nr 255, wymiana nakryć nastudziennych; 

� Zachowice- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na długości 140 mb w rejonie 

ul.Słonecznej/przy zbiorniku p.poż./ oraz konserwacja 350 mb rowu w dz. nr 515 od drogi 
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powiatowej do zarurowanego odcinka przy budynkach (koło stawu); 

� Mokronos Górny- konserwacja 430 mb rowu R-M1 (dz. nr 42w); 

� Sadków- konserwacja 252 mb rowu R-12 (dz. nr 27); 

� Wojtkowice- konserwacja 400 mb rowu R-G2 (dz. nr 185) i 200 mb rowu R-G2/1 (dz. nr 

107); 

� Kębłowice- konserwacja 270 mb rowy R-C8 (dz. nr 5); 

� Sokolniki- konserwacja 427 mb rowu i czyszczenie 50 mb rurociągu fi500 (w dz. nr 155), 

konserwacja 250 mb rowu w dz. nr 211 oraz konserwacja 163 mb rowu w dz. nr 163 i 178w 

i 120 mb rowu w dz. nr 165; 

� Krzeptów- przebudowa przepustu w ciągu ul. Dębowej, konserwacja rowów na dł. 72 mb w 

dz. nr 50 i 62; 

� Wszemiłowice- konserwacja 265 mb rowu dz. 255; 

� Kozłów- wymiana 30 mb rurociągu fi 300, naprawa studzienki rewizyjnej; 

� Zachowice- przebudowa odcinka odwodnienia w ul. Piwnej na wys. boiska; 

� Kamionna- konserwacja 80 mb rowu w dz. Nr 25/3 i 367 mb w dz. 188 wraz z czyszczeniem 

studni rewizyjnych na rurociągu w dz. Nr 197. 

W zakresie utrzymania cieków wodnych i urządzeń melioracji podstawowych w ramach udzielonej 

dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego wykonano prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rzeki 

Ługowina II na całej długości cieku (od Smolca do granicy Wrocławia). 

� Transport i łączność 

 Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg  
Zakupiono  i dostarczono 4864,00 ton kruszywa granitowego o frakcji 0/31,5 oraz frakcji 
31,5-63mm. Dostarczono kamień do następujących miejscowościach: Baranowice, Bliż, 
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, Sokolniki, Szymanów, Stary Dwór, Jaszkotle, Kozłów, Jurczyce, Romnów, Sadowice, 
Stoszyce i Wojtkowice. 
Zakup Usług Remontowych       
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową. 
W 2016 roku wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na łącznej 
powierzchni 885 m2. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w następujących lokalizacjach: 
Bogdaszowice , Czerńczyce, Gądów, Jurczyce, Mokronos Dolny, , Mokronos Górny, Nowa Wieś 
Kącka, Pełcznica, Pietrzykowice, Sadowice, Smolec, Strzeganowice i Zachowice oraz na terenie 
miasta Kąty Wrocławskie. 
Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”). 
Wykonano remonty dróg emulsją i grysami („patcherem”) w następujących lokalizacjach: 
Czerńczyce, Jaszkotle, Smolec, Jurczyce, Kozłów, Sokolniki, Wszemiłowice, Pełcznica, Zachowice, 
Stradów i Kąty Wrocławskie. Łącznie wykonano remonty na powierzchni 4500,00 m2.  
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 
wymieniono pojedyncze brusy na kładce nad rzeką Bystrzyca w ciągu ścieżki Kąty Wrocławskie – 
Sośnica  oraz mostu nad rzeką Strzegomka w Pełcznicy i na rzece Bystrzyca w ciągu drogi 
Małkowice - Romnów 
Inne remonty 
Wykonano  remont utwardzonego odcinka gruntowego ul. Spacerowej w Kątach Wrocławskich, a 
także montaż studni chłonnych , wpustów ulicznych  i remonty studzienek kanalizacyjnych w 
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miejscowości : Smolec przy ul. Dębowej, Krzeptów przy ul. Wrzosowej, Czerńczycach przy ul. 
Dębowej, Lotniczej i Paskowej, remont kapitalny wiat przystankowych murowanych w miejscowości 
Jaszkotle i Pietrzykowice i remont dwóch wiat stadionowych w m. Kąty Wrocławskie. 
 Zakup usług pozostałych paragraf 4300  
Dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach: 
a) Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny; 
b) Bogdaszowice – Wrocław, przez Smolec; 
c) Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice, 
1. Transport, ładowarka, równiarka 
Usługi transportowe dla Gminy wykonywała w roku 2016 firma „BAUMA” Sp. z o.o.  z siedzibą 
we Wrocławiu - 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. Ze 
względu na małe zapotrzebowanie na usługi transportowe,  łącznie w okresie roku firma 
wykonała 10 kursów. 
Usługi koparko-ładowarką typu „fadroma” dla Gminy wykonuje firma „Handel Artykułami do 
Produkcji Rolnej - K. Lach i W. Borsuk” z Piotrowic. Ładowarka wykonała dla Gminy  pracę w 
łącznym wymiarze 412,00 godz., 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. Równiarka przepracowała 273 godziny 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 
Wykonano montaż nowych 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. 
Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone 
słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Kębłowice, 
Wojtkowice, Smolec, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Bogdaszowice, 
Małkowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki. 
Odnowiono oznakowanie poziome na terenie m. Kąty Wrocławskie – w Rynku oraz uliczkach 
przyległych, jak również odświeżono znakowanie poziome przy szkołach w miejscowościach: 
Gniechowice, Kąty Wrocławskie, Smolec i Jaszkotle. Odświeżono także oznakowanie progów 
zwalniających w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Bogdaszowice, Gniechowice, Jaszkotle, 
Smolec, Kozłów, Krobielowice, Wojtkowice, Rybnica, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, 
Małkowice oraz Gądów. Wykonawcą zadania była firma Ekoraj Sp. z o.o. ze Smolca 
Wykonano aktualizację danych ewidencji dróg publicznych gminnych wraz z wideo rejestracją 
pasa drogowego oraz wykonano przeglądu pięcioletniego kontroli wszystkich dróg publicznych 
gminnych. 
Elementy bezpieczeństwa ruchu 
Wykonano nowe progi zwalniające na drogach: w Kątach Wrocławskich przy ul. Dębowej (2) i 
Platanowej,  Bogdaszowice ul. Chmielna, Romnów, Zybiszów, Sadkówek (2). Mokronos Dolny (3), 
Samotwór, Czerńczyce (3) i Jaszkotle. Wykonawcą progów była firma DUDGRA z siedzibą we 
Wrocławiu. Wykonano bariery zabezpieczające przy drogach gminnych w miejscowości : Smolec 
(ul. Starowiejska k/o cmentarza), Gądów ( 3 szt .przy chodniku), Kąty Wrocławskie (przy 
chodniku), Bogdaszowice-Stoszyce i zapory drogowej na drodze k/o boiska w miejscowości 
Pietrzykowice 
Ponadto wykonano : utwardzenie odpadem betonowym plac gminny przy ul. Mireckiego, 
utwardzono kostką betonową wjazd na teren gminny w miejscowości Sośnica, wykonano parking 
o nawierzchni z kruszywa łamanego o wymiarach 70 x 5 m wzdłuż drogi prowadzącej do ZOJO  i 
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GOPS w Kątach Wrocławskich, poszerzono kruszywem odcinek jezdni ul. Ogrodowej w 
Gniechowicach. Dokonano pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych 
usytuowanych przy drogach gminnych. Wykonano dokumentację (operaty szacunkowe) 10 
obiektów mostowych  w ciągu dróg publicznych gminnych, wykonano i dostarczono znaki 
drogowe(pionowe) dostarczono szyby hartowane do wiat przystankowych (w Smolcu i 
Sadowicach). 

 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 śliskości zimowej dróg 
gminnych i powiatowych . Wykonawcą zadania na obu rejonach  była firma „EKO-JAR” Krzysztof 
Jarzębowski  z siedzibą w Smolcu. 
Wykonano uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną wszystkie skrzynie do zimowego utrzymania 
dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Zlecono montaż i demontaż płotków 
przeciwśnieżnych przy drodze Kilianów – Szymanów 

 Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 
Wykonano dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz 
miasto Kąty Wrocławskie). Koszenie wykonała firma „ Eko-Jar” ze Smolca oraz wykonano oprysk 
zarośniętych odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. 
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 Kąty 
Wrocławskie ( droga Samotwór-Gałów, Rybnica-Sadków, Smolec-Rybnica, Sadkówek i Jaszkotle).  
Ponadto wykonywano porządkowanie  pasa drogowego (uprzątnięcie śmieci i innych 
zanieczyszczeń z poboczy i chodników) dróg na terenie miejscowości . Kąty Wrocławskie      ( 
ul. Przemysłowa, ul. Platanowa, ul. Mireckiego), Nowa Wieś Wrocławska (ul. Wymysłowskiego), 
Stary Dwór, Smolec (ul. Polna, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa) Gniechowice (ul. Lipowa) i Kębłowice 
(pobocze chodnika), Kozłów, Wszemiłowice i Zabrodzie oraz karczowanie krzaków, czyszczenie z 
chwastów i śmieci odcinków dróg i chodników na osiedlu ‘Słoneczne Sady” w Sadkowie  .  
5. Utrzymanie wiat przystankowych 
W 2016 wykonywano comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i 
gminy Katy Wrocławskie. Wykonawcą robót była firma „Jaryda – J. Darakiewicz” z Wrocławia. 
Ponadto zlecono demontaż i rozbiórkę 20 wiat przystankowych oraz uzupełnienie wylewek 
betonowych przed zamontowaniem nowych wiat. 
6. Inne zadania       
Czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej w miejscowościach Gniechowicach ( ul. Czysta), 
Krzeptów ( ul. Szafranowa), Kąty Wrocławskie tj. ul. Legionów ul. Sybiraków ( z kaperowaniem), ul. 
Dębowa, Bogdaszowice, Smolec (ul. Spółdzielców - rynsztok). Wykonano nowe studnie chłonne w 
miejscowościach Sadków (ul. Nasypowa), Kąty Wrocławskie (ul. Lipowa, ul. Waniliowa), Krzeptów 
(ul. Szafranowa),Smolec (ul. Starowiejska), Strzeganowice oraz wykonanie krawężnika 
odprowadzającego wody z drogi w miejscowości Krobielowice 
Opracowano  „ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, który został 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. 
� Gospodarka Mieszkaniowa 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym 2016 roku realizował zadania bieżące dotyczące 
utrzymania substancji mieszkaniowych. Plan w kwocie 9.127.597,00 zł wykonano na kwotę 
8.960.340,23 zł co stanowi 98,17 % realizacji przyznanego budżetu.  Na wynagrodzenia i pochodne 
wydatkowano kwotę 1.173.449,52 zł. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300- 314.572,99 zł w tym w zakresie usług 
kominiarskich wydano- 16.059,00 zł wywóz szamba - 24.051,50 zł opieka nad 
oprogramowaniem – 8.606,15 zł koszty Zarządu Wspólnot mieszkaniowych – 57.842,50 
oraz pozostałe usługi : obsługa prawna, informatyczna, BHP, wymiana wodomierzy, 
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deratyzacje, usługi utrzymania porządku i usługi transportowe, oraz dzierżawa 
parkomatów- 208.013,84 zł, za energię- wodę i ścieki- 176.786,81 zł. Na materiały do 
remontów zasobów mieszkaniowych wydano i pozostałe zakupy wydano – 97.677,99 zł, 
pozostałe wydatki w kwocie 245.047,80 zł to między innymi podatek od nieruchomości i 
leśny, podatek VAT, ubezpieczenie mienia, koszty komornicze i sądowe, przeglądy, 
ekspertyzy oraz opłaty za odpady komunalne przekazane do Gminy. 

Wykonano remonty w poniższych budynkach i na posesjach o łącznej wartości -957.964,17 zł: 
� Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich.  

Założenie izolacji pionowej ścian , ocieplenie budynku  wykonanie tynków strukturalnych  
- 32.124,84 zł 

� Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14 w Kątach Wrocławskich. 
Ocieplenie budynku  wykonanie tynków strukturalnych  -20.442,79 zł 

� Remont dachu popowego i atrium w budynku Ośrodka Zdrowia w Smolcu przy ul. 
Wierzbowej 9 – 30.156,24zł 

� Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Gniechowicach przy ul. 
Kąteckiej 50 – 25.830,00zł 

� Remont części pomieszczeń piwnic i parteru w budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kątach 
Wrocławskich – 69.072,51zł 

� Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o. i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. 
Barlickiego 2/1 w Kątach Wrocławskich – 69.000,00zł 

� Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 5 i 5a w Smolcu – 
92.386,40zł 

� Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o. i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. 
Słonecznej 27/4 w Zachowicach i w lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie 
– 117.351,06zł 

� Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. 
Lotniczej 26b w Czerńczycach – 47.156,94zł 

� Remont lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 47/1 w Kątach Wrocławskich – 34.020,00zł 
� Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Glinianej 14/9 w Stradowie – 30.787,56zł 
� Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 5/3 w Kątach Wrocławskich – 43.848,00zł 
� Remont  lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 24/3 w Kątach Wrocławskich – 

22.800,00zł 
� Remont  lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 7d/9 w Gniechowicach – 34.635,81zł 
� Wymiana stolarki okiennej Kąty Wrocławskie ul. Rynek 8/3, Rynek 19/3, Świdnicka 13/3. 

Oraz Gniechowice ul. Kątecka 49 i 49/2  - 48.417,48 zł 
� Wymiana pieca c.o. Zabrodzie 10 – P. Smereczańska  - 5.335,23 zł 
� Częściowa wymiana przyłącza wodociągowego Stradów ul. Gliniana 11.  - 5.834,68 zł 
� Remont instalacji c.o.  Zabrodzie 10 – P. Kołaczek  - 5.341.93 zł 
� Powiększenie istniejącego szamba Stradów ul. Gliniana 11.– 6.888,00 zł 
� Remont pokrycia dachowego ( 2 segmenty)Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 47. – 

17.338,23 zł  
� Wykonanie schodów wejściowych do budynku Smolec ul. Główna 26. - 11.500 zł 
� Ułożenie nawierzchni chodnikowej, wymiana uszkodzonego ogrodzenia w Smolcu przy ul. 

Głównej 49 – 12.000,00zł 
� Remont połaci dachowej budynku mieszkalnego (wspólnota mieszkaniowa) przy ul Norwida 

1 w Kątach Wrocławskich – 9.241,00zł 
� Remont komórek lokatorskich przy budynku przy ul. Lipowej 5 w Smolcu – 15.963,00zł 
� Remont lokalu mieszkalnego w Smolcu przy ul. Głównej 49/5 – Kujawa – 8.386,16zł 
� Remont instalacji wod-kan-c.o. w Zabrodziu 10/3a – Kargul – 12.421,63zł. 
� Remont łazienki, wymiana instalacji wod-kan-c.o. w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 1/4 w 

Kątach Wrocławskich – Wach – 21.985,44zł 
� Otynkowanie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 (po 

wyburzeniu komórek) – 6.300,00zł 
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� Wyburzenie komórek lokatorskich w Kątach Wr. Przy ul. Kościuszki 22 i w Smolcu przy ul. 
Lipowej 6 – 9296,40zł 

� Montaż wkładów kominowych dla potrzeb lokali mieszkalnych przy ul. Barlickiego 15/2 i 
przy Świdnickiej 1/2 -8.650,80zł. 

� Remont instalacji wod-kan-c.o. w Zabrodziu 10/5 – Skowron – 12.435,26zł 
� Remont instalacji c.o. wraz z ze zmianą systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym przy ul. 

Mireckiego 14/2 – Konieczna – 11.152,74zł 
� Remont instalacji c.o. w Smolcu przy ul. Lipowej 5a/1 – 9.000,00zł 
� Pozostałe remonty i awarie na zasobach mieszkaniowych – 89.204,27 zł 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizował wiele wydatków. 
Zostały wypłacone odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi relacji Kąty 
Wrocławskie- Stoszyce: 
I. osobom prawnym   

� JAROMECH Spółce z o.o. za działkę nr 102/2 o pow. 0,0418  ha (pod poszerzenie drogi 
publicznej   klasy „L”)  położoną w  obrębie Mokronos Górny, która z mocy prawa 
przeszła na własność   Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości  12 075,00  zł. 

2. Skarbowi Państwa  oraz TEKTON Spółce z o.o. w łącznej wysokości  594 772,00 zł  za: 
� dz. nr 70/3 o pow. 0,1737 ha          
� dz. nr 62/1 o pow. 0,0764 ha          
� dz. nr 65/2 o pow. 0,3941 ha        
� dz. nr 67/2 o pow. 0,3914 ha        
� dz. nr 68/2 o pow. 0,1600 ha           
� dz. nr 69/8 o pow. 0,1332 ha          

położone  we Wszemiłowicach, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie 
na realizację  inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej  drogę gminną nr 120605D   z drogę 
wojewódzką nr 346 w gminie Kąty Wrocławskie”. 

� Borzymowski  Sp. k .  za działkę   nr 9/20, AM-16 o pow. 0,0657 ha położoną w Kątach  
Wrocławskich  w wysokości 60 648,00 zł, która mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty       
Wrocławskie na realizację  inwestycji  pn. „Budowa drogi łączącej  drogę gminną nr 120605D            
z drogę wojewódzką nr 346 w gminie Kąty Wrocławskie”. 

� Zwrot kwoty w wysokości 217 040,00 zł  za działkę   nr 142/13 o pow. 0,3178 ha 
położoną w Sadkowie oraz działkę nr 438/8 o pow. 0,0218 ha  położoną w Zachowicach  
Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. 

II. osobom fizycznym :      
� Ryszardowi Pięta za działkę nr 4/10 o pow. 0,1331 ha  położoną w  obrębie Smolec, która 

z mocy prawa przeszła na własność Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości  19 965,00  zł, 
� Jarosławowi Borzymowskiemu i Markowi Forster za działkę nr 12/7, AM-16 o pow. 0,1598 

ha  położoną w Kątach Wrocławskich w wysokości 203 387,00 zł, która mocy prawa stały 
się własnością Gminy Kąty  Wrocławskie na realizację  inwestycji  pn. „Budowa drogi 
łączącej  drogę gminną nr 120605D  z drogę wojewódzką nr 346 w gminie Kąty 
Wrocławskie” 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

• wykonywano operaty szacunkowe na sprzedaż nieruchomości, naliczania opłaty 
planistycznych, 

• dokonywano podziału nieruchomości,  

• umieszczono  ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie,  

• sporządzano wypisy i wyrysy  dla nieruchomości w celu uwidocznienia praw własności  
w księgach wieczystych, 

• opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych  i wpisy do ksiąg wieczystych na 
nieruchomości stanowiące własność gminy, 

• opłacono akty notarialne za zawieranie umów 

• w Zachowicach, na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej i 
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uzyskanej decyzji pozwolenia na rozbiórkę, wykonano rozbiórkę trzech budynków i 
muru zniszczonych w pożarze znajdujących się na działkach 372 i 373 przy ul. 
Słonecznej. Zadanie obejmowało rozbiórkę budynków, wywiezienie powstałego gruzu, 
uprzątnięcie terenu po pracach rozbiórkowych , nawiezienie ziemi urodzajnej 
z rozplantowaniem i zasianiem trawy.  
� Zakup usług 

Opracowania planistyczne 
 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

lp. nr umowy 

przedmiot umowy 

--------------------- 

podstawa prawna 

(np. uchwała) 

kwota 

wydatko

wana w 

2016r. 

[zł] 

etap realizacji 

w 2016r. 

wykonanie 

umowy, 

stan na 

2016r. 

[%] 

1) 
GP10/NWW_

ZAB/2013 

sp. mpzp w. Nowa Wieś Wrocławska 

i Zabrodzie dla terenów w rejonie 

autostrady 

----------------- 

XXXV/360/13  

z dn. 29-08-2013 

2460 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

2) 
GP2/ZAB/MO

D/2013 

sp. mpzp obr. Mokronos Dolny i 

Zabrodzie 

----------------- 

XXXIV/342/13  

z dn. 27-06-2013 

3284 

1094 
zakończenie IV etapu prac 90 

3) 
GP3/ZAB/201

3 

sp. mpzp w. Zabrodzie, dla obsz. 

półn-wsch. 

----------------- 

 XXXVI/336/09  

z dn. 29-09-2009 i XXVI/252/12 

 z dn. 25-10-2012 

971 

971 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

4) 
ZP272/17/20

14 

sp. mpzp w. Sadków 

----------------- 

XL/428/14  

z dn. 30-01-2014 

0 
zakończenie II etapu prac 

oczekiwanie na „zgodę rolną” 
50 

5) 
ZP272/18/20

14 

sp. mpzp w. Wszemiłowice 

----------------- 

XL/426/14  

z dn. 30-01-2014 

3360 zakończenie IV etapu prac 90 

6) 
ZP272/19/20

14 

sp. mpzp w. Jurczyce 

----------------- 

XL/427/14  

z dn. 30-01-2014 

2520 

840 
zakończenie IV etapu prac 90 

7) 
ZP.272.52.20

14 

sp. mpzp m. Kąty Wr. 

----------------- 

XLV/480/14  

z dn. 26-06-2014 

     sp. mpzp w. Nowa Wieś Wr. 

----------------- 

XXXV/361/13  

z dn. 29-08-2013 

2457 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

8) 
ZP.272.53.20

14 

sp. mpzp m. Kąty Wr. 

----------------- 

XLII/449/13 

XLII/447/13  

XLII/448/13  

XLII/450/13 

z dn. 27-03-2014 

XLI/440/13  

z dn. 27-02-2014 

7200 

7200 

2400 

2400 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

9) 
ZP.272.61.20

14 

sp. mpzp w. Sośnica 

----------------- 
0 

zakończenie II etapu prac 

oczekiwanie na „zgodę rolną” 
50 
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XL/424/14  

z dn. 30-01-2014 

sp. mpzp w. Różaniec 

----------------- 

XL/425/14  

z dn. 30-01-2014 

10) 
GP4/SMO/20

14 

sp. mpzp w. Smolec, dla ter. w rej. ul. 

Oliwkowej i Jaworowej 

----------------- 

XXVII/263/12  

z dn. 29-11-2012 

3284,1 

1094,7 

1094,7 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

11) GP/1/2015 

sp. mpzp w. Krobielowice  

----------------- 

XLIX/518/14 

z dn. 30-10-2014 

3321 
zakończenie przedmiotu 

umowy  
100 

12) GP/2/2015 

sp. mpzp m. Kąty Wr., dla ter. w rej. ul. 

Okrzei 

----------------- 

XLIX/516/14 

z dn. 30-10-2014 

2000 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

13) GP/3/2015 

sp. mpzp m. Kąty Wr. 1Maja, 

Strzegomka  

V/35/15 z dn. 26-02-2015 

1500 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

14) GP/4/2015 

sp. mpzp w. Mokronos Górny, dla ter. w 

rej. ul. Konwaliowej 

----------------- 

IX/84/15 

z dn. 25-06-2015 

4059 

1353 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

15) GP/5/2015 

sp. mpzp.w. MOG Wroc. Radosna 

----------------- 

 XI/119/15  

z dn. 24-04-2015 

3056 zakończenie I etapu prac 40 

16) GP/6/2015 

sp. mpzp.w. Stoszyce,  

złoże Stoszyce II 

----------------- 

XI/104/15 z dn. 24-04-2015 

5264,4 

3948,3 

2632,2 

1316,1 

zakończenie IV etapu prac 90 

17) GP/9/2015 

sp. mpzp złoże Zachowice 

----------------- 

VI/46/15 z dn. 26-03-2015 

2410,8 zakończenie I etapu prac 40 

18) 
ZP272.15.20

15 

sp. studium SMO 

----------------- 

XLIX/519/14 

z dn. 30-10-2014  

3690,00 zakończenie II etapu prac 55 

19) 
ZP272.22.20

15 

sp. mpzp m. Kąty Wr., dla ter. w rej. ul. 

Mireckiego, Imbirowa 

----------------- 

V/32/15 z dn. 26-02-2015 

4354,2 zakończenie III etapu prac 70 

20) 
ZP272.23.20

15 

sp. mpzp.w. ZAB_półn-zachód 

----------------- 

XLIX/517/14  

z dn. 30-10-2014 

3616,20 

2410,80 

1205,40 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

21) 
ZP272.24.20

15 

sp. mpzp.w. MOG. rej. ul. Wczasowej 

----------------- 

IV/23/15  

z dn. 29-01-2015 

3382,5 

676,5 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

22) 
ZP272.25.20

15 

sp. mpzp.w. Strzeganowice 

----------------- 

IV/26/15  

z dn. 29-01-2015 

3382,5 

676,5 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

23) 
ZP272.26.20

15 

sp. mpzp m. Kąty Wr., dla ter. w rej. ul. 

Mireckiego, Tęczowa 

----------------- 

V/33/15 z dn. 26-02-2015 

4990 

1996 

998 

zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 
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24) 
ZP 

272.45.2015 

sp. mpzp.w. Gniechowice południe 

----------------- 

VII/58/15  

z dn. 30_04_2015 

4920 zakończenie I etapu prac 40 

25) 
ZP 

272.46.2015 

sp. mpzp w. Małkowice 

----------------- 

IV/24/15 z dn. 29-01-2015 

6000 zakończenie II etapu prac 40 

26) 
GP.6721.13.2

016-5 

Publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 

Legionów i Sybiraków, obrębu 

Kilianów-Szymanów, dla działki 201, wsi 

Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58, wsi 

Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej. 

393,6 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

27) GP/1/2016 

sp. mpzp.w.  GAD-JAS 

XII/144/15 

z dn. 29-10-2015r. 

6100,00 zakończenie II etapu prac 40 

28) GP/2/2016 

sp. mpzp.w. NWW, rej. R. Chomicza 

XII/143/15  

z dn. 29-10-2015r. 

5400,00 zakończenie II etapu prac 40 

29) GP/3/2016 

sp. mpzp.w. NWW, rej.. Wrocławskiej 

XIII/163/15 

26-11-2015r. 

6000 zakończenie II etapu prac 40 

30) GP/4/2016 

sp. mpzp.w. MOD 

 rej. Porzeczkowej i Jabłoniowej 

XII/142/15 

z dn. 29-10-2015r. 

6000 zakończenie II etapu prac 40 

31) GP/5/2016 

sporządzenie kompletnego wniosku o 

wyrażenie zgody na przeznaczenie na 

cele nierolnicze gruntów rolnych 

wynikających ze sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr 

X/96/15 Rady Miejskiej w Kątach 

Wrocławskich z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi 

Nowa Wieś Wrocławska 

2460 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

32) GP/9/2016 

wykonanie mapy zasadniczej na 

potrzeby mpzp wsi Kilianów (wg 

uchwały nr XV/179/16 RM z dnia 

28-01-2016r. 

4920 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

33) 
ZP 

272.35.2016 

sp. mpzp w. Pietrzykowice-Rybnica 

rej. Fabrycznej, Kasiny 

----------------- 

XIII/141/15 z dn. 29-10-2015r. 

4034,4 zakończenie I etapu prac 40 

34) 
ZP 

272.38.2016 

sp. mpzp w. NWW, rej. 

Wymysłowskiego, Ralaksowa 

----------------- 

XVIII/250/16  

z dn. 28-04-2016r. 

3444 zakończenie I etapu prac 40 

35) 
ZP 

272.41.2016 
mpzp Kębłowice dz.nr 3/57, 3/58 1944 zakończenie I etapu prac 40 

36) GP/7/2016 

mpzp w. Baranowice-Bliż 

--------------------- 

VII/45/11 z dn. 31-03-2011 

3099,6 
zakończenie przedmiotu 

umowy 
100 

 
Dla części zadań cale płatności jeszcze nie nastąpiły. Nastąpią one w roku bieżącym. 
Cmentarze 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 
Wyłoniono wykonawcę prac związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarza wojennego w 
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Kątach Wrocławskich. Wykonano prace związane z rozebraniem murowanego kompostownika.  

Wykonano prace związane z przeniesieniem systemu monitoringu do innych pomieszczeń w 

komisariacie policji, jego uruchomieniem, konserwacją oraz czyszczeniem. 

Podejmowano działania związane z naprawą, wznowieniem działania kamer i serwera. 

Wymieniono przekaźniki radiowe wraz z zasilaczem systemu monitoringu zlokalizowanego  

w wieży Ratusza w Kątach Wrocławskich. 

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 

Wypłacono odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę dwóch lokali socjalnych dla rodzin 

z zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60. Jeden wyrok sadowy został zrealizowany poprzez 

dostarczenie lokalu socjalnego, drugi oczekuje na realizację. 

W zarządzie ZGM znajduje się 5 cmentarzy komunalnych.- cmentarz w  Kątach Wrocławskich, 
Smolcu, Pełcznicy, Sośnicy i Kilianowie. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 
Realizacja zadań na cmentarzach i pozostałej działalności dotyczyła wydatków związanych  między 
innymi z utrzymaniem porządków i czystości cmentarzy i wycinką drzew i wywozem odpadów, 
wykonaniem ogrodzenia na cmentarzu w Sośnicy, ułożeniem kostki na cmentarzu w Kątach 
Wrocławskich .  
Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę  14.760 zł, wymiano bramy wjazdowe na cmentarzu 
w Kątach Wrocławskich.  

� Administracja  publiczna 
Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w 
prawie o aktach stanu cywilnego. Zaplanowane środki z budżetu w 2016 roku zostały wykorzystane 
głównie na organizację  uroczystości jubileuszowych z okazji rocznic pożycia małżeńskiego. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 
Zlecono wykonanie ksiąg pamiątkowych oraz wiązanek okolicznościowych dla jubilatów a także 
tłumaczenie niemieckiego aktu stanu cywilnego. 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego zakupiono druki 
akcydensowe i oprawiono  księgi stanu cywilnego.  
Wydział Spraw Obywatelskich wykonując zadania zlecone wykonał poniżej wymienione czynności: 

• Ewidencja Działalności Gospodarczej. Zarejestrowano 168 działalności gospodarczej. 

Wykreślono 98 działalności gospodarczej, zawieszono 162 działalności gospodarcze, 

wznowiono 156 działalności gospodarcze, dokonano zmian w 331 wpisach w CEiDG. 

• Meldunki. Wszczęto 38 postępowań o wymeldowanie i zameldowanie. Wydano 14 decyzji 

administracyjnych o wymeldowaniu, 2 decyzje o odmowie wymeldowania, umorzono 10 

postępowań, 15 wniosków pozostawiono bez rozpoznania ze względu na nie uzupełnienie 

braków, wydano 2 decyzje o zameldowaniu, udostępniono dane osobowe dla 849 

wnioskodawców. 

• Dowody osobiste. Przyjęto 2755 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano2494 

dowody osobiste, unieważniono z różnych przyczyn 2124 dowody osobiste. 

• Ewidencja ludności. Zameldowano na pobyt stały 732 osoby, na pobyt czasowy 639, 

przemeldowano w obrębie gminy 245 osób, wymeldowano 129, wydano na wniosek 523 

zaświadczenia o zameldowaniu, przyjęto zgłoszenie powrotu przyjazdu spoza granic 

RP/wyjazdu poza granice RP w ilości 11, nadano 14 osobom numer PESEL. 

Działalność Rady Miejskiej  

Za posiedzenia w komisjach i udział w sesjach wypłacono diety w wysokości 522.065,87 zł, radni 
wzięli udział w szkoleniach. Zakupiono materiały biurowe i środki żywności na kwotę 7.633 zł., nie 
zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji. 
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 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

Opłacono szkolenie radnych przeprowadzone w urzędzie Miasta i gminy, zapłacono za transport do 
Żerkowa i zakwaterowanie w ramach współpracy pomiędzy gminami. Pokryte zostały koszty 
szkolenia i przejazdów delegata Rady Seniorów .Zorganizowano szkolenie wyjazdowe sołtysów. 
Pokryto koszty transportu i noclegu. 

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2016 w ramach planu bieżących 
wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków: 

Zlecono wykonanie rocznego przeglądu budynku Ratusza oraz wykonanie nowego modułu do 
autorskiego programy komputerowego do ewidencji i rozliczania prowizji od pobieranych podatków 
przez sołtysów nowej kadencji - 2016 rok. 

Zakupiono materiały i wyposażenie: 

• 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 lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych w budynku UMIG Kąty Wrocławskie, 

• zakup kompletu taśm Ultrium LTO6 dla potrzeb archiwizacji danych z systemu 
komputerowego UMIG Kąty Wrocławskie, 

• zakup niszczarek dokumentów,  

• zakup komputera przenośnego na potrzeby wyposażenia stanowiska ochrony dokumentów 
niejawnych, 

• zakup mebli i wyposażenie – szafy, krzesła, 

• zakup środków czystości, drobnego asortymentu AGD, 

• zakup odzieży roboczej, 

• zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej, 

• zakup druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, 

• zakup części zamiennych do urządzeń drukujących, 

• zakup drobnych akcesoriów komputerowych, 

• zakup paliwa, olejów do samochodów służbowych 

Na zakup wody mineralnej dla pracowników, radnych i gości ,oraz zakup artykułów spożywczych 
wydano ok.20.000 zł 

Za energię elektryczną w budynku Ratusza oraz dostawę wody zapłacono oraz 80 523,84 zł 

Na badania z zakresu medycyny pracy skierowano38 pracowników. Były wstępne, kontrolne i 
okresowe). 

Wypłacono ryczałty samochodowe dla 16 pracowników urzędu – dotyczy to  wyjazdów 
służbowych po terenie Gminy w ramach miesięcznego limitu max do 300km/pracownika. 

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 wpłaca zmieszona 
stawką ( ok.20% wysokości należnych składek) 

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych – z ustawy o 
pracownikach samorządowych. W 2016r. odbyło się 79 różnych szkoleń zewnętrznych i 3 szkolenia 
wewnętrzne  w których zostało przeszkolonych 77 pracowników . 
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W zakresie remontów wykonano : 

• renowację zabytkowych mebli w gabinecie Burmistrza, 

• naprawę centralnego zasilacza awaryjnego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - 
wymiana kompletu zużytych akumulatorów, w związku ze znaczącym obniżeniem ich 
pojemności oraz czasu podtrzymania urządzeń 

• regeneracji modułu mocy wraz z wymianą wyeksploatowanych elementów (tranzystory 
IGBT – komplet, kondensatory DC – komplet, elementy elektroniczne w driverach 
sterowania, turbina) w centralnym zasilaczu awaryjnym, 

• naprawy obróbek blacharskich na połączeniu dachu ratusza ze ścianą wieży, usunięcie 
przecieków, 

• naprawę zegara na wieży budynku UMiG Kąty Wrocławskie, 

• diagnostyka i naprawa centrali systemu sygnalizacji alarmu pożarowego Polon 4200, 

• renowację masztów znajdujących się przed ratuszem, 

• naprawę urządzeń drukujących i drobnych urządzeń elektronicznych 

 Zakup usług pozostałych - Paragraf 4300    

• usługi pocztowe na rzecz UMIG Kąty Wrocławskie, 

• umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów 
informatycznych  

• i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie, 

• abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego 
wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie, 

• 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) 

• skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego, 

• kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta wykorzystywanej w UMIG Kąty 
Wrocławskie,  

• demagnetyzacja i utylizacja elektronicznych nośników danych wycofanych z eksploatacji, 

• wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych, 

• montaż siatki zabezpieczeniowej przeciwko gołębiom wraz z wykonaniem prac 
sprzątających na elewacji budynku UMIG Kąty Wrocławskie, 

• wymiana aparatury zabezpieczeniowej w rozdzielnicach TG-1, TG-3, TG-4 znajdującej się w 
budynku  Ratusza w Kątach Wrocławskich, 

• zewnętrzny audyt stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych 
i spełnienia wymagań WCAG20, 

• usługi certyfikacyjne – podpis kwalifikowany – nowe i odnawiane certyfikaty,  

• utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie, 

• wywóz nieczystości stałych z budynku UMIG Kąty Wrocławskie, 

• wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie przy ul. 
Wierzbowej 9 w Smolcu (BOK), 

• wykonanie informacyjnej gabloty aluminiowej dla SO i USC - Biuro Obsługi Klienta w 
Smolcu, 

• wykonanie prac porządkowych na dachu budynku Ratusza miejskiego w Kątach 
Wrocławskich wraz z czyszczeniem szybu windy , 

• odbiór ścieków z budynku UMIG Kąty Wrocławskie, 

• opłata abonamentowa RTV za rok 2017, 
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• dzierżawa mat znajdujących się w budynku UMIG Kąty Wrocławskie wraz z usługą 
serwisową, 

• zewnętrzny audyt zgodności z wymaganiami ustaw o ochronie danych osobowych, 

• wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia, 

• zakup licencji oprogramowania antywirusowego F-Secure, 

• przedłużenie licencji aplikacji EAP XML Legislator Magic OPEN dla potrzeb UMIG Kąty 
Wrocławskie, 

• wykonanie pieczęci, 

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej- -wykonano: 68 252,21 zł 

• 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 , 

• usługi prawnicze- opinie i porady prawne świadczone dla urzędu w 2016 r prowadzą trzy 
zewnętrzne podmioty posiadające odmienne kwalifikacje i doświadczenie oraz różne 
zakresy świadczonych usług, 

• udział burmistrza w spotkaniach w ramach ZMP, Kongresu Reginów, Konwencie 
Burmistrzów,  II Kongresie Samorządów, XXVI Forum Ekonomiczne. 

• Wydatki na służbę bhp świadczonej dla urzędu.  

• dopłata do dokształcania pracowników 

• szkolenie wewnętrzne sołtysów. 

• koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w ramach 
Elektronicznego Postępowania Upominawczego. W ramach windykacji wymagalnych 
wierzytelności pieniężnych – skierowano 72 wnioski.  

Opłacono polisy ubezpieczeniowe m.innymi za: budynki wraz z wyposażeniem, budowle, drogi 
mosty mienie ruchome- środki transportu, OC, NNW, sprzęt elektroniczny, urządzenia na placach 
zabaw, witacze, wyposażenia  świetlicach i OSP, sprzęt elektroniczny pracowników, radnych i sołty 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Wynagrodzenia bezosobowe  

wykonanie 13 akwarel do kalendarza na rok 2017, 

• obsługa w zakresie tłumaczeń języka francuskiego wyjazdu polskiej delegacji do partnerskiej 
gminy Mignaloux-Beauvoir 

• zakupiono gadżety promocyjne na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie, 

• zakupiono artykuły promocyjne na odchody 700-lecia Smolca, 

• zakupiono zestawy regionalne na potrzeby wyjazdów do gmin partnerskich, 

• zakupiono nagrody w konkursach i turniejach, 

• zakupiono publikacje promocyjne 

Naprawiono uszkodzony witacz w Bogdaszowicach, 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

• współpraca z Expressem Wrocławskim, 24 wydania w roku, dwutygodnik, 

• wykonanie i dostawa kalendarza gminnego na 2017 rok, 

• współpraca z miesięcznikami Gmina Polska, Krajowy Przegląd Samorządowy, 

• wykonanie gadżetów promocyjnych dla Gminy Kąty Wrocławskie, 

• aktualizacja wyglądu strony promocyjnej www.katywroclawskie.pl, 

• publikacje promocyjne w miesięczniku Wiadomości Dolnoślaskie, miesiące wydawnicze: 
II, IV, VI, VIII, XII, jedna cała strona gazety, 
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• organizacji obchodów z okazji 700 - lecia Smolca, 

• organizacja przewozu osób do gminy partnerskiej Biblis w ramach promocji i współpray, 

• organizacja spotkania świąteczno noworocznego dla przedsiębiorców z Gminy Kąty 
Wrocławskie, 

• obsługa profilu w serwisie Facebook 

• wykonanie kartek świątecznych O 

Opłacono koszty podróży służbowych w trakcie wizyt w gminach partnerskich. 

� 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, Zachowice). 

• Zakupiono prenumeratę miesięcznika "STRAŻAK" na 2016 rok dla członków Jednostek 
Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. 

• Zakupiono paliwa, płyny eksploatacyjne oraz akcesoria do samochodów ratowniczo – 
gaśniczych i sprzętu silnikowego z Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, 
Małkowice, Smolec, Zachowice. 

• Zakupiono taśmy ostrzegawcze do Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Zakupiono zestaw mebli w celu wyposażenia remizy Jednostki Operacyjno - Technicznej 
OSP Smolec oraz Małkowice. 

• Zakupiono zestaw kluczy dla konserwatora z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP 
Smolec. 

• Zakupiono 2 gaśnice proszkowe (4kg oraz 6kg) na wyposażenie Jednostki Operacyjno - 
Technicznej OSP Małkowice. 

• Zakupiono kalendarze strażackie dla członków Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP 
Gniechowuice, Małkowice, Smolec, Zachowice. 

• Zakupiono rękawiczki oraz plastry na uzupełnienie torby medycznej PSP R1 z Jednostki 
Operacyjno - Technicznej OSP Gniechowice. 

• Wymieniono uszkodzoną oponę podczas akcji w samochodzie ratowniczo - gaśniczym 
Mercedes Atego 1429AF (DWR 50185) z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP 
Gniechowice. 

• Zakupiono preparat na owady i szerszenie oraz opryskiwacz do Jednostki Operacyjno - 
Technicznej OSP Smolec. 

• Zakupiono tulejki w samochodzie ratowniczo - gaśniczym Renault Premium 260  
z Jednostki Operacyjno - Technnicznej OSP Smolec. 

• Wykonano usługę wymiany urządzenia systemu łączności (centrala SLICAN IPU-14.101 U 
Rack 19) w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kątach Wrocławskich 
uszkodzonego podczas nawałnicy z dnia 30.06.2016 r. 

• Zakupiono akumulatory do samochodu ratowniczo - gaśniczego MERCEDES z Jednostki 
Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Zakupiono olej do sprzętu do ratownictwa drogowego z Jednostki Operacyjno - Technicznej 
OSP Gniechowice. 

• Zakupiono 10 szt. masek tlenowych do torby medycznej PSP R1 z Jednostki Operacyjno - 
Technicznej OSP Gniechowice. 

• Zakupiono  antenę radiokomunikacyjną wraz przetwornicą do samochodu ratowniczo - 
gaśniczego MERCEDES Actros 1832 (DWR 94362) z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP 
Zachowice. 

• Zakupiono 5 szt. biało-czerwonych taśm ostrzegawczych do Jednostki Operacyjno - 
Technicznej OSP Gniechowice. 

• Zakupiono opryskiwacz na owady oraz zestaw naprawczy do Jednostki Operacyjno - 
Technicznej OSP Smolec. 



 

20 

• Zakupiono materiały i sprzęt do naprawy monitoringu na budynku JRG PSP w Kątach 
Wrocławskich. 

• Zakupiono akumulatory oraz przetwornicę do samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault 
Premium 260 z JOT OSP Małkowice. 

• Zakupiono sorbent dla wszystkich JOT OSP. 

• Zakupiono 1 bloczek "kart udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy" oraz 3 bloczki 
potwierdzenia przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym" 
do Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Małkowice oraz Smolec. 

• Zakupiono umundurowanie dla członków Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP 
Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. 

• Zakupiono motopompę SST50 dla Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Zakupiono preparaty na osy i szerszenie do JOT OSP Gniechowice, Smolec, Zachowice. 

• Zakupiono uzupełnienie torby medycznej PSP R1 z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP 
Gniechowice.  

• Zakupiono radiotelefony Motorola DP-2600 (2 szt.) do Jednostki Operacyjno - Technicznej 
OSP Gniechowice oraz Motorola DM-1600 (1 szt.) do Jednostki Operacyjno - Technicznej 
OSP Zachowice. 

• Zakupiono nawigację do samochodu ratowniczo - gaśniczego MERCEDES z Jednostki 
Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Zakup płytek bazowych NCU310 (JRG PSP KĄTY WROCLAWSKIE) do naprawy systemu 
łączności w JRG PSP w Kątach Wrocławskich. 

 Zakup usług pozostałych - Paragraf 4300    
• Zlecono okresowe badania techniczne samochodów ratowniczo - gaśniczych z Jednostek 

Operacyjno - Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.  

• Wykonano usługę wymiany urządzenia systemu łączności (centrala SLICAN IPU-14.101 U 
Rack 19) w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kątach Wrocławskich 
uszkodzonego podczas nawałnicy z dnia 30.06.2016 r. 

• Usługę okresowego przeglądu oraz serwisu 11 aparatów ochrony dróg oddechowych  
z Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. 

• Zapewniono uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony p.poż. dla 32 członków 
Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. 

• Zamówiono usługę cateringową na uroczystość przekazania samochodu ratowniczo - 
gaśniczego MERCEDES Actros 1832 do Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Zapłacono za usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP.  

• Zlecono badanie zużycia paliwa w samochodzie ratowniczo - gaśniczym MERCEDES Actros 
1832 z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Zapłacono za usługi cateringowe dla członków Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP 
uczestniczących w długotrwałych działaniach ratowniczych. 

• Wymieniono uszkodzone opony podczas akcji w samochodzie ratowniczo - gaśniczym 
Mercedes Atego 1429AF (DWR 50185) z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP 
Gniechowice. 

• Zlecono usługę wymiany gaśnic opróżniownych podczas akcji gaśniczej. 

• Usługę wymiany tulejek w samochodzie ratowniczo - gaśniczym Renault Premium 260  
z Jednostki Operacyjno - Technnicznej OSP Smolec. 

• Usługę serwisową klimatyzacji w samochodzie ratrowniczo - gaśniczycm Mercedes Actros 
1832 z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice.  

• Usługę wymiany urządzenia systemu łączności (centrala SLICAN IPU-14.101 U Rack 19)  
w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kątach Wrocławskich uszkodzonego 
podczas nawałnicy z dnia 30.06.2016 r. 

• Usługę przeglądu  technicznego sprzętu do ratownictwa drogowego z Jednostki 
Operacyjno - Technicznej OSP Gniechowice. 
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• Usługę organizacji eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
"Młodzież Zapobiega Pożarom". 

• usługę wymiany urządzeń systemu łączności radiowej (konstrukcja do anteny, antena, 
okablowanie) na budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kątach Wrocławskich 
uszkodzonych podczas nawałnicy z dnia 30.06.2016 r. 

• Usługę przesyłki 10 szt. masek tlenowych do torby medycznej PSP R1 z Jednostki 
Operacyjno - Technicznej OSP Gniechowice.  

• Usługę montażu radiotelefonu wraz z anteną radiokomunikacyjną oraz przetwornicą  
w samochodzie ratowniczo - gaśniczym MERCEDES Actros 1832 (DWR 94362) z Jednostki 
Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. Nie zgłoszono uwag do wykonanej usługi. 

• Usługę serwisu samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1429AF (DWR 50185). 

• Usługę wgrania polskiego menu do samochodu ratowniczo - gaśniczym MERCEDES Actros 
1832 z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Usługę wymiany uszkodzonych urządzeń systemu monitoringu na budynku Jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kątach Wrocławskich po nawałnicy z dnia 30.06.2016 r. 

• Usługę wymiany akumulatorów w samochodzie ratowniczo - gaśniczym Renault Premium 
260 z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Małkowice.  

• Usługę wymiany filtrów oraz oleju w samochodzie ratowniczo - gaśniczym RENAULT 
Premium 260 (DWR 69110) z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Małkowice. 

• Usługę wymiany oleju oraz filtrów w samochodzie ratowniczo - gaśniczym MERCEDES  
z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Zachowice. 

• Usługę przesyłki 1 bloczka "kart udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy" oraz  
3 bloczki potwierdzenia przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem 
ratowniczym" do Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Małkowice oraz Smolec. 

• Usługę wykonaną podnośnikiem koszowym w celu usunięcia usterki syreny alarmowej  
w remizie Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Gniechowice. 

• Usługę kalibracji detektora gazowego Multi Pro S/N84177 z Jednostki Operaracyjno - 
Technicznej OSP Gniechowice. 

• Przeprowadzono konserwację bramy segmentowej COMPACT 2014 08 0184 0101  
w jednostce Operacyjno-Technicznej OSP Gniechowice. 

• Zlecono wyceny samochodu ratowniczo - gaśniczego STAR 244 (DWR 92KN) oraz pługu 
odśnieżnego PD-03 w celu sprzedaży. 

• Usługę serwisową - wymiana uszkodzonych płyt centrali sterujących, konfiguracja 
parametrów. Usługę wykonana na podstawie oferty nr 167/2016 z 07.07.2016 r.  
w JRG PSP w Kątach Wrocławskich. 

Zakupiono usługi naprawcze samochodów ratowniczo – gaśniczych z Jednostek Operacyjno – 
Technicznych OSP. Na bieżąco zakupywano energię elektryczną do remiz oraz okresowe badania 
lekarskie i ubezpieczenie wszystkim członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych. Zakupiono 
ubezpieczenia OC i AC i NNW do samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zakupiono wodę pobieraną 
z sieci przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP oraz Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP 
podczas działań ratowniczo – gaśniczych.  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich wypłacany był ekwiwalent członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych za udział 
w działaniach ratowniczo – gaśniczych.  
W celu zapewnienia ciągłej sprawności sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu JOT OSP 
Gmina Kąty Wrocławskie zawarła 4 umowy zlecenia na konserwację sprzętu p.poż. 
Dzięki zapewnieniu gotowości bojowej JOT OSP w trosce o bezpieczeństwo p.poż. mogły podjąć w 
całym 2016 roku 328 wyjazdów w celu opanowania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, do 
których należą przede wszystkim wypadki drogowe. OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie 
wspomagają bezpieczeństwo na terenie Gminy, a w razie konieczności opanowania poważniejszego 
zagrożenia są również dysponowani na tereny sąsiednich gmin. Dotyczy to przede wszystkim OSP 
Gniechowice, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
W ramach zapewnienia łączności alarmowej w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono 
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radiotelefon zamontowany w sekretariacie UMiG. Pełniono całodobowy dyżur telefoniczny w celu 
zapewnienia możliwości przekazywania informacji członkom Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 
Z zakresu obrony narodowej zakupiono latarki na cele Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. 
Przeprowadzono kwalifikację wojskową oraz planowanie świadczeń osobistych  
i rzeczowych na rzecz obrony. 

� Różne rozliczenia 
Wykorzystanie  rezerw  w  2016 roku.  
Wykorzystanie  rezerwy bieżącej  
Plan 129.000 zł. 

• Realizacja konsultacji psychologa z rodzicami dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych i 

przedszkolach  -  5.800  zł, 

• Opłaty za korzystanie ze środowiska - 7.520 zł, 

• Zwrot wypłat przez ubezpieczyciela szkody powstałej w wyniku obsunięcia się śniegu z dachu 

świetlicy wiejskiej w Smolcu i uszkodzenia samochodu prywatnego – wyrok sądu – 9.095 zł 

• Zwiększenie planu dotacji na zadanie „ Dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianą 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i/lub instalację odnawialnego źródła energii” -  

20.000 zł, 

• Wydatki związane z obchodami 70-lecia OSP Gniechowice – 12.700 zł, 

• Uzupełnienie brakującej kwoty na zakup przeźroczystych urn wyborczych – 561 zł, 

• Opłacenie zużycia wody przy podlewaniu boiska w Zachowicach – 700 zł, 

• Zwrot udziału inicjatora w budowie ul. Hebanowej w Smolcu - 4.379,54 zł,  

• Dotacja na remont drenażu wokół kościoła parafialnego w Gniechowicach – 15.000 zł, 

• Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej założycielowi i pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia 

Ziemi Kąckiej Jerzemu Grendzie – 1.500 zł 

• Opłatę za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i roztopowe – 800 zł, 

• Zwiększenie planu wpłat na rzecz izb rolniczych – 1.000 zł, 

• Zwiększenie planu na energię elektryczną zużytej do oświetlenia ulic, placów i dróg- 10.000 zł, 

• Zapłatę odsetek w związku z wydanym wyrokiem w sprawie remontu dachu ratusza w Kątach 

Wrocławskich. Wykonawca obciążył gminę za wzmocnienie stropu, które było ujęte w kosztach 

przetargu, jednak mimo to sąd wydał wyrok nakazujący zapłatę  – 13.100 zł, 

Razem wykorzystano rezerwę w wysokości  102.155,54 zł. 

Pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości  26.844,46 zł. 

 Wykorzystanie rezerwy na zadania z zarządzania kryzysowego. 
 Plan 216.000 zł            

• Przeprowadzenie prac rozbiórkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych w Zachowicach 
przy ul. Słonecznej 2 wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce ze względu na zagrożenie 
budowlane  - 20.000 zł , 

• Usunięcie awarii po wichurze w remizie OSP w Małkowicach i JRG w Katach Wr., po nawałnicy 
deszczu – 30.000 zł,  

• Zakupiono wodę w związku z obsługą pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży - 2.000 zł, 

• Pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego –zadanie wynika z art.20 ust.1 ustawy o 
zarządzaniu kryzysowym – 1.700 zł. 
Razem wykorzystano rezerwę w wysokości 53.700  zł 
Pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości  162.300 zł 
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 Wykorzystanie  rezerwy inwestycyjnej. 
 Plan 130.000 zł 

• Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do kontenera zlokalizowanego na zapleczu 
boiska w Zachowicach – 9.300 zł, 

• Uzupełnienie brakującej kwoty na realizację zadania pn.Przebudowa klatek schodowych 
znajdujących się w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich -  17.600 zł 

• Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu w celu 
wykonania drenażu i utwardzenia placu niezbędnego do zawracania -  11.000 zł,  

• Zwiększenie planu projektów – 2.100 zł. 
Razem wykorzystano rezerwę w wysokości 40.000 zł. 

Pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 90.000 zł.           

Wykorzystano  w całości rezerwę na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i 
osiedlowego dla nowo wyodrębnionych Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych w kwocie  131.400 
 

� Oświata i wychowanie 
Dział  801  „Oświata i wychowanie” planowane wydatki dla szkół i przedszkoli będących pod 
nadzorem ZOJO to kwota 23.809.835,17 zł wykonano 22.563.683,02 zł, co stanowi  94,77 % 
wykonania planu. 
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 
wypłacono: 

� Gminie Wrocław –   512.138,40 zł. 
� Gminie Kostomłoty –  40.820,34 zł. 
� Gminie Kobierzyce –   60.269,21 zł. 
� Gminie Sobótka –      3.034,29 zł. 

Realizacja wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco : 
W szkołach podstawowych w rozdziale 80101 wydatki zaplanowano w kwocie 13.325.615,76 zł , 
wykonano w kwocie 12.737.988,18 zł , co stanowi 95,59 % wykonania planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 10.033.079 zł w ramach tych środków : 

• wypłacono 20 nagród jubileuszowych na kwotę 116.466,92 zł 

• wypłacono 5 odpraw emerytalnych na kwotę 69.301,02 zł 

• wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 15 nauczycieli - 57.700 zł 

• wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 3 nauczycieli na kwotę 13.986 zł 

• wypłacono wynagrodzenie dla 3 nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych  
w kwocie 69.000 zł  

• wypłacono podwyżki  wynagrodzeń dla  50 pracowników administracji i obsługi w kwocie 
30.400 zł za rok. 

• Dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniósł  349 861 zł. 
Duże koszty stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wyniósł  461.500 zł, 
wypłacono świadczenia urlopowe  dla nauczycieli , wczasy pod gruszą , pożyczki mieszkaniowe  
oraz zapomogi losowe. 

� Wydatki bieżące – rzeczowe i usługi łącznie wyniosły 1.253.289,81 zł.Na zakupy 
wyposażenia i materiały  przeznaczono kwotę  501.011 zł .Najwięcej wydano na zakup 
oleju opałowego do SP Sadków i SP Gniechowice oraz SP NR 2 w Kątach Wrocławskich  w 
kwocie 144.094 zł. Na  zakup węgla dla SP Małkowice wydano 13.776 zł. Zakupiono meble 
szkolne i wyposażenie do gabinetów szkolnych na kwotę 171.279,61 zł. Na  środki 
czystości przeznaczono 68.520,45 zł,na zakup materiałów biurowych i druków 67.852,23 zł . 
Zakup materiałów do remontów sal lekcyjnych i korytarzy kosztował 35.488,89 zł. Wydano 
347.027,54 zł na zakup energii, wody i  gazu w szkołach podstawowych. Zapłata za 
badania okresowe pracowników szkół podstawowych wyniosła ponad 16.000 zł. 
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 Zakup usług pozostałych- paragraf 4300  

• opłacono wywóz nieczystości na kwotę 58.403,37 zł,  

• za usługi kominiarskie zapłacono kwotę 9.945,80 zł.  

• prowizja Banku Spółdzielczego za płatności i prowadzenie rachunków bankowych wyniosła  
5.678,32 zł,  

• zapłata za usługi pocztowe 4.199,08 zł. 

• Za przedłużenie licencji programów komputerowych ,  

• przeglądy techniczne sprzętu i kotłowni ,  

• serwis systemów alarmowych oraz zakup usług informatycznych, 

• opłaty za dostęp do publikacji oświatowych,  

• montaż rolet , pomiary oświetlenia , 

• pielęgnację terenów zielonych, 

• opłaty z tytułu korzystania przez  SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich z hali sportowej podczas 
lekcji wychowania fizycznego wyniosły 20.758,71 zł, 

• dofinansowanie do wypoczynku uczniów szkół podstawowych to kwota 22.900 zł. 
Opłaty za rozmowy służbowe oraz internet, a także delegacje służbowe z tytułu wyjazdów na 
szkolenia nauczycieli  oraz pracowników administracji i obsługi oraz dojazdy do ZOJO 
w celu dostarczenia dokumentów to wydatek ponad 26.000 zł. 
Za ubezpieczenie nieruchomości szkolnych oraz  wyposażenia i sprzętu zapłacono niecałe 12.000 
zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek wyniósł 161.707,92 zł w tym : 
zakupiono 2 tablice interaktywne oraz 13 projektorów do klas ,zakupiono ekran przenośny w celu 
korzystania podczas zajęć lekcyjnych  oraz sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej przy ul.1 
Maja w SP Nr 1  Kątach Wr. zakupiono sprzęt muzyczny i nagłaśniający wykorzystywany podczas 
zajęć oraz uroczystości szkolnych w SP Sadków, zakupiono tablice interaktywne do SP Nr 2 W 
Kątach Wrocławskich. 
Wydatki dotyczące przeprowadzenia remontów  w szkołach podstawowych wyniosły w 
195.615,80 zł, co stanowi 88,92 % planu. 
Remonty  wykonano w następujących szkołach : 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. 
Przeprowadzono prace elektryczne w dwóch budynkach szkolnych, malowanie ścian, cyklinowanie 
podłóg. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich. Wykonano charakterystykę energetyczną 
budynku szkoły, pomiary natężenia i równomierności oświetlenia sztucznego w salach lekcyjnych.  
Szkoła Podstawowa w Sadkowie. Przebudowa części starej kanalizacji z powodu niedrożności. 
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach. Wykonano naprawy dachu oraz  naprawy pompy 
obiegowej  do pieca olejowego. 
Szkoła Podstawowa w Małkowicach. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku szkoły 
Wykonanie projektu budowlanego „Remont ścian osłonowych budynku SP Małkowice.”Dokonano 
konserwacji przewodu kominowego.  
Szkoła w Smolcu  wykonano prace dekarskie na budynku szkolnym oraz remont studni 
kanalizacyjnej. 
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki zaplanowano w kwocie 977.500 
zł a wykonano 909.060,54 zł, co stanowi  93,00 % planu . 

• Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  wyniosły  743.667 zł, 

• wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 9.398,68 zł 

• wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela w kwocie 600 zł 

• wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli na kwotę 9.324 zł. 
Dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniósł 48.981 zł, na odpis funduszu socjalnego wydano 46.300 zł. 
Wydatki bieżące –rzeczowe i usługi łącznie wyniosły 27.895,28 zł zakupiono pomoce dydaktyczne i 
książki do biblioteki o wartości 15.405,42 zł. 

 Zakup usług pozostałych -paragraf 4300  wykonano w kwocie 26.810,76 zł.  

• realizowano zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego dla dzieci,  
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• dokonano wymiany 2 sztuk drzwi na przeciwpożarowe w budynku przy ul.Wierzbowej w 
Smolcu, 

• zapłacono za wywóz nieczystości. 

• opłacono licencje na oprogramowania,  

• za usługi kominiarskie i wywóz odpadów komunalnych, a także usługi pocztowe. 
W Przedszkolu w Smolcu i Kątach Wr. wydatki zaplanowano w kwocie 4.335.587 zł. wykonano 
4.131.627 zł. Przedszkole w Smolcu  prowadzi 6 oddziałów przedszkolnych , do których uczęszcza 
150 dzieci oraz 4 oddziały zerowe ,do których uczęszcza 92 dzieci.  
Zatrudnienie w Przedszkolu w Smolcu: 

• 15 etatów administracji i obsługi w tym : 1 etat intendent ,7,5 etatów woźna ,2,5 etatu 
kucharz i pomoc kuchenna, 1 etat konserwator ,3 etaty pomoc nauczyciela. 

• 15 etatów nauczycieli /w tym umowy na zastępstwo /. 

• 8 etatów nauczycieli oddziału zerowego 
Smolec plan 1.265.949,67 zł , wykonanie co stanowi 95,60% planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  wyniosły ogółem w obu przedszkolach 3.090.565 zł. 
 W przedszkolu w Smolcu to kwota 1.086.137 zł w ramach której wypłacono: 

• wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8.423 zł 

• wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 4 nauczycieli w kwocie 2.400 zł 

• wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela  w kwocie 4.084 zł 

• wypłacono podwyżki  wynagrodzeń dla  12 pracowników administracji i obsługi w kwocie 
8.800 zł, 

Dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacono w kwocie 63.084 zł. 
Wydatki bieżące –rzeczowe i usługi  łącznie wyniosły 112.727,65 zł : 
Na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości i materiały biurowe wydano 21.100 zł.  
Kwota 53.092 zł przeznaczona została na zakup energii, wody i  gazu. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 to kwota 30.589,69 zł. 

• Opłacono zajęcia dla dzieci przedszkolnych z rytmiki gimnastyki korekcyjnej, nauka języka 
angielskiego,  

• zakupiono usługę informatyczną,  

• zapłacono za wywóz nieczystości,  

• zapłacono za usługi kominiarskie,  

• opłacono dostęp do publikacji „Prawo Oświatowe”.  
Dokonano opłat z tytułu zawartych polis na ubezpieczenie nieruchomości przedszkola  oraz  
wyposażenia i sprzętu, zakupiono pomoce dydaktyczne i książki a także zabawki do przedszkola. 
Wydatki te wyniosły 10.184 zł. 
W Przedszkolu Publicznym w Kątach Wr. w 2016 roku wypłacono bieżące wynagrodzenia dla 
nauczycieli,  pracowników administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
nagrody jubileuszowe na kwotę 9 905,91 zł. dla 2 nauczycieli i na kwotę 6 237,68 zł. dla 3 
pracowników administracji i obsługi. Przedszkole w Kątach zatrudnia 30 nauczycieli i 24 
pracowników administracji i obsługi. 
W Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich jest 12 grup, do których uczęszcza 268 dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. 
Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi  wyniosła  2 254 829,57 zł.  co stanowi 95,53 %  
wykonania planu. 
W ramach potrzeb przedszkola zakupiono środki czystości, artykułu biurowe, potrzebne 
wyposażenie i pomoce naukowe-zabawki dla dzieci (między innymi   radiomagnetofony,  piasek 
do piaskownic, komputer z oprogramowaniem do sekretariatu,  dwa monitora jeden do 
sekretariatu, a drugi dla wicedyrektora, dysk zewnętrzny do archiwizowania danych, UPS cztery 
sztuki-jeden dla wicedyrektora, dwa do sekretariatu i jeden dla intendenta, kosiarkę do koszenia 
trawy, szlifierkę kątową, drabinę, szafę wiszącą i szafę na leżaki, doposażono kuchnię kupując wiadra, 
pojemniki emaliowane, kubki, tace, misy, łopatki, noże, obieraki, talerze deserowe, blachy do 
pieczenia i fartuchy, dla dzieci zakupiono zabawki, gry, książki i krzesełka szt. 27 na sale  na łączną 
kwotę 83 769,98 zł. co stanowi 88.65 % wykonania budżetu. 
Zapłacono za zakup artykułów  żywnościowych do stołówki szkolnej na łączną kwotę 242 494,93 zł.   
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Zapłacono za prąd, gaz i wodę na łączną kwotę  112 449,52 zł.  co stanowi 94,18  % wykonania 
planu. 
Opłacono faktury za zakup usług  remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych na łączna kwotę 
151 506,92 zł. co stanowi 82,54  % wykonania planu. 
zakup usług remontowych - 9 095,48 zł. naprawiono drzwi, zmodernizowano szafy, naprawiono 
falownik, oświetlenie, pomalowano pomieszczenia biurowe i sal, naprawiono wentylację w kuchni i 
maszynę wielofunkcyjną miksera. 
zakup usług zdrowotnych - 5 530,30 zł. badania pracowników administracji, obsługi  i nauczycieli. 

� Zakup usług pozostałych paragraf 4300 
• opłaty pocztowe 
• usługi informatyczne i z zakresu BHP  
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków  
• usługi pralnicze  i czyszczenie posadzki w kuchni, jadalni i holu  
• abonament za programy sigid i dostęp do strony internetowej oraz publikacje  
• ochrona przegląd kotłowni, pieców gazowych i elektrycznych,  
• przeglądy kominiarskie, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji,  
• placu zabaw i budowlany  
• wykonano przyłącza elektrycznego do sieci  
• Zlecono montaż zabezpieczających parapetów okiennych, skrzydła drzwi i zabudowy 

klimatyzacji  
• Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki  
• Przeprowadzono audyt z HACAP i DDD   

Opłacono też usługi telefonii  stacjonarnej i komórkowej – 2 616,26 zł. 
Sfinansowano szkolenia  dla pracowników administracji  z zasad zatrudniania  nauczycieli, SIJO, 
ochronie danych osobowych,   opłacono kurs dla kucharza i szkolenie pracowników z zasad 
racjonalnego żywienia, sfinansowano szkolenie  z nadzoru pedagogicznego, zapłacono za szkolenia 
i warsztaty dla nauczycieli,  opłacono szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowano studia dla 
sześciu nauczycieli, dokonano zwrotu za delegacje służbowe nauczycieli,  łączna kwota  13 879,35 
zł. co stanowi 88,97 % wykonania budżetu.         
W szkołach gimnazjalnych wydatki zaplanowano w kwocie 4.643.048 zł wykonano w kwocie 
4.466.290,38 , co stanowi 96,19 % planu 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły  3.542.458 zł : 

• wypłacono 7 nagród jubileuszowych  

• wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 5 nauczycieli  

• wypłacono zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela   

• wypłacono wynagrodzenie dla 1 nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym  

• wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla 13 pracowników administracji i obsługi w kwocie 
7.100 zł za cały rok. 

Dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacono w kwocie 96.769 zł. 
Wydatki bieżące –rzeczowe i usługi łącznie wyniosły  532.354,76 zł : 
Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 267.373 zł. Zakupiono olej opałowy w kwocie 92.362,92 
zł , w Gimnazjum Kąty  Wrocławskie wyposażono pracownię językową w potrzebne urządzenia 
oraz meble, zakupiono meble do świetlicy szkolnej ,gabinetu wicedyrektora ,gabinetu pedagoga 
oraz gabinetu terapii pedagogicznej. W Gimnazjum w Jaszkotlu  zakupiono szafy i odkurzacz. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 kwota 178.322,77 zł  

• Zapłacono za usługi informatyczne, utrzymanie witryn informatycznych, korzystanie z 
serwera ,  

• Za aktualizację licencji  programów komputerowych, przeglądy p.poż ,przeglądy i serwis 
kotłowni monitoring  budynków, służba BHP opłaty za  dostęp do publikacji oświatowych 
stanowią  75.721,84 zł,  

• Zapłacono za korzystanie z hali sportowej  podczas lekcji wychowania fizycznego to kwota 
68.786,52 zł. Zakupiono usługi kominiarskie 3800 zł,  

• prowizja Banku Spółdzielczego za płatności i prowadzenie rachunków bankowych wyniosła 
1.847,30 zł.  

• Zapłata za usługi pocztowe 2.109,60 zł, wywóz nieczystości i ścieki kosztował 13.599zł.  
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• Przewóz uczniów na konkursy oraz organizacja wymiany międzynarodowej uczniów oraz 
dofinansowanie do wypoczynku uczniów kwota 12.458 zł. 

• dokonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, udrożnienie przewodów kominowych, 
dokonano wymiany tablic energetycznych,  

• zamontowano  żaluzje antywłamaniowe. Zlecono wymianę części  i konserwacji sprzętu 
szkolnego podgrzewacza wody i kserokopiarki 

Opłacano rozmowy służbowe oraz Internet, a także pokrywane były koszty  delegacji służbowych z 
tytułu wyjazdów na szkolenia nauczycieli , delegacji nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, 
a także pracowników administracji i obsługi oraz dojazdy do ZOJO  w celu dostarczenia 
dokumentów.  
Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Zakupiono tablice interaktywne do Gimnazjum w Kątach 
Wrocławskich i Jaszkotlu. 
Dowożenie uczniów do szkół - wydatki  zaplanowano w kwocie 1.722.700 zł , a wykonano 
1.566.642,71 zł, co stanowi 90,94 % planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  wyniosły  194.591,58 zł w tym : 

• wypłata nagrody jubileuszowej   14.197,52 zł 

• wypłata odprawy emerytalnej    21.296,28 zł 
Wydatki bieżące –rzeczowe i usługi łącznie wyniosły  46.937 zł ,zakupiono paliwa do 2 busów oraz 
opłacono koszty przeglądów i napraw samochodów oraz za ich ubezpieczenie . 

 Zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 zrealizowano w wysokości 1.322.813 zł. 

• Dowożenie uczniów niepełnosprawnych  przez przewoźników to koszty 40 539 zł,  

• Za realizację umów z rodzicami na  dowożenie takich uczniów do szkół to wydatek 69.608 
zł. 

• Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy–umowy z przewoźnikami  kosztowało 
gminę  1.212.666 zł.  

W 2016 roku w ramach postępowania przetargowego wyłoniono 2 wykonawców, z którymi zawarto 
umowy na okres od 01 września 2016 r. do 28 czerwca 2019 r.  
Trasa nr 1  obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka 
w Kątach Wrocławskich, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich, Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Kątach Wrocławskich, Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z miejscowości: Kozłów, Sokolniki, 
Kilianów, Szymanów, Wszemiłowice, Stoszyce, Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Sośnica, 
Wojtkowice, Krobielowice. 
Trasa nr 2 obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w 
Kątach Wrocławskich, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich, Szkoły 
Podstawowej w Gniechowicach, Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich z miejscowości: Górzyce, Czerńczyce, 
Stradów, Zachowice, Wojtkowice, Krobielowice, Kamionna, Gniechowice Stary Dwór. 
Trasa nr 3 obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Sadkowie i Gimnazjum w Jaszkotlu  
z miejscowości: Zybiszów, Jaszkotle, Baranowice-Bliż, Sadków, Sadowice, Pietrzykowice, Nowa Wieś 
Wrocławska, Gądów, Cesarzowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny.  
Trasa nr 4 obejmuje dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smolcu, Szkoły 
Podstawowej w Małkowicach i Gimnazjum w Jaszkotlu z miejscowości: Bogdaszowice, Romnów, 
Samotwór, Skałka, Małkowice, Kębłowice, Smolec, Rybnica, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, 
Krzeptów. 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich  wydatki zaplanowano w kwocie 
868.700 zł ,wykonano  759.022,06 zł , co stanowi  87,37 %  planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  wyniosło 608.446 zł. 
Wydatki bieżące  –rzeczowe i usługi łącznie wyniosły  131.523,31 zł.  
Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia socjalnego nowego budynku, 
zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki ,laptop na potrzeby obsługi projektora w sali 
konferencyjnej zakupiono materiały biurowe i tonery do drukarek. 
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 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 -   

• dokonano zapłaty za aktualizację programów komputerowych  SIGID, 

•  zapłaty  za usługę prawną dla potrzeb ZOJO oraz szkół ,  

• dokonano zapłaty za usługę serwisową sprzętu komputerowego oraz serwera , 

• dokonano opłaty za korzystanie z usług Banku Spółdzielczego  w systemie Ecorpone 

• opłacono służbę BHP ,  

• dokonano zapłaty za wywóz nieczystości oraz usunięcie awarii kanalizacji . 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli  zaplanowano w kwocie 101.900 zł, wykonano 83.688,67 zł, 
co stanowi 82,13 % planu we wszystkich szkołach. Zakupiono materiały na szkolenia nauczycieli  za 
kwotę 5.274,88 zł. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

• dofinansowanie do dokształcania zawodowego nauczycieli w formie kursów  

• dofinansowanie do studiów podyplomowych wyniosło 35.021,64 zł. 

• na szkolenia pracowników koszty wyjazdów na szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach 
wydano 43.392,15 zł. 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego w rozdziale  80149 zaplanowano w kwocie 212.400 zł , wykonano w 
kwocie 172.815 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły  168.152,38 zł 
Koszt zakupu pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki  wyniósł  1.269 zł. 
Wydatki bieżące –rzeczowe i usługi łącznie wyniosły 3.393 zł. W ramach tej kwoty  opłacono 
energię, wodę, gaz i zakupiono środki czystości . 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach  w rozdziale  80150 zaplanowano w kwocie 
238.971,25,wykonano w kwocie 214.990,11 zł ,co stanowi 89,96 % wykonania planu 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  wyniosły  208.423,35 zł.  
Wydatki bieżące –rzeczowe i usługi łącznie  wyniosły  3.900,27 zł .Środki te przeznaczono na 
opłaty za energię, wodę, gaz i  zakupiono środki czystości /. 
Zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki  wyniósł  2.295 zł 
Pozostała działalność - zaplanowano 84.500 zł , wydatki wykonano w  kwocie 84.300 zł, co 
stanowi 99,76 % planu. W ramach planu dokonano wypłaty za udział w  komisji egzaminacyjnej z 
tytułu awansu zawodowego nauczycieli  w kwocie 7.200 zł 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza planowane wydatki to kwota 1.100.272 zł , a wykonanie 
1.003.135,59  tj. 91,17 % w tym :  
Świetlice szkolne Dział 854 rozdz.85401 zaplanowano wydatki w kwocie 967.200 zł , wykonano 
904.793,19 zł , co stanowi  93,55 % planu. 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 799.132 zł. Wypłacono nagrodę 
jubileuszową na kwotę 4.772,40 zł, wypłacono wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 2 
nauczycieli w kwocie 1.200 zł za cały rok. 
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , zakup mebli szkolnych do świetlic  wyniosły 
21.408,33 zł, zakup pomocy dydaktycznych  oraz zabawek do świetlic szkolnych  wyniósł 
9.800,99 zł 
Pomoc materialną dla uczniów  zaplanowano  w kwocie 133.072 zł, wykonano  98.342,40 zł , co 
stanowi 73,90%  planu. 
Stypendia szkolne  dla uczniów  wypłacono w kwocie 76.756,40 zł , wydano 141 decyzji w 
sprawie przyznania stypendiów, stypendia motywacyjne wypłacono dla  141 uczniów w kwocie 
14.986 zł.  Inne formy pomocy dla  uczniów , wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolne dla 
uczniów wypłacono w kwocie 6.600 zł. 
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� Ochrona  zdrowia 

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 r funkcjonowało  16 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.  

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300   

• Gmina realizowała  swój obowiązek  pomocy rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe w szczególności  pomocy psychospołecznej i prawnej. W tym celu w Urzędzie 
MiG raz w tygodniu przez cztery  godziny działał Punkt Konsultacyjny dla osób z 
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.  

• W okresie od 26.04.2016 do 20.06.2016  w szkołach podstawowych i gimnazjach w 34 
klasach realizowane były poszczególne programy profilaktyczne o tematyce 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  pt: Program Czarodziejskie okno” 
przeciwdziałanie cyber przemocy i uzależnieniom behawioralnym, który był realizowany w 
czterech klasach Gimnazjum w Kątach Wrocławskich  w czterech klasach w Szkole 
Podstawowej w Sadkowie oraz jednej klasie  w Szkole Podstawowej w Małkowicach. 
Program Dopalacze mogą Cię wypalić, który był realizowany w czterech klasach Gimnazjum 
w Kątach Wrocławskich oraz trzech klasach Gimnazjum w Jaszkotlu. 

• Program Stop substancjom psychoaktywnym”, który był  realizowany w czterech klasach 
Szkoły Podstawowej w Sadkowie oraz w dwóch klasach Szkoły Podstawowej w Smolcu oraz 
w jednej klasie Szkoły Podstawowej w Małkowicach .Program Spójrz Inaczej, który był 
realizowany w trzech klasach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich oraz w 
jednej klasie szkoły podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Program Ty i Ja, który był 
realizowany w jednej klasie Szkoły Podstawowej w Zachowicach. Program Granice, który był 
realizowany w trzech klasach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Program 
Cukierki, który był realizowany  w dwóch klasach Szkoły Podstawowej w Zachowicach oraz 
jednej klasie szkoły podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. 

• Wywiadówka profilaktyczna, która była realizowana w Szkole Podstawowej w Zachowicach.    

• W miesiącu lutym dla młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum w Kątach Wrocławskich oraz w 
Gimnazjum w Jaszkotlu odbyły się dwa koncerty profilaktyczne w wykonaniu Mariusza 
Kurca  pt.Droga do domu. Dla uczniów szkół podstawowych zrealizowano szereg spektakli 
profilaktycznych pt. Wyjść poza schemat, Nauczyć ufoludka, Pętla Zdarzeń , Zbójecki 
kapelusz, Jak powietrze. 

• Gmina Kąty Wrocławskie brała udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" w 
kampanię zaangażowały się wszystkie szkoły z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. W  9 
klasach SP nr 1 w Kątach Wrocławskich  tj. dla ok 135  zrealizowano programy   
profilaktyczne pod nazwą "Spójrz Inaczej"  oraz "Czarodziejskie Okno" programy mające 
na celu obalenie stereotypów  picia alkoholu. Omówienie korzyści i strat wynikających  z 
korzystania z alkoholu i nikotyny.  

• W siedmiu klasach gimnazjalnych tj. dla ok 175 uczniów zrealizowano Program 
Profilaktyczny pt. "Stop substancjom psychoaktywnym". Program ten jest odpowiedzią na 
naglącą potrzebę  chwili związaną  z narastającym problemem sięgania przez uczniów 
szkół  ponad podstawowych po substancje uzależniające m.in. narkotyki i ponoszenia w 
związku z tym  szeregu strat  zdrowotnych,  rozwojowych i społecznych,  do 
uzależnienia włącznie. 
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• W okresie od 08.04.2016 do 30.06.2016 w świetlicy środowiskowej  w Czerńczycach 
prowadzone były zajęcia taneczne  w ramach profilaktycznej formy spędzania wolnego 
czasu po przez  ruch i taniec. W 2016r  dzieci ze świetlic środowiskowych brały udział w 
wycieczkach:  do  kina,  do Zoo we Wrocławiu –Afrykanarium, do Małego Muzeum 
Ludowego w Marcinowie, do teatru Capitol,  do Hydropolis, do Siedlimowic –zwiedzanie 
młyna, rejs statkiem po Odrze, do Wioski Indiańskiej,  

• W czasie wakacji 120 dzieci ze świetlic środowiskowych wyjechało na kolonie profilaktyczną 
nad  morze do Jastrzębiej Góry. W okresie wakacji dla dzieci z terenu Gminy Kąty 
Wrocławskie zorganizowano trzy   wycieczki profilaktyczno- krajoznawczych  do 
poszczególnych miejscowości Domasławic, Krośnic, Kletna. 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. W miesiącu styczniu nowo powołany członek komisji został 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.  W świetlicach organizowano  imprezy okolicznościowe; zabawa karnawałowa, Dzień 
Dziecka., Mikołajki. W  świetlicach  organizowane są  zawody sportowe,  konkursy, zabawy, 
ogniska z kiełbaskami, warsztaty kulinarne. 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 Gniechowicach   zakupiono konsolę XBOX oraz aparat 
cyfrowy.  Do świetlicy w Bogdaszowicach  zakupiono   aparat cyfrowy IXSUS , telewizor 
Blaupunkt. Do świetlicy środowiskowej w Romnowie zakupiono telewizor oraz konsole XBOX. Do 
świetlicy środowiskowej w Czerńczycach zakupiono  aparat cyfrowy Sony, telewizor LCD, wieżę 
Samsung oraz  zakupiono zestaw  mebli i biurek.  
Dokonano remontu i malowania pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Czerńczycach.      

• Programy profilaktyki zdrowotnej 

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 i Zespołowi Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, 
Kąty Wrocławskie. 

 

Placówka rehabilitacyjna Kwota dotacji 

na rok 2016 

Ilość zabiegów 

 

Ilość osób 

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 122 500 zł 17632 587 

Zespołowi Lecznictwa Ambulatoryjnego 127 500 zł 18232 608 
 

� Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna w swoim zakresie działania obejmuje: 
W 2016 roku wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem 18.338.270,04 co stanowi 97% 
rocznego budżetu,   w tym  10.606.370,16  to świadczenia wychowawcze.  
Kadrę ośrodka stanowi 23 osoby, w tym: 1 kierownik, 2 osoby do obsługi  księgowości, 10 
pracowników socjalnych (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim), 4 pracowników do obsługi 
świadczeń rodzinnych ( w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim), 1 asystent rodziny, 2 
osoby do obsługi świadczeń wychowawczych, 2 opiekunki  oraz 1 sprzątaczka na ½ etatu. 
85219 - Na utrzymanie ośrodka  wydano kwotę 1.293.575,72  z tego na: 
wynagrodzenia, razem z nagrodą roczną, nagrodą jubileuszową (dla 2 osób w wys. 24.971,61) - i 
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składkami na ubezpieczenie społeczne –  1.071.066,83 zł zakup energii, woda, trwały zarząd – 
17.996,80;  

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

• Zapłacono za usługi transportowe,  

• porto i inne opłaty pocztowe, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, czesne, delegacje, 
gwarancja programów komputerowych, 

• służba bhp, wywóz odpadów, ścieki, zakup usług remontowych, opłaty komornicze.  

• największe wydatki stanowią opłaty związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń – 
25.941,23 zł 

•  umowa z informatykiem -14.400,00,  

• porządkowanie archiwum 7.995,00,  

• korzystanie z samochodu służbowego – 7.575,24 ponadto 3 pracowników socjalnych oraz 2 
opiekunki otrzymuje ryczałt na dojazdy do podopiecznych 2.999,98) – 113.101,34;  

Zakupiono materiały biurowe oraz czystości, a także zakup meble i komputery – 46.018,67; 

W ramach rozdziału  wypłacane jest także wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby 
ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki, a wypłacane przez gminę jako zadanie zlecone  oraz 
za sprawowanie kurateli jako zadanie własne – 23.240,00  (w roku 2016  dla 3 opiekunów oraz 
dla 1 osoby za sprawowanie kurateli) 

Do świadczeń w zakresie zadań zleconych zalicza się obecnie: świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową lub 
ekologiczną, oraz wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy dla opiekuna za sprawowanie 
opieki oraz od 1 kwietnia  świadczenia wychowawcze 500+ 
Działania ośrodka skupiają się głównie wokół następujących działów: 
I – 85212 - dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: - 4.926.929,59 
Na świadczenia rodzinne z dodatkami wydano kwotę 1.710.304,76 dla 724 rodzin, na fundusz 
alimentacyjny – 828.575,07 dla 132 rodzin. Zasiłek dla opiekuna pobiera 9 rodzin – 64.630,97, 
zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 281 rodzin w wysokości 497.365,19, specjalny zasiłek 
opiekuńczy wypłacany jest dla 8 rodzin – 40.887,80, ze świadczenia rodzicielskiego w 2016 roku 
skorzystało 60 rodzin – 358.707,41 świadczenie pielęgnacyjne pobiera 54 osoby – 826.903,80,  
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 184.000,00 dla 184 
rodzin.Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz 
alimentacyjny  – 160.614,72, kwota przekazana na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 
(osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)  to suma – 223.632,81. Opłata za usługi związane 
z wysyłką (opłaty pocztowe i bankowe), szkolenia pracowników, zakup materiałów – 31.307,06. 
Poza wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego ośrodek prowadzi postępowanie wobec 
dłużników. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ 
na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności dane zawarte w wywiadzie alimentacyjnym 
oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika wszczyna 
postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych. Jeżeli decyzja stanie się ostateczna składa wniosek  o ściganie za przestępstwo 
oraz po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada 
uprawnienia do kierowania pojazdami  kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 
dłużnika alimentacyjnego. Natomiast po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań 
dotyczącego tego samego dłużnika w przypadku gdy organ ustali, że sytuacja dłużnika nie uległa 
zmianie lub gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu organ nie podejmuje żadnych 
działań jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.Ponadto przekazuje do 5 biur informacji 
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gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie 
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela składa do komornika wniosek o wszczęcie 
egzekucji lub o przyłączenie do prowadzonej egzekucji.  Na tej podstawie  komornik prowadzi 
egzekucję w stosunku do dłużników i wyegzekwowane kwoty wpłaca na konto GOPS. Obecnie w 
ewidencji figuruje  203 dłużników.  Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym 
roku to ogółem 171.737,04 z tego:przekazana do budżetu państwa – 43.546,96 zł,dochody gminy 
Kąty Wrocławskie – 29.031,33 zł,odsetki od funduszu (przekazane do budżetu)Spłaty z tytułu zaliczki 
alimentacyjnej to kwota 14.836,39 z tego: 

50% przekazano do budżetu państwa  tj. 7.418,19 
50% przekazano na rzecz gminy – 7.418,19 
Świadczenia wychowawcze:  10.606.370,16 
Od kwietnia bieżącego roku otrzymaliśmy do realizacji nowe zadanie – świadczenia wychowawcze 
500+.Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa, do obsługi tych 
świadczeń zatrudniono dodatkowo 2 osoby. Do końca roku wpłynęło 1912 wniosków, wypłaconych 
zostało 21011 świadczeń dla 1737 rodzin na kwotę  10.474.944,60, natomiast koszty obsługi to 
kwota 131.425,56. Świadczenia na sześcioro dzieci pobiera 2 rodziny w tym 1 rodzina również na 
pierwsze dziecko. Najwięcej rodzin pobiera świadczenie na 1 dziecko – 1218 rodzin,  na dwoje 
dzieci – 397 rodzin, na troje dzieci – 97 rodzin, na czworo dzieci – 20 rodzin, na pięcioro dzieci – 3 
rodziny.  
85216 -  z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 39 osób na ogólną kwotę – 184.744,45 zł.  
85213 - za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu /w 
tym bycia członkiem rodziny ubezpieczonego/ ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne. W 2016 roku  składka opłacana była za 57 osób. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki 
stałe jak również świadczenia rodzinne -  na ten cel wydano 47.964,67 (zasiłki stałe – 13.728,67,  
św.rodzinne – 34.236,00)  
85214 - w ramach zadań własnych wypłacane są również zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz 
okresowe /częściowo finansowane z budżetu państwa/. Zasiłki celowe przysługują na pokrycie 
kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na 
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Świadczenia te zostały wypłacone w 
kwocie 192.273,38 zł. Ogółem pomoc tę otrzymało 179 osób, 23 osoby otrzymało zasiłki okresowe, 
które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i 
oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  
85202 - Ośrodek w bieżącym półroczu pokrywa koszty utrzymania w 17 Domach Pomocy Społecznej 
za  32 osoby.  Wydatki na ten cel to kwota – 784.957,38 zł. 
85295 - Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz innych osób 
zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Środki przeznaczone na wydatki z 
tym związane to kwota 29.843,70 zł  Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób, w tym 58 to dzieci w 
wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Pracownicy 
socjalni dokładają wszelkich starań w celu zwiększenia liczby dzieci dożywianych. Planowanie 
świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy 
socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze 
strony klientów. Na rok 2016 Ośrodek zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gastronomicznym 
„SEZAM” na dostarczanie ciepłych posiłków dla dzieci 8 szkół na terenie gminy.  
85228 - na zapewnienie usług opiekuńczych  zatrudnione są 2 opiekunki (w tym 1 otrzymuje 
ryczałt na dojazd do podopiecznych na terenie gminy) oraz dodatkowo zatrudniano osoby na 
umowę-zlecenie, które sprawowały usługi w Sośnicy, Gniechowicach oraz w Kątach Wrocławskich. 
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę  13.039,49 zł. 
Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację  oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która 
w tym zakresie wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 
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Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji 
rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia 
pomocy ze strony rodziny i środowiska.  
85206 - Wspieranie rodziny - W roku 2016 ponosimy  koszty za umieszczenie 13 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 2 dzieci),  w drugim roku 30% - (obecnie 6 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% 
(obecnie 5 dzieci)  wydatków na opiekę i wychowanie. Na półrocze w pieczy zastępczej 
umieszczonych było 16 dzieci, z tego 3 dzieci wróciło do rodziny.  W ramach tego rozdziału 
zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z rodziną przeżywająca trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki  w tym rozdziale to kwota  127.192,90 zł, z tego  
82.009,18  to koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. 
85295 - Karta dużej rodziny. Od stycznia  do grudnia 2016 roku  48 rodzin złożyło wniosek o 
przyznanie Karty Dużej rodziny, z czego 4 rodziny  złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
dla nowego członka oraz 1 wniosek o przedłużenie karty.   Wydano 259 Kart Dużej Rodziny z czego: 
4  dla nowych członków rodzin wielodzietnych, 1 duplikat oraz 1 przedłużenie.  Do końca grudnia 
wydano  na ten cel kwotę 656,60 zł.  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Ze środków przeznaczonych na tę działalność wydatkowano 5.674,85 zł. Aby pomóc tym rodzinom 
została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w 
siedzibie ośrodka raz w tygodniu.  
GOPS realizuje również zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie 
podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. W roku 2016 na 
podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano  
21 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 6 decyzji odmownych. 
Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 77 osób. Pracy socjalnej udzielono  w 209 
rodzinach dla 474 osób. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Mogą być prowadzone 
w oparciu o kontrakt socjalny tj. pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, 
określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań.  
Wszelkie działania zmierzają do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób lub rodzin. Poza tym 
pracownicy socjalni prowadzą szereg działań w celu aktywizacji zawodowej osób korzystających ze 
świadczeń i członków ich rodzin. Działania takie mają na celu uniezależnienie od świadczeń pomocy 
społecznej. Skupiają się wokół poradnictwa, wsparcia, kierowania do Powiatowego Urzędu Pracy 
/doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego/ oraz często współpracy z poszczególnymi 
zakładami pracy. Do końca  2016 roku wydano oferty pracy dla 46 osób.  
W roku 2016 na  dodatki mieszkaniowe wydano 114 decyzji, do 31 grudnia wypłacono  kwotę  
122.611,96 zł  
Zaznaczyć należy, że 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. 
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę 
wrażliwego uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy. 
W roku 2016 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 39 osób, dodatki wypłacono w 
wysokości 2.435,19 z tego kwota 2.387,45 przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast 
kwota 47,74 zł  zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń. 

� Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka ściekowa i odpadami 
Dofinansowano pokrycie części kosztów budowy 8 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków  
w miejscowościach Kamionna, Zachowice, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Stoszyce, Pełcznica, 
Wojtkowice na łączną kwotę 21 791,00 zł. 
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 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 do zadań w ty dziale należą: 

• Organizacja systemu odbioru odpadów z posesji. Ogółem w ramach systemu odebrano 
6.875 Mg odpadów komunalnych zmieszanych (w tym z cmentarzy 408 Mg). Selektywnie 
zebrano: odpady „BIO” 801 Mg, odpady wielkogabarytowe 304 Mg oraz w PSZOK Kąty 
Wrocławskie i Gniechowice 513 Mg. 

• Realizowano selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych w systemie pojemników 
zbiorczych oraz w systemie workowym.  
Ilości pozyskanych surowców wtórnych       1 036  Mg 

      Papier:                                  227  Mg,  
      Szkło:                                   412  Mg, 
      Tworzywa sztuczne:                        397  Mg. 
    ● Organizacja zbiórki i zapewnienie odbioru przeterminowanych leków z aptek na 
      terenie gminy realizowana w roku 2016 na bieżąco – odbiór co kwartał, zgodnie z umową  
Zakupiono też pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych do apteki przy ul. Wierzbowej w 
Smolcu.W programie usuwania azbestu udzielono dofinansowania na pokrycie kosztów utylizacji 
azbestu w ilości 1040 m², usuniętego z miejscowości Wszemiłowice, Nowa Wieś Wrocławska, 
Bogdaszowice, Gądów, Stoszyce, Romnów w kwocie łącznej 20 791 zł. 
Utrzymanie czystości i porządku 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście realizowano: 

• sprzątanie jezdni i ulic na terenie miasta - prace wykonywane w 2016 r. w ramach umowy 
przez ABC Service, ul Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław, 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. Kwiatoweji ogródków działkowych, Jagiełły, Drzymały, Żeromskiego, Jana Pawła 
II, Brzozowa, Kołłątaja, Modrzewiowa, Bukowa, Daszyńskiego, Grunwaldzka, Wrocławska, 1 
Maja, Zwycięstwa w tym parking, Mireckiego, Nowowiejska, Norwida, Popiełuszki, 
Fabryczna, Staszica, Strażacka, Rynek - teren przylegający do Ratusza, Spółdzielcza); 

• likwidację dzikich wysypisk odpadów – Kąty Wrocławskie - teren działek nr ewid. 5 AM-21 i 
5 AM-21 (Park Staromiejski) o pow. ok. 2,8 ha w obrębie Parku Staromiejskiego, w tym 
uporządkowanie pasa szerokości do 3 m wzdłuż ścieżki od kładki w kierunku Sośnicy 
(dwukrotnie), na części dz. nr ewid. 14/2 i 17/2 AM-23 obręb Kąty Wrocławskie o pow. ok. 
0,8 ha (przy wyjeździe z miasta w kierunku Sośnicy), na terenie o pow. ok. 120 m2 przy 
drodze gminnej – ul. Magistracka w Kątach Wrocławskich, na terenie pomiędzy drogami 
gminnymi - ul. Brzozową i ul Jana Pawła II, wzdłuż starej drogi przy ul. Spółdzielczej i 
ogródkach działkowych na pow. ok. 0,51 ha, wzdłuż drogi gminnej przy murze cmentarza 
komunalnego, na pow. ok. 800 m2, 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”, ul. Przemysłowa (na niewykończonym zjeździe),   

• likwidację dzikiego wysypiska odpadów w obrębie parku Cicha Dolina wraz z 
zabezpieczeniem ternu i odtworzeniem rowu melioracyjnego na długości 70 m, 

• montaż dystrybutorów woreczków „psi pakiet” na terenie miasta Kąty Wrocławskie -  
ul. Przemysłowa, ul. 1 Maja, ul. Okrzei, ul. Popiełuszki- nowy chodnik, ul. Spółdzielcza – na 
wys. ul. Legionów, skrzyżowanie ul. Dębowej i Platanowej, skrzyżowanie ul. Waniliowej i ul. 
Lipowej, skrzyżowanie ul. Zacisznej i ul. Spacerowej, ul. Daszyńskiego – przy placu zabaw, ul. 
Wrocławska w ilości 9 szt. nowych  oraz 2 szt. w ramach naprawy,  

• montaż koszy ulicznych na terenie miasta Kąty Wrocławskie (ul. Platanowa, ul. 
Kwiatowa-przy krzyżu pokutnym, ul. Fabryczna – przy transformatorze, ul. Popiełuszki – 
nowy chodnik) w ilości 4 szt.,  
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• posadowienie koszy ulicznych betonowych w ciągu komunikacyjnym na terenie Parku 
Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich w ilości 3 szt.  

• opłacono koszty wywozu odpadów komunalnych i wielkogabarytowych oraz za odpady 
segregowane-4.895.897 zł 

Zakupiono kosze uliczne – typ KC5 – czarne metalowe 4 szt. do montażu na terenie miasta i B3X - 
betonowe 3 szt. do posadowienia w Parku Staromiejskim w Kątach Wr., oraz dystrybutory 
woreczków „psi pakiet” do mocowania w gruncie – 6 szt. 
Tereny zielone 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

W ramach zadania utrzymania terenów zielonych wykonano: 

• koszenie i porządkowanie terenów zielonych w mieście – prace wykonywane w 2016 r. 
przez firmę Larix-Twój Ogród Katarzyna Słodkowska-Zamorska, ul. Niepodległość 2, Iwiny, 
52-151 Wrocław, 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 zabawi park ul. 1 Maja/Chabrowa – plac zabaw, Zwycięstwa, w 
tym plac zabaw, Mireckiego, Nowowiejska, Norwida, Popiełuszki – do wysokości ul. 
Grunwaldzkiej, Fabryczna, Staszica, Strażacka, Drzymały, Sikorskiego, Jana Pawła II, 
Brzozowa, Kołłątaja, Modrzewiowa, Bukowa, Daszyńskiego-plac zabaw, Grunwaldzka w tym 
plac zabaw i boisko, Spokojna, 1 Maja - skwer przy krzyżu, Roślinna, Leśna-plac zabaw, 
Barlickiego – naprzeciw ul. Norwida, Chabrowa, Bzowa, Goździkowa, Okrzei-plac zabaw  
i boisko, Przy dworcu PKP, Kościuszki – skarpa, P. Skargi, Spacerowa, Polna, Jaśminowa, 
Przemysłowa, Dębowa, Platanowa, Lipowa, Akacjowa, Jarzębinowa), 

• odkomarzanie i zwalczanie kleszczy (12 zabiegów odkomarzania, 9 zabiegów zwalczania 
kleszczy) 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 – 17,6 ha  -realizacja – STERILEX Paweł Pagacz, ul. nad Wilkówką 30, 
43-365 Wilkowice, 

• naprawę mocowań oraz osłon na nasadzeniach 514 szt. drzew przy drodze 
Krobielowice-Gniechowice i 105 szt. drzew przy drodze Smolec-Jaszkotle, 

• wiosenne zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Kątów Wrocławskich – ul Wolności, ul. 1 
Maja, ul. Wrocławska,  

• wycinkę drzew na terenach zielonych, w pasach drogowych oraz na rowach melioracyjnych 
– 2 szt. Sadków, 2 szt. Stoszyce, 2 szt. Baranowice,  19 szt. Kąty Wr., 6 szt. Mokronos 
Górny, 1 szt. Sadowice, 1 szt. Zabrodzie, 2 szt. Gądów, 

• karczowanie i koszenie terenów (nieużytki i pasy drogowe) przy ul. Daszyńskiego, Grabowej, 
Waniliowej, Spółdzielczej, Sobótki (cała droga na żwirownię), przy ul. Popiełuszki, 
Brzozowej, Przemysłowej, Zwycięstwa w Kątach Wr., 

• koszenie i porządkowanie 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, 

• wykoszenie i uporządkowanie terenu działki nr 8/6 – posesja przy ul. 1 Maja 69 w Kątach 
Wrocławskich,  

• usunięcie wyciętych i połamanych drzew przy rowie melioracyjnym od budynku GOPS w 
kierunku dyskontu „Biedronka”, 

• nasadzenia drzew przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich - 5 szt. - uzupełnienie 
nasadzeń zniszczonych i 5 szt. nasadzenia nowe, na terenie zielonym w Kątach 
Wrocławskich - 3 szt., w pasie drogowym przy ul. Przemysłowej w Katach Wr. – 9 szt. 

• nasadzenia roślin na skwerach w Kątach Wrocławskich przy ul. Konwaliowej i 
Słonecznikowej, na placu zabaw w Pełcznicy, na skwerze w Pietrzykowicach, przy ośrodku 
zdrowia w Smolcu, na skwerze im. T. Bielesz-Gniedziejko; 



 

36 

• porządkowanie wywrotu na terenie placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach 
Wrocławskich; 

• przycięcie żywopłotu na posesji przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wr.; 

• wykonanie jesiennych zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Kąty 
Wrocławskie: przy ul. 1 Maja  - teren przy PKP i przystanku autobusowym, skwer im. T. 
Bielesz-Gniedziejko, przy ul. Brzozowej, ul. Kościuszki, ul. Jana Pawła, ul. Drzymały, przy ul. 
Spółdzielczej, 

• wykonanie oprysków interwencyjnych na szkodniki drzew na nasadzeniach przy drodze 
Wszemiłowice-Pełcznica i Sadowice-Małkowice,  

• wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa gat. dąb szypułkowy przy ul. Zwycięstwa (plac 
zabaw) w Kątach Wr., zasiedlonego przez kozioroga dobosza (gat. chroniony), 

• wykonanie ogrodzenia wokół dębu szypułkowego przy ul. Zwycięstwa, zasiedlonego przez 
gatunki chronione. 

Zakupiono rośliny i wykonania nasadzeń na terenie miasta Kąty Wrocławskie, a także nawozy do 
roślin i ziemi uniwersalnej do kwiatów do wykorzystania przy nasadzeniach na terenie miasta Kąty 
Wrocławskie, 
Ochrona powietrza 
Udzielono dofinansowań do realizacji  32 zadań na kwotę łączną 100 505 zł obejmujących:  

• trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym tj. wymianę pieca: na 
gazowy – 11 zadań w Kątach Wrocławskich  9 oraz w Smolcu 2, na elektryczny – 1 zadanie 
– w Kębłowicach  

•  na instalację odnawialnego źródła energii- montaż pomp ciepła – 10 zadań: w Kątach 
Wrocławskich 1, Sadkowie 1, Pełcznicy 2,  Romnowie 2, Sokolnikach 1, Sośnica 1, Gądów 
1, Zachowice 1,   montaż kolektorów słonecznych – 7 zadań: w Kilianowie 1, Sadkowie 1, 
Baranowicach 1,  Sadowicach 1, Nowa Wieś Kącka 3   

Ochrona bezdomnych zwierząt  
 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

• W ramach zadania podpisano umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w 
Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa,  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. Przekazano do schroniska dla zwierząt 12 bezpańskich 
psów i 4 koty. 

• Podpisano umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z :   

• lek. wet. Krzysztofem Nowakowskim, prowadzącym Przychodnię weterynaryjną 
ANIMAL, przy ul. 1 Maja 46 lok. U5 w Kątach Wrocławskich  

• lek. wet. Barbarą Siekierską, prowadzącą gabinet weterynaryjny przy ul. Parkowej 2 w 
Kątach Wrocławskich. 

• Zapewniono opiekę weterynaryjną 6 bezpańskim psom, którym znaleziono nowych 
właścicieli oraz 50 kotom wolnożyjącym poprzez wykonanie bezpłatnej sterylizacji lub 
kastracji. 

• Podpisano umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z Tomaszem 
Jagielskim, prowadzącym działalność gospodarczą „KUBUŚ” Hotel dla zwierząt i 
Cmentarz dla zwierząt „Tęczowy most” w Szymanowie. 

Oświetlenie drogowe 
W przetargu niegraniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia 
drogowego oraz zasilania obiektów gminnych /m.in. świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, 
SUW-y, OSP, monitoring/. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Tauron Sprzedaż S.A. 
oferując 0,2598 zł brutto/kWh (obowiązująca dotychczas stawka: 0,2712 zł/kWh). 
W ciągu roku dokonano bieżących napraw oświetlenia drogowego. Naprawy dotyczyły głównie 
wymiany źródła światła- żarówek sodowych i metahalogenowych (podświetlanie obiektów). 
Wystąpiły też potrzeby związane z wymianą lub naprawą opraw oświetleniowych, słupów, 
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odcinków linii zasilających i szafek zasilających (w tym przypadki wandalizmu lub kolizji drogowej). 
Prowadzone były również prace związane z odnowieniem numeracji słupów poprzez wyklejenie 
numerycznych opisów samoprzylepnych odpornych na warunki atmosferyczne. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300 

• Zapłacono za utrzymanie w należytym stanie lamp i słupów oświetleniowych. 

•  Wykonano oświetlenie dekoracyjne miasta-zostało zakupionych 11 nowych elementów 

dekoracyjnych montowanych na latarniach przy ul. Wrocławskiej oraz w Rynku.  

• Zgodnie z zaleceniem Tauron Dystrybucja wykonano nowe podłączenia elektryczne z 

zabezpieczeniami we wszystkich lampach do przyłączenia dekoracji. 

• Wykonano oprysk środkiem chemicznym na chwasty przyległego terenu do hali targowej. 

� Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Gminny Ośrodek Kultury i sportu otrzymał dotację w wysokości 3 026 000 zł. a Gminnej Bibliotece 

przekazano dotację w wysokości 220 000 zł. W budżecie pozostało 350 000 zł. ponieważ GOKiS nie 

realizował  termomodernizacji budynku z uwagi na nierozstrzygnięcie konkursu przez Urząd 

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

Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach: 
Wojtkowice, Romnów, Bogdaszowice, Czerńczyce, Zachowice, Stoszyce, Zybiszów: rolety okienne, 
sprzęt RTV i nagłośnienie, sprzęt kuchenny i AGD; Sadowice, Sośnica – szafy, stoły, lampy; 
Bogdaszowice, Osiedle nr 5  – namioty; Smolec, Gądów, Wszemiłowice, Samotwór, Skałka – środki 
czystości; Wszemiłowice – gril i mapa świata Rybnica, OS5, Górzyce, Smolec Centrum, Smolec 
Zatorze, Smolec Osiedle - ławostoły 
Zakupiono tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe do miejscowości Gniechowice i Kąty 
Wrocławskie Osiedle nr 5. 
Zakupiono ławki i kosze na śmieci do miejscowości Zabrodzie, Zachowice, Czerńczyce, Rybnica. 
Osiedle nr 1,2,3,i 5 w Katach Wrocławskich. 
Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe i promujące 
zdrowy tryb życia w miejscowościach: Nowa Wieś Wrocławska, Wojtkowice, Pełcznica, 
Bogdaszowice, Czerńczyce, Sośnica, Cesarzowice, Zybiszów, Górzyce, Smolec Osiedle, 
Pietrzykowice, Strzeganowice, Kozłów, Gniechowice, Smolec Zatorze, Sadków, Zachowice, Osiedle 
nr 5, Smolec Centrum, Gądów, Mokronos Dolny, Sadowice, Mokronos Górny, Wszemiłowice, 
Rybnica, Kilianów, Osiedle nr 1, Osiedle nr 4, Kębłowice, Sokolniki, Zabrodzie, Romnów, Małkowice, 
Samotwór, Skałka. 
Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich. 
Wynajem świetlic 
Z wynajmu świetlic zostały zakupione: 

• Sprzęt kuchenny i gospodarstwa domowego – Zabrodzie, Zybiszów, Cesarzowice, 
Wojtkowice, Pełcznica; 

• Żarówki – Gniechowice  

• Firanki, stoły bankietowe – Zabrodzie 

• Zakup kafli – Bogdaszowice 

• Środki czystości, materiały budowlane, krany, farby i pędzle, sprzęt AGD, doposażenie 
kuchni, światełka ozdobne – Małkowice 

• Nagłośnienie – Nowa Wieś Kącka 

• Zakupiono opryskiwacz  i obrzeża chodnikowe do Mokronosu Dolnego. 

• Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprezy kultywującej polskie tradycje ludowe  w 
Gądowie. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300   

• Ułożono kafle na świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach. 

• Zamówiono gotowe potrawy na potrzeby organizacji imprezy kultywującej polskie tradycje 
ludowe  w Gądowie. 

• Dokonano serwisu kosiarki (traktorka) w Romnowie. 
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• Ponadto przeprowadzono coroczny przegląd techniczny budynków świetlic 
wiejskich, przeprowadzono również przegląd, konserwację i drobne naprawy 
sprzętu p.poż. w świetlicach wiejskich. 

Remonty świetlic 

Bogdaszowice  

Wykonano naprawę dachu papowego nad salą główną z wymianą papy (termozgrzewalna) i 
naprawą obróbek blacharskich i ogniomurów. 
Wykonano remont kotłowni i magazynku świetlicy wiejskiej, skucie zawilgoconych tynków 
wykonanie nowych i malowanie. Wykonano naprawę i regulacją pieca. 
Cesarzowice 

Wykonano malowanie z naprawą pęknięć tynków wewnątrz świetlicy. 
Naprawiono podbitkę przy dachu, wymieniono płytki tarasowe przy wejściu. 
Usunięto awarię kabla zasilającego energetycznego do świetlicy, lokalizacja uszkodzonych 
miejsc, mufowanie, i zasypanie wykopów. 
Czerńczyce 

Wykonano remont sali głównej i sali kuźni polegający na demontażu starych listew 
przypodłogowych, ułożeniu paneli podłogowych o klasie ścieralności AC-5, montażu 
nowych listew przypodłogowych sala główna, wymianie paneli i listew przypodłogowych, 
wykonaniu napraw tynków, montażu na ścianie północnej płyt GK na stelażu – malowaniu. 
Wyprowadzono dodatkowy obwód z tablicy bezpiecznikowej, ułożono kabel YDY 3x2,5 
w białym korytku do zasilenia podgrzewacza wody w kuźni. 
Gądów 

Wykonanie sterowania ogrzewaniem elektrycznym z możliwością przełączania na 
sterowanie ręczne 
Gniechowice 

remont korytarza sanitarnego (od Sali głównej do wyjścia tylnego, naprawa uszkodzonych 
tynków, usunięcie wykwitów, odgrzybienie, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów. 
usunięcie awarii zasilania el.- odkopanie uszkodzonych kabli YKY 5 x 35 - świetlica, YKY 5 x 
10 - kuźnia, YKY 5 x 10 - remiza strażacka oraz kabel zasilający od strony przyłącza KLY 4 x 1 
x 70 wykonanie zamontowanie i podłączenie na tylnej ścianie budynku, przy kuchni, szafki 
przyłączeniowej STN 40x58 w izolacjiIP 65, gniazdo 400V 32A, gniazdo herm.230V, el. 
licznik zużycia energii, zabezpieczenia S 303B 32A, S 301B 20A, wyłącznik FR503 63 A 
konserwacja central wentylacyjnych, wymiana filtrów, czyszczenie wymienników 
naprawa z wymianą niektórych elementów pieca – konserwacja 
Kozłów 

Usunięcie awarię - pęknięcie rury wodociągowej w świetlicy wiejskiej.Naprawiono i 
częściowo wymieniono rynnę i rurę spustową. 
Małkowice 

Wykonano uszczelnienie dachu nad częścią wspólną budynku - uzupełniono dachówki, 
uszczelniono dach od wewnątrz. Wykonano przemurowanie ok. 4 m (wys.) komina 
dymowego, wykonano obróbki i uszczelnienia zgodnie z zaleceniami kontrolujących w 
przeglądzie technicznym. Wykonano remont sanitariatów polegający na wymianie drzwi z 
ościeżnicami, wymianie instalacji wodociągowej na nową zaizolowaną. Wymieniono 2 
grzejniki, armaturę, wymieniono pisuar w WC męskim, skuto starą glazurę i ułożono nową, 
pomalowano sufity. 
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Nowa Wieś Kącka 

Rozebrano ok. 3 m nieczynnego komina dymowego będącego w złym stanie technicznym, 
uzupełniono i wymieniono uszkodzone gąsiory, uzupełniono brakujące dachówki karpiówki 
ok. 24m2, wykonano obróbki blacharskie i uszczelnienia. 
Pełcznica 

Wykonano naprawę instalacji elektrycznej. – polegającą na rozdzieleniu obwodu 
3-fazowego do obsługi imprez plenerowych, po wykonanych robotach naprawiono ściany. 
Sadowice 

Wykonano remont sufitu podwieszonego - wymiana stelaża drewnianego na metalowy, 
demontaż sidingu, montaż płyt GK, przy kominku montaż płyt GK ognioodpornych, 
wykonanie izolacji płytami z folią aluminiową, wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie 
sufitu farbą emulsyjną białą, ułożenie ok. 2,00 m2 płytek w łazience.Wykonano montaż 
lamp sufitowych 
Smolec 

Przeprowadzono remont i naprawę instalacji wentylacyjnej – (wymiana filtrów powietrza 
w obu centralach - kuchennej i nad salą, wymiana nagrzewnicy wodnej, wykonanie układu 
glikolowego z płytowym wymiennikiem ciepła, pompą obiegową, napełnienie układu 
glikolem, wykonanie automatyki).Dokonano zakupu i montażu kuchennego okapu 
wyciągowego 

Sośnica 

Wykonano malowanie wnętrz świetlicy z naprawą pęknięć tynków, montaż listew 
przysufitowych. Usunięto awarię - pęknięcie rury na przyłączu wodociągowym do budynku 
świetlicy. Wykonano naprawę posadzki w kuchni, uzupełniono płytki ceramiczne i usunięto 
uszkodzenia powstałe podczas usuwania awarii rury wodociągowej. 

Wojtkowice 

Wykonano remont wraz z dociepleniem ściany wschodniej i ścian przybudówki 
świetlicowej. Naprawiono i wymalowano całość elewacji budynku. 
Zachowice 

Wykonano naprawę – uszczelnienie dachu z obróbkami nad salą główną świetlicy wiejskiej. 
Kąty Wrocławskie 

Wykonano remont -  prace restauratorskie, rzeźby z figurą Św. Jana Nepomucena przy 
kościele w Katach Wrocławskich zgodnie z programem prac konserwatorskich i 
restauratorskich. Zadanie to wykonała firma Euklasis Konserwacja Dzieł Sztuki Maria Gąsior 
ze Skaryszewa, za kwotę 30 806,83 zł. 
Małkowice  

Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby z figurą Św. Jana Nepomucena 
w Małkowicach zgodnie z programem prac konserwatorskich i restauratorskich. Zadanie to 
wykonała firma EUKLASIS Konserwacja Dzieł Sztuki Maria Gąsior ze Skaryszewa, za kwotę 
31 385,91 zł. 
Zadanie powyższe współfinansowane było ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku z dnia 05.05.2016r. Dofinansowanie 
wyniosło 10 000,00 zł. 
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� Kultura fizyczna i sport 
Place zabaw, boiska i tereny zielone 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300   
W ramach tego zadania: 

• uzupełniono piasek w piaskownicach i pod urządzeniami na wszystkich placach zabaw na 
terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie  

• oraz zdemontowano uszkodzone, nie nadające się do remontu urządzenia zabawowe. 
Zakonserwowano również wiaty w miejscowościach Nowa Wieś Kącka i Kąty Wrocławskie ul. 
Okrzei,  

• zamontowano ławki i ustawiono kosze na śmieci  na placach zabaw i  terenach zielonych, 

• zamontowano tablice informacyjne, stojaki na rowery i psie stacje,  

• przeniesiono małe bramki z Nowej Wsi Kąckiej do Krzeptowa, odremontowano domek 
piłkarski w Smolcu. 

W ramach remontów naprawiono uszkodzone urządzenia zabawowe na placach zabaw na terenie 
miasta i gminy Kąty Wrocławskie.   
Fundusz Sołecki i Osiedlowy 
Ze środków pozostawionych do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych zrealizowano: 
Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności 
lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano m.in. obchody Dnia Dziecka, Dożynki, festyny 
rodzinne i integracyjne w 26 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 1 osiedlu w Kątach 
Wrocławskich. Zakupiono słodycze i nagrody. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania 
terenów zielonych w miejscowościach: Sadowice, Wszemiłowice, Sokolniki, Osiedle nr 4, Górzyce . 
Zakupiono rośliny i wykonano nasadzenia-Kilianów, Pietrzykowice, Małkowice, Zachowice – kosy i 
kosiarki ręczne; Kilianów, Nowa Wieś Kącka – kostka brukowa; Kozłów, Strzeganowice, Kębłowice, 
Pietrzykowice, Zabrodzie, Gądów, Szymanów, Zachowice, Romnów, Baranowice, Kilianów, Skałka, 
Sadowice, Wszemiłowice, Bogdaszowice – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek; Kozłów, 
Górzyce, Nowa Wieś Wrocławska, Wszemiłowice – serwis kosiarek; Małkowice, Zachowice – sprzęt 
sportowy; Wykoszono tereny zielone w Wojtkowicach, Krobielowicach, Kębłowicach, Zachowicach, 
Nowej Wsi Wrocławskiej, Gądowie, Zybiszowie. 

 Zakup usług pozostałych paragraf 4300   

• W ramach posiadanych środków od kwietnia do listopada wykoszono 20 placów zabaw 
i 10 boisk na terenie Gminy oraz utrzymano w czystości tereny zielone w Rybnicy, 
Sadkowie, Sokolnikach, Cesarzowicach, Mokronosie Dolnym, Samotworze, Kamionnej, 
Sośnicy, Smolcu, Gniechowicach i na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich. 

• Wykonano nasadzenia roślin i krzewów w Sadowicach, Sokolnikach i Wojtkowicach. 

• Zlecono odmulenie stawu w Kozłowie. 

• W ramach organizowanych spotkań integracyjnych kultywujących polskie tradycje 
ludowe i promujących zdrowy tryb życia, w 26 miejscowościach na terenie Gminy oraz 
na osiedlach w Kątach Wrocławskich dzieci bawiły się na wynajętych dmuchanych 
zamkach i ślizgawkach. 

• Dziewięciokrotnie odkomarzono i odkleszczono rowy w Krzeptowie oraz tereny przy 
lesie i we wsi w Zachowicach. Opłacano obsługę strony internetowej miejscowości 
Smolec. Opłacano serwis internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Kamionna, 
Mokronos Dolny, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Samotwór, Sośnica i Osiedla nr 2 
w Kątach Wrocławskich. 

• Sprzątano ulice w miejscowości Krzeptów. Wyłożono kostką betonową plac pod wiatą 
na ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich oraz odnowiono bramę ceglaną przy wejściu 
na plac zabaw od strony ul. 1Maja w Kątach Wrocławskich. Opłacono faktury za odbiór 
ścieków we wszystkich świetlicach. Wykoszono tereny zielone w Wojtkowicach, 
Krobielowicach, Kębłowicach, Zachowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej, Gądowie, 
Zybiszowie. 

• Zapewniono oprawę muzyczną zabawy dla dzieci na imprezach integracyjnych 
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kultywujących polskie tradycje ludowe i promujących zdrowy tryb życia w 
miejscowościach Sośnica, Zachowice Osiedle nr 5 w Katach Wrocławskich. 

• Wykonano kamień pamiątkowy z okazji 700 lecia Smolca. Wykoszono tereny zielone w 
Wojtkowicach, Krobielowicach, Kębłowicach, Zachowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej, 
Gądowie, Zybiszowie. 

 
     Wykaz wydatków niewygasających z 2015 roku realizowanych w  2016 roku  
 
Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/166/15 z dnia 29.12.2015 roku został ustalony wykaz zadań, których 
realizacja nastąpi w 2016 roku. Łączna wartość zadań to kwota 2 159 706 zł 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki 
rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 etap I i etap II 

Zadanie było kontynuacją etapów zadania z 2015 r., realizowanych we współfinansowaniu  
z Województwem Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Roboty 
przewidziane w zakresie wydatków niewygasających zostały wykonane i odebrane. Wykonawcą 
robót była firma : Bickhardt Bau sp. z o.o. z Siechnic.  

• Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu, nadzór inwestorski 
Budowa drogi była kontynuacją zadania z 2015 r., realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych  
na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę przekazanych przez mieszkańców 
ul. Cisowej w Smolcu. Roboty przewidziane w zakresie wydatków niewygasających zostały 
wykonane i odebrane. Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych 
„Różański” Edward Różański z Wrocławia. Nadzór inwestorski prowadziła firma HASDER 
Przemysław Derkacz z Wrocławia. 

• Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu, nadzór inwestorski 
Budowa drogi była kontynuacją zadania z 2015 r., realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych na 
podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę przekazanych przez mieszkańców ul. 
Głogowej w Smolcu. Roboty przewidziane w zakresie wydatków niewygasających zostały wykonane 
i odebrane. Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych „Różański” Edward 
Różański z Wrocławia. Nadzór inwestorski prowadziła firma HASDER Przemysław Derkacz z 
Wrocławia. 

• Modernizacja drogi w ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich 
Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZP.272.53. 2015 z dnia 22 października 2015r. 
anektowaną w dniu 20 listopada 2015r w zakresie terminu zakończenia robót, zgodnie z wydanym 
przez Starostę Powiatu Wrocławskiego pozwoleniem na budowę. Zakres zadania obejmował 
poszerzenie jezdni w związku z dostosowaniem jej parametrów technicznych do nowych warunków 
terenowych wynikających z rozbudowy terminalu kontenerowego, w szczególności zaś: przełożenia 
krawężników betonowych wraz ze ściekami, dostosowanie istniejących wpustów deszczowych do 
korekty krawężników, demontaż i ponowne zamontowanie ogrodzenia z siatki – granica działki nr 
ewid. 3/4 oraz przeniesienie istniejącej latarni poza skrajnie drogi. Zadanie zakończono protokołem 
odbioru końcowego z dnia 14 stycznia 2016r. Zakres zadania obejmował także nadzór inwestorski. 

• Projekt i realizacja – rozbudowa tras rowerowych 
Wykonany został projekt ścieżki rowerowej od granicy Wrocławia do Smolca wzdłuż  
ul. Chłopskiej. Projekt obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem długości  
ok. 1 km. Ze względu na konieczność wprowadzania zmian podczas prac projektowych 
spowodowanych dostosowywanie projektu ścieżki do przez równocześnie prowadzonych przez 
Powiat Wrocławski prac związanych z przygotowaniem do realizacji przebudowy drogi wraz z 
budową chodnika w ul. Chłopskiej w Smolcu, prace projektowe zostały zakończone w czerwcu 
bieżącego roku. W czerwcu do Starostwa Powiatowego złożone zostało zgłoszenie wykonania robót 
budowlanych. 
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Projekty 
� Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 107188D z droga powiatową 2000D 

(przed Kamionną). 
Gmina Kąty Wrocławskie wspólnie z Powiatem Wrocławskim, będzie finansować realizację 
przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od autostrady A 4 do Mietkowa. Powiat 
Wrocławski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania. 
Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2017-2018. Przebudowa swoim zakresem obejmuje 
również ww. skrzyżowanie. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji projektu, umowa na 
wykonanie projektu została rozwiązana bez wzajemnych roszczeń (w tym finansowych). 

� Budowa świetlicy w Pełcznicy 
Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Pełcznicy została przekazana 
Zamawiającemu w pierwszej połowie 2015roku, jednak dopiero 29 grudnia 2015r  Starostwo 
Powiatowe we Wrocławiu wydało decyzję o pozwoleniu na budowę, która została przekazana 
Zamawiającemu 05 stycznia br. Projektant w umownym terminie uzyskał pozwolenie na budowę (tj. 
do 20.01.2016r.), dlatego 30% wynagrodzenia łącznego brutto zostało zapłacone ze środków 
niewygasających po odebraniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

� Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO w Kątach Wrocławskich 
Zgodnie z umową Zamawiający otrzymał dokumentację projektową rozbudowy budynku biurowego 
przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich na początku grudnia 2015roku, a decyzję o 
pozwoleniu na budowę z końcem stycznia 2016roku. W związku z powyższym 30% wynagrodzenia 
Projektanta zostało zapłacone ze środków niewygasających. 

� Projekt budowy kanalizacji tłocznej Krzeptów – Smolec 
Dokumentacja projektowa wraz decyzją pozwolenia na budowę została odebrana 19.01.016 r. 
Zaprojektowana została nowa przepompownia ścieków w Krzeptowie, z której tłoczone będą ścieki 
do włączenia do kanalizacji przy ul. Chłopskiej w Smolcu. Rurociąg o średnicy 160 mm tłoczyć będzie 
ścieki wzdłuż ul. Głównej w Krzeptowie, ul. Wiśniowej w obrębie Krzeptów i Smolec aż do 
ul. Chłopskiej w Smolcu, na łącznej długości ok. 1850 m. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład 
Projektowy „HAL – SAN” z Wrocławia.Powyższa dokumentacja wraz uzgodnieniami i kosztorysami 
zostały przekazane w dniu 02.03.2016 r. w całości do ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie oraz została 
przeniesiona na Zakład decyzja pozwolenia na budowę.  

� Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 346 na drogę dojazdową położona na działkach nr 
95/2 i 96/4 AM-6 obręb Kąty Wrocławskie. 

Projekt umożliwi zjazd z drogi wojewódzkiej na gminną drogę dojazdową. Projekt został wykonany 
przez Zakład Budowlano Projektowy MARBUD Marka Jakóba z Wrocławia. Projekt zjazdu został 
wykonany i odebrany. 

� Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta 
Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Katy Wrocławskie wraz ich połączeniem w 
ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu. 

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Powyższe zadanie obejmuje 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. W ramach 
środków niewygasających zapłacona została II faktura częściowa za uzyskanie protokołu z narady 
koordynacyjnej (ZUDP). Projekt kontynuowany będzie w II półroczu 2016r. 

� Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
przy ul. Głogowej w Smolcu, dz. nr 168/90. 

W ramach tego projektu zostanie zaprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 
budynku mieszkalnego  w Smolcu, zlokalizowanego przy ul. Głogowej na działce nr 168/90 obręb 
Smolec. Włączenie projektowanego odcinka kanalizacji planuje się do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej biegnącej wzdłuż ul. Akacjowej w Smolcu. Ze względu na brak kompletu uzgodnień w tym 
braku sprzeciwu na wykonanie powyższego odcinka, powyższy projekt został przeniesiony do 
budżetu na 2016r. 
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• Budowa cmentarza w Smolcu 
W związku z rozpoczęciem prac przy budowie cmentarza w Smolcu na początku grudnia 2015r. 
Wykonawca zafakturował roboty, które obejmowały: wykopy pod fundamenty oraz dalej 
fundamenty kaplicy cmentarnej i sanitariatów, część wykopów pod fundamenty ogrodzenia, 
wycinkę drzew z karczowaniem oraz częściową organizację budowy. Pozostały zakres prac 
prowadzony jest w ramach budżetu 2016r. 

• Dostawa sprzętu komputerowego oraz usług wdrożeniowych – niezbędnych dla 
uruchomienia zapasowej serwerowni i rozbudowy środowiska SAN oraz środowiska do 
archiwizacji danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

Zadanie zrealizowano. W ramach realizacji zadania wykonawca dostarczył i uruchomił 
zaawansowane środowisko do przechowywania danych systemu informatycznego UMIG złożone z 2 
macierzy dyskowych IBM Storewize V3700 z uruchomionym mechanizmem replikacji danych oraz 
światłowodowego przełącznika SAN Brocade 300. Nowo urządzenia zostały zintegrowane z 
istniejącym środowiskiem i w efekcie powstała w pełni redundantna sieć SAN obejmująca 
pomieszczenia dwóch serwerowni, a dotychczas wykorzystywana macierz dyskowa została 
wykorzystana jako zasób do systemu archiwizacji danych. Drugim etapem projektu była wymiana 
na nowo dostarczony serwer Lenovo x3650M5 jednego z serwerów w wirtualnym klastrze wysokiej 
dostępności VMware, aktualizacja oprogramowania hypervisora i serwera zarządzającego 
infrastrukturą wirtualną, oraz rozlokowanie serwerów z klastra w dwóch pomieszczeniach 
serwerowni w celu zapewnienia redundancji i wysokiej dostępności w przypadku awarii. 
Wykonawcą była firma Prosystem S.A. z Wrocławia.  

• Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zachowice 
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Actros 1832 do Jednostki 
Operacyjno – Technicznej OSP Zachowice. Samochód zabudowany jest fabrycznie nową zabudową 
przystosowaną do przewożenia kompleksowego sprzętu ratowniczego z kabiną zespoloną na 6 osób 
w kolorze RAL 3000. Wyposażony jest w klimatyzację, silnik wysokoprężny o mocy 320 KM 
napędzany olejem napędowym, zbiornik na wodę 5700 litrów, autopompę, zbiornik na środek 
pianotwórczy o pojemności 600 litrów. 

• Rozbudowa szkoły w Sadkowie o zespół szkolno- przedszkolny 
Biuro projektów przekazało Zamawiającemu dokumentacje projektową jeszcze w 2015 roku, jednak 
pozwolenie na budowę zostało wydane, w umownym terminie, 19 stycznia 2016r. W związku z 
powyższym płatność 30% wynagrodzenia brutto została uregulowana ze środków niewygasających 
po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę 
budynku Szkoły Podstawowej w Sadkowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu w systemie niskoenergetycznym. 

• Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 
W I kwartale 2016 r. została zakończona dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na 

budowę. W ramach przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach 

Wrocławskich planuje się wykonanie robót: odtworzenie istniejącego starorzecza, wykonanie 

ścieżek parkowych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, nowe nasadzenia 

roślinności charakterystyczne dla lasów łęgowych i grądowych, wykonanie małej architektury tj. 

ławek, latarni, koszy na śmieci, tablic informacyjno - edukacyjnych, ścieżki zmysłu, toaletę publiczną 

z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz elektroonergetycznej, nawierzchnię 

utwardzoną w strefie planowanego parkingu wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej. 

• Projekty budowy oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
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: 

- Krobielowicach działka nr 81/2, Gniechowice ul. Porzeczkowa (łącznik), Smolec ul. Parkowa i 
Żródlana, Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna, Sadkówek dz. nr 132, 81/3 (dojście do przystanku 
autobusowego), Samotwór ul. Dębowa, Gniechowice ul. Radosna, Pietrzykowice dz. nr 132/43 
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(łącznik), Czerńczyce ul. Dębowa, Mokronos Górny ul. Fiołkowa oraz Górzyce dz. Nr 61/10 (łącznik), 
Mokronos Dolny ul. Poziomkowa, Zachowice ul. Piwna.  
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; Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna i Południowa. Wykonawca powyższych 
projektów jest Firma Elektrobor Maciej Borowski z Lubania. Projektantowi za nieterminowe 
wykonanie projektów zostaną naliczone kary umowne.  
Stan zaawansowania projektów- na ukończeniu, oczekują na wydanie pozwolenia na budowę.  

• Remont dachu w budynku przy ul. Wspólnej 3 w Romnowie, w którym znajduje się 
świetlica wiejska. 

Wykonano remont dachu polegający na częściowej wymianie krokwi, wymianie ołacenia, założeniu 
folii paro przepuszczalnej, montażu okienek wyłazowych, ław kominiarskich, wymianie 
orynnowania, wiatrownic i całego pokrycia dachówkowego. Po rozliczeniu zadania na dochody 
zwrócono pozostałość w wysokości  113,77 zł. 

• Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego. 
Zakres prac obejmuje projekt 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. Projektant nie wykonał 
projektu w terminie. Zadanie zostało przeniesione do budżetu. Po zakończeniu prac projektowych i 
uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem na dofinansowanie 
realizacji inwestycji ze środków unijnych. Przewidywany termin zgłaszania wniosków o 
dofinansowanie – w październiku 2016 r. W związku z powyższym dokonano zwrotu na dochody 
133.000 zł. 


