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1 Zarządzanie gminą 

 

1.1 Wójt, Sekretarz, Skarbnik 

 
Wójt Gminy Miekinia – Jan Marian Grzegorczyn – wybrany w wyborach 

bezpośrednich 16 listopada 2014 r., zaświadczenie z 20 listopada 2014 r. Gminnej 

Komisji Wyborczej. W 21 pździerniku 2018 r. Jan Marian Grzegorczyn ponownie został 

wybrany w wyborach bezpośrednich na stanowisko Wójta Gminy Miękinia, 

zaświadczenie z 23 października 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej.  

Od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach przyjęć interesantów Wójt przyjał 

200 mieszkańców gminy. 

 

Sekretarz Gminy Miękinia – Małgorzata Dyrda – zatrudniona na podstawie umowy 

o prace od 01 stycznia 2009 r. na czas nieokreślony. 

 

Skarbnik Gminy Miękinia – Czesława Osiecki – powołany na stanowisko uchwałą 

nr XLV/464/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

1.2 Rada Gminy Miękinia 

 

Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 do 16 listopada 2018 r. 

 

 

Imię i nazwisko radnego 

 

Miejscowość 

Adam Zaniewski - przewodniczący Lenartowice 

Eugeniusz Maksylewicz - wice przewodniczący Krępice 

Kazimierz Wilegus - wice przewodniczący Głoska 

Harish Chander Batra  Lutynia 

Katarzyna Lachmann Lutynia 

Tadeusz Kozak Wilkszyn 

Irena Grzywna Brzezina 

Ryszard Czajkowski Gałów 

Roman Gil Pisarzowice 

Bogusław Pochwała Miękinia 

Zbigniew Łakowski Wróblowice 

Anna Giedzińska-Dudek Mrozów 

Kazimierz Kowalski Miękinia 

Tomasz Pinkosz Prężyce 

Grzegorz Czarnecki Źródła 
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Skład Rada Gminy kadencja 2018-2023 od 17 listopada 2018 r. 

 

Imię i nazwisko radnego Miejscowość 

Adam Zaniewski - przewodniczący Lenartowice 

Roman Gil- wice przewodniczący Pisarzowice 

Adam Krzyżanowski Miękinia 

Harish Chander Batra  Lutynia 

Ewelina Karczewska Lutynia 

Monika Szymanowska Wilkszyn 

Cisowski Jarosław Brzezina 

Ryszard Czajkowski Gałów 

Eugeniusz Maksylewicz Krępice 

Kazimierz Wielgus Głoska 

Renata Sadowa Wróblowice 

Anna Giedzińska-Dudek Mrozów 

Kazimierz Kowalski Miękinia 

Tomasz Pinkosz Prężyce 

Grzegorz Czarnecki Źródła 

 

1.3 Jednostki pomocnicze 

 
Na terenie gminy Miękinia zostało powołanych 28 jednostek pomocniczych -  sołectw, które 

zgodnie ze statutem sołectw reprezentuje wybrany w wyborach, sołtys (poniżej zestawienie 

jednostek pomocniczych w gminie i sołtysów pełniacych funkcje w 2018 r.): 

 

Lp. 
Jednostka 

pomocnicza/Sołectwo 

Sołtys 

Imię i nazwisko 

1.      Białków Grzegorz Herbuś 

2.      Błonie Ryszard Długosz 

3.      Brzezina Cisowski Jarosław 

4.      Brzezinka Średzka Teresa Jackowska 

5.      Czerna Stanisław  Pomietło 

6.      Gałów Roman Robaszyński 

7.      Głoska Kazimierz Wielgus 

8.      Gosławice Monika Michnowicz 
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9.      Kadłub Roman Adamczak 

10.  Krępice Eugeniusz Maksylewicz 

11.  Księginice Jerzy Wieczorek 

12.  Lenartowice Lesław Sołtysiak 

13.  Lubiatów Dariusz Wolański 

14.  Lutynia Regina Kulak 

15.  Miękinia Jan Nawłoka 

16.  Łowęcice Anna Błaszczyszyn 

17.  Mrozów Radosław Kamiński 

18.  Pisarzowice Robert Majbroda 

19.  Prężyce Irena Banasiewicz 

20.  Radakowice Teresa Wojnicka 

21.  Wilkostów Bożena Misztowt 

22.  Wojnowice Jerzy  Sobieski 

23.  Wilkszyn Monika Makara 

24.  Wróblowice Małgorzata Żmuda 

25.  Zabór Wielki Beata Pęcherek 

26.  Zakrzyce Jolanta Parysek 

27.  Źródła Zbigniew Prycik 

28.  Żurawiniec Agnieszka Kozera 

 

1.4 Urząd Gminy Miękinia 
 

Urząd Gminy Miękinia jako gminna jednostka organizacyjna relaizuje zadania należące 

do samorządu gminy i działa na podstawie nadanego zarządzeniem nr 144/14 z dnia 

28 listopada 2014 r. regulaminu organizacyjnego, który określa organizacje i zasady 

funkcjonowania urzędu. Urząd jest jednostką budżetową. 
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1.4.1 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Miękinia 
 

Struktura organizacyjna urzędu wynika z wyżej wymienionego regulaminu organizacyjnego. 

W 2018 r. w ramch urzędu funkcjonowały nastepujące referaty: 

 
 Referat Organizacyjny (ORG)      

 Referat Spraw Obywatelskich (SOB)     

 Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (KRO)  

 Referat Inwestycji (RIN)     

 Referat Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego  (GNPP) 

 Referat Finansów i Budżetu (FiB) 

 Referat Rozwoju i  Promocji  (RRiP) 

 Urząd Stanu Cywilnego (USC) 

Samodzielne stanowiska pracy: 

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej (PION)  

 Radca Prawny (RP)       

 Pełnomocnik ds. Strefy Ekonomicznej (PSE) 

 Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej (KGOP)   

 

WÓJT 

SEKRETARZ 

Referat
Organizacyjny

Referat 
Finansów i Budżetu

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
URZĘDU GMINY MIĘKINIA

Referat 
Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu 
Cywilnego

Referat Gospodarki
Nieruchomościami i

Planowania Przestrzennego

Stanowiska
Techniczne

GMINA MIĘKINIA

Referat 
Inwestycyjny

Radca Prawny

SKARBNIK 

Komendant 
Gminnej Ochrony 
Przeciwpożarowej

Referat Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Pełnomocnik ds. 
Strefy Ekonomicznej

Referat 
Rozwoju i Promocji

Pełnomocnik ds. 
Ochrony Informacji 

Niejawnych
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2. Demografia 

 
2.1 Ludność 

Gminę Miękina w 2018 r. zamieszkiwało ponad 15,6 tys. mieszkańców. Jak wynika z danych 

BDL GUS na terenie Gminy widoczny był wyraźny wzrost liczby ludności. W przeciągu 

dekady liczba ludności w Gminie Miękinia wzrosła o ok. 26,1 % z 12 369 w roku 2009 do 

15 608 w 2018 r. Warto przy tym podkreślić, że wzrost liczby ludności w Gminie Miękinia 

nastąpił w czasie gdy nasiliło się w Polsce zjawisko migracji zewnętrznych, skutkujące 

odpływem ludności z kraju. 

Tabela 1. Ludność w Gminie Miękina w latach 2009-2018 

Nazwa 

gminy 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009=100 

Gmina 

Miękina 
12369 13279 13514 13829 14187 14482 14189 14513 15454 15608 126,18 

Źródło: opracowanie na podstawie danych BDL GUS.  

 

Istotne wydaje się spostrzeżenie, że wzrost liczby ludności w Gminie Miękinia ma charakter 

stały (wyjątek stanowi 2015 r.), a co za tym idzie nie jest on wynikiem jednorazowego 

zdarzenia. Przyjmując do analizy liczbę ludności w każdym poprzednim roku jako 

100% łatwo zauważyć, że liczba ludności w Gminie systematycznie rosła.  

 

Struktura demograficzna 

 

Nie tylko wzrost liczby ludności jest istotny, ale również struktura wiekowa mieszkańców 

Gminy. W 2018 r. na obszarze Gminy Miękinia dominowała ludność w wieku produkcyjnym 

(64,5% ponad 10 tys. mieszkańców). W wieku przedprodukcyjnym było 20,7% mieszkańców 

(ponad 3 tys. mieszkańców), a poprodukcyjnym 14,8% (ponad 2 tys. mieszkańców).  

W rezultacie, w Gminie Miękinia wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje 

się korzystnie.  

Ruch naturalny ludności 

 

Korzystna sytuacja demograficzna w Gminie Miękinia jest następstwem pozytywnych 

tendencji w ruchu naturalnym ludności. 

W pierwszej kolejności podkreślić należy utrzymujący się od 2009 r. dodatni wskaźnik 

przyrostu naturalnego, w 2018 r. na terenie gminy liczba urodzonych dzieci wynosiła  

217 dzieci, a liczba zgonów – 122, przyrost naturalny 95 mieszkańców.  

Na sytuacje demograficzną w Gminie Miękina wpływa również utrzymujące się dodatnie 

saldo migracji wewnętrznych. Atrakcyjne położenie Gminy, wysoka podaż gruntów pod 

zabudowę mieszkaniową oraz dostęp do rozwiniętego rynku pracy sprawiły, że Gmina 

skutecznie przyciągała nowych mieszkańców, tym samym nie odczuwała widocznego 

w innych częściach regionu zjawiska wyludniania się obszarów wiejskich.  
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Lp.  MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

Pobyt stały 

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW  

Pobyt czasowy 

1 Lutynia 1831 23 

2 Miękinia 1909 30 

3 Mrozów 1066 16 

4 Łąkoszyce 59 0 

5 Wilkszyn 1653 20 

6 Miłoszyn 47 0 

7 Brzezinka Średzka 627 7 

8 Brzezina 921 16 

9 Wojnowice 183 1 

10 Krępice 514 5 

11 Kokorzyce 133 0 

12 Żurawiniec 334 5 

13 Błonie 314 9 

14 Kadłub 218 5 

15 Źródła 398 3 

16 Białków 240 5 

17 Księginice 390 2 

18 Lenartowice 228 1 

19 Głoska 314 3 

20 Gąsiorów 76 0 

21 Zabór Wielki 150 0 

22 Zabór Mały 21 0 

23 Lubiatów 133 1 

24 Gałów 575 7 

25 Gałówek 44 0 

26 Zakrzyce 96 1 

27 Radakowice 284 5 

28 Wróblowice 981 11 

29 Łowęcice 154 0 

30 Gosławice 153 2 

31 Prężyce 287 2 

32 Wilkostów 113 1 

33 Pisarzowice 692 10 

34 Czerna 131 0 

35 Warzyna 23 2 

36 Głogi 13 0 

37 Przydroże 33 0 

38 Siemichów 17 1 

39 Klęka 59 0 

 
Tabela – liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gm. Miękinia (stan na dzień 31.12.2018 

r.) 

 

Liczba mieszkańców -  stan na 31.12.2018 r.  

Razem na pobyt stały: 15 414 

Razem na pobyt czasowy: 194 
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Lp.  MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

Pobyt stały 

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW  

Pobyt czasowy 

1 Lutynia 1831 23 

2 Miękinia 1968 30 

3 Mrozów 1125 16 

4 Wilkszyn 1700 20 

5 Brzezinka Średzka 627 7 

6 Brzezina 921 16 

7 Wojnowice 183 1 

8 Krępice 647 5 

9 Żurawiniec 334 5 

10 Błonie 314 9 

11 Kadłub 268 6 

12 Źródła 398 3 

13 Białków 240 5 

14 Księginice 413 4 

15 Lenartowice 228 1 

16 Głoska 403 3 

17 Zabór Wielki 150 0 

18 Lubiatów 154 1 

19 Gałów 619 7 

20 Zakrzyce 96 1 

21 Radakowice 284 5 

22 Wróblowice 981 11 

23 Łowęcice 154 0 

24 Gosławice 153 2 

25 Prężyce 287 2 

26 Wilkostów 113 1 

27 Pisarzowice 692 10 

28 Czerna 131 0 

 
Tabela – liczba ludności w sołectwach (stan na dzień 31.12.2018 r.) 
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2.2 Wydane akty stanu cywilnego 

W roku 2018 r. w ramach spraw obywatelskich zostały wykonane następujące czynności 

(zobrazowane liczbowo w tabeli): 

 

Lp. Czynność Ilość 

 

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, 

małżeństwa, zgony) - tryb zwykły i tryb szczególny 

204 

2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, 

zupełnych, na drukach wielojęzycznych) 

 1229 

3. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie 

oświadczeń z USC 

 184 

4. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu 

cywilnego 

 165 

5. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego  766 

6. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego  701 

7. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie  52 

8. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk  6 

9. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na 

pobyt czasowy, stały. Zgłoszenia powrotu z pobytu 

czasowego 

 1310 

10. Nadanie numer PESEL i zmiana numeru PESEL  108 

11. Usuwanie niezgodności 302 

12. Liczba dzieci urodzonych w 2018 zameldowanych na 

terenie gminy 

217 

13. Liczba osób zmarłych zameldowanych na terenie gminy 122 

14. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i dowodów 

osobistych 

 673 

15. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców  262 

16. Wydawanie dowodów osobistych   1683 

17. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu 

osobistego. 

 155 

18. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów 

Osobistych (RDO)  

 194 

19. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców 103 

20. Wnioski CEIDG  566 

21. Potwierdzenie profilu zaufanego  58 
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3. Finanse 
 

Budżet Gminy Miękinia na 2018 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy 

Miękinia Nr XXXVII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwotach: 

* plan dochodów   87.674.385,00 zł. 

w tym, dochody bieżące 67.129.268,90 zł. 

* plan wydatków   101.776.820,00 zł. 

w tym, wydatki bieżące 59.731.869,68 zł. 

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 14.102.435,00 zł. Planowane rozchody budżetu 

Gminy w 2018 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 

obligacji komunalnych stanowiły kwotę 2.037.404,- zł. Suma deficytu budżetowego 

i planowanych rozchodów w kwocie 16.139.839,00 zł.  miała być zrównoważona 

przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 

15.000.000,00 zł.. i planowanym stanem wolnych środków na dzień 01.01.2018 roku 

w wysokości 1.139.839,00 zł. 

W dniu 27 kwietnia 2018 roku organ stanowiący Uchwałą Nr XLI/407/18 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Miękinia dokonał stosownych korekt budżetu, ustalając deficyt budżetu 

gminy na 2018 rok w wysokości 16.499.607,58 zł. gdzie źródłem sfinansowania wydatków 

nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiększonych o kwotę rozchodów 

będą przychody w wysokości 18.537.011,58 zł. na co składają się :  

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 15.000.000,- zł. 

- wolne środki na dzień 01.01.2018r. - 3.537.011,58 zł., o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt.6. 

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich 

kompetencji podjął szereg uchwał, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty 

na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwotach: 

 

* plan dochodów   92.912.986,89 zł. 

w tym, dochody bieżące 71.476.162,14 zł. 

* plan wydatków   109.412.594,47 zł. 

w tym, wydatki bieżące 64.972.442,19 zł. 

Na koniec 2018 roku, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył 

się o 5,98%, a plan wydatków o 7,52%. Powodem zmian planu w stosunku do założeń 

wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu po stronie dochodów 

i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, 

zwrotu podatku VAT rolnikom za paliwo, zadań własnych dofinansowywanych ze środków 

budżetu państwa oraz rozszerzenie i zmiana zakresu realizacji inwestycji w związku 

ze składanymi wnioskami o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych UE 

i rozdysponowaniem stanu wolnych środków na dzień 01.01.2018r., o których jest mowa 

w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 
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3.1 Dochody i wydatki gminy 

 
Dochody 

 
Za 2018 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 90.373.295,-  tj. na 

poziomie 97,27% w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego 

realizacja dochodów kwotowo zwiększyła się o 19.020.052,-zł. tj. o 26,66% .  

Wzrost dochodów w stosunku do wykonania w 2017 roku jest efektem przede wszystkim 

wzrostu wpływów z tytułu dotacji i środków na inwestycje z programów operacyjnych UE 

oraz wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 

oraz udziałów w dochodach BP w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych.  

 

Strukturę wykonania dochodów za 2018 rok obrazuje poniższy wykres. 

 

 
Struktura wykonania dochodów za 2018 rok wg źródeł ich pochodzenia. 

 

Wydatki 

  Realizacja wydatków za 2018 rok zamknęła się kwotą 104.086.496,- zł. co stanowi 

95,13% zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku 

ubiegłego były one wyższe o kwotę 26.578.181,- zł. czyli o 34,29%. Tak duża różnica 

w realizacji pomiędzy rokiem 2018 a 2017 wynika z faktu wzrostu wpływów do budżetu 

z tytułu dochodów własnych jak również środków pochodzących z aplikacji o środki 

pozabudżetowe (fundusze UE i celowe, budżet państwa) oraz zaangażowanie środków 

zwrotnych na zadania inwestycyjne. 

Na niepełną realizację planu wydatków miała wpływ przede wszystkim niska realizacja 

wydatków bieżących bo tylko na poziomie 92,69% zakładanego planu.  

Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia 

poniższy wykres 
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Struktura wykonania wydatków za 2018 rok wg kierunków rozchodów. 

 

3.2 Analiza zadłużenia gminy 
 

 Na dzień 31 grudnia 2018 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu 

wyniosła  - 13.713.201,- zł. Wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym na koniec 

okresu sprawozdawczego deficycie wielkości 16.499.608,- zł..  Zachowując ciągłość 

bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wielkości: 

skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 

2018 roku tych wielkości wyniósł odpowiednio: 36.252.596,- zł. skumulowany niedobór, 

39.039.000,- zł. wielkość zaciągniętych zobowiązań. Tym samym wielkość wolnych środków 

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.786.407,- zł. 

 

 
Wynik budżetu gminy za 2018 rok. 

 Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 15.000.000,- zł., 

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 

dzień 01.01.2018r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej 

kwocie – 3.537.012,- zł. miały być źródłem pokrycia planowanego deficytu (16.499.608,- zł.) 

powiększonego o kwotę rozchodów (2.037.404,- zł.). W wyniku niepełnej realizacji strony 
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wydatków na poziomie 95,13% i realizacji dochodów na poziomie 97,27% zakładanego 

planu, wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym niższym niż zakładano 

o kwotę 2.786.407,- zł. Rozchody budżetu w wysokości 2.037.404,- zł. były pokryte z emisji 

obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,- zł., gdzie pozostała część wyemitowanych 

obligacji w wysokości  10.176.190,- zł. wraz z „wolnymi środkami” na dzień 01.01.2018 r. w 

wysokości 3.537.012,- zł. służyły sfinansowaniu deficytu a pozostała kwota z emisji obligacji 

stanowi stan wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 

01.01.2019r. w kwocie 2.786.407,- zł. 

 W 2018 roku dokonano spłat rat kapitałowych w łącznej kwocie 37.404,- zł. 

zaciągniętych w latach 2011, 2012 i 2014 roku w WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczek oraz 

dokonano wykupu 2.000.000,- zł. wyemitowanych w 2010 roku obligacji komunalnych. 

Wielkość długu na dzień 31 grudnia 2017 roku i zmiany stanu zadłużenia gminy 

w okresie sprawozdawczym i stan długu na 31 grudzień 2018 przedstawia tabela nr 11. 

 
 Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2018 roku. 

 

 Z powyższych danych wynika, iż w 2018 roku zadłużenie gminy zwiększyło się 

o kwotę 12.807.506,- zł. i na koniec grudnia 2018 r. wyniosło 39.039.000,- zł., gdzie kwota 

ta stanowi kapitał do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań zwrotnych (obligacje 

i pożyczki). Wskaźniki relacji długu i obsługi długu do zrealizowanych dochodów w skali 

roku wyniosły odpowiednio: 43,20% i 3,16% i kształtują się w granicach określonych 

prawem ustawy o finansach publicznych. Wymagalne zobowiązania na koniec okresu 
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sprawozdawczego nie wystąpiły, co świadczy o terminowym wywiązywaniu się gminy 

zzobowiązań i utrzymywaniem płynności finansowej gminy w 2018 roku.  

Reasumując: 

 Budżet gminy w 2018 roku zrealizowany został po stronie dochodów w ujęciu 

globalnym o 2,73% poniżej planu , natomiast wydatki w odniesieniu do planu poniżej 4,87% 

założeń na co wpływ miała przede wszystkim niepełna realizacja założeń wydatków 

bieżących i w mniejszym stopniu wydatków majątkowych.  

W trakcie wykonywania budżetu poprzez konsekwentną realizację założeń w zakresie 

poprawy stanu infrastruktury drogowej, oświatowej i komunalnej gmina w oparciu o środki 

własne i zwrotne pozyskiwała w programach unijnych duży odsetek środków z funduszy 

strukturalnych i budżetu państwa. Niemniej jednak, ciągle zmieniająca się sytuacja 

ekonomiczna wymuszała szereg korekt w założeniach wyjściowych budżetu gminy. Stąd też 

dokonano zmian w zakresie planu inwestycyjnego przesuwając realizacje szeregu 

przedsięwzięć w czasie. Realizowane inwestycje finansowano przede wszystkim ze środków 

własnych i pozyskanych w wyniku aplikowania w funduszach unijnych jak i budżecie 

państwa przy wsparciu środkami zwrotnymi. 

W ramach udzielonych przez radę upoważnień (§ 8 uchwały budżetowej) organ 

wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. 

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu wykupu  wyemitowanych w latach 

poprzednich obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 

przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wielkość podjętych zobowiązań 

zwrotnych w 2018 roku i cel ich wydatkowania był zgodny z uchwałami organu 

stanowiącego. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego jak i w okresie spłaty 

zobowiązań oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych 

prawem a ich wielkość pozwala w długoterminowym planowaniu przyjmować udział 

dodatkowych środków zwrotnych na finansowanie przedsięwzięć, dla których nie będzie 

pokrycia w dochodach własnych gminy.  
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4. Promocja 

 
Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie 

marki Gminy Miękinia w oparciu o hasło: “Otwórz sie na zdrowy klimat”. 

Promocja marki gminy Miękinia w 2018 r. realizowana była w następujących obszarach: 

 prowadzenie portalu gminnego www.miekinia.pl, 

 prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook, 

 publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, 

 audycje telewizyjne i radiowe, 

 mecenat gminy (współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty), 

 
W 2018 r. realizowane były następujące zadania związane z wdrażaniem działań 

informacyjno – promocyjnych: 

 

 promowano Gminę Miękinia w mediach o zasięgu lokalnym i regionalnym min.: 

„Roland”, „Ekspress Średzki”, „Ekspress Miejski”, „Gazeta Wrocławska”, „Radio 

Wrocław”, „Radio RMF MAX” , 

 objęto patronatem liczne imprezy odbywające się na terenie Gminy Miękinia 

zarówno o charakterze sportowym, jaki i rekreacyjnym, czy rodzinnym, w ramach 

których zakupiony zostały nagrody rzeczowe, puchary, 

 promowano gminę w trakcie imprez sportowych i plenerowych np.: „Bike 

Maraton”, „Dolnośląski Festiwal Rowerowy”, „Festiwal Lata w Miękini”, 

 podjęto działania w zakresie promocji gminy Miękinia na sportowych imprezach 

wyjazdowych, 

 zakupione zostały gadżety promocyjne: długopisy, ołówki, pendrive, latarki, 

breloki odblaskowe, temperówki, torty z pieluch, 

 zorganizowano pobyt przedstawicieli partnerskiej gminy Schwarmstedt w gminie 

Miękinia, 

 zorganizowano otwarcie kompleksu szkolno – przedszkolnego w Lutyni, 

 podjęto działania promocyjne we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji,  

 współorganizowano wystawę owczarków, 

 zakupiono nagrody z okazji „Święta Policji”, 

 wdrożono program grantowy „Miękińska Inicjatywa Razem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miekinia.pl/
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4.1 Projekty realizowane ze środków zewnętrznych w 2018 r. 

 

 

Tytuł projektu 

 

 

Wartość projektu 

 

Wartość dofinansowania 

Budowa szkoły podstawowej 

w Lutyni wraz z 

wyposażeniem pracowni 

szkolnych w Lutyni i Miękini 

8 824 397,63 4 272 427,84 

RPO WD 2014-2020 

Budowa przedszkola w 

Lutyni 

5 301 808,14 1 602 444,77 

RPO WD 2014-2020 

Budowa żłobka w Lutyni 5 994 379,31 2 815 820,13  

RPO WD 2014-2020 

 

Inwestycja ograniczająca 

indywidualny ruch 

zmotoryzowany w centrum 

Wrocławia poprzez budowę 

P&R w: Miękini, Mrozowie, 

Brzezince Średzkiej i 

Księginicach 

 

3 011 655,37 2 076 307,07 

RPO WD 2014-2020 

Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w gminie 

Miękinia 

10 214 590,22 5 325 440,70 

RPO WD 2014-2020 

Szkolna Akademia 

Umiejętności 

178 075,00 169 082,00 

RPO WD 2014-2020 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie gminy 

Miękinia 

2 029 585,08 950 472,98 

RPO WD 2014-2020 

Nowe miejsca rekreacji w 

gminie Miękinia, w Krainie 

Łęgów Odrzańskich 

303 330,24 193 009,00 

PROW 

Budowa i przebudowa 

zbiorników małej retencji w 

gminie Miękinia 

1 087 201,58 892 713,85 

RPO WD 2014-2020 

Budowa drogi gminnej wraz 

z infrastruktura towarzysząca 

7 472 484,23 3 000 000,00 

„Programu rozwoju gminnej 
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w strefie aktywności 

gospodarczej Kadłub – 

Źródła 

i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” 

 

2 177 045,74 

dotacja LSSE 

 

Przebudowa drogi krajowej 

w zakresie budowy 

skrzyżowania gminnej drogi 

dojazdowej do terenów 

Legnickiej specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – Podstrefy 

Miękinia – z drogą krajowa 

nr 94 w miejscowości Źródła 

3 359 445,28 1 679 722,64 

dotacja LSSE 

 

 

 

4.2 Projekty złożone w 2018 r. 

 

 

Tytuł projektu 

 

 

Wartość projektu 

 

Wartość dofinansowania 

Przebudowa publicznych 

dróg gminnych nr 104 886D 

relacji Wilkostów – 

Brzezinka Średzka i nr 

104 889 D relacji Białków – 

Wilkostów 

6 000 000,00 3 000 000,00 

„Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” 

 

Projekt będzie realizowany w 

2019 r. 

 

Budowa budynku świetlicy 

wiejskiej wraz biblioteką w 

miejscowości Wilkszyn 

999 846,63 500 000,00 

PROW 

 

Projekt będzie realizowany w 

2019 r. 

Budowa otwartych stref 

aktywności w gminie 

Miękinia 

329 426,00 125 000,00 

 

Projekt nie otrzymał 

dofinansowania 

Budowa boiska sportowego 

przy Zespole Szkół w 

Miękini 

958 562,00 150 000,00 

 

Projekt nie otrzymał 

dofinansowania 

 

4.3 Współpraca gminy 
 

Obecnie gmina Miękinia posiada jedno aktywne partnerstwo z niemiecką gmina 

Schwarmstedt. Ponadto gmina należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Łęgów Odrzańskich.  
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4.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Gmina Miękinia realizując cele Programu Współpracy Gminy Miękini z Organizacjami 

Pozarządowymi w 2018 r. udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak 

również pomocy pozafinansowej. Został ogłoszony jeden konkurs, w którym 16 podmiotów 

otrzymało wsparcie na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, kultury oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 216 000 zł. 

W trakcie realizacji Programu Współpracy nie wpłynął żaden wniosek organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie określenia 

kolejnych zadań, nie wymienionych w Programie. Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia 

do realizacji Programu ze strony sektora pozarządowego.  

W 2018 roku Gmina Miękinia współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach oraz wspierała działania na rzecz różnych grup społecznych. Działania te 

nakierowane były w szczególności na zwiększenie aktywności społecznej oraz na ciekawe  

inicjatywy na rzecz mieszkańców. 

Zlecając organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, Gmina może w pełni 

wykorzystać ich potencjał, co z kolei pozwala efektywnie zaspokajać potrzeby lokalnych 

społeczności. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa 

i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty 

i wzajemne relacje z trzecim sektorem. Dzięki dobrej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i dofinansowywaniu przez Gminę realizowanych przez nich zadań 

publicznych, budowane jest na wysokim poziomie partnerstwo między administracją 

publiczną a organizacjami pożytku publicznego. 

Zestawienie przyznanych dotacji: 

Lp. Nazwa 

Oferenta 

Tytuł zadania publicznego Wysokość dotacji 

przyznanych w 2018 r. 

1 LZS 

„SCORPION” 

Krępice 

Upowszechnianie kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji mieszkańców 

Gminy Miękinia 

8 000,00 

2 LKS Piast 

Lutynia 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród mieszkańców Gminy 

  

11 000,00 

3 KS ”Pogoń” 

Miękinia 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród mieszkańców Gminy 

Miękinia 

25 500,00 

4 LZS 

„Zjednoczeni 

Łowęcice 

 

Planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe, 

angażowanie mieszkańców do 

czynnego uprawiania sportu 

21 000,00 

5 LZS „Tęcza” 

Pisarzowice 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu dzieci i młodzieży w 

Gminie Miękinia  

13 000,00 

6 LKS „Czarni” Dzieci, młodzież dorośli – piłka 23 000,00 
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Białków 

 

nożna dla każdego 

7 ULKS 

„BŁYSKAWI

CA” 

Lenartowice 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu turystyki i rekreacji  

mieszkańców Gminy Miękinia 

19 000,00 

8 LKS EKF 

Mechanik – 

Brzezina 

 

Organizowanie szkolenia w piłce 

nożnej zawodników klubu LKS 

EKF Mechanik Brzezina oraz 

przygotowanie i udział w zawodach 

30 000,00 

9 UKS ORLIKI 

Gmina 

Miękinia 

Sportowe pozalekcyjne spędzanie 

wolnego czasu (piłka nożna) oraz 

podniesienie sprawności fizycznej 

dla dzieci w wieku 7-14 lat 

 

13 000,00 

10 LKS Odra 

Głoska 

Z ping pongiem i piłką nożną na co 

dzień – zajęcia sportowo 

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z 

Głoski i przyległych miejscowości 

 

17 000,00 

11 UKP Zorza 

Wilkszyn 

Klasa B  

Zagospodarowanie czasu wolnego 

mieszkańcom Gminy z zakresu 

piłki nożnej 

8 000,00 

12 UKKS 

Basketomania 

Koszykówka w Gminie Miękinia 

 

5 000,00 

13 Akademia 

Tenisa 

Stołowego 

Wang Lutynia 

Trenuj z Olimpijczykiem – zajęcia 

sportowo –rekreacyjne w tenisa 

stołowego 

3 500,00 

14 PZW Koło 

OKOŃ 

Popularyzacja sportu wędkarskiego 

wśród dzieci i młodzieży gminy 

Miękinia w 2018 r.  

3 000,00 

15 Związek 

Harcerstwa 

Polskiego, 

Chorągiew 

Dolnośląska, 

Hufiec im. 

Tadeusza 

Kościuszki w 

Środzie 

Śląskiej 

Kampania Bohater i doposażenie 

harcówki 

8 000,00 

16 

 
Stowarzyszenie 

OSTOJA ” na 

Rzecz Osób z 

Niepełnos 

praw-nościami 

Organizacja dowozu dla 

uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Środzie Śląskiej 

 

 

 

8 000,00 
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4.5 Dotacje na prace konserwatorskie 
W gminie jest wiele obiektów zabytkowych, które ujęte są w rejestracjach zabytków 

ruchomych oraz nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 

we Wrocławiu. Spośród nich do najcenniejszych należą kościoły, których w gminie Miękinia 

jest dwanaście. Od wielu lat gmina udziela dotacji na remonty obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 70 proc. kosztów 

inwestycji. Dzięki dotacjom w zabytkowych kościołach zostały wykonane prace, które 

przywróciły dobrą kondycję i zapobiegły ich degradacji. W 2018 r. roku Rada Gminy 

Miękinia zatwierdziła uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków dla obiektów zabytkowych wskazanych w tabeli: 

 
 

Lp. 

 

Nazwa 

Oferenta 

 

Tytuł zadania publicznego 

 

Wysokość dotacji przyznanych w 

2018 r. 

 

1 Parafia 

Rzym.-Kat. 

pw. 

Narodzenia 

NMP w 

Miękini 

Remont wnętrza kościoła parafialnego 

pw. Narodzenia NMP przy ul. 

Kościelnej 2 w Miękini 

73 746,00 

2. 

 
Parafia 

Rzym.-Kat. 

pw. Św. 

Wawrzyńca w 

Wilkszynie 

Wykonanie I etapu remontu organów 

piszczałkowych w kościele pw. Św. 

Wawrzyńca, ul. Szkolna 1, Wilkszyn 

24 000,00 

 

4.6 Program grantowy pn. „Miękińska Inicjatywa Razem” 

Program grantowy pn. „Miękińska Inicjatywa Razem” został wprowadzony Zarządzeniem nr  

69/14 Wójta Gminy Miękinia z dnia 2 lipca 2014 r., zmieniony Zarządzeniem nr 58/18 Wójta 

Gminy Miękinia z dnia 24 kwietnia 2018 r.  W roku 2018 w budżecie gminy Miękinia 

zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 165 000,00 zł. Konkurs został ogłoszony 26 kwietnia 

2018 r., nabór wniosków trwał do dnia 17 maja 2018 r.  Do programu przystąpiło 27 podmiotów, 

udzielono wsparcia na łączną kwotę 156 018,30 zł. W ramach programu „Miękińska Inicjatywa – 

Razem" wspierane były projekty, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra 

wspólnego. Program był prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, radach 

sołeckich, które podjęły wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Przedmiotem konkursu grantowego było wsparcie rzeczowe w postaci materiałów 

budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług niezbędnych 

do realizacji projektu. Materiały budowlane, narzędzia, przedmioty rzeczowe oraz usługi 

zostały zakupione przez Gminę Miękinia i przekazane organizacjom realizującym wybrane 

projekty. Zgodnie z regulaminem konkursu, wnioskodawcami były organizacje pozarządowe, 

kluby sportowe wpisane do rejestru prowadzonego przez starostę mające siedzibę i realizujące 

swoje działania na terenie gminy Miękinia oraz rady sołeckie reprezentowane przez sołtysa. 

Wszystkie projekty zostały zrealizowane i rozliczone w wymaganym terminie tj. 15 listopada 

2018 r. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia  

24 

Wnioskodawca Tytuł zadania 

Wysokość 

przyznanej dotacji 

 

RS Czerna 

Aktywność i rekreacja na świeżym powietrzu - 

III etap 6 000,00 

RS Żurawiniec 

Budowa siłowni zewnętrznej alternatywnego 

miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku 

mieszkańców 6 000,00 

RS Zabór Wielki 

Na sportowo i wesoło - kontynuacja projektu z 

2014, 2016 i 2017 r. 6 000,00 

RS Krępice Na sportowo, zdrowo i wesoło 6 000,00 

RS Gosławice Siłownia zewnętrzna 6 000,00 

RS Wojnowice 

Aktywność i rekreacja na świeżym powietrzu - II 

etap 6 000,00 

RS Łowęcice 

Doposażenie miejsca rekreacji sportowo-

ruchowej dla mieszkańców 6 000,00 

Mrozowskie 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Środowiska 

Lokalnego Mrozovia 

Podniesienie standardu altany w Mrozowie 

poprzez budowę i instalację ławek oraz stołów 6 000,00 

RS Źródła Doposażenie terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej 6 000,00 

RS Wilkostów Budowa wiaty otwartej przy placu zabaw 6 000,00 

Stowarzyszenie 

Zaborowa Kraina 

Centrum wsi jest naszą wizytówką - kontynuacja 

projektu z 2014, 2016 i 2017 r. 6 000,00 

RS Lutynia Lutynia plac zabaw 3 690,00 

RS Brzezinka 

Średzka 

Aktywizacja sportowa mieszkańców - budowa 

siłowni zewnętrznej 5 990,10 

LZS Zjednoczeni 

Łowęcice 

Wykonanie pierwszego etapu nawodnienia płyty 

boiska w Łowęcicach 6 000,00 

LKS Czarni Białków 

Utwardzenie oraz oświetlenie miejsc 

parkingowych 6 000,00 

RS Wróblowice 

Zielono nam! - urządzenie terenu rekreacyjnego 

we Wróblowicach 5 843,50 

RS Białków Bezpieczny teren świetlicy 3 000,00 

RS Zakrzyce Siłownia zewnętrzna 5 990,10 

ULKS Błyskawica 

Lenartowice Wiata dla zawodników rezerwowych 5 960,00 

RS Lenartowice Droga na obiekt rekreacyjno - sportowy  5 835,00 

RS Miękinia Dodatkowe zadaszenie wiaty na ognisko 6 000,00 

RS Preżyce Altana - II etap 6 000,00 

RS Radakowice Siłownia zewnętrzna 5 990,10 

RS Gałów Na sportowo  6 000,00 

RS Pisarzowice 

Aktywność i rekreacja sportowa - siłownia 

zewnętrzna 5 719,50 

RS Wilkszyn Altana  6 000,00 
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RS Księginice 

Wspólnymi siłami zmieniamy wizerunek placu 

zabaw w centrum wsi Księginice poprzez 

budowę siłowni zewnętrznej 6 000,00 

Razem 156 018,30 

 

4.7 Zarządzanie informacją 

 

Gmina Miękinia od lat prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze rozwiązania 

teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Rok 2018 to również rozwój zasobów informatycznych gminy Miękinia. Wdrożono kolejne 

rozwiązania informatyczne, których celem było usprawnienie komunikacji z mieszkańcami. 

Szczególny nacisk położono na kwestię unowocześnienia oraz ujednolicenia infrastruktury 

informatycznej wykorzystywanej przez Gminę Miękinia i podległe jednostki. 

Serwisy internetowe 

 

Prowadzone sa następujące serwisy intwernetowe: 

 

 miekinia.pl – gminny portal z aktualnościami, 

 bip.miekinia.pl – Biuletyn Informacji Publicznej, 

 platnosci.miekinia.pl – platforma do przeglądania i opłacania opłat i podatków, 

 miekinia.e-geoportal.pl – System Informacji Przestrzennej - wgląd do map, zdjęć, 

orfotofomap, informacji o gospodarce przestrzennej. 

 

Elektroniczne usługi publiczne: 

 

Gmina Miękinia realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia komunikacji 

z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Sukcesywnie 

zwiększa się liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) udostępnianych przez 

Urząd Gminy miękinia i inne jednostki. Poza usługami centralnymi takimi jak ePUAP, 

ŹRÓDŁO, CEIDG czy Emp@tia, możliwe jest elektroniczne załatwienie sprawy w Urzędzie 

Gminy Miekinia poprzez formularze na platformie ePUAP . 

 Deklaracja na podatek leśny, 

 Deklaracja na podatek rolny, 

 Informacja w sprawie podatku leśnego, 

 Informacja w sprawie podatku rolnego, 

 Pismo ogólne do urzędu, 

 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
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 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 

 Deklaracja na podatek od nieruchomości, 

 Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, 

 Nadanie numeru porządkowego budynku, 

 Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, 

 Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Inne usługi 

 platnosci.miekinia.pl – przeglądanie i opłacanie opłat i podatków, 

 obywatel.gov.pl – usługi z zakresu dowodów osobistych, aktów notarialnych 
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4.8 Gminny Program rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii 
 

Kluczową rolę w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania 

narkomanii odgrywa samorząd gminy, który na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

487 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1030 ze zm.) jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów alkoholowych 

społeczności lokalnej. 

Wypełniając postanowienia ww. ustawy Rada Gminy Miękinia w drodze uchwały 

nr XXXVII/353/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018 na mocy, którego przyjęto realizację ustawowych zadań.  

W danym okresie realizacja ustalonych zadań odbywała się zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem.  

Jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego jest dbałość o dostępność terapii 

uzależnień od alkoholu dla mieszkańców gminy. Jednakże, aby osoba uzależniona osiągnęła 

efekty terapii uzależnienia od alkoholu tj. uzyskanie świadomości choroby alkoholowej, 

wglądu w jej mechanizm musi wcześniej zostać zmotywowana do podjęcia terapii. Było 

to jednym z priorytetowych zadań pracowników zatrudnionych w Gminnym Punkcie 

Konsultacyjnym ( doradca prawny, psycholog, terapeuta uzależnień).  

Punkt Konsultacyjny w Miękini jest pomostem łączącym mieszkańców danego terenu, 

na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej z zakładem lecznictwa odwykowego. 

W punkcie porad udzielali specjaliści: psychoterapeuta uzależnień, psycholog oraz doradca 

prawny. Doradca przyjmował w każdy czwartek miesiąca w godz. 10.30-16.30. W danym 

okresie łącznie 95 osób skorzystało z porad z różnego zakresu prawa. Przedmiotem 

konsultacji była najczęściej wykładnia prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy, 

prawa karnego i in. Psycholog przyjmuje w każdy wtorek i czwartek miesiąca w godz. wt.-

15.00-19.00, czw.-16.30-19.30, psycholog udzielił w tym okresie 234 porad. Psychoterapeuta 

przyjmuje w środy od 7.30-13.00 i piątki 8.30-11.00 i w pierwszym półroczu udzielił pomocy 

87 osobom. Usługi psychoterapeutyczne i terapeutyczne świadczone są w punkcie oraz 

w miarę potrzeby w terenie, miejscu zamieszkania potrzebującego. 

Gmina ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie podejmowania działań 

profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Od marca do końca kwietnia w szkołach podstawowych przeprowadzono spektakle 

profilaktyczne dla najmłodszych uczniów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół, 

w czerwcu br. została podpisana również umowa na realizację warsztatów w szkołach. 

Tematyka warsztatów obejmowała problemy uzależnień od narkotyków, dopalaczy 

po papierosy i alkohol. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z mówiące o agresji 

rówieśniczej i o tym jak panować nad emocjami. Warsztaty dedykowanie były do młodzieży 

szkolnej, rodzicom oraz kadrze szkolnej, a ich realizacja trwała od września 2018 roku do 

grudnia, we wszystkich szkołach na terenie gminy.  Ponad to we wszystkich szkołach zostały 

przeprowadzone spektakle profilaktyczne, a w szkole w Miękini odbył się koncert 

profilaktyczny dla młodzieży, który poprowadził Gabriel Fleszar. 
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Atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży stanowi ważny element 

profilaktyki uzależnień. Od marca do czerwca realizowane były zajęcia nauki pływania  

w ramach kolejnej edycji projektu ”Umiem pływać” w szkole podstawowej w Miękini a od 

września do listopada w szkołach podstawowych w Lutyni i Pisarzowicach. Łącznie z zajęć 

nauki pływania w 2018 roku skorzystało 90 uczniów. Do realizacji projektu zatrudniono 

opiekunów, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi w czasie dowozów na basem i powrotu do 

szkoły.  

Placówki oświatowe zostały wsparte o materiały profilaktyczne, zakupione materiały 

multimedialne i książki omawiają problemy uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu.  

 

 

Zestawienie wydatków w 2018 r.: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa kosztu 

 

Kwota 

 

1. Zakup Materiałów multimedialnych przekazanych do 

szkół na terenie gminy 

1 439,00 

2. Koncert profilaktyczny – szkoła w Miękini 5 100,00 

3. Spektakle profilaktyczne 1 350,00 

4. Realizacja warsztatów profilaktycznych we wszystkich 

szkołach na terenie gminy 

 6 000,00 

5. Projekt „Umiem pływać” 5 970,00 

6. Realizacja prac Gminnej Komisji 6 800,00 

7. Wynagrodzenie radcy z Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego 

15 120,00 

8. Wynagrodzenie psychologa z Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego 

14 400,00 

9. Wynagrodzenie psychoterapeuty z Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego 

18 660,00  

10. Badanie biegłego sądowego  400,00 

11. Place zabaw 140 986,88 

12. suma 215 825,88 
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5 Oświata i wychowanie 

5.1 Stan organizacji i baza lokalowa w placówkach oświatowych 

i żłobkach 

Organizacja pracy szkół, przedszkoli i żłobków opierała się na arkuszach organizacyjnych 

zatwierdzonych przez Wójta Gminy Miękinia. Szkoły realizowały podstawy programowe 

kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie 

z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. 

W roku 2018 Gmina Miękinia było organem, który do sierpnia prowadził 2 przedszkola 

publiczne, 3 szkoły podstawowe w tym 2 z oddziałami gimnazjalnymi, oraz jeden żłobek. 

We wrześniu powstały dwie nowe jednostki  publiczne przedszkole i żłobek w miejscowości 

Lutynia. 

Wydatki jakie poniosła gmina na oświatę i wychowanie (obejmującą przedszkola szkoły 

podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi) a także ochronę zdrowia (żłobki) w roku 

2018 wyniosła  21.667.167,00 zł, co stanowiło 19,8% wydatków gminnych. Kwota jaką 

gmina poniosła na wydatki związane z inwestycjami oświatowymi to 13.444.629,95 zł 

(budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lutyni, budowa Szkoły Podstawowej 

w Pisarzowicach, budowa Sali sportowej w Pisarzowicach), stanowi to 12,3% budżetu gminy. 

Subwencja i dotacje jakie otrzymała gmina na funkcjonowanie placówek oświatowych 

i żłobków 13.089.503,23zł, czyli 60% wydatków bieżących jakie gmina poniosła 

na funkcjonowanie placówek oświatowych. 

W roku 2018 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i oddziałach 

gimnazjalnych w marcu było zatrudnionych 181 nauczycieli natomiast we wrześniu 202, 

którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikację. 40% całej kadry pedagogicznej stanowią 

nauczyciele dyplomowani, 27% to nauczyciele mianowani 30% to nauczyciele kontraktowi, 

pozostałe 3% stanowią nauczyciele stażyści. W administracji i w obsłudze placówek 

oświatowych i zdrowotnych łącznie pracowało 105 osób. 

Różnica w zatrudnieniu między początkiem roku a końcem roku jest znaczna. W marcu 

w szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 181 nauczycieli i 76osób w obsłudze. 

Natomiast pod koniec roku w placówkach było zatrudnionych 202 nauczycieli oraz 111 osób 

w obsłudze. Wzrost zatrudnienia wynika z rozbudowy placówek w Lutyni i Pisarzowicach. 

5.2  Żłobki – opieka nad dziećmi do lat 3 

W roku 2018 r. na terenie gminy Miękinia zwiększyła się liczba żłobków. Do września 

funkcjonował jeden żłobek publiczny z 25 miejscami i jeden klub dziecięcy na 16 miejsc. 

Od września uruchomiony został dodatkowy publiczny żłobek w Lutyni na 48 miejsc, oraz 

jeden niepubliczny żłobek na 50 miejsc. Łącznie gmina dysponuje 73 miejscami 

w placówkach publicznych i 50 w placówkach niepublicznych. W żłobkach publicznych było 

zatrudnionych łącznie 22 osoby, które sprawowały opiekę i zajmowały się sprawami 

bieżącymi tzn. sprzątanie, przygotowywanie posiłków, administracja itp. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia  

30 

Na utrzymanie żłobków publicznych gmina wydała 581.698,78 zł ( 378.182,64 zł – żłobek 

w Pisarzowicach, 203.516,14 zł – żłobek w Lutyni). Na utrzymanie placówki w Lutyni gmina 

otrzymała dofinansowanie z programu ,,Dolnośląskie żłobki w wysokości 106398,00zł.  

Kwota jaką gmina poniosła, na udzielenie dotacji dla placówek niepublicznych z terenu 

gminy Miękinia wyniosła 31268,24zł (16631,04 zł – klub dziecięcy, 14637,20 zł – żłobek 

niepubliczny).  

Wysokość dotacji, o którą mogły wnioskować podmioty, wynosiła 11,36zł dziennie 

na dziecko w klubie a 15,91 zł dziennie na dziecko w żłobku. 

5.3  Przedszkola 

Na terenie gminy Miękinia w 2018 roku do września funkcjonowały 2 przedszkola Publiczne 

i 2 oddziały przedszkole przy szkole podstawowej. Od września funkcjonują 3 przedszkola 

publiczne i 2 oddziały przedszkolne. W każdym Zespole Szkolno – Przedszkolnym znajduje 

się 9 oddziałów przedszkolnych  do których uczęszczało 640 wychowanków.  Od września 

liczba dzieci uczęszczająca do przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia 

wzrosła o 170 osób. Przedszkola Publiczne funkcjonują w 6 budynkach  

w 3 miejscowościach. 

Na terenie gminy funkcjonują również 2 przedszkola niepubliczne, które dysponują łącznie 

110 miejscami ( niepubliczne przedszkole w Mrozowie – 50 miejsc, niepubliczne przedszkole 

we Wróblowicach 60 miejsc). Dodatkowo do września w miejscowości Lutynia funkcjonował 

niepubliczny punkt przedszkolny na 25 miejsc. 

Koszty jakie poniosła gmina na funkcjonowanie w/w placówek przedstawia tabela nr 1. 

Tabela. 1. Koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli 

Lp. Nazwa 

placówki 

Organ 

prowadzący 

Ilość 

dzieci 

Koszty 

gminy w zł 

statut 

1 Przedszkole 

Publiczne w 

Pisarzowicach 

Gmina 

Miękinia 

210 1.740.127,75 Przedszkole 

Publiczne 

2. Przedszkole 

Publiczne w 

Lutyni 

Gmina 

Miękinia 

182 779.845,43 Przedszkole 

Publiczne 

3. Publiczne 

Przedszkole w 

Miękini 

Gmina 

Miękinia 

202 2.337.268,06 Przedszkole 

Publiczne 

4. Niepubliczne 

Przedszkole 

Mrozów 

,,Sasanka” 

Stowarzyszenie 

,,Mrozovia” 

44 331.138,77 Przedszkole 

niepubliczne 
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5. Niepubliczne 

Akacjowe 

Przedszkole we 

Wróblowicach 

Paulina 

Matkowska 

40 213.962,11 Przedszkole 

niepubliczne 

6. Punkt 

Przedszkolny ,, 

Chatka 

Małolatka” 

Agnieszka 

Gawlińska 

18 77.551,23 Punkt 

przedszkolny 

niepubliczny 

7.  Oddział ,,O” w 

Szkole 

Podstawowej w 

Lutyni Gmina 

Miękinia 

Gmina 

Miękinia 

47 172.896,75 Oddział 

publiczny 

Suma 5 652 790,10 

 

Dotacja jaką otrzymała gmina z budżetu Państwa na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w 2018r wyniosła 482 240,00 zł. Wpływy z opłat ponoszonych przez 

rodziców (wyżywienie i opłata za pobyt) 366.668,90 zł. 

5.4  Szkoły Podstawowe i oddział gimnazjalne 

Gmina Miękinia prowadzi 3 szkoły podstawowe w miejscowościach Miękinia, Pisarzowice 

i Lutynia. Przy szkołach w Miękini i Lutyni do 31 sierpnia 2019r roku funkcjonują oddziały 

gimnazjalne. We wrześniu 2018 roku do szkół podstawowych łącznie uczęszczało 1360 

w tym ( 507 – Miękinia, 356 – Lutynia, 497 – Pisarzowice). Do oddziałów gimnazjalnych 

uczęszczało 100 wychowanków ( 64 – do Miękini, 36 – do Pisarzowic). W porównaniu 

z rokiem poprzednim można zauważyć wzrost wychowanków w naszych Szkołach o 145 

osób, jest to wynik intensywnej rozbudowy naszej gminy, w szczególności okolic Lutyni, 

Wilkszyna oraz Brzeziny. 

Tabela 2 Ilość uczniów w roku 2017 i 2018 w poszczególnych placówkach  

Lp.  Wyszczególnienie 

Liczba 

oddziałów 

2017 rok 

Liczba 

uczniów w 

2017 roku 

Liczba 

oddziałów 

2018 rok 

Liczba 

uczniów w 

2018 roku 

1. Szkoła Podstawowa w Miękini  ul. 

Szkolna 2 
22 451 

25 507 

3. Szkoła Podstawowa w 

Pisarzowicach  ul. Szkolna 3a 
20 411 

24 497 

4. Szkoła Podstawowa w Lutyni ul. 16 271 18 356 
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Szkolna 7 

  Razem 58 1133 67 1360 

5. Oddziały gimnazjalne w Miękini 

ul. Szkolna 2 
6 124 

3 64 

6. Oddziały gimnazjalne  w Lutyni 

ul. Kościuszki 40 
3 58 

2 36 

  Razem 9 182 5 100 

  Ogółem 67 1315 72 1460 

W roku 2018 r. na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie szkół z terenu gminy Miękinia 

poniesione zostały wydatki w wysokości 14.105.283,00 zł (wydatki na poszczególne 

placówki obrazuje tabela 3). Wysokość subwencji jaką otrzymała gmina na funkcjonowanie 

szkół wyniosła 12.552.427,00 zł co stanowi 89% całości wydatków, jakie gmina ponosi 

w związku z funkcjonowaniem publicznych szkół. 

Tabela 3. Wysokość wydatków. 

Lp. Szkoła Wydatki ogółem 

w zł 

Wynagrodzenia w 

zł 

Razem w zł 

1. Szkoła Podstawowa 

w Miękini 

990.074,33 5.366.347,65 6.356.421,98 

2. Szkoła Podstawowa 

w Pisarzowicach 

608.598,26 3.349.741,89 3.958.340,15 

3. Szkoła Podstawowa 

w Lutyni 

519.650,37 3.270.870,50 3.790.520,87 

 2.118.322,96 11.986.960,04 14.105.283,00 

W kwietniu 2018 r.  uczniowie III klas gimnazjalnych przystąpili do egzaminu. Egzamin 

składał się z 3 części, w których to wyróżniono zakresy a w przypadku języka obcego 

nowożytnego – poziomy. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne 

zestawy zadań z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, w części matematyczno 

- przyrodniczej wyodrębniono zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów 

przyrodniczych: chemii, biologii, geografii i fizyki. W trzeciej części egzaminu rozwiązywali 

zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym albo 

na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin miał określić w jakim stopniu uczeń 

opanował umiejętność w obszarach takich jak: krytyczne myślenie, precyzyjne rozumowanie 

oraz analizowanie przebiegu zjawisk. 
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Wyniki nauczania w szkołach z terenu gmina Miękinia, generalnie wypadają dobrze 

w porównaniu z województwem. W gminie bardzo dobrze wypadł egzamin gimnazjalistów 

uczęszczających do szkoły w Lutyni. 

Tabela 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego roku 2018. 

 Część 

humanistycz

na 

Część 

matematyczno                            

-przyrodnicza 

Część z języka obcego 

 

Języ

k 

pols

ki 

Histo

rii + 

wos 

Mate

mat. 

Przedmi

oty 

przyrod

nicze 

Poziom 

podstaw

owy 

(język 

angielski

) 

Poziom 

podstawow

y 

(język 

niemiecki) 

Poziom 

rozszerzony 

(język 

angielski) 

Poziom 

rozszerzo

ny 

(język 

niemiecki

) 

Wy

nik 

(%) 

Wyni

k (%) 

Wyni

k (%) 

Wynik 

(%) 

Wynik 

(%) 

 Wynik (%)  

G
im

n
a
zj

u
m

 

L
u

ty
n

ia
 74,5 67,8 62,6 66,8 75,1 - 61,5 - 

G
im

n
a
zj

u

m
 

M
ię

k
in

ia
 62,2 57,4 49,0 59,7 65,0 54,1 37,7 22,1 

g
m

in
y

 

65,9 60,5 53,1 61,8 68,8 54,1 48,3 22,1 

w
o
je

w
ó
d

zt
w

o
 

67,2 57,9 50,6 55,1 68,7 52,5 53,2 36,6 

 

5.5  Stypendium motywacyjne 

Od 2016 roku w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży, Wójt Gminy przyznaje stypendia motywacyjne dla zdolnych uczniów, wysokość 

stypendium wynosi do 400 zł dla ucznia szkoły podstawowej i do 500 dla ucznia gimnazjum. 

Stypendium przyznawane jest 2 razy do roku. W 2018 r. po pierwszym półroczu roku 

szkolnego stypendium otrzymało 8 uczniów, w drugim półroczu liczba ta zwiększyła się 

i wyniosła 51 uczniów. Łącznie wydano na stypendia 14 750, 00 zł. 
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5.6  Dowozy uczniów 

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu 

dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach.  

W roku 2018 średnio do wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miękinia było 

dowożonych, 1048 uczniów z czego: 

166 – Szkoła Podstawowa w Lutyni  

448 – Szkoła Podstawowa w  Pisarzowicach  

441 – Szkoła Podstawowa w Miękini  

Koszty jakie poniósł organ w 2018r. związane z zakupem biletów  dla uczniów 

dojeżdżających do szkół na terenie naszej gminy to 596.136,61 złotych.  W roku 2018 było 

zgłoszonych do dowozu 27 uczniów niepełnosprawnych, z czego 14 osób było dowożone 

busem wynajętym przez Gminę, 13 uczniów było dowożone przez rodziców z którymi były 

zawarte umowy na dowóz uczniów, dla 1 osoby został wykupiony bilet w regularnych liniach. 

W związku z w/w dowozami dzieci niepełnosprawnych Gmina Miękinia poniosła koszty 

w wysokości 316.874,29 zł.  

W roku 2018 gmina poniosła koszty w wysokości 14.496,54 zł na dowóz uczniów na turnieje, 

wyjazdy organizowane przez szkołę oraz wycieczki na półkoloniach.  

5.7  Programy realizowane w placówkach oświatowych 

5.7.1 Programy rządowe 

,,Owoce w szkole” i ,,Mleko w szkole” to programy, które zapewniły dzieciom z klas I-III 

owoce oraz mleko w szkole, celem ukształtowania wśród dzieci trwałego nawyku spożywania 

zdrowej żywności. 

,,Aktywna tablica” – program mający na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

W roku 2018 przystąpiły do programu Szkoła Podstawowa w Miękini i Szkoła Podstawowa 

w Pisarzowicach. 

,,Mały Mistrz” – program realizowany był w klasach I-III jego założeniem było 

upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci. Nauczyciel wybiera daną dyscyplinę 

zgodnie z możliwościami, warunkami atmosferycznymi oraz własną inicjatywą. W roku 2018 

w programie uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Lutyni. 

"Mali Wspaniali" - to program ogólnorozwojowy dla dzieci przedszkolnych, w starszych 

grupach wiekowych odbywały się dodatkowe zajęcia sportowe raz w tygodniu po 30 minut. 

Na rozpoczęcie i zakończenie programu dzieci były poddawane testom sprawnościowym aby 
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za pomocą cyfr pokazać zwiększenie ich sprawności. W projekcie brało udział Publiczne 

Przedszkole w Miękini.  

,,100 Mega na 100-lecie niepodległości” -  założeniem programu jest podłączenie każdej 

szkoły do szybkiego, szerokopasmowego internetu. Wszystkie szkoły z terenu gminy 

przystąpiły do programu. 

,,Umiem pływać” - Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa 

w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność 

fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program kierowany był do 

dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu było korygowanie wad 

postawy oraz nauki pływania. W programie brały udział wszystkie szkoły z terenu gminy. 

,,Szkolny Klub Sportowy” -  program skierowany do uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności 

fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia prowadzone w ramach 

Programu odbywały się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.  

,,Maluch Plus” 2018 – założeniem tego programu było między innymi udzielenie dotacji 

dla żłobków na ich bieżące utrzymanie. W roku 2018, gmina na ten cel otrzymała dotację 

w wysokości 43 200,00 zł. 

5.7.2 Projekty unijne 

,,Szkolna Akademia umiejętności” – projekt realizowany był w Szkołach Podstawowych 

w Miękini i Pisarzowicach, jego założeniem było przeprowadzenie zajęć z języka 

angielskiego i niemieckiego w 4 grupach w każdej ze szkół: 

-  zajęcia wspierające uzdolnienia z języka angielskiego 

-  zajęcia wspierające uzdolnienia z języka niemieckiego 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego 

- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka niemieckiego 

Dodatkowo organizowane były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, oraz 

zajęcia z psychologiem. Łącznie w programie w każdej szkole uczestniczyło 40 osób. 

,,Dolnośląskie żłobki” – założeniem programu była aktywizacja zawodowa rodziców 

po urodzeniu dziecka. W programie uczestniczyło 48 osób. W ramach programu żłobek 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 106.398,00 zł, na wyposażenie i bieżące utrzymanie 

żłobka. 
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5.8 Pomoc materialna dla uczniów 

 

1. Stypendia szkolne – jest to pomoc finansowa, którą rodzic może przeznaczyć 

na zakup pomocy naukowych, stroju gimnastycznego itp. Wszelkiego rodzaju 

wydatki związane z edukacją dziecka. W roku 2018 gmina przyznała 24 osobą 

stypendia na łączną kwotę 6.891,00zł 

2. Zasiłek szkolny - stanowi rodzaj wsparcia finansowego dla ucznia znajdującego 

się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny 

jest przyznawany niezależnie od stypendium szkolnego, co oznacza że możliwe 

jest jednoczesne otrzymywanie zarówno stypendium szkolnego jak i zasiłku 

szkolnego. W 2018 zostało wypłaconych 5 zasiłków na łączną kwotę 2 800,00 zł. 

 

5.9  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Miękinia rozpatrywano zgodnie z dyspozycją 

art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela 

Nr 3 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione 

wydatki z tego tytułu. 

Tabela Nr 5. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów. 

Liczba 

pracodawców 

którzy 

otrzymali 

dofinanso-

wanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: Liczba 

decyzji 

odmawiają-

cych 

przyzna-nia 

dofinanso-

wania 

Kwota jaką w 

2016r. 

wypłacono 

pracodawcom 

w ramach 

dofinansowania 
ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia
3
: 

przygotowań 

do zawodu 

36 

mies. 

14 12 0 12 1 96 508,00 zł 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Dolnośląskiego, która 

w 100% pokryła poniesione wydatki. 

 

 

http://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=1241#sdfootnote3sym
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6 Gospodarka Przestrzenna 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny 

o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki 

przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego w oparciu 

o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Uszczegółowienie zasad 

zagospodarowania terenów następuję w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

6.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Pokrycie obszaru gminy Miękinia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

w 2018 r. było częściowe i wynosiło 67%.  

W 2018 r. na obszarze gminy Miękinia obowiązywało 91 planów miejscowych: 

Lp.  
Nazwa planu 

 

Funkcja 

Powierzchnia  

NR UCHWAŁY 

RADY GMINY  

W MIĘKINI  

DATA 

PODJĘCIA 

Ogłoszenie w 

Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego  

1 Mrozów - 

działka nr 314/1 

(ul. Zimowa) 

 

 

Zab. mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

ogrody i sady  

pow. – ok. 2 ha  

XXVI/219/96 4.12.1996 Nr 2 z dn. 

17.02.1997  

poz. 9-14 

2 Łowęcice - 

działka nr 89/1 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – 0,2 ha 

XXVI/220/96 4.12.1996 r. Nr 2 z dn.  

17.02.1997  

poz. 9-14 

3 Wróblowice - 

obsługa 

komunikacji  

Obsługa komunikacji  

pow. – ok. 3 ha 

XXVI/227/96  4.12.1996 r. Nr 2 z dn. 

17.02.1997  

poz. 9-14 

4 Brzezina – 

działka nr 175 

(ul. Topolowa) 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 1,5 ha 

XXVIII/241/97 13.02.1997 Nr 6/97 z dn. 

25.04.1997 

poz. 54 

5 Wilkszyn – 

działka nr 331/1  

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 3 ha  

XXIX/258/97 10.04.1997 Nr 8 z dn.  

12.06.1997  

poz. 74-78 

6 Wilkszyn – Zabudowa XXIX/259/97 10.04.1997 Nr 8 z dn.  



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia  

38 

działki nr 104, 

255/3  

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow.a – ok. 0,5 ha  

12.06.1997  

poz. 74-78 

7 Krępice – 

działki nr 224/2, 

224/6 

Aktywność 

gospodarcza  

pow. – ok. 3 ha 

XXIX/260/97 10.04.1997 Nr 8 z dn.  

12.06.1997  

poz. 74-78 

8 Brzezina – 

działka nr 200 

(ul. Leśna) 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna  

pow. – ok. 5 ha 

XXIX/263/97 10.04.1997 Nr 8 z dn.  

12.06.1997  

poz. 74-78 

9 Mrozów  

- działki nr 294, 

295/1, 295/2  

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 2 ha  

XXIX/274/97 10.04.1997 Nr 8 z dn.  

12.06.1997  

poz. 74-78 

10 Wilkszyn – 

działka nr 564 

 

Usługi, składy 

pow. – ok. 0,5 ha  

XXX/283/97 20.05.1997 Nr 11 z dn. 

10.09.1997  

poz. 107  

11 Wilkszyn – 

działka nr 451/1 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 2 ha  

XXX/284/97 20.05.1997 Nr 11 z dn. 

10.09.1997  

poz. 107  

12 Wilkszyn –

działki nr 457, 

część 461 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 2 ha  

XLII/361/98 30.04.1998 Nr 8 z dn.  

08.06.1998  

poz. 81  

13 Wilkszyn –

działki nr 444/3, 

580, 585/2 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, rola, 

infrastruktura 

techniczna 

pow. – ok. 1 ha  

XLII/362/98 30.04.1998 Nr 8 z dn.  

08.06.1998  

poz. 82  

14 Brzezina – 

działka nr 47 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 0,6 ha  

V/21/98 17.12.1998 Nr 7 z dn.  

30.03.1999  

poz. 273  

15 Brzezina - 

działka nr 48 

(ul. Wiosenna) 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 3 ha  

XXXVI/249/2001 31.05.2001 Nr 86 z dn. 

30.07.2001  

poz. 1129 

16 Pisarzowice - 

działki nr 42/1, 

42/2, 43 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, usługi 

XLI/284/2001 28.11.2001 Nr 3 z dn.  

17.01.2002  



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia  

39 

 pow. – ok. 5 ha  poz. 62  

17 Radakowice- 

eksploatacja 

piasku 

ze zmianą  

Tereny 

powierzchniowej 

eksploatacji piasku 

pow. – ok. 23 ha  

V/25/2003 6.03.2003 Nr 50 z dn. 

30.04.2003  

poz. 1185 

18 Łowęcice- 

eksploatacja 

piasku 

Tereny 

powierzchniowej 

eksploatacji piasku 

pow. – ok. 22,6 ha 

  

V/28/2003  6.03.2003 Nr 50 z 

dn.30.04.2003  

poz. 1186 

19 Białków/ 

Mrozów - pola 

golfowe  

Tereny sportu 

pow.- ok. 283 ha 

VII/38/2003  25.04.2003  Nr 77 z dn.  

10.06.03,  

poz. 1655  

20 Wróblowice – 

działki nr 12/1, 

12/2, 13, 14 

Aktywność 

gospodarcza 

pow.- ok. 10 ha 

X/68/2003  14.07.2003 

r. 

Nr 152 z dn. 

08.09.2003  

poz. 2479  

21 Brzezina i 

Brzezinka 

Średzka - Kopel 

Tereny sportu 

pow.- ok. 22 ha 

XXI/191/04 29.06.2004 Nr 145 z dn. 

04.08.2004  

poz.2495 

22 Brzezina – 

działki nr 136, 

138/1, 139/1 

Tereny sportu 

pow.- ok. 20 ha 

XXI/192/04 29.06.2004 Nr 145 z dn. 

04.08.2004  

poz.2496  

23 Brzezina – 

działka nr 102 

Zab. mieszkaniowa 

jednorodzinna, usługi, 

produkcja 

pow. – ok. 5 ha  

XXV/214/04 26.10.2004 Nr 3 z dn.  

06.01.2005  

poz. 103  

24 Źródła – część 

północno-

zachodnia  

działki nr 257/1, 

257/2, 263, 258 

Zabudowa 

mieszkaniowa z 

usługami  

pow. –ok. 80 ha  

XXXIII/269/05  31.05.2005  Nr 123  

11.07.2005  

Poz. 2558  

25 Wróblowice – 

działki nr 89/3 i 

89/4 

 

Aktywność 

gospodarcza  

pow. - ok. 6 ha  

XXXIV/277/05  05.07.2005  Nr 146 z dn. 

10.08.2005  

Poz. 2916  

26 Pisarzowice – 

ul. Szkolna 

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowa z 

usługami  

pow. – ok. 13,5 ha  

 

VIII/68/07 30.03.2007  Nr 132 z dn. 

31.05.2007  

poz. 1723  

27 Wróblowice – Zabudowa XIV/125/07 31.08.2007  Nr 257  
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działka nr 4/43  

 

jednorodzinna 

pow. – ok. 4,5 ha 

 

18.10.2007 r.  

poz. 2963  

28 Brzezina – 

działki nr 202, 

209 

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna  

pow. – ok. 5 ha 

XVIII/168/07 27.12.2007 

r. 

Nr 39 

z dn. 

15.02.2008  

poz. 520 

29 Wilkszyn - 

Wiśniowa Góra  

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

wielorodzinna 

pow.- ok. 31,00 ha  

XIX/184/08 31.01.2008 

r.  

Nr 96 z dn. 

04.04.2008 r.  

poz. 1129 

 

30 Źródła - Poligon 

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowo-

usługowa,  

Usługi sportu  

pow. – ok. 73 ha  

XXVI/267/08  29.08.2008  Nr 268  

06.10.2008  

Poz. 2878  

31 Brzezina – 

działki nr 151/2, 

151/4, 151/6 do 

151/13  

(ul. Kręta) 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

i wielorodzinna pow. 

– ok. 2 ha 

XXXV/357/09 24.04.2009  Nr 109 z dn. 

01.07.2009  

poz. 2254  

32 Gałów – część 

środkowa 

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, usługi, 

cmentarz, grunty 

rolne, las  

pow. - ok. 30 ha 

XXXVII/376/09 26.06.2009 

r. 

Nr 135 z dn. 

20.08.2009 r.  

Poz. 2762 

33 Gałów/Lutynia/ 

Radakowice - 

gazociąg 

ze zmianami 

Infrastruktura 

techniczna – 

gazociąg, lasy, grunty 

rolne,  

zabudowa 

mieszkaniowa,  

zabudowa 

mieszkaniowo-

usługowa 

pow.-ok. 63,9 ha 

XXXVIII/389/09  

 

 

29.07.2009 

r.  

Nr 165 z dn. 

01.10.2009 r.  

Poz. 3029 

34 Kadłub/Źródła - 

SSE 

 

Aktywność 

gospodarcza 

zabudowa 

mieszkaniowa,  

XL/410/09 25.09.2009 

r, 

Nr 190 z dn. 

06.11.2009 r. - 

poz. 3339 
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 zieleń, tereny rolne 

pow.- 289,2 ha 

35 Wróblowice – 

część zachodnia  

 

Zabudowa 

wielorodzinna, 

jednorodzinna, usługi, 

aktywność 

gospodarcza 

zabudowa zagrodowa, 

obsługa rolnictwa, 

lasy, zalesienia, zieleń  

pow. – ok. 131 ha 

XLVIII/503/10 30.04.2010 Nr 121  

30.06.2010  

Poz. 1881 

36 Miękinia – 

jednostka 

urbanistyczna A 

ze zmianami  

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowa, usługi, 

aktywność 

gospodarcza 

zabudowa zagrodowa, 

rola, lasy, zalesienia, 

zieleń 

pow.-ok. 963 ha 

LII/548/10 23.08.2010 Nr 193 

15.10.2010 

Poz.2954 

37 Krępice – Część 

A 

 

 

Tereny rolne 

z dopuszczeniem 

(ograniczonym) 

zabudowy 

pow. – ok. 148 ha  

LIII/562/10 24.09.2010 Nr 231 z dn. 

09.12.2010  

Poz.3865 

38 Krępice - Część 

B 

 

 

Tereny rolne 

Z dopuszczeniem 

(ograniczonym) 

zabudowy 

pow. – ok. 32 ha  

LIII/563/10 24.09.2010 Nr 231 z dn. 

09.12.2010  

Poz.3866 

39 Krępice – Część 

H 

 

 

 

Zabudowa 

wielorodzinna i 

jednorodzinna, lasy i 

dolesienia 

powierzchnia – ok. 64 

ha  

LIII/564/10 24.09.2010 Nr 246 z dn. 

24.12.2010  

Poz.4158 

40 Błonie/Źródła - 

po południowej 

stronie drogi 

krajowej nr 94 

Przemysł, usługi 

pow. - ok. 40,5 ha 

LIV/575/10 29.10.2010 

r. 

Nr 5 z dn.  

07.01.2011 

poz. 58 

41 Gałów 

i Zakrzyce 

zmiana w 

rejonie ul. 

Pięknej w 

Zabudowa 

mieszkaniowa usługi, 

obsługa rolnictwa, 

sport, tereny rolne, 

lasy 

LIV/610/10 

 

 

 

29.10.2010  Nr 11 z dn. 

18.01.2011  

poz. 140  
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Gałowie  pow. - ok. 1004 ha 

42 Lenartowice/ 

Prężyce 

eksploatacja  

 

 

 

Powierzchniowa 

eksploatacja 

kruszywa, rola, lasy, 

wody  

pow. - ok. 154 ha 

V/41/11 

 

 

 

25.03.2011 Nr 89 z 

dn.28.04.2011 

poz.1407  

43 Lutynia  

- Część A 

zmiana w 

rejonie ul. 

Wisniowej-

Wiatrakowej cz. 

B  

Zabudowa 

mieszkaniowa usługi, 

produkcja, grunty 

rolne 

pow. – ok. 418 ha  

IX/83/11 26.07.2011 

r. 

Nr 192 z dn. 

16.09.2011 r.  

Poz. 3333 

44 Lutynia  

- Część D 

zmiana planu w 

trybie 

nowelizacji  

Zab. mieszkaniowa, 

usługi 

pow. – ok. 19 ha 

IX/84/11 26.07.2011 

r. 

Nr 192 z dn. 

16.09.2011 r.  

Poz. 3334 

45 Lutynia - Część 

I 

 

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowa usługi, 

zieleń 

pow. – ok. 39 ha  

IX/85/11 26.07.2011 

r. 

Nr 192 z dn. 

16.09.2011 r.  

Poz. 3335 

46 Księginice - rola 

i lasy 

Tereny rolne i leśne 

pow.- ok. 329 ha 

XI/100/11 30.09.2011 Nr 246 z dn. 

02.12.2011 r.  

Poz. 4365 

47 Źródła - rola i 

lasy 

 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 414 ha  

XVII/187/12 30.03.2012 04.06.2012 

poz. nr 1980 

48 Zabór Wielki - 

rola i las 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 843 ha 

XVII/188/12 30.03.2012 04.06.2012 

poz. nr 1981 

49 Wilkostów - 

rola i lasy 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 210 ha 

XVII/189/12 30.03.2012 04.06.2012 

poz. nr 1982 

50 Radakowice- 

rola i lasy 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 145 ha 

XVII/190/12 30.03.2012 04.06.2012 

poz. nr 1983 

51 Łowęcice - rola 

i lasy 

 

Tereny rolne i leśne 

pow. -ok. 379 ha 

XVII/191/12 30.03.2012 04.06.2012 

poz. 1984 
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52 Gosławice - rola 

i lasy 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 160 ha 

XVII/192/12 30.03.2012 04.06.2012  

poz. nr 1985 

53 Czerna - rola i 

lasy 

 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 218 ha 

XVII/193/12 30.03.2012 04.06.2012  

poz. nr 1986 

54 Białków - rola i 

lasy 

 

Tereny rolne i leśne  

pow. - ok. 371 ha 

XVII/194/12 30.03.2012 05.06.2012  

poz. nr 2001 

55 Kadłub - 

część B 

 

 

Zabudowa 

mieszkaniowa,  

lasy, rola 

pow. - ok. 381 ha 

XIX/216/12 30.05.2012 Dz. Urz. z dn. 

16.07.2012 

poz. 2512  

56 Prężyce - rola i 

lasy 

 

 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 440 ha 

XIX/219/12 30.05.2012 Dz. Urz. z dn. 

16.07.2012 

poz. 2513  

57 Lenartowice - 

rola i lasy 

 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 365 ha 

XIX/220/12 30.05.2012 Dz. Urz. z dn. 

16.07.2012 

poz. 2514  

58 Krępice- część 

C 

ze zmianami  

Zabudowa 

mieszkaniowa,  

usługi,  

aktywność 

gospodarcza,  

obsługa rolnictwa,  

cmentarz, zieleń, rola 

pow. – ok. 174 ha  

XXIII/263/12 28.09.2012 Z dnia 

17.12.2012 r.  

Poz. 4951 

59 Krępice – część 

D (Żurawiniec) 

zmiana tekstu 

planu w trybie 

nowelizacji  

zabudowa 

mieszkaniowa,  

lasy,  

zieleń 

pow. – ok. 75 ha  

XXIII/264/12 28.09.2012 Z dnia 

05.12.2012 r.  

Poz. 4542 

60 Błonie - rola i 

lasy 

ze zmianami  

Tereny rolne i leśne 

pow. -ok. 310 ha 

XXIV/268/12 26.10.2012 Poz. 400 

z dn. 

21.01.2013 

61 Brzezina  

- część A 

 

Tereny rolne, 

zabudowa 

mieszkaniowa, stacja 

uzdatniania wody 

XXIV/269/12 26.10.2012 Poz. 1919  

z 

dn.18.03.2013  
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(SUW) 

pow.- ok. 141 ha 

62 Wróblowice - 

połudn.-wsch. 

część 

miejscowości 

zmiana -plan 

przy ul. Wodnej  

Zabudowa 

mieszkaniowa 

i usługi 

pow. – ok. 37 ha 

XXVII/307/13 31.01.2013 Poz. 1432  

28.02.2013 r. 

63 Głoska - rola i 

lasy 

Tereny rolne i leśne 

pow. - ok. 956 ha 

XXVIII/329/13 28.02.2013 Poz. 1921 

z dn. 

18.03.2013 

64 Miękinia 

eksploatacja  

eksploatacja kruszywa 

i gliny 

pow. - ok. 31 ha 

XXXVII/393/13 29.11.2013 Poz. 6525 

z dn. 

19.12.2013 

65 Krępice-Tektura aktywność 

gospodarcza 

pow. - ok. 72 ha 

VI/48/15 27.03.2015 Poz. 1577 z dn. 

07.04.2015 

66 Źródła - ul. 

Muzyczna i ul. 

Familijna cz. A 

aktywność 

gospodarcza 

pow. - ok. 9 ha 

X/81/15 28.08.2015 poz. 3625 z dn. 

04.09.2015 

67 Miękinia cz. B aktywność 

gospodarcza 

pow. - ok. 58 ha 

XV/133/15 30.12.2015 poz. 108 z dn. 

09.01.2016 

68 TG Wilkszyn-

Miłoszyn 

eksploatacja 

kruszywa, 

fotowoltaika 

pow. – ok. 21 ha  

XIX/178/16 29.04.2016 poz. 2458 z dn. 

13.05.2016 

69 Wilkszyn, 

Pisarzowice, 

Piskorzowice, 

Brzezinka 

Średzka część A 

ze zmianami 

rola i lasy, 

fotowoltaika na 

fragmencie 

pow.– ok. 1059,7 ha  

XX/186/16 31.05.2016 poz. 2703 

03.06.2016 

70 Zmiana mpzp 

Gałów i 

Zakrzyce w 

rejonie 

ul. Pięknej w 

Gałowie 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

pow. – ok. 8,42 ha  

XX/187/16 31.05.2016 poz. 2704 

03.06.2016 

71 Lutynia-

Wróblowice cz. 

A1 i A2 

Zabudowa 

mieszkaniowa i 

usługowo-

mieszkaniowa 

XXI/192/16 30.06.2016 poz. 3397 

11.07.2016 
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pow. – ok. 34,95 ha  

72 Miękinia-

Spacerowa 
Zabudowa 

mieszkaniowa, 

usługowa i usługowo-

mieszkaniowa, las 

pow.– ok. 211,88 ha  

XXII/201/16 26.08.2016 poz. 4026 

02.09.2016 

73 Zabór Wielki-

eksploatacja 
eksploatacja kruszywa 

pow. – ok. 19,93 ha  

XXIV/217/16 28.10.2016 poz.5008 

09.11.2016 

 

74 Lutynia część K Zabudowa 

mieszkaniowa usługi 

pow. – ok. 134 ha  

XXV/221/16 30.11.2016 poz. 5833 

14.12.2016 

75 Krępice część 

północno-

zachodnia 

Zabudowa 

mieszkaniowa usługi 

pow. – ok. 11,30 ha  

XXVII/236/17  31.01.2017 poz. 906 

07.02.017 

76 Błonie-Clinico Zabudowa 

przemysłowa, rola 

pow. - ok. 8,40 ha 

XXVIII/252/17 28.02.2017  poz.1133 

07.03.2017 

77 Brzezinka 

Średzka - 

Czystopole 

Eksploatacja 

kruszywa 

+ rekultywacja, 

rola, zabudowa 

mieszkaniowa 

pow. - ok. 41, 5 ha 

XXXI/284/17 31.05.2017 poz. 2768 

07.06.2017 

 

 

78 Park 

przemysłowy 

Błonie-Źródła 

Aktywność 

gospodarcza 

pow. -ok. 180 ha 

XXXIII/318/17 31.08.2017 poz. 3763 

11.09.2017 

 

79 "Brzezinka 

Średzka-ul. 

Kolejowa" 

Aktywność 

gospodarcza, rola 

pow. -ok. 6 ha 

XXXIII/319/17 31.08.2017 poz. 3715 

08.09.2017 

 

80 Teren górniczy 

"Piskorzowice" 
eksploatacja kruszywa 

pow. - ok. 14,5 ha 

XXXIII/320/17 31.08.2017 poz. 3716 

08.09.2017 

 

81 Krępice -

Kokorzyce 
zabudowa 

mieszkaniowa, usługi, 

zieleń 

powierzchnia 

pow. -ok. 15 ha 

XXXIII/315/17 31.08.2017 poz. 3761 

11.09.2017 

 

82 Lutynia  zabudowa zagrodowa, XXXIII/316/17 31.08.2017 poz. 3714 
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ul. Wiśniowa-

Wiatrakowa - 

cz. B 

rola 

powierzchnia 

pow. - ok. 9,5 ha 

08.09.2017 

 

83 zmiana planu 

Krępice cz. "D" 
zmiana wyłącznie 

tekstu planu w trybie 

nowelizacji 

XXXIII/314/17 31.08.2017 poz. 3713 

08.09.2017 

 

84 zmiana planu 

Lutynia cz. D 
zmiana tekstu i 

rysunku planu w 

trybie nowelizacji 

XXXIII/317/17 31.08.2017 poz. 3762 

11.09.2017 

 

85 Lutynia  

ul. Wiśniowa-

Wiatrakowa - 

cz. A 

zabudowa usługowa 

 

pow. - 1,2 ha 

XXXVI/348/17 30.11.2017 poz. 5370 

15.12.2017 

 

86 Miękinia  

ul. Osiedlowa-

Kolejowa 

zabudowa 

mieszkaniowa, usługi, 

zieleń, teren kolejowy 

pow. - 8,6 ha 

XXXVII/361/17 29.12.2017 poz. 107 

08.01.2018 

 

87 Wróblowice  

ul. Wodna 

zabudowa 

mieszkaniowo-

usługowa,  

pow. - 3,9 ha 

XXXVIII/365/18 31.01.2018 

r. 

poz. 605 

07.02.2018  

 

88 Krępice po 

północnej 

stronie drogi 

krajowej nr 94 - 

część A 

aktywność 

gospodarcza, handel 

wielkopowierzchniowy 

pow. - 41 ha 

XXXIX/383/18 27.02.2018 poz. 1070 

05.03.2018 

 

89 Wróblowice 

aktywność 

gospodarcza 

aktywność 

gospodarcza, handel 

wielkopowierzchniowy 

pow. 118,5 ha 

XLII/420/18  30.05.2018 08.06.2018 

poz. 2972 

 

90  Wilkszyn część 

południowo-

zachodnia  

 

zabudowa 

mieszkaniowo-

usługowa,lasy  

pow. – ok. 138 ha 

XLIV/448/18 31.08.2018 07.09.2018 

poz. 4275 

 

91 Miękinia trasa 

rowerowa 

pow. - ok. 6,7 ha XLIV/447/18 31.08.2018 07.09.2018 

poz. 4274 
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6.2  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

W 2018 r. zakończono opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, realizowane na podstawie uchwały 

Nr XXXVII/355/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miękinia, zmienionej następnie uchwałą nr XXXVIII/377/18 Rady 

Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2018 r.  

Zmiana Studium została uchwalona przez Radę Gminy Miękinia w dniu 25 stycznia 2019 r. 

uchwałą Nr IV/36/19.  

6.3 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

W 2018 r. na terenie gminy Miękinia na obszarze bez planu miejscowego wydane zostały: 

 53 decyzje Wójta Gminy Miękinia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym w zakresie: 

 infrastruktury technicznej (gazociągi średniego ciśnienia, linie 

elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, punkt 

selektywnej zbiórki odpadów, stacja bazowa telefonii komórkowej),  

 ochrony zdrowia - żłobek publiczny w Wilkszynie, 

 komunikacji - ścieżka rowerowa Lutynia-Wróblowice, 

 komunikacja -  przebudowa drogi z budową oświetlenia (Brzezinka Średzka -

Wilkostów).  

 394 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 40 decyzji odmownych i 74 decyzje o 

przeniesieniu decyzji na rzecz innych osób. 

6.4 Decyzje podziałowe 

W roku 2018 założone zostały 132 sprawy o podział nieruchomości. Wydanych zostało 

87 postanowień podziałowych do spraw z 2017 i 2018 roku, w tym 51 postanowień 

o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 28 o zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach 

zabudowy, 6 na polepszenie warunków działki sąsiedniej i 1 postanowienie odmowne. 

Ponadto została napisana 1 opinia o zgodności proponowanego podziału z miejscowym 

planem dla potrzeb postępowania sądowego. 

Do postanowienia odmownego zostało złożone zażalenie do SKO, postanowienie zostało 

zwrócone do ponownego rozpatrzenia. 

W roku 2018 wydano 118 decyzji dotyczących spraw z 2017 i 2018 roku, w tym 42 decyzje 

zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, 32 decyzje zgodnie z decyzjami o warunkach 

zabudowy, 4 decyzje wydzielające działki na polepszenie warunków działki sąsiedniej oraz 

39 decyzji na podstawie artykułu 95 punkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Wydano także 1 decyzję odmowną, od której wnioskodawca złożył odwołanie do SKO. 

Sprawa została zwrócona do ponownego rozpatrzenia. 
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7 Gospodarka nieruchomościami 

7.1  Struktura gruntów na obszarze gminy 

Analizując strukturę gruntów na terenie gminy Miękinia pod względem własności można 

zauważyć, że: 

 47 % powierzchni gruntów stanowiły grunty osób fizycznych,  

 43 % grunty Skarbu Państwa, 

 5 % grunty pozostałe, 

 3 % grunty gmin i związków międzygminnych, 

 1 % grunty kościołów i związków wyznaniowych,  

 1 % grunty powiatu, 

 poniżej 1 %: grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych 

państwowych osób prawnych, grunty spółdzielni oraz grunty województwa. 

Szczegółowy podział struktury gruntów pod względem własności przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Rodzaj gruntów: 
Powierzchnia  

[ha] 

1. Grunty Skarbu Państwa, w tym: 7 690 

1.1. 
z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 
7 598 

1.2. przekazane w użytkowanie wieczyste 92 

2. 

Grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw 

państwowych  

i innych państwowych osób prawnych 6 

3. Grunty gmin i związków międzygminnych, w tym: 537 

3.1. 
z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 533 

3.2. przekazane w użytkowanie wieczyste 4 

4. 
Grunty samorządowych osób prawnych oraz 

grunty nieznanych właścicieli 0 

5. Grunty osób fizycznych 8 371 

6. Grunty spółdzielni 2 
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7. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 190 

8. Wspólnoty grupowe 0 

9. Grunty powiatu, w tym: 121 

9.1. 
z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 121 

9.2. przekazane w użytkowanie wieczyste 0 

10. Grunty województwa, w tym: 68 

10.1. 
z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 68 

10.2. przekazane w użytkowanie wieczyste 0 

11. Grunty pozostałe 967 

 Razem:  17 952 

 

Powierzchnia terenu gminy w 2018 r. wynosiła 17 951,5619 ha i obejmowała 18 963 działki  

w 26 obrębach geodezyjnych. 

Szczegółowy podział struktury gruntów w odniesieniu obrębów geodezyjnych przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp.  Obręb  Numer GUS  
Powierzchnia 

[ha]  

Ilość 

działek  

1. Białków  021803_2.0001  636,1375 311 

2. Błonie  021803_2.0002  580,1803 392 

3. Brzezina  021803_2.0003  604,5138 1111 

4. Brzezinka Średzka  021803_2.0004  612,238 535 

5. Czerna  021803_2.0005  258,8144 128 

6. Gałów  021803_2.0006  889,743 1026 

7. Głoska  021803_2.0007  1325,5774 782 

8. Gosławice  021803_2.0008  208,2739 172 

9. Kadłub  021803_2.0009  1091,182 321 

10. Krępice  021803_2.0010  824,2337 1483 

11. Księginice  021803_2.0011  455,6745 369 

12. Lenartowice  021803_2.0012  502,0188 272 

13. Lutynia  021803_2.0013  1004,9569 1797 

14. Łowęcice  021803_2.0014  436,2899 183 

15. Miękinia  021803_2.0015  1104,4556 1610 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia  

50 

16. Mrozów  021803_2.0016  1579,5945 1541 

17. Pisarzowice  021803_2.0017  504,3052 763 

18. Piskorzowice  021803_2.0018  507,5827 80 

19. Prężyce  021803_2.0019  625,842 392 

20. Radakowice  021803_2.0020  428,2112 268 

21. Wilkostów  021803_2.0021  234,7853 152 

22. Wilkszyn  021803_2.0022  839,404 2206 

23. Wróblowice  021803_2.0023  573,4433 1056 

24. Zabór Wielki  021803_2.0024  1111,0119 488 

25. Zakrzyce  021803_2.0025  201,0148 211 

26. Źródła  021803_2.0026  812,0773 1314 

  Razem:  17 951,5619 18 963 

 

7.2  Grunty gminne 

7.2.1 Struktura nieruchomości gminnych 

Zgodnie z informacją zawartą w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez 

Starostę Średzkiego, w skład mienia gminnego w 2018 r. wchodziło 1 708 działek o łącznej 

powierzchni 536,3889 ha, w tym struktura użytków przedstawiała się następująco: 

Użytek Klasa 

(Pow * 

udział) 

[ha] 

Użytek Klasa 

(Pow * 

udział) 

[ha] 

Użytek Klasa 

(Pow * 

udział) 

[ha] 

B - 0,3642 Lzr RIVa 0,0007 W LsIII 0,1215 

Ba - 4,306 Lzr RV 0,0230 W LsIV 0,0239 

Bi - 15,7669 Lzr RVI 0,1905 W ŁIII 0,1758 

Bp - 0,8171 Ł ŁIII 1,0537 W ŁIV 0,5120 

Br LsIV 0,1094 Ł ŁIV 17,4435 W ŁV 0,1341 

Br PsIII 2,003 Ł ŁV 6,3746 W ŁVI 0,0100 

Br PsIV 2,0983 Ł ŁVI 0,4996 W PsIII 0,1079 

Br PsV 0,0566 N - 2,1829 W PsIV 0,1287 

Br RIIIa 0,1966 Ps PsIII 7,7083 W PsV 0,0054 

Br RIIIb 0,2276 Ps PsIV 8,0399 W RIIIb 0,5319 

Br RIVa 0,4419 Ps PsV 9,6978 W RIVa 0,0216 

Br RIVb 0,0606 Ps PsVI 0,0512 W RIVb 0,0066 
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Br RV 0,0127 R RII 0,6819 Wp - 0,0066 

Bz - 13,8776 R RIIIa 11,1851 Ws - 1,4209 

dr - 365,1814 R RIIIb 14,4483 Wsr - 0,0252 

K - 0,2236 R RIVa 11,8902 Wsr ŁIII 0,0942 

Ls LsIII 1,3826 R RIVb 16,3336 Wsr RIVb 0,0724 

Ls LsIV 1,0882 R RV 7,6951 

 

Ls LsV 0,4244 R RVI 0,1807 

Lz - 0,219 S RIIIb 0,4222 

Lzr ŁIV 1,247 S RIVa 0,2413 

Lzr ŁVI 0,0263 S RIVb 0,056 

Lzr PsIII 0,3616 S RV 0,2024 

Lzr PsIV 0,5004 Ti - 0,2348 

Lzr PsV 0,1564 Tk - 0,9924 

Lzr RIIIa 0,0573 Tp - 3,9538 

 

Ogółem grunty w zasobie: 536,3889 ha  

Źródło: rejestr ewidencji gruntów i budynków prowadzony przez Starostę Średzkiego 

 

Analizując strukturę użytków stanowiących grunty gminne: 

 70 % mienia stanowiły drogi i tereny komunikacyjne,  

 26 % grunty rolne,  

 4 % grunty budowlane,  

 1 % lasy i grunty zakrzewione, 

  0,5 % wody, w tym: wody płynące, wody stojące, rowy oraz stawy rybne. 
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7.2.2 Sprzedaż nieruchomości gminnych 

Sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami  

nieuciążliwymi: 

 

W 2018 r. sprzedano łącznie 2 działki pod zabudowę mieszkaniową w trybie przetargów 

ustnych nieograniczonych, w tym działki: 

 w obrębie Brzezinka Średzka: 57/3 o pow. 0,1203 ha, 

 w obrębie Zakrzyce: 108/4 o pow. 0,2466 ha. 

 

Ogółem powierzchnia gruntów zbytych pod budownictwo mieszkaniowe wyniosła 0,3669 ha.  

 

Sprzedaż nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej: 

 

W 2018 r. sprzedano łącznie 6 działek w strefie aktywności gospodarczej w trybie przetargów 

ustnych nieograniczonych, w tym działki: 

 w obrębie Błonie : 24/67 o pow. 0,4823 ha,  

 w obrębie Błonie : 24/70 o pow. 0,6296 ha,  

 w obrębie Błonie : 24/71 o pow. 0,7151 ha,  

 w obrębie Błonie : 24/73 o pow. 0,4000 ha,  

 w obrębie Błonie : 24/44 o pow. 0,4029 ha,  

 w obrębie Błonie : 24/47 o pow. 0,0843 ha,  

 

Sprzedano 1 działkę w strefie aktywności gospodarczej w trybie bezprzetargowym 

na potrzeby zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. działkę: 

 w obrębie Miękinia: 68/3 o pow. 0,0182 ha.  

 

Ogółem powierzchnia gruntów zbytych w strefie aktywności gospodarczej wyniosła 

2,7324 ha.  

Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność oraz przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:  

 

W 2018 r. nie sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak 

również nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie 

przepisów ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności. 
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W dochodach za 2018 r. ujęto wpływy z rozłożonych na raty opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalonych na podstawie 

decyzji wydanych w latach 2012-2014 r.: 

 

Sprzedaż lokali użytkowych - brak sprzedaży  

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych - brak sprzedaży  

 

Sprzedaż pozostała 
 

Sprzedano 1 działkę w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cel publiczny 

(lokalizacja stacji transformatorowej), t.j. działkę:  

 w obrębie Miękinia: 429/3 o pow. 0,0088 ha. 

 

Przekazano jako darowiznę na cel publiczny 1 działkę (rozbudowa cmentarza komunalnego), 

tj. działkę:  

 w obrębie Gałów: 279/1 o pow. 0,6310 ha. 

Ogółem powierzchnia gruntów zbytych na cel publiczny wyniosła 0,6398 ha.  

8.2.3. Dzierżawa i użytkowanie wieczyste 

Dzierżawa 

W 2018 r. oddano w dzierżawę łącznie 77 nieruchomości (w całości lub w części), stanowiące 

własność Gminy Miękinia, w tym: 

 grunty przeznaczone na cele rolne obejmują 72 działki o łącznej powierzchni 

17,0957 ha, 

 grunty przeznaczone na działalność gospodarczą: obejmują 5 działek o łącznej 

powierzchni 0,2690 ha. 

Użytkowanie wieczyste 

W 2018 r. w użytkowaniu wieczystym gruntów stanowiących własność gminy znajdowało 

się 9 działek geodezyjnych, stanowiących 8 odrębnych nieruchomości, w tym:  

 dz. nr 76/3 o pow. 0,0363 ha, 102/1 o pow. 0,3580 ha obręb Miękinia, 

 dz. nr 173/2 o pow. 0,0075 ha, 173/4 0,0773 ha obręb Mrozów, 

 dz. nr 131/2 o pow. 2,3426 ha, 131/1 o pow. 1,3547 ha obręb Wróblowice, 

 dz. nr 20/1 o pow. 0,1215 ha, 131/1 o pow. 0,0757 ha obręb Lenartowice, 

 dz. nr 90 o pow. 0,3674 ha, obręb Krępice.  
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7.2.3 Nabywanie nieruchomości 

W 2018 r. przyjęto do zasobu gminy nieruchomości o ogólnej powierzchni 13 316 m
2
, w tym: 

 działki nabyte do zasobu gminy na potrzeby rozbudowy dróg publicznych 

na podstawie notarialnych umów sprzedaży: 

 dz. nr 149/27 o pow. 0,0029 ha i 4/179 o pow. 0,5368 ha obręb Wróblowice , 

 dz. nr 4/118 o pow. 0,3045 ha, 4/190 o pow. 0,4538 ha i 4/195 o pow. 0,0319 

ha obręb Wróblowice, 

 dz. nr 455/16 o pow. 0,0017 ha obręb Wróblowice, 

 działka nabyta do zasobu gminy za odszkodowaniem na potrzeby rozbudowy dróg 

publicznych:  

 dz. nr 2/503 obręb Wróblowice nabyta na podstawie Decyzji Starosty 

Średzkiego nr MID.683.7.2017 z dnia 29.06.2017 r., w 2018r. dokonano 

wypłaty ostatnich odszkodowań, 

 działka nabyta do zasobu gminy na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:  

 dz. nr 86/1 obręb Kadłub nabyta na podstawie decyzji z dn. 02.03.2018 r.,  

nr NRŚ-OR.7510.23.2017.DW i NRŚ-OR.7510.G.82.23.2017.DW. 

7.2.4 Renta planistyczna 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wszczętych zostało 43 postępowania w sprawie 

ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanym 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tych 

nieruchomości przed upływem 5-ciu lat. Wydano łącznie 33 decyzje, w tym 15 decyzji 

umarzających ze względu na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 37, ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 

2018r poz. 1945 ze zm.)  

W przypadku 18 postępowań wszczętych w roku 2018, decyzje zostały wydane w roku 2019 

r., przy czym 1 decyzja dotyczy ustalenia renty planistycznej w wyniku wyznaczenia przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Wójta Gminy Miękinia do przeprowadzenia 

postępowania dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów. Dochód wynikający 

z w/w decyzji na łączną kwotę 95 735,12 zł przewidziany jest w roku 2019.  

Wpłynęło jedno odwołanie od decyzji ustalającej jednorazową opłatę, które Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze uwzględniło i uchyliło decyzję Wójta Gminy Miękinia, przekazując 

sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zarzuty dotyczą głównie operatu szacunkowego tj. 
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metody szacowania wartości nieruchomości oraz okresów obowiązywania kolejnych planów 

miejscowych. Sprawa jest w toku. 

Kwota naliczonych rent planistycznych w 2018 r. wynosi 69 318,00 zł natomiast wpływ 

z tytułu rent planistycznych w 2018 r. wynosił 82 141,62 zł.  

7.2.5 Opłata adiacencka  

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 

z wybudowaniem infrastruktury technicznej: 

W 2018 r. wszczęto 74 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej. Wydano 

łącznie 62 decyzje, w tym 1 decyzja umarzająca ze względu na brak wzrostu wartości 

nieruchomości oraz 1 decyzja rozkładająca opłatę adiacencką na raty miesięczne. Ponadto 

należy zauważyć, iż 8 postępowań jest w toku, a w przypadku 3 postępowań wszczętych 

w 2018 r., decyzje zostały wydane w roku 2019 r. Dochód z nich wynikający na łączną kwotę 

2 020,00 zł zasili budżet w roku 2019.  

Wpłynęło 9 odwołań od decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej. Jedno z odwołań 

zostało uwzględnione przez Wójta Gminy Miękinia po otrzymaniu wyjaśnień ze strony 

rzeczoznawcy majątkowego, który skorygował obliczenia w operacie szacunkowym. 

Pozostałe 8 odwołań zostało uwzględnionych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 

które uchyliło decyzje Wójta Gminy Miękinia ustalające opłatę adiacencką i przekazało 

sprawy do ponownego rozpatrzenia. Przedmiotowe odwołania dotyczą nieruchomości na 

terenie osiedla domków w Brzezinie. Obecnie sprawy są w toku. 

Kwota naliczonych w 2018 r. opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej wynosi 49 280,00 zł (nie wliczając 

kwot z uchylonych przez SKO decyzji). 

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem: 

W 2018 r. wszczęto 19 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z podziałem. Wydano 2 decyzje w sprawach wszczętych 

w 2017 r., w tym 1 decyzja umarzająca w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości 

i 1 decyzja ustalająca opłatę. W wyniku przeprowadzenia 16 z wyżej wskazanych 

postępowań, decyzje wydane zostały w pierwszym kwartale 2019 r., zatem dochód z nich 

w kwocie 58 053,00 zł zasili budżet w roku 2019 r.  

W 2018 r. brak odwołań od decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości z tytułu podziału. 

Kwota naliczonych w 2018 r. opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

w związku z podziałem nieruchomości wynosi 717,00 zł (decyzja do sprawy wszczętej 

w 2017 r.). 

Kwota naliczonych opłat adiacenckich w 2018 r.wynosi 49 997,00 zł natomiast wpływ 

z tytułu opłat adiacenckich w 2018 r. wynosił 60 248,15 zł 
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8 Inwestycje zrealizowane w 2018 r. 

Inwestycje zrealizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r., ogólna kwota 

wydatków majątkowych wyniosła 43 861 026,13 zł, poniżej opis najważniejszych zadania 

zrealizowanych w 2018 r.: 

1. Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji: 

 W ramach w/w zadania wykonano na działce nr 94 w obrębie Łowęcice 

przebudowę zbiornika wodnego retencyjnego ziemnego wraz z obudową 

umocnień skarp i obiektów towarzyszących. Prace obejmowały m.in.: 

wykarczowanie krzaków, koszenie, odpompowanie wody, odmulenie czaszy 

zbiornika, wyrównanie i plantowanie powierzchni dna, skarp i poboczy, 

oczyszczanie wlotów i wylotów wody do zbiornika, odmulenie rurociągów, 

odmulenie studni. Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.10.2018 r. Na działce nr 

235 w obrębie Gałów przebudowę zbiornika wodnego retencyjnego ziemnego 

wraz z obudową umocnień skarp i obiektów towarzyszących. Prace 

obejmowały m.in.: wykarczowanie krzaków, koszenie, odpompowanie wody, 

odmulenie czaszy zbiornika, wyrównanie i plantowanie powierzchni dna, skarp 

i poboczy, oczyszczanie wlotów i wylotów wody do zbiornika, odmulenie 

rurociągów. Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.10.2018 r. Koszt zadania: 

169 556,75 zł, zadanie dofinansowane z RPO WD . 

 

2. Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum       

Wrocławia poprzez budowę P&R na terenie gminy Miękinia. 

Inwestycja obejmowała: 

 budowę parkingów P&R z oświetleniem drogowym w miejscowości 

Brzezinka Średzka: ilość miejsc parkingowych - 23 miejsca postojowe w 

tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 

 budowę parkingów P&R z oświetleniem drogowym w miejscowości 

Księginice: ilość miejsc parkingowych – 42 miejsca postojowe w tym 3 dla 

osób niepełnosprawnych.  

 budowę parkingów P&R z oświetleniem drogowym w miejscowości 

Miękinia: ilość miejsc parkingowych - 35 miejsc postojowych w tym 2 dla 

osób niepełnosprawnych.  

 budowę parkingów P&R z oświetleniem drogowym w miejscowości 

Mrozów: ilość miejsc parkingowych - 35 miejsc postojowych w tym 2 dla 

osób niepełnosprawnych.  

 Koszt zadania: 2 923 380,42 zł, zadanie dofinansowane z RPO WD. 

 

3. Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłóbka w Lutyni wraz 

z towarzyszącą  

W ramach inwestycji wykonano budynek przedszkola/żłobka (1 kondygnacja, 

w tym antresola). Budynek przedszkola obejmuje przyziemie, w którym 

zlokalizowane są sale przedszkolne dla 100 dzieci wraz ze stołówką dla 150 
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dzieci oraz antresolę z czterema salami do leżakowania i zaplecze. Budynek 

szkoły podstawowej (3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe), który obejmuje: 

- przyziemie, w którym zlokalizowane są sale lekcyjne, szatnie, świetlica oraz 

część administracyjna, - pierwsze piętro z salami lekcyjnymi i pokojem 

nauczycielskim - poddasze z salami lekcyjnymi Sala sportowa ( 1 kondygnacja) 

obejmuje: - salę gimnastyczną dla 40 osób, - siłownię dla 20 osób, - salę 

korekcyjną dla 20 osób - pomieszczenie dla nauczycieli w-f. Zagospodarowanie 

terenu, mała architektura (wyposażenie), zieleń, ogrodzenie terenu szkoły, drogi 

i parkingi, wyposażenie: dostawa i montaż technologii kuchni, dostawa i montaż 

elementów sali sportowej.  

 Koszt zadania: 8 498 197,24 zł, zadanie dofinansowane z RPO WD. 

 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

W zakres prac związanych zadaniem wchodziły 

Część 1: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Białkowie. Zakres prac był 

następujący: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych 

z dociepleniem dachu, wykonanie prac związanych z kryciem papą dachu, 

wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac 

termomodernizacyjnych- docieplenie ściany fundamentowej, montaż rolet 

zewnętrznych, wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, wykonanie 

całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie pokryw 

tynkarskich, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu 

zdemontowanych uprzednio elementów: daszków, oświetlenia, dzwonków itp.  

Część 2: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezince Średzkiej. Zakres 

prac był następujący: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac 

związanych z dociepleniem dachu,  wykonanie prac związanych z kryciem papą 

stropodachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej ,  wykonanie prac 

termomodernizacyjnych- docieplenie ściany fundamentowej, wykonanie prac 

termomodernizacyjnych na cokole, wykonanie całości prac związanych 

z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie pokryw tynkarskich,  montaż rolet 

zewnętrznych, wykonanie rynien i rur spustowych, wykonanie montażu 

zdemontowanych uprzednio elementów: daszków, oświetlenia, dzwonków itp  

Część 3: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Księginicach. Zakres prac był 

następujący: wykonanie prac związanych z kryciem papą stropodachu, wykonanie 

nowej instalacji odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych- 

docieplenie ściany fundamentowe, wykonanie prac termomodernizacyjnych 

na cokole, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie całości prac związanych 

z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie pokryw tynkarskich, wykonanie 

rynien i rur spustowych, wykonanie montażu zdemontowanych uprzednio 

elementów: daszków, oświetlenia, dzwonków itp. 

 Część 4: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiatowie. Zakres prac był 

następujący: prace przygotowawcze i demontażowe; wykonanie prac związanych 

z dociepleniem stropu nad parterem, wykonanie prac związanych z kryciem dachu 

w tym utylizacja eternitu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie 
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prac termomodernizacyjnych docieplenie ściany fundamentowej, wykonanie prac 

termomodernizacyjnych docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie rynien i rur 

spustowych, wykonanie montażu zdemontowanych uprzednio elementów, montaż 

rolet zewnętrznych. 

Część 5: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mrozowie. Zakres prac był 

następujący: prace przygotowawcze i demontażowe; wykonanie prac związanych 

z dociepleniem dachu, wykonanie prac związanych z kryciem papą dachu, 

wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie rynien i rur spustowych, 

wykonanie montażu zdemontowanych uprzednio elementów.  

Część 6: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Radakowicach. Zakres prac 

był następujący: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac 

związanych z dociepleniem dachu i stropu, wykonanie nowej instalacji 

odgromowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych docieplenie ściany 

fundamentowej, wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, montaż rolet 

zewnętrznych, wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian 

elewacyjnych, wykonanie pokryw tynkarskich, wykonanie rynien i rur 

spustowych, wykonanie montażu zdemontowanych uprzednio elementów: 

daszków, oświetlenia, dzwonków. Koszt zadania: 251 827,06 zł, zadanie 

dofinansowane z RPO WD. 

 

5.  Nowe miejsca rekreacji w Krainie Łęgów Odrzańskich 

Wykonano place zabaw w Brzezinie, Czernej, Głosce, Gosławicacach, 

Księginicach, Lenartowicach, Lubiatowie, Prężycach, Źródłach, Gałowie oraz 

zamontowano urządzenia na placu zabaw w Zaborze Wielkim. Koszt zadania: 

303 330,24 zł, zadanie dofinansowane z PROW. 

 

6. Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji 

Brzezinka Średzka- Gosławice- Prężyce- Lenartowice- Księginice 

Zrealizowano I etap inwestycji, który obejmował remont 2850 m dróg 

powiatowych relacji Brzezinka Średzka - Gosławice - Prężyce. Wykonano 

następuące roboty: rozbiórka istniejących warstw bitumicznych nawierzchni; 

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; ułożenie 

krawężników betonowych na ławie betonowej; wykonanie ścieków przy 

krawężnikowych z kostki betonowej 16x16x14cm; wykonanie warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni - wzmocnienie istn. podłoża - stabilizacja cementem 

gr.20cm; wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr.20cm - 

ułożenie warstw bitumicznych; wykonanie chodników oraz wjazdów z kostki 

betonowej; remont istniejących chodników oraz wjazdów z kostki betonowej typu 

holland (przełożenie wraz z dostosowaniem wysokościowym); czyszczenie 

wpustów drogowych; czyszczenie i profilowanie istniejących rowów 

przydrożnych wraz z usunięciem zarośli i krzewów; wykonanie poboczy 

utwardzonych kruszywem kamiennym 0/31,5mm, szerokości 0,50m i grubości 

10cm; umocnienie zjazdów na posesje kruszywem kamiennym 0/31,5mm 

gr.20cm; wykonanie terenów zielonych; regulacja urządzeń – w pasie 
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wykonywanych robót. Budowa oświetlenia drogowego w m. Prężyce. Koszt 

zadania: 1 614 272,10 zł. 

 

7. Przebudowa drogi powiatowej 2057D Księginice -Warzyna 

Zadanie zostało zrealizowane i obejmowało przebudowę drogi relacji 

Księginice – Warzyna o długości 1481,5 m. Wykonano roboty ziemne 

i rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej; frezowanie 

w miejscach włączeń do istniejącej nawierzchni, profilowanie istniejącej 

podbudowy drogi; ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego; wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego; utwardzenie 

zjazdów indywidualnych na posesje kruszywem kamiennym, stabilizowanym 

mechanicznie; przełożenie (wyrównanie i dostosowanie wysokościowe) 

nawierzchni z kostki granitowej nad przepustem w ciągu przebudowywanej 

jezdni; przełożenie nawierzchni wjazdów indywidualnych z dostosowaniem 

wysokościowym i roboty wykończeniowe.  Koszt zadania: 457 678,88 zł, 

zadanie z udziałem środków powiatowy w wysokości 224 021,00 zł 

 

8. Przebudowa dróg gminnych 

 Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Przebudowa ulicy Jesionowej 

i Dębowej w Brzezince Średzkiej – TFOGR. Zakres obejmował wykonanie 

pełnej konstrukcji drogowej i nawierzchni bitumicznej na długości ok. 480 m.  

 Przebudowa dróg gminnych – ul. Pięknej w Gałowie, ul. Polnej w Krępicach 

i ul. Owocowej w Mrozowie. Charakterystyka: Przedsięwzięcie obejmowało 

następujące prace w zakresie branży drogowej: profilowanie istniejących 

nawierzchni tłuczniowych, roboty ziemne związane z korytowaniem istniejącej 

nawierzchni, wykonanie stabilizacji istniejącej podbudowy słabonośnej spoiwem 

hydraulicznym – 35cm, wykonanie wzmocnienia konstrukcji dróg z granitowego 

kruszywa łamanego 0/31,5mm – 10cm, wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego, regulacja urządzeń, wykonanie poboczy z granitowego kruszywa 

łamanego 0/31,5mm – 15cm.  

 Budowa drogi gminnej (klasy technicznej D) wraz z oświetleniem 

i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno-przedszkolnego w Lutyni 

– Etap III. Etap III dotyczył przebudowy ulicy Polnej od ul. Szkolnej do ul. 

Długiej. Inwestycja obejmowała roboty budowlane w następujących branżach: 

drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), energetycznej (oświetlenie 

uliczne), teletechnicznej (kanały technologiczne) wraz z usunięciem kolizji 

w zakresie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.  

 Przebudowa ul. Letniej i Wiosennej w Miękini – branża drogowa i sanitarna 

(kanalizacja deszczowa); przebudowy ul. Jodłowej w Miękin i– branża 

drogowa i sanitarna (kanalizacja deszczowa); przebudowy ul. Bocznej 

w Miękini – branża drogowa; przebudowy łącznika ul. Piaskowej z ul. 

Sportową w Miękini – branża drogowa; przebudowy ul. Pocztowej 

w Mrozowie – branża drogowa; przebudowy ul. Leśnej w Błoniach – branża 

drogowa. Przebudowa ul. Tęczowej w Pisarzowicach. 
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 Przebudowa pobocza ul. Osiedlowej w miejscowości Miękinia w zakresie 

wykonania chodnika 

 Przebudowa drogi gminnej nr 104 886D - ul. Szkolnej w miejscowości 

Brzezinka Średzka 

Łączne koszty: 4 447 691,29 zł. 

 

9. Przebudowa drogi krajowej w zakresie budowy skrzyżowania gminnej drogi  

dojazdowej do terenów LSSE - Podstrefa Miękinia z drogą krajową nr 94 

w miejscowości Źródła 

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na działce nr 197/1 dr w miejscowości 

Źródła w zakresie budowy skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na długości 505 m i szerokości 

zmiennej 11,0 m ÷ 17,5 m. Prace obejmowały branże drogową, sanitarną, 

teletechniczną i energetyczną. Wykonano poszerzenia istniejącej jezdni 

o następującym układzie warstw: warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 

gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 w35/50 gr. 9 cm, 

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P35/50 gr. 10 cm, 

podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, 0/31,5 mm, stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm, mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm. 

Na pozostałej szerokości przekroju drogi krajowej nr 94 przyjęto wykonanie 

warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm, profilowanie z betonu 

asfaltowego AC 16 w35/50 o zmiennej grubości.  Wzdłuż krawędzi jezdni 

ułożono krawężniki betonowe 20x30 cm układane na ławie betonowej C12/15 

gr. 20 cm z oporem wraz z 1-rzędowym ściekiem przy krawężnikowym 

z kostki betonowej 16x16x14 cm. Wykonano wyniesione wyspy obramowane 

krawężnikiem betonowym 20x30 cm ułożonym na płask. Dla wysp przyjęto 

warstwy: kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm, podsypka cementowo-

piaskowa (1:4) gr. 4 cm. Na odcinku przebudowanej drogi wykonano pobocze 

utwardzone destruktem asfaltowym i kruszywem kamiennym szer. 1,5 m. Na 

całym odcinku wykonano umocnienie skarp poprze humusowanie z obsianiem 

oraz z matą przeciwerozyjną. Wzdłuż krawędzi zaprojektowanych poszerzeń 

wykonano bariery ochronne. Odwodnienie zostały przewidziane za pomocą 

wpustów ulicznych wpiętych do kanalizacji deszczowej długości 892 m 

wykonanej po zarurowaniu istniejących rowów przydrożnych. W ramach 

zadania wykonano również czyszczenie i regulacją rowu przydrożnego. 

Na przebudowywanym odcinku wykonano oświetlenie drogowe. Wbudowano 

1180 m kabla n/n 4x35mm2i 10 m kabla n/n 4x70mm2. Wykonano 30 szt. 

słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 10 m, posadowione 

na betonowych fundamentach prefabrykowanych typu F-150/200-PS 

z wysięgnikiem ocynkowanym jednoramiennym dł. 2,5 m. Branża 

teletechniczna obejmowała wykonanie kanału teletechnicznego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 4-otworową z 4 rur karbowanych typu DVR 110 

oraz typowych studni kablowych SKR Dodatkowo wykonano kanalizację 

3xDVK do obsługi sygnalizacji świetlnej wraz z budową pętli indukcyjnej 
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detekcji pojazdu.  Koszt zadania: 2 581 445,73 zł, zadanie dofinansowane 

z LSSE 1 679 722,64 zł. 

 

10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach 

W ramach inwestycji wykonano budynek parterowy z poddaszem użytkowym, 

niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym krytym 

dachówką, z głównym wejściem od strony południowej. Budynek dostępny 

dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony w wewnętrzną instalację 

elektryczną, wentylację mechaniczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o i gazową. 

Wykonano parking dla samochodów osobowych (z kostki betonowej) z 27 

miejscami postojowymi w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, o nawierzchni 

z kostki betonowej gr.8cm z wyniesionymi krawężnikami drogowymi, 

z odwodnieniem dwoma wpustami drogowymi. Koszt zadania: 4 791 342,07 zł. 

 

11. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnowypoczynkowych dla 

alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie 

zewnętrzne) 

Wykonano plac zabaw w Lutyni przy ul. Kościelnej w Lutyni, uzupełniono 

wyposażenie placu zabaw w Źródłach, Gałów, Czernej.  Koszt zadania: 

140 986,88 zł. 

 

12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

- Gałów – ul. Sportowa, Olimpijska i Piękna do skrzyżowania z ul. Olimpijską. 

Zakres rzeczowy obejmuje montaż 29 szt. energooszczędnych opraw 

oświetleniowych typu LED na słupach aluminiowych, 

- Gałów – ul. Piękna i część ul. Wierzbowej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 22 

szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED na słupach 

aluminiowych, 

- Żurawiniec – ul. Kasztanowa (część) i ul. Spacerowa do skrzyżowania z ul. 

Słoneczną. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 21 szt. energooszczędnych opraw 

oświetleniowych typu LED na słupach aluminiowych, 

- Żurawiniec – ul. Parkowa. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 11 szt. 

energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED na słupach aluminiowych, 

- Krępice – ul. Nowa i Wróblowicka. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 22 szt. 

energo-oszczędnych opraw oświetleniowych typu LED na słupach aluminiowych, 

- Krępice – ul. Krótka, Jesionowa i Mrozowska. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 

19 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED na słupach 

aluminiowych, 

- Brzezina – ul. Willowa, Topolowa, Prosta i Polna do skrzyżowania z ul. 

Markową. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 43 szt. energooszczędnych opraw 

oświetleniowych typu LED na słupach aluminiowych, 

- Brzezina – ul. Willowa, Kręta, Chrobrego, Sportowa i Wiśniowa. Zakres 

rzeczowy obejmuje montaż 26 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych 

typu LED na słupach aluminiowych. 
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- Mrozów - ul. Odrzańska, Kwiatowa, Parkowa, Kościuszki i Chabrowa. Zakres 

rzeczowy obejmuje montaż 26 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych 

typu LED na słupach aluminiowych. 

- Miękinia – ul. Świerkowa i Sportowa. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 17 szt. 

energo-oszczędnych opraw oświetleniowych typu LED na słupach aluminiowych, 

- Miękinia (doświetlenie przejść dla pieszych) – ul. Kościuszki i Lipowa. Zakres 

rzeczowy obejmuje montaż 8 szt. opraw doświetlających 4 przejścia, które zostały 

zamontowane na słupach aluminiowych. 

- Pisarzowice (doświetlenie przejść dla pieszych) – ul. Szkolna. Zakres rzeczowy 

obejmuje montaż 4 szt. opraw doświetlających 2 przejścia, które zostały 

zamontowane na słupach aluminiowych. 

 Koszt zadania: 1 574 575,87 zł. 

 
 

13. Budowa kompleksu boisk w Miękini 

Zrealizowano etap I budowy kompleksu boisk i wykonano boisko typu Orlik 

ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej, oświetleniem, ogrodzeniem 

i drenażem. Zakres inwestycji obejmował również dwie trybuny 

prefabrykowane na łączną ilość 152 miejsca oraz nawierzchnię pod trybunami 

z kostki brukowej, ogrodzenie panelowe boiska z trawy naturalnej oraz 

piłkochwyty od strony południowej boiska.  Koszt zadania: 1 090 000,00 zł. 

 

14. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w strefie 

aktywności gospodarczej Kadłub-Źródła 

W roku 2018 r. zrealizowano inwestycję. Długość drogi – ok. 2,8 km; klasa 

drogi gminnej – L; droga jednojezdniowa, dwupasowa (2*3,0m); pobocza 

utwardzone – 2*1,0m. W ciągu projektowanej drogi zlokalizowane jest także 

skrzyżowanie typu rondo z droga powiatową nr 2056D. Zakres prac branży 

drogowej obejmował: rozbiórka istniejącej nawierzchni dróg wraz 

z korytowaniem, profilowaniem i dogęszczeniem; czyszczenie i regulacja 

rowów przydrożnych. Wykonanie konstrukcji jezdni: stabilizacja gruntu 

spoiwem hydraulicznym; ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego; 

ułożenie nawierzchni drogi – z kostki betonowej lub bitumicznej; utwardzenie 

poboczy kruszywem kamiennym; wykonanie rowów wraz z umocnieniem dna 

i skarp; wykonanie przepustów, roboty wykończeniowe (regulacje itp.) Zakres 

prac branży elektrycznej obejmuje: budowę oświetlenia ulicznego oraz 

przebudowę linii średniego napięcia L-282 20 kV na trzech odcinkach 

kolidujących z projektowana droga. Zakres prac branży teletechnicznej 

obejmuje: budowę czterootworowego kanału technologicznego wzdłuż 

zaprojektowanej drogi z 4 rur karbowanych typu DVR śr. 110 mm oraz 

typowych studni kablowych SKR-1(2) z pokrywami typu ciężkiego. Koszt 

zadania: 7 575 241,11 zł, zadanie dofinansowane z LSSE 2 177 045,74 zł oraz 

ze środków rządowych w wysokości 3 000 000,00 zł . 
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15. Budowa i montaż piłko chwytów i budowa ogrodzenia - boiska sportowe 

Wilkostów, Wojnowice i Błonie. 

Dostarczono i zamontowano piłkochwyty na boisku w miejscowości Brzezinka 

Średzka i Wilkostów oraz dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości 

Lutynia i Wojnowice. Koszt zadania: 40 442,40 zł. 

 

Ponadto rozpoczęto inwestycję - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie 

Miękinia w miejscowości Błonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna, 

sanitarna). W roku 2018 wybudowano w ramach zadania wykonano następujący 

zakres prac: 

 w drodze wewnętrznej w obrębie Miękinia – wykonano wodociąg, kanalizacje 

sanitarną, instalacje teletechniczną i elektryczną pod oświetlenie drogowe 

wykonano podbudowę. 

 droga wew. obręb Błonie – wykonano wodociąg, kanalizacje sanitarną, 

instalację teletechniczna i elektryczną pod oświetlenie drogowe wykonano 

podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną.  

 ul. Maszynowa- wykonano wodociąg, kanalizacje sanitarną,  podbudowę oraz 

nawierzchnię bitumiczną. 

 ul. Piaskowa -wykonano wodociąg rozpoczęto prace związane z rozbudową 

kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia drogowego. 

 Koszt zadania: 5 333 023,84 zł, zadanie dofinansowane z RPO WD. 

 

Projekty na realizację zadań inwestycyjnych przygotowane w 2018 r., do realizacji na lata 

następne: 

 

1. Rozpoczęto prace projektowe dla budowy chodnika na odcinku 990 mb przy drodze 

powiatowej w Lutyni celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego. 

2. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Innowacyjnej w miejscowości 

Wróblowice.  

3. Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania pn. "Zagospodarowanie terenów 

gminnych w zakresie wykonania parkingów” w miejscowości Gałów, Głoska, 

Pisarzowice.  

4. Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenów publicznych 

w centrum miejscowości Wilkszyn, usytuowanej w Krainie Łęgów Odrzańskich. 

5. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych – ul. Długiej i Porzeczkowej 

w miejscowości Lutynia. 

6. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej relacji Brzezinka Średzka – Wilkostów 

poprzez opracowanie map do celów projektowych oraz karty informacyjnej 

przedsięwzięcia niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej.  

7. Dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę na potrzeby zadania 

Budowa żłobków w miejscowości Miękinia i Wilkszyn.  
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8. Wykonano zamienną dokumentacje techniczną  wraz z uzyskaniem zamiennego 

pozwolenia na budowę  świetlicy w Wilkszynie w zakresie doprojektowania pompy 

gruntowej, fotowoltaniki, ogrzewania podłogowego. Wykonano audyt energetyczny.  

9. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 

ścieżki rowerowej w ciągu publicznej drogi gminnej nr 104 898D relacji Lutynia – 

Krępice.  

10. dokumentacja projektowa dotycząca doświetlenia przejść dla pieszych 

w miejscowości Pisarzowice, ul. Szkolna, Lutynia, ul. Szkolna, Kościuszki 

i Wróblowicka, Miękinia, ul. Kościuszki, Lipowa i Gałów ul. Słoneczna.  

11. Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości 

Miękinia, ul. Piaskowa, Wesoła, Zielone Łąki, Lipowa i Wrocławska, Brzezina, 

ul. Wieczysta, Brzezinka Średzka, ul. Akacjowa, Kościelna i Brzozowa, Kokorzyce 

(cała miejscowość), Wilkszyn, ul. Szkolna, Skowronkowa i Marszowicka (boczna), 

Mrozów, ul. Pocztowa, Wróblowice, ul. Akacjowa, Wojnowice, ul. Słoneczna.   

12. Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem 

przejść dla pieszych w miejscowości Brzezinka Średzka, ul. Pocztowa.   

13. Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia drogowego rozbudowy oświetlenia 

drogowego ul. Wrocławskiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych 

w miejscowości Lutynia.     
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9 Infrastruktura techniczna na terenie gminy Miękinia 

 

9.1 Energia elektryczna 
 

Na terenie gminy nie występuje źródło energii elektrycznej w postaci głównego punktu 

zasilania. Zasilanie w energię elektryczną z sieci państwowej odbywa się liniami 

napowietrznymi średnich napięć 20 kV z GPZ Leśnica 110 kV/20 kV, zlokalizowanego na 

terenie miasta Wrocław, GPZ 110 kV/20 kV zlokalizowanego na terenie gminy Środa Śląska 

oraz GPZ 110/20 kV zlokalizowanego w obrębie miejscowości Komorniki –Święte. 

Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zelektryfikowane. Przesyłanie energii 

elektrycznej odbiorcom odbywa się liniami niskich napięć napowietrznymi lub kablowymi 

poprzez stacje transformatorowe 20 kV/0,4, zdecydowana większość stanowią stacje słupowe 

w wykonaniu napowietrznym. Przez obszar gminy przebiega linia napowietrzna wysokiego 

napięcia: 110 kV o w relacji Wrocław, Leśnica -Środa Śląska. 

 

9.2 Gazownictwo 
 

Przez teren gminy przebiegają gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia z gazem 

ziemnym o ciśnieniu 1,6 MPa:  

 Dn 200 relacji Brzeg Dolny –Radakowice –obecnie nieczynny,  

 Dn 300 relacji Wrocław –Radakowice –Środa Śląska; gazociągi wysokiego 

ciśnienia z gazem ziemnym o ciśnieniu 6,3 MPa: 

 Dn 300 relacji Szewce –Ołtaszyn,Dn 200 relacji Wrocław –Obwodnica 

Południowa, Dn 250 relacji Brzeg Dolny –Klęka, 

 Dn 200 relacji Klęka –Radakowice, 

 Dn 80 zasilający Miękinię, 

 Dn 300 relacji Radakowice –Zgorzelec, 

 Dn 300 relacji Gałów –Radakowice –Żarów,  

 Dn 200 relacji w. Gałów –odgałęzienie Ratyń, 

 Dn 250 relacji Klęka –obwodnica Wrocławia 

oraz gazociągi wysokiego ciśnienia z gazem ziemnymo ciśnieniu 8,4 MPa: 

 Dn 500 relacji Taczalin –Gałów, 

 Dn 500 relacji Gałów –Kiełczów.OGP GAZ-SYSTEM S.A. planuje budowę 

gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gałów -Zębice MOP 8,4 MPa. 

W gminie zlokalizowane są dwie stacje redukcyjno –pomiarowe eksploatowane przez OGP 

GAZ-SYSTEM S.A: 

 stacja pomiarowa Krępice-Tektura, zlokalizowana na działce nr 127/1; 

 stacja redukcyjno-pomiarowa IoWrocław-Gałów, zlokalizowana na działkach 

nr 196/2, 196/4, 575/1, 575/2. 

W gminie Miękinia w gaz ziemny zaopatrywane są wsie: Miękinia, poprzez przewód 

odgałęźny Dn 200 i Dn 250 oraz stacje: redukcyjno-pomiarową Io i stację redukcyjno-

pomiarową II° oraz Pisarzowice i Wilkszyn, które zaopatrywane są w gaz poprzez sieć 
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gazociągów średnioprężnych z Wrocławia. Przez miejscowości: Krępice, Wróblowice, Błonie 

i Źródła przebiega gazociąg średniego ciśnienia, który został wybudowany i stanowi źródło 

zasilania pod dalszą rozbudowę sieci, w następstwie tej inwestycji są podłączani odbiorcy 

w miejscowości Błonie, Źródła, Krępice, Żurawiniec, Wróblowice, Lutynia. Sieć 

rozbudowano również w strefie aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła.   

W roku 2017 rozpoczęto budowę gazociągu w miejscowości Brzezina i systematycznie 

podłączani są do sieci nowi odbiorcy.  

 

9.3 Telekomunikacja 
 

Gmina Miękinia posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć telekomunikacyjną w postaci linii 

kablowych doziemnych oraz kablowych w kanalizacji teletechnicznej obsługiwanej przez 

różnych operatorów (Orange, DIALOG S.A. Grupa Netia). W gminie jest powszechny dostęp 

do internetu poprzez łącza cyfrowe (ISDN, DSL) oraz analogowe dial up i sdi oraz łącza 

radiowe. Zlokalizowane są również stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej obsługiwane 

przez Plus (Wróblowice, Krępice, Miękiniax3), Mobyland (Wróblowice, Miękinia, Krępice), 

Aero 2 (Wróblowice, Krępice), T-Mobile (Wróblowice, Miękinia), Orange (Miękinia, 

Krępice), Play (Błonie).Przez obszar gminy przebiega telekomunikacyjna linia 

światłowodowa Wrocław -Środa Śląska oraz linia radiowa relacji RTCN Ślęza -SLR 

Domachowo (Poznań). 
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10 Transport i komunikacja 
 

10.1 Transport drogowy 
 

Na terenie Gminy są następujące drogi publiczne: 

 Droga krajowa nr 94: Wrocław –Środa Śląska –Lubin  

 Droga wojewódzka nr 336: Wrocław –Marszowice –Wilkszyn –Brzezinka,  

 Droga wojewódzka łącznik aglomeracyjny A4 -S5: połączenie mostu na rzece     

Odra w miejscowości Brzeg Dolny, drogi krajowej nr 94 oraz drogi 

wojewódzkiej.  

 Drogi powiatowe: 

 2059:Błonie –Miękinia, 

 2059:Błonie –Radakowice 

 2056: droga 94 –Kadłub –Miękinia –Księginice –Głoska –do przeprawy 

promowej na Odrze do Brzegu Dolnego 

 1606: południowa granica gminy (Karczyce) –Łowęcice -Radakowice –

Lutynia –Wrocław-Leśnica,  

 2058: Miękinia –Mrozów –Krępice –droga 94 

 2082: Lutynia –Jarząbkowice –do drogi 2020,  

 2083:Lutynia –Gałów, 

 1607: Od drogi 2082 –Gałów –Wrocław -Ratyń 

 2055:Mrozów –Wojnowice –Wilkostów –Czerna -Lenartowice,  

 2054:Mrozów –Brzezina -Brzezinka Średzka, 

 2057:Księginice –do Odry,  

 2060:od drogi 2056 –Zaborów Wielki –Lubiatów -Kobylniki –

Szczepanów do Środy Śl.,  

 2052:Księginice –Lenartowice –Prężyce -Gosławice,  

 2052:Wrocław-Mokra –Brzezina –Brzezinka Średzka,  

 2053: Prężyce –rzeka Odra ,  

 Drogi gminne: 

 104871 D Pisarzowice –dr. pow. nr 2052 D 

 104872 D Klęka –Głoska  

 104873 D Miękinia –Źródła  

 104874 D Lutynia–Źródła  

 104875 D Mrozów –Wróblowice  

 104876 D Dr. pow. nr1607 D –Zakrzyce 

 104877 D Krępice –Kokorzyce 

 104878 D Białków –Miękinia- Mrozów  

 104879 D Mrozów –Żurawiniec  

 104880 D Głoska –Lubiatów  

 104881 D Wilkszyn –dr. pow. nr 2052D,  

 104882 D Brzezina –Wilkszyn,  
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 104883 D Krępice –Żurawiniec  

 104884 D Czerna –Prężyce   

 104885 D Kadłub –gr. gminy  

 104886 D Wilkostów –Brzezinka Średzka  

 104887 D Radakowice –dr pow. nr 1607  

 107178 D Gałów – Gałówek,  

 104889 D Białków-Wilkostów,  

 104890 D Wróblowice –Lutynia,  

 104891 D Lutynia –Błonie,  

 107296 D Łowęcice –gr. gminy,  

 107297 D Gałów –gr. gminy,  

 104894 D Radakowice –gr. gminy,  

 104896 D Źródła – dk. 94 (ul. Familijna)  

 107178 D Gałów – Gałówek 

 104897 D Błonie (ul. Akacjowa, Sosnowa) 

 104895 D (ul. Sportowa, Szkolna, Osiedlowa) 

 104898 D Lutynia – dk 94 

 104900 D Wilkszyn (ul. Leśna, Pod Lasem) 

 104881 D Wilkszyn (ul. Błotna Polna) 

 104901 D Żurawiniec – Krępice (ul. Jesionowa) 

 104902 D Lutynia (ul. Leśna, Brzozowa) 

 104903 D Lutynia (ul. Długa, Porzeczkowa)  

 104904 D Źródła – Kadłub 

 104905 D Brzezinka Średzka – Czystopole 

 104906 D Pisarzowice – Piskorzowice (ul. Lipowa) 

 104907 D Pisarzowice – Piskorzowice (ul. Kolejowa, Torowa) 

 104908 D Wilkszyn – Miłoszyn (ul. Miłoszyńska) 

 104909 D Miękinia – Klęka  

 104910 D Miękinia – Błonie 

 104911 D Błonie – Radakowice 

 

 Drogi gminne wewnętrzne – ok. 530 km.  

 

10.2 Komunikacja - transport kolejowy 
 

Przez obszar gminy Miękinia przebiegają 2 magistralne linie kolejowe, 

zelektryfikowane, znaczenia państwowego. 

 Nr 273: Wrocław –Brzeg Dolny –Wołów –Głogów –Zielona Góra –Szczecin. 

Przystanki na terenie Gminy Miękinia Brzezinka Średzka, Czerna 

i Księginice. 

Około 20 połączeń na Brzeg Dolny i 20 połączeń na Wrocław. 
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 Nr 275: Wrocław –Malczyce –Legnica –Węgliniec –Żagań/Zgorzelec. 

Przystanki na terenie Gminy Miękinia: Mrozów i Miękinia. 

Około 26 połączeń na Środę Śląską i 26 połączeń na Wrocław. 

 

10.3 Komunikacja - transport autobusowy/bus 

 

 linia 917 Wrocław, Gałów (komunikacja realizowana na podstawie 

porozumienia z miastem Wrocław) 

 linia 923 Wrocław, Wilkszyn (komunikacja realizowana na podstawie 

porozumienia z miastem Wrocław) 

 linia 923 Wrocław, Wilkszyn, Pisarzowice, Brzezinka Średzka, Brzezina 

(komunikacja realizowana na podstawie porozumienia z miastem Wrocław) 

 linia 937 Wrocław, Brzezina (komunikacja realizowana na podstawie 

porozumienia z miastem Wrocław) 

 linia 938 Wrocław, Krępice, Wróblowice (ul. Wodna), Lutynia (komunikacja 

realizowana na podstawie porozumienia z miastem Wrocław) 

 linia 938 Wrocław, Krępice, Wróblowice (ul. Wodna), Lutynia, Radakowice, 

Łowęcice (komunikacja realizowana na podstawie porozumienia z miastem 

Wrocław) 

 linia nr 1 Kadłub wieś – Kadłub Przydroże – Miękinia Cegielnia - Miękinia 

UG – Klęka – Białków – Księginice – Gąsiorów – Głoska – Lubiatów – Zabór 

Mały – Zabór Wielki – Klęka – Miękinia UG – Miękinia stacja PKP – 

Miękinia Cegielnia – Kadłub Przydroże – Kadłub wieś. Linia przedłużona 

przez Przewoźnika do Środy Śląskiej. Umowa obowiązuje do 31 lipca 2019 r.  

 prywatni przewoźnicy na trasie Wrocław Środa Śląska. 
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11 Zamówienia publiczne 

11.1 Zamówienia powyżej 30 tys. euro 

Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt 8 ustawy i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – powyżej 30 tys. euro. W 2018 r. przeprowadzono 

następujące postępowania: 

 

Roboty budowlane: 

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony 

 

Nazwa zadania 

 

Data podpisania 

umowy 

 

Wartość umowy 

brutto 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych w Miękini 

 

08.03.2018 1 090 000,00 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie 

budowy chodnika w miejscowości Brzezinka 

Średzka 

 

przetarg 

unieważniony 

 

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie 

Miękinia 

 

22.05.2018 9 940 791,22 

Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia 

w Krainie Łęgów Odrzańskich” 

 

przetarg 

unieważniony 

 

 

Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia 

w Krainie Łęgów Odrzańskich” 

 

18.05.2018 303 330,24 

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji - 

część 1 

 

12.06.2018 150 828,75 

12.06.2018 1 045 478,67 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Miękinia w 2018 roku” 

07.06.2018 49 031,05 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie 

budowy chodnika w miejscowości Brzezinka 

Średzka 

 

przetarg 

unieważniony 
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Tryb postępowania – z wolnej ręki 

 

Nazwa zadania 

 

 

Data podpisania 

umowy 

 

Wartość umowy 

brutto 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 

Miękinia 1w 2018 roku – roboty budowlane 

podobne 

18.06.2018 460 000,00 

Przebudowa dróg na terenie gminy Miękinia 

w 2018 roku - roboty budowlane podobne 

08.06.2018 1 261 050,94 

Przebudowa dróg na terenie gminy Miękinia 

w 2018 roku - roboty budowlane podobne 

03.08.2018 187 586,05 

Nowe miejsca rekreacji w gminie Miękinia 

w Krainie Łęgów Odrzańskich 

13.08.2018 44 390,70 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 

Miękinia 1w 2018 roku – roboty budowlane 

podobne 

23.10.2018 110 776,54 

 

Usługi:  

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony 

 

Nazwa zadania 

 

 

Data podpisania 

umowy 

 

Wartość umowy 

brutto 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: 

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie 

Miękinia” 

przetarg 

unieważniony 

 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: 

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie 

Miękinia” 

15.06.2018   72 200,00 

„Wykonywanie usług lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie gminy Miękinia” 

24.09.2018 313 860,50 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy 

Miękinia w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek 

pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów 

w 2019 roku”     

10.12.2018 293 439,70 

 

 

Dostawy: 

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony 

 

Nazwa zadania 

 

 

Data podpisania 

umowy 

 

Wartość umowy 

brutto 

„Zakup i dostawa sprzętu sportowego dla hali 

sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej 

w Lutyni” 

 

28.06.2018   90 937,00 

28.06.2018   78 561,29 
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„Wyposażenie Szkoły Podstawowej 

w Pisarzowicach” 

09.07.2018 368 350,26 

09.07.2018   17 592,20 

„Doposażenie sal przedszkolnych i kuchni 

w miejscowości Lutynia” 

12.07.2018   95 239,53 

12.07.2018  115 646,54 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulic i dróg publicznych, 

administrowanych budynków oraz placówek 

oświatowych należących do Gminy Miękinia 

w latach 2019 - 2020” – część 1 i 2 

przetarg 

unieważniony 

 

 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulic i dróg publicznych, 

administrowanych budynków oraz placówek 

oświatowych należących do Gminy  

Miękinia w latach 2019 - 2020” – część 1 i 2 

 

03.12.2018 646 924,65 

03.12.2018 824 321,40 

 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

 

Dostawy: 

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony 

Nazwa zadania Data podpisania 

umowy 

Wartość umowy 

brutto 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lutyni i 

Miękini 

 

04.05.2018 26 587,83 

04.05.2018 273 751,80 

04.05.2018 368 994,78 

04.05.2018 163 132,20 

 

11.2  Zamówienia poniżej 30 tys. euro 

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której 

mowa w art. 4 pkt 8 ustawy poniżej 30 tys. euro. W 2018 r. przeprowadzono następujące 

postępowania: 

 

Nazwa zadania 

 

 

Data podpisania 

umowy 

 

Wartość umowy 

brutto 

„Opracowanie projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miękinia wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz aktualizacją 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w 

zakresie ustalonym uchwałą  nr XXXVII/355/17 

Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2017 r.” 

07.02.2018 39 360,00 

Budowa żłobków w miejscowości Miękinia i 

Wilkszyn 

21.02.2018 73 800,00 
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania 

inwestycyjnego p.n: „Budowa drogi gminnej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą (teletechnika i 

oświetlenie uliczne) w strefie aktywności 

gospodarczej Kadłub – Źródła” 

12.03.2018 113 160,00 

„Usługa publicznego transportu osób na terenie 

gminy Miękinia w 2018 r. ” 

Postępowanie 

unieważnione 

 

„Usługa publicznego transportu osób na terenie 

gminy Miękinia w 2018 r. ” 

09.04.2018 114 869,00 

„Opracowaniu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Słonecznej i Miękińskiej w obrębie geodezyjnym 

Błonie w gminie Miękinia  wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko i prognozą 

finansową skutków uchwalenia planu w zakresie i 

na obszarze ustalonym uchwałą  Nr 

XXXIX/395/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 

lutego 2018 r.” 

24.04.2018 5 904,00 

 „Opracowaniu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w 

obrębie geodezyjnym Gosławice w gminie 

Miękinia” 

24.04.2018 
16 974,00

 

„Opracowaniu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

działki nr 29 w obrębie geodezyjnym Księginice                     

w gminie Miękinia” 

24.04.2018 5 904,00 

 „Opracowaniu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

działki nr 29 i części działki nr 31 w obrębie 

geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia” 

24.04.2018 5 904,00 

„Opracowaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w obrębie geodezyjnym Wróblowice 

w gminie Miękinia część A” 

24.04.2018 12 300,00 

Opracowaniu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia” 

24.04.2018 5 904,00 

„Opracowaniu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze w rejonie ulic Słonecznej, Akacjowej i 

Szpaczej w Gałowie w gminie Miękinia” 

24.04.2018 6 888,00 

„Opracowaniu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego Lutynia w rejonie ulicy 

Polnej” 

24.04.2018 6 888,00 

Opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej na potrzeby zadania pn.: „Przebudowa 

dróg gminnych 2018 – 2019”. 

20.04.2018 75 645,00 
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Opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej na potrzeby zadania pn.: 

„Zagospodarowanie terenów gminnych w zakresie 

wykonania parkingów”. 

20.04.2018 42.066,00 

Opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej, zgłoszenie robót niewymagających 

pozwolenia na budowę do Starostwa 

Powiatowego, uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę na potrzeby zadania pn.: „Budowa 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miękinia 

w 2018 r. ” 

10.05.2018 111 930,00 

„Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych  do 

udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio 

na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

Miękinia”– w zadaniu nr 1  oraz w zadaniu nr 2 

23.05.2018 9 612,00 

23.05.2018 11 754,00 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania 

inwestycyjnego p.n: „Budowa i przebudowa 

zbiorników małej retencji w gminie Miękinia – 

etap I” 

02.07.2018 7 995,00 

„Rozbiórka  budynku po byłej Szkole 

Podstawowej w Lutyni ” zlokalizowanego na 

działce nr 406/1, obręb  Lutynia, gmina Miękinia.  

Postępowanie 

unieważnione 

 

„Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej 

w Lutyni ” zlokalizowanego na działce nr 406/1, 

obręb Lutynia, gmina Miękinia.  

24.07.2018 65 000,00 

„Wymiana podłogi w świetlicy w miejscowości 

Białków” 

03.08.2018 61 999,38 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu 

publicznej drogi gminnej nr 104 898D relacji 

Lutynia – Krępice”  

31.08.2018 33 825,00 

„Wzmocnienie i wymiana pokrycia dachowego 

oraz wykonanie ściany ogniowej - świetlica 

wiejska Zabór Wielki 2 

04.09.2018 119 310,00 

Pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w 

Pisarzowicach 

  

„Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego 

dróg na terenie gminy Miękinia” 

01.10.2018 30 048,96 

Remont pomieszczeń garażowych OSP Miękinia, 

ul. Kościuszki 43 

27.09.2018 20 000,00 

 

Podpisane umowy o zamówienia publiczne w 2018 r. 

W 2018 r. podpisano 442 umowy o zamówienie publiczne. 
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12 Środowisko 

12.1  Ochrona klimatu i powietrza 

Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza objęły w 2018 r. szerokie spektrum 

przedsięwzięć. Gmina posiada “Plan gospodarki nisoemisyjnej dla gminy Miękinia”. Zadania 

wpisane do palnu maja na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów 

cieplniarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykozystania 

niskoemisyjnych źródeł energii oraz zmniejszenia zuzycia energii. 

W 2018 r. Gmina zrealizowała kilka zadań inwestycyjnych mająch na celu ograniczenie 

niskiej emisji, a mianowicie: “Termodernizacja budynków uzyteczności publicznej” oraz 

“Budowa parkingów P&R w Miękinio, Ksieginicac, Brzezince średzkiej i Mrozowie”.  

 

Gminny Program ochrony środowiska  - obejmujacy trwałą zmiane systemu ogrzewania 

 

W trosce o jakość powietrza realizowany był program udzielania dotacji z budżetu gminy na 

likwidacje pieców weglowych i ich zastąpienie kotłem gazowy, elektrycznycm, olejowa, lub 

OZE. 

Przedmiotowe dzialania realizowane były na  podstawie Uchwały nr XXXIV/329/17 Rady 

Gminy Miękinia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą 

zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie 

elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii” informujemy, że w 2018 r. 

wypłaconych zostało 47 dotacji łączną kwotę 235 000 zł. W większości dotacje zostały 

udzielone na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

gazowe, w dwóch przypadkach na ogrzewanie elektryczne i w trzech na odnawialne źródła 

energii (pompy ciepła). 

W październiku 2018 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej 

obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na rok 2019 r. 

Mieszkańcy Gminy Miękinia aktywnie włączyli się w wymianę przestarzałych źródeł ciepła, 

czego dowodem jest ponad 100 wniosków. Kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie 

gminy na 2019 r. to aż 500 000 zł. Dofinansowanie będzie dotyczyło częściowego zwrotu 

wydatków poniesionych w 2019 r. przede wszystkim na zakup i montaż nowego źródła 

ogrzewania, grzejników i wkładu kominowego w kwocie 5 000 zł. 

Od 2 stycznia 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na 2020 r. na takich samych 

zasadach. 

 

Gminny Program - usuwania azbestu 

 

W 2018 r. realizowane były dziania dotyczące usuwania azbestu. We wrześniu 2018 r. Gmina 

Miękinia zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Miękinia w 2018 r. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Wykonawcą prac była firma RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. 
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Herlinga-Grudzińskiego 48 m.8, 91-498 Łódź, która została wyłoniona w trybie postępowania 

przetargowego. 

W ramach zadania, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 54 138,54 zł, gmina Miękinia 

uzyskała dotację WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 25 887,62 zł. Zadanie zakończyło się 

zgodnie z harmonogramem obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć 

dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia. 

W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miękinia 

w 2018 r.” zostało odebrane i przekazane do unieszkodliwienia 34,435 ton wyrobów 

azbestowych (odpadów o kodzie 17 06 05*) oraz zdemontowane, odebrane i przekazane 

do unieszkodliwienia 24,016 ton wyrobów azbestowych (odpadów o kodzie 17 06 05*), 

co razem wyniosło 58,451 Mg. 

 

Aktualnie na terenie gminy Miękinia zostało: 

 zinwentaryzowanych: 1 065,398 ton wyrobów azbestowych 

 unieszkodliwionych: 332,372 ton wyrobów azbestowych 

 pozostałych do unieszkodliwienia 733 026 ton wyrobów azbestowych 

 

Działania dotyczące usuwania azbestu będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. 

 

12.2  Rolnictwo 

 

Rolnicy prowadzą typową produkcje rolną z nastawieniem na produkcje rośliną (głównie 

zboża) oraz incydentalnie produkcje zwierzęcą. 

 

Wpływy z podatku rolnego za 2018 r.: 

 osoby fizyczne – 1 202 938,91 zł, liczba podatników 1 480 osób, 

 osoby prawne 395 525,80 zł; liczba podatników 83 podmioty.  

 

W 2018 r. na obszarze całej gminy Miękinia wystąpiła klęska suszy. Całkowity brak opadów 

w okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. spowodował znaczne straty 

w gospodarstwach rolnych. W związku z tym na wniosek Wójta Gminy Miękinia Wojewoda 

Dolnośląski Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 216 z dnia 22 czerwca 2018 r. 

powołał Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

spowodowanych suszą. Komisja ta dokonała szacowania szkód w 84 gospodarstwach rolnych 

na łącznym obszarze 4 379,77 ha. 

 

W roku 2018 na terenie gminy Miękinia wydana została 1 decyzja zezwalająca na uprawę 

konopi włóknistych na gruntach położonych w obrębie wsi Błonie i Źródła – łączna pow. 

uprawy konopi włóknistych 2,1366 ha.. 
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13 Gospodarka komunalna 

Strefa gospodarki komunalnej komunalne na terenie gminy Miękinia obejmuje miedzy 

innymi gospodarkę odpadami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, opiekę nad 

bezdomnymi zwierzętami. Powyższe działania są realizowane przez podmioty wyłonione 

w drodze przetargu, w tym przez spółkę gminną, której w 100% właścicielem jest gmina – 

Zakład Usług Komunalnych w Miękinia sp. z o.o. 

 

13.1  Gospodarka odpadami 

Od 01 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych organizuje gmina. W drodze postępowania przetargowego 

wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie na terenie gminy, która jest WPO 

ALBA. 

Realizacja w/w zadania odbywała się w ramach zawartej umowy nr 242/2017 z dnia 

23.11.2017 r. z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA Sp. Akcyjna. 

W roku sprawozdawczym 2018 r.: 

 odebrano 4 702,752 Mg odpadów od mieszkańców z terenu posesji, w tym w ramach 

organizowanej tzw. ”wystawki krawężnikowej”; 

 odebrano 354,101 Mg odpadów od mieszkańców, którzy dostarczyli odpady 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego 

w Miękini ul. Czysta 3; 

 wdrożono system ważenia i identyfikacji pojemników; 

 zrealizowano 2 razy w ciągu roku usługę mycia i dezynfekcji pojemników; 

 na bieżąco w ciągu roku realizowano podstawienia i odbiory urządzeń do gromadzenia 

odpadów w związku ze zgłoszeniami nowych posesji bądź ich zmianami na nich; 

 na bieżąco w ciągu roku rozwiązywano otrzymane zgłoszenia reklamacyjne 

i interwencyjne; 

 co miesiąc analizowano i sprawdzano przedstawioną dokumentację sprawozdawczą 

dotyczącą zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odebranych odpadów 

komunalnych, w razie wątpliwości wzywano podmiot do wyjaśnień. 

Rejestru działalności regulowanej w 2018 r.: 

 wpisano jeden podmiot do danego rejestru, 

 wykreślono jeden podmiot z danego rejestru, 
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 dokonano zmiany we wpisanym rejestrze działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Miękinia, 

 Sprawdzono przedstawione sprawozdania przez podmioty wpisane do rejestru 

działalności regulowanej. 

Monitoring w zakresie ochrony środowiska: 

 podjęto 36 interwencji w ramach działalności związanej z monitoringiem i ochroną 

środowiska w stosunku do mieszkańców w zakresie: zachwaszczenia posesji, palenia 

odpadów i tzw. dzikich wysypisk. 

Utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych. 

Na podstawie protokołu uzgodnień Spółka ZUK świadczyła wywóz odpadów, co miesiąc 

z pojemników usadowionych w miejscach ogólnodostępnych. Podpisano 6 umów zleceń 

z osobami fizycznymi na sprzątanie miejscowości.: Lutynia, Pisarzowice, Miękinia, Mrozów.  

13.2  Pozostałe usługi komunalne 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

W 2018 r. roku, na czas obowiązywania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, Gmina Miękinia zawarła wymagane w przepisach 

umowy zapewniające prawidłową opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy realizowali: 

 Artur Różycki Przychodnia Weterynaryjna „Podaj Łapę” w Brzegu Dolnym, 

ul. Zwycięstwa 8 – poprzez opiekę nad zwierzętami wymagającymi opieki 

weterynaryjnej; 

 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10 – poprzez 

przyjmowanie odłowionych zwierząt bezdomnych do schroniska; 

 organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Help Animals w Malczycach, 

ul. Sienkiewicza 10A – poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę 

nad zwierzętami bezdomnymi; 

 Arkadiusz Kusiński Zakład Usług Leśnych w Kokorzycach, ul. Ogrodowa 5, 55-330 

Miękinia poprzez odławianie zwierząt dzikich, które zostały poszkodowane w skutek 

wypadków lub kolizji oraz wolnobiegających, znajdujących się poza terenem swojego 

naturalnego bytowania; zwierzęta ranne, o ile zaistnieje taka konieczność, 

umieszczane będą w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzikich Zwierząt Las Ratyński 

prowadzonym przez Fundację na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt ZYS z siedzibą 

w Częstochowie, ul. Staszica 13/20; 

 Józef Panek Gospodarstwo Rolne we Wróblowicach, ul. Akacjowa 2, 55-330 

Miękinia – poprzez przekazywanie zwierząt gospodarskich, które zabłąkały się lub 

zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 
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W ramach wyżej wymienionych umów opiekę zapewniono 74 psom i 125 kotom, a koszt 

realizacji wyniósł 48 004,00 zł. 

Dotychczasowa realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Miękinia nie wskazywała potrzeby regularnego 

odławiania zwierząt oraz zawierania stałej umowy na wykonanie takiej usługi. Pojedyncze 

przypadki są analizowane na bieżąco przy współpracy z Przychodnią Weterynaryjną „Podaj 

Łapę” w Brzegu Dolnym oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

13.3 Mieszkalnictwo (mieszkania komunalne/socjalne) 

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 

domowych o niskich dochodach, czyli zapewnienie lokali socjalnych i lokali komunalnych. 

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Miękinia prowadzone jest w strukturach urzędu 

gminy, zadania wykonywane są przez referat ds. komunalnych. 

W skład zasobów mieszkaniowych Gminy Miękinia wchodzi 55 lokali, w tym: 

 49 lokali komunalnych; 

  6 lokali socjalnych. 

 

Na remonty mieszkaniowych zasobów gminy w 2018 r.  wydano 47 809,82 zł, a mianowicie: 

 usługi remontowe kanalizacji (udrażnianie kanalizacji, montaż zbiornika 

na nieczystości płynne,  wykonanie przyłącza do kanalizacji itp.)  - na kwotę 

22 871,82 zł  

 usługi remontowe w lokalach (wymiany drzwi, okien, kuchni, przemurowanie 

kominów itp.) – na kwotę 24 938,00 zł  

 

Dokonano 8 wpisów do rejestru osób oczekujących na lokal komunalny. 
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14 Kultura 

14.1 Samorządowy Ośrodek Kultury 

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zaliczana 

do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu  o przepisy 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 ze zm.) 

z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. Działa na podstawie aktu 

o jej utworzeniu, wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę 

Miękinia w dniu 15.11.2001 r. pod numerem 1/2001 na podstawie uchwały Rady Gminy 

Miękinia Nr XL/274/2001 z dnia 27.09.2001 r. i statutu nadanego uchwałą nr XXI/236/12 

Rady Gminy Miękinia z dnia 27.07.2012 r. przez organizatora oraz regulaminu 

organizacyjnego. Jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.  

 

14.1.1  Organizacja i infrastruktura 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej samodzielnie gospodaruje 

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 

posiadanych środków. Podstawą działalności jest plan finansowy ustalony przez dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji od organizatora, który w ciągu roku jest zmieniany poprzez 

zarządzenia dostosowywany do potrzeb kierując się zasadami efektywności ich 

wykorzystywania. 

Samorządowy Ośrodek Kultury został uposażony w następujące obiekty przeznaczone pod 

świetlice wiejskie: 

Lp. Adres nieruchomości 
Nr 

działki 
Tytuł prawny 

Powierzchnia 

działki [m2] 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku/ 

lokalu [m2] 

1. Białków 19 65/2 Umowa użyczenia 0,1749 313,80 

2. Brzezina, Kopernika 14 
295/17 

Umowa użyczenia 
0,0423 120,00 

295/41 0,0291  

3. Gałów, Słoneczna 2 252/4 Umowa użyczenia 0,3694 217,92 

4. Głoska, Główna 20 

297/3 

Umowa użyczenia 

0,1582 349,53 

298 0,0464  

297/4 0,2299  

5. Krępice, Wrocławska 3 87 Umowa użyczenia 
0,0356 (udz.19/25 z 

0,0469) 
280,00 

6. Księginice, Sportowa 2 106 Umowa użyczenia 0,0817 170,20 

7. Łowęcice 10a 55 Umowa użyczenia 0,0591 127,50 

8. 
Miękinia,   

Kościuszki 43 

102/1 
Użytkowanie 

wieczyste 
0,3580 641,01 

102/2 
Umowa użyczenia 

0,1644  

103/2 0,1942- część  

9. 
Mrozów,  Wyzwolenia 

24 

299/2 
Umowa użyczenia 

0,0230 286,00 

299/3 0,0124  

10. Prężyce 16/3 22 Umowa użyczenia 0,0985 (udz.1/2 z 110,00 
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0,1969) 

11. 
Radakowice, 

Kościuszki 15/1 
39/3 Umowa użyczenia 

0,0161 (udz.1/4 z 

0,0643) 
50,28 

13. 
Wróblowice,  Długa 

17A 
59 Umowa użyczenia 0,5816 

 

110,51 

14. Zabór Wielki  2 71/3 Umowa użyczenia 0,0168 103,63 

15. Lubiatów 19 278/7 Umowa użyczenia 0,0566 134,55 

16. 
Brzezinka Średzka, 

Szkolna 1 
66/1 Umowa użyczenia 0,2617 601,00 

17. Źródła,  Sportowa 2 256/20 Umowa użyczenia  226,70 

18. 
Miękinia, ul. Osiedlowa 

13a 
264/23 Umowa użyczenia 

0,0016 (część z 

dz.0,1134) 
60,77 

 

14.1.2  Działalność 

Samorządowy Ośrodek Kultury zgodnie ze statutem prowadzi działalność: 

1) w zakresie upowszechniania kultury i sztuki m.in.: 

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

b) tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury; 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego; 

d) tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego; 

e) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw 

mieszkańców; 

f) organizowanie- w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży 

służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej; 

g) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, 

okolicznościowych i obrzędowych 

2) w zakresie wychowania i edukacji m.in.: 

a) tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, 

muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych, 

folklorystycznych; 

b) organizowanie wystaw, 

c) organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, 

d) organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki 

i techniki. 

Ponadto SOK może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych. 

 

W Samorządowym  Ośrodku  Kultury są organizowane następujące zajęcia cykliczne: 

 teatralne dla dzieci,  młodzieży oraz dorosłych; 

 plastyczne dla dzieci i młodzieży; 

 manualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 

 nauka gry na keyboardzie i fortepianie dla dzieci i młodzieży; 

 nauka gry w szachy dla dzieci i dorosłych; 

 taneczne dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych; 
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 możliwość skorzystania z komputerów wraz z bezpłatnym dostępem do internetu 

w Centrum Kształcenia w Miękini dla mieszkańców gminy. 

 

W świetlicach udostępnione dla mieszkańców były: 

 zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik; 

 zajęcia plastyczne; 

 zajęcia teatralne; 

 zajęcia sportowe,  gry i zabawy; 

 zajęcia komputerowe w Wiosce Internetowej w Brzezince Średzkiej; 

 zajęcia taneczne. 

W strukturach SOK działają także: zespół taneczny Feniks, kółko teatralne Promyk 

z Brzezinki Średzkiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zespół Radośni, zespół Senior 

i Lutynianie. 

Zespół Feniks prowadzi zajęcia z formy tanecznej bazującej na technice tańca klasycznego, 

modern, jazz, disco dance i hip hop odbywają w trzech kategoriach wiekowych tj. do 5 lat, 5-

7 lat i 8-12 dwa razy w tygodniu. 

 

Natomiast zajęcia koła teatralnego Promyk odbywają się w świetlicy w Brzezince Średzkiej 

raz w tygodniu. W ramach zajęć funkcjonują dwie grupy –  młodsza dla dzieci w wieku 6-9 

lat, starsza w wieku 8-13 lat.  

 

14.1.3  Finanse 

Samorządowy Ośrodek Kultury (SOK) posiada osobowość prawną, a jego gospodarka 

finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Środki finansowe, jakimi 

dysponuje SOK pochodzą z dotacji podmiotowej i celowej oraz przychodów własnych. 

Gmina Miękinia jako organizator Samorządowego Ośrodka Kultury, zgodnie z uchwałą 

nr XXXVII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018 oraz 

uchwałą nr XL/404/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie 

dochodów i wydatków, przyznała Dotowanemu na rok 2018 dotację podmiotową w dz. 921 

rozdz. 92109 (świetlice) w wysokości 2 166 000,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej 

na terenie gminy Miękinia oraz utrzymanie obiektów administracyjnych dla 17 obiektów 

świetlic oraz SOK. 

Dodatkowo przyznano dotację celową inwestycyjną na zadania: 

 „Zakup i montaż pieca gazowego oraz instalacji w świetlicy w Brzezinie”- kwota 

29 999,70 zł; 

 „Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy w Białkowie”- kwota 9 950,00 zł. 

 

Wykonanie planu finansowego za 2018 r. przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie za 2018r.  

I Przychody 2329220,47 

1. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2205949,70 

a) Dotacja podmiotowa na działalność statutową 2166000,00 
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b) Dotacja celowa 39949,70 

2. Dotacje z budżetu państwa 0,00 

3. Przychody z prowadzonej działalności 115072,72 

4. Pozostałe przychody 8198,05 

II Koszty 2461750,39 

1. Amortyzacja 77435,44 

2. Zakup towarów 221679,88 

3. Zużycie energii 114108,88 

4. Usługi obce: 743035,64 

a) Remonty 46443,11 

b) Pozostałe usługi 696592,53 

5. Podatki i opłaty 2958,51 

6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1229699,61 

a) Wynagrodzenia osobowe 841073,65 

b) Wynagrodzenia bezosobowe 207663,20 

c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 180962,76 

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników: 23698,29 

a) Odpis na ZFŚS 17749,33 

b) Pozostałe świadczenia 5948,96 

8. Pozostałe koszty 9184,44 

9. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 

10. Środki na wydatki majątkowe 39949,70 

11. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 

III. Wynik finansowy -132529,92 

 

Lp. Nazwa Początek roku Na koniec 

półrocza 

Koniec roku 

1. Stan należności 3207,08 1506,49 0,00 

2. Stan zobowiązań 15596,05 18847,33 18426,67 

3. Stan środków pieniężnych 203522,73 211120,82 148651,64 

 

14.1.4  Imprezy, wydarzenia 

Imprezy i wydarzenia przeprowadzone przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękinia 

w 2018 r. w ramach prowadzonej działalności statutowej:  

 14 stycznia Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini współorganizował  

wydarzenie -Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w całej Polsce zagrała 

już dwudziesty szósty raz, wśród atrakcji tegorocznego finału WOŚP znalazły się 

zabawy dla dzieci, zumba, kurs pierwszej pomocy, a także karaoke i poczęstunek 

przygotowany przez panie z Miękińskiego Uniwersytetu III Wieku; 

 w Samorządowym Ośrodku Kultury podczas ferii zimowych organizowano zajęcia 

dla dzieci i młodzieży, w programie były m.in. zabawa z modeliną, wykonanie 

krajobrazu zimowego techniką kolaż, ulepiono bajkowe domki, pojazdy, ludzi 
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z gliny samoutwardzalnej, następnie stworzono  makietę bajkowego miasta,  

przygotowano upominki dla  Babci i Dziadka,  tworzono ozdoby z papierowej 

wikliny oraz ptaki z rolek,  podczas zajęć z „Twórczych pomysłów” 

wykorzystywano płyty CD i plastikowe butelki, wykonywano maski karnawałowe, 

a na zakończenie ferii odbyła się zabawa karnawałowa; 

 2 lutego na scenie SOK odbył się spektakl teatralny  pt. "Żona do adopcji"; 

 8 marca zorganizowano Gminny Dzień Kobiet w hali widowiskowo-sportowej, 

w programie z koncertem wystąpił  Stefano Terrazzino; 

 w  SOK odbywały się cyklicznie Warsztaty Kreatywnego Myślenia dla dzieci 

i młodzieży; 

 współorganizowano jubileuszową 50 wystawę Owczarków Niemieckich 

Długowłosych w dniu 25 marca na boisku sportowym w Miękini; 

 6 kwietnia na scenie SOK odbył się występ kabaretu CZESUAF; 

 w ramach współpracy Samorządowego Ośrodka Kultury z Przedszkolem 

w Miękini dla dwóch najmłodszych grup zostały zorganizowane wielkanocne 

warsztaty; 

 30 kwietnia w sali widowiskowej SOK odbył się występ zespołu Kresowiacy; 

 w maju w Gminie Miękinia organizowano  projekcję filmów w reżyserii 

Krzysztofa Tadeja, po pokazach odbyły się spotkania autorskie z reżyserem; 

 11 maja na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbył się 

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w dwóch kategoriach: klasy IV – VI 

oraz klasy siódme i gimnazjalne; 

 w dniu 26 maja zorganizowano z okazji Dnia Dziecka Majówkę z licznymi 

atrakcjami dla dzieci przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini; 

 w sali widowiskowej  SOK w dniu 15 czerwca odbył się spektakl teatralny 

komediowy pt. „Ratuj się kto rodzi!”  

 współorganizowano uroczyste obchody 700-lecia Zaboru Wielkiego połączone 

z Nocą Świętojańską, które odbyły się 23 czerwca 2018 r. w Kolibie Myśliwskiej 

w Zaborze Wielkim; 

 w dniu 23 czerwca w Żurawińcu odbyła się impreza  pt. Powitanie Lata 

zorganizowana przez Panią Sołtys oraz przez Radę Sołecką przy współudziale 

Samorządowego Ośrodka Kultury pod Patronatem Wójta Gminy Miękinia, 

 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini podczas wakacji organizowano 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, w programie były m.in. modelinowe i plastelinowe 

warsztaty, kolaż pod hasłem „Nasze lato”, piasek kinetyczny, prace w drewnie, 

wakacyjna ramka, pokaz papierowej mody, łapacz snów, malowanie 

wielkoformatowych obrazów, praca z falistą tekturą,  zabawy - eksperymenty 

z bańkami mydlanymi, zabawa z ciastoliną, bonsai z drucików, papieru i popcornu, 

z papierowej wikliny barwne wachlarze, metodą postarzania decoupage ozdobiono 

plastikowe pudełka, metodą cardmakingu wykonano okazjonalne zaproszenia 

i kartki, zorganizowano grę terenową z zagadkami w poszukiwaniu zaginionego 

skarbu, zajęcia z papieroplastyki, warsztaty twórczego recyklingu, a na pożegnanie 

lata odbyła się zabawa z atrakcjami, 
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 7 lipca odbył się Turniej Rycerski o Mizerykordię Kasztelana Zamku Wojnowice  

przy współpracy z SOK, w harmonogramie były liczne turnieje konne, tańce 

i muzyka folkowa; 

 w Wilkszynie 5 sierpnia zorganizowano Wawrzynki, w programie turnieje, 

zabawa oraz animacje dla dzieci; 

 w Miękini w dniach 11-12 sierpnia odbył się „Festiwal Lata” już po raz ósmy, 

w repertuarze  występy gwiazd takich jak: kabaret Łowcy.B, Bracia i Kayah, 

a w drugi dzień  Masters, Czadoman, Danzel oraz Doda z zespołem Virgin; 

 30 września zorganizowano koncert zespołu „U Studni” w sali widowiskowej 

SOK; 

 5 października odbył się Dzień Seniora oraz inauguracja roku akademickiego 

2018/2019 MUTW z koncertem z repertuaru Sławy Przybylskiej w wykonaniu 

Magdaleny Marszałek i Damiana Cioska; 

 14 października zorganizowano koncert w Hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II 

pt. „Od serca dla serca” w wykonaniu Marcina Malinowskiego, 

 8 listopada przedstawiono wykład Zbigniewa Pilcha pt: "Miękinia - moja mała 

ojczyzna"; 

 organizowano uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 

2018, przy udziale pułku żołnierzy i uczniów, którzy przygotowali patriotyczny 

występ, 

 28 listopada odbyły się w SOK bezpłatne warsztaty tworzenia ozdobnych 

mydełek; 

 7 grudnia w SOK zaproszono na występ kabaretu Ciach; 

 8 grudnia zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, z możliwością zakupu 

świątecznych wyrobów rękodzielniczych. 

 

Wydarzenia organizowane w 2018 r. w świetlicach wiejskich: 

 

 w świetlicach organizowane są cykliczne imprezy takie jak: Bal Karnawałowy, 

Dzień Babci i Dziadka, Zabawy Walentynkowe, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień 

Dziecka, Dzień Ojca, Halloween, Andrzejki, Mikołajki; 

 przeprowadzano tematyczne spotkania z dziećmi pn. pożegnanie zimy, powitanie 

wiosny, świąteczne warsztaty wielkanocne, powitanie lata, pożegnanie lata, 

warsztaty bożonarodzeniowe; 

 zorganizowano ferie w świetlicach w tym wyjazdy: 

* w dniu 19 stycznia do Papugarni we Wrocławiu dla dzieci ze świetlic 

w Lubiatowie, Zaborze Wielkim, Białkowie, Głosce i Prężycach; 

* do Teatru Lalek na spektakl „Baśnie Wschodu” dla dzieci z Lutyni, Krępic 

i Źródeł, po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez 

aktorów, następnie odwiedzono Kolejkowo- makietę miniaturowej kolejki 

znajdującej się na Dworcu Świebodzkim; 

* do kina w Środzie Śląskiej  na film pt. Paddington 2 dzieci z świetlic 

w Krępicach, Lutyni i Źródeł; 
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* do Wrocławia gdzie dzieci z Krępic i Źródeł szukały wrocławskich krasnali 

oraz odwiedziły fabrykę słodyczy "Cukier Lukier Art"; 

* 28 stycznia do Opery Wrocławskiej na "Operowy Labirynt" dzieci z Krępic 

i Źródeł, gdzie czekał na nich  spacer po Operze z przewodnikiem; 

 odbyły się pokazy iluzjonistyczne dla dzieci i młodzieży w Miękini, Gałowie, 

Brzezince Średzkiej i Głosce; 

 w świetlicy w Krępicach odbył się gminny Dzień Babci i Dziadka pod patronatem 

Wójta Gminy Miękinia, gdzie na gości czekało wiele atrakcji m.in. występ Pana Piotra 

Kuneckiego z zespołu "Impuls"; 

 w ramach wieloletniej  współpracy świetlicy Krępice z przedszkolem w Miękini dzieci 

wykonały duże obrazy o tematyce czterech pór roku, które następnie zostały  

wykorzystane jako scenografia do przedstawienia w wykonaniu przedszkolaków; 

 w świetlicy w Wilkszynie dzieci przygotowywały podczas zajęć manualnych m.in. 

kwiaty z bibuły na Dzień Kobiet, następnie wraz z rodzicami prowadziły rozgrywki 

w piłkarzyki i w szachy; 

 w świetlicy w Brzezince Średzkiej w dniach od 19.03 do 23.03 zorganizowano 

warsztaty wykonywania i dekorowania palm wielkanocnych; 

 podczas zajęć manualnych w świetlicy w Krępicach dzieci wykonywały zajączki jako 

dekoracje stołu Wielkanocnego; 

 podczas ostatnich dwóch tygodni w świetlicy w Źródłach wykonywano kolorowe 

jajka z plasteliny oraz obrazki z włóczki i kolorowych papierów o tematyce wiosennej 

i świątecznej, a także prace malarskie techniką mieszaną przy pomocy pasteli olejnych 

oraz farb. Tematem przewodnim było "Niebo";  

 podczas zajęć w świetlicy w Zaborze Wielkim bawiono się samodzielnie wykonaną 

masą balonową, były też gry planszowe i zabawy integracyjne; 

 w marcu w Źródłach przygotowywano Palmę Wielkanocną, dzieci uczyły się podstaw 

kompozycji na drewnianych i styropianowych jajkach, tworzyły również dekoracje 

świąteczne metodami postarzania drewna oraz decoupage, a także dekorowały 

styropianowe jajka metodą decoupage oraz wianki ucząc się podstaw florystyki; 

 podczas kwietniowych zajęć w świetlicy w Źródłach były przeprowadzone zajęcia 

z dogoterapii, dzieci wykonywały miniaturowe plastelinowe zwierzątka oraz kwiatki, 

w dniu 20 kwietnia odbyła się piesza wycieczka, której celem był pomnik Bitwy pod 

Lutynią oraz przeprowadzono zajęcia ornitologiczne; 

 z inicjatywy Wójta Gminy Miękinia organizowano obchody Dnia Dziecka w każdym 

sołectwie gminy, 

 zorganizowano wakacje w świetlicach; 

 uroczyście obchodzono Dni Seniora w świetlicach wiejskich w gminie Miękinia, 

odbyło się jedenaście spotkań z występami zespołów „Senior”, „Lutynianie” oraz 

„Radośni” i kabaretu „Bałamutki”; 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia  

87 

 2 października w świetlicy w Wilkszynie rozpoczęły się zajęcia taneczne 

dla maluchów - grupa trzylatków oraz  grupa 4-5-latków; 

 6 października odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka na Świetlicy wiejskiej 

w Lubiatowie; 

 w świetlicy w Krępicach zorganizowano czwartki dla malucha zajęcia plastyczne 

i manualne dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat; 

 26 października w Brzezince Średzkiej odbył się wykład Zbigniewa Pilcha pt: 

"Brzezinka Średzka - moja mała ojczyzna"; 

 7 listopada w świetlicy we Wróblowicach dzieci przygotowywały ozdoby na Święto 

Niepodległości, wspólnie wykonano flagi Polski, godło oraz mapę Polski; 

 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w świetlicy w Wilkszynie 

odbyło się spotkanie, na którym śpiewane były pieśni patriotyczne; 

 7 grudnia do świetlicy w Lubiatowie z wizytą zawitał Święty Mikołaj, który rozdawał 

paczki dzieciom; 

 11 grudnia w świetlicy w Krępicach zorganizowano imprezę Mikołajkową, podczas 

imprezy na dzieci czekało przedstawienie teatralne „Święta tuż, tuż” oraz wręczenie 

prezentu przez Mikołaja; 

 15 grudnia w świetlicy w Wilkszynie odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem; 

 w świetlicach trwały przygotowania do Kiermaszu Bożonarodzeniowego i okresu 

przedświątecznego. 

 

Wydarzenia organizowane w 2018 r. przez Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku: 

 

 w zakresie działalności kulturalnej zorganizowano: 

- 3 spotkania w Zamku w Wojnowicach i SOK;                                                                                                               

- 4 występy Kabaretu  „Bałamutki”;                                                                         

- 5 koncertów Zespołu „Senior i Lutynianie” ;                                                                                          

- wyjazd na przedstawienie operetkowe do Wrocławia;                                                                                  

- wyjazd na występ „Mazowsza”; 

- 1 spotkanie z p. Zbigniewem Pilchem Miękinia – „ Miękinia - moja mała Ojczyzna”;                                                          

-  3 spotkania „100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”;                                                                                        

-  oglądanie wystawy i udział w wykładzie „Życie Anny Frank”; 

 

 w zakresie działalności animacyjnej zorganizowano: 

- 2 spotkania w Urzędzie Marszałkowskim;                                                                                                  

- wyjazd do Wiązowa w ramach współpracy UTW;                                                                                             

-  spotkanie Andrzejkowe; 

- 14 spotkań Kabaretu  „Bałamutki” i zespołu „ Senior i Lutynianie” w ramach Dni 

Seniora                                                       

- wyjazd na spektakl do teatru Polskiego „Klimakterium”                                                                                 

- wyjazd na występ kabaretu Neonówka                                                                                                        

- wyjazd do Wrocławia  w ramach współpracy UTW                                                                                           

- oprawa uroczystości „Złote Gody”                                                                                                                
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- udział w programach SOK-u Miękinia / kabarety, spektakle teatralne/                                                           

- Kiermasz Bożonarodzeniowy 

        

 w zakresie działalności edukacyjnej zorganizowano: 

- 4 godz. wykładów – z  historii i religioznawstwa, pedagogiki, psychologii, 

bezpieczeństwa;                                                                                                                                        

- 12 godz. zajęć seminaryjnych – z  religioznawstwa, profilaktyki i ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa;                                                                                                                                             

- 115 godz. zajęć warsztatowych – warsztaty muzyczne, teatralne, manualne; 

- 3 godz. seminarium „Bezpieczny Senior” 

 

 w zakresie działalności rekreacyjnej zorganizowano: 

- 64 godz. zajęć interdyscyplinarnych / seminaria rehabilitacyjne i gimnastyka 

„Zdrowy kręgosłup”;                                                                                                                                               

- „ Zdrowie i wypoczynek w Ustroniu”– tygodniowy wyjazd do uzdrowiska 

uczestniczyło 46 osób;                                                                                                                                                            

- „ Zdrowie i wypoczynek w Pogorzelicy„ – tygodniowy wyjazd do uzdrowiska 

uczestniczyło 46 osób                                                                                                                                                           

-  5 wycieczek rowerowych zorganizowanych przez grupę „Łaziki” 

 

Wydarzenia organizowane w 2018 r. przez Zespół Ludowy Radośni: 

 

 zespół Radośni  występował w TVP3 Wrocław w programie „Fakty o poranku” 

30 marca, oprócz występów muzycznych, członkowie zespołu opowiadali o tradycjach 

stołów Wielkanocnych; 

 9 kwietnia zespół Radośni zagrał dla widzów "Faktów o poranku"; 

 wyjazd w dniu 07 lipca z występem do Mirska; 

 koncert zespołu w dniu 04 sierpnia w Złotym Stoku; 

 w dniu 08 sierpnia wyjazd do Wilkszyna z występem podczas imprezy- Wawrzynki; 

 koncert w Miękini w dniu 11.08.2019r. podczas Gminnych Dożynek na Festiwalu 

Lata, 

 wyjazd do Kwietna w dniu 18 sierpnia, 

 występy: 

-  01.09. w Szymanowie podczas Festynu Rękodzieło Muzyka i Smaki 

- 16.09 w Kuźnicy Grodziska podczas Święta Ziemniaka 

- 22, 23 i 29 września we Wróblowicach, Gałowie i Brzezince Średzkiej podczas Dni 

Seniora 

- 6.10 we wrocławskiej Operze podczas XI Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska 

- 07, 14 i 28 października w Mrozowie i Głosce podczas Dni Seniora 

- 10 listopada we Wrocławiu  z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na 

zaproszenie Radia Wrocław 

- 24 listopada we Wróblowicach na zabawie Andrzejkowej 

- 13 grudnia we Wróblowicach podczas spotkania wigilijnego z mieszkańcami. 

 

Wydarzenia organizowane w 2018 r. przez zespołu  taneczny Feniks: 

 

 w styczniu w dniach 22-25 zorganizowano warsztaty z techniki Hip-Hop w celu 

doskonalenia umiejętności tanecznych; 
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 19 maja zespół taneczny Feniks wziął udział w przeglądzie tanecznym LUBIN 

DANCE; 

 w dniach 25-27 czerwca odbyły się warsztaty taneczne z techniki modern- jazz dla 

starszych grup tanecznych; 

 10 listopada występ podczas obchodów Dnia Niepodległości w Miękini; 

 11 listopada wyjazd z pokazem tanecznym z okazji Dnia Niepodległości do Środy 

Śląskiej; 

 występ podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Miękini w dniu 8 grudnia. 

 

Wydarzenia organizowane w 2018 r. przez  koło teatralne Promyk w Brzezince Średzkiej: 

 

 w dniu 26 lutego 2018 roku odbył się wieczór teatralny na scenie SOK, w ramach 

którego przedstawiono premierę teatralną pt. „Promyki słońca” (grupy młodszej), 

spektakl pt. „Misja Czerwonego Kapturka” oraz  „Kopciuszka” grupy starszej; 

 udział obu grup we Wrocławskim Festiwalu Teatrów Szkolnych „Capitalna Muzyczna 

Zielona Gęś 2018”, grupa młodsza zaprezentowała się 9 maja ze spektaklem Promyki 

słońca, a starsza 10 maja ze spektaklem Kopciuszek, jurorzy wyróżnili grę aktorską 

jednej z aktorek grupy starszej; 

 w dniu 18 czerwca 2018 roku zorganizowano wieczór teatralny w świetlicy 

w Brzezince Średzkiej, gdzie zaprezentowano premierowe spektakle obu grup- 

młodsza przedstawiła „Królewnę Śnieżkę”, a starsza spektakl zatytułowany 

„Backstage”; 

 dzieci z grupy teatralnej Promyk z Brzezinki Średzkiej wzięły udział w warsztatach 

teatralnych w Kłodzku, w trakcie których rozpoczęła się praca nad spektaklem 

„Juwenilia” Stanisława Witkacego; 

 w dniu 17.12.2018 roku w świetlicy w Brzezince Średzkiej odbył się wieczór 

teatralny, w ramach którego były dwie premiery- młodsza grupa spektakl „O złotej 

rybce”, a grupa starsza spektakl „Juwenilia”.   
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14.2  Biblioteka Publiczna 

14.2.1  Organizacja i infrastruktura 

W strukturach Samorządowego Ośrodka Kultury prowadzone są 4 biblioteki w Miękini, 

Mrozowie, Lutyni i Wilkszynie. 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury użytkuje następujące obiekty biblioteczne: 

 

Lp. Adres nieruchomości 
Nr 

działki 
Tytuł prawny 

Powierzch

nia działki 

[m2] 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku/ 

lokalu [m2] 

1. Lutynia,  Kościuszki 39a 401/2 
Umowa 

użyczenia 
0,0243 74,52 

2. Miękinia,  Kościuszki 43 102/1 
Użytkowanie 

wieczyste 
0,3580 641,01 

3. Mrozów,  Chrobrego 19 271 
Umowa 

użyczenia 
0,7245 399,00 

4. Wilkszyn, Główna 17 318/12 
Umowa 

użyczenia 
0,1357 500,00 

 

14.2.2  Zbiory biblioteczne 

W roku 2018 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini przeznaczył z dotacji podmiotowej  

kwotę 25 643,23 zł na zwiększenie księgozbioru bibliotek w Miękini, Lutyni, Mrozowie 

i Wilkszynie. Natomiast uzyskał także dotację w ramach Programu Biblioteki Narodowej 

na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 9 600,00 zł.  

 

Łączna wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 449 841,89zł. 

 

Zestawienie ilościowo- wartościowe księgozbioru bibliotek w Gminie Miękinia 

 

Biblioteka 
Ilość 

wolumenów 
Wartość 

Miękinia 13 365 152 707,51 

Wilkszyn 7 783 94 528,42 

Mrozów 12 214 108 552,86 

Lutynia 9 482 94 053,10 

RAZEM 42 844 449 841,89 

 

14.2.3  Usługi elektroniczne 

Biblioteki w Gminie Miękinia pracują na programie ALEPH, który jest zintegrowanym 

systemem bibliotecznym na rynku automatyzacji bibliotek, który umożliwia m.in.: 

 zarządzanie zbiorami cyfrowymi; 

 selektywną dystrybucję informacji; 

 rezerwację zbiorów; 
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 katalogowanie; 

 gromadzenie; 

 udostępnianie; 

 współdzielenie zasobów między bibliotekami; 

 raportowanie. 

 

Ponadto do dyspozycji czytelników jest także System Primo firmy Ex Libris, który ujawnia 

potencjał biblioteki poprzez dostarczenie użytkownikom uniwersalnego narzędzia, 

pozwalającego na znalezienie i pozyskanie dojścia do pełnego spektrum materiałów 

bibliotecznych, drukowanych, elektronicznych i cyfrowych, niezależnie od ich formatu 

i lokalizacji. Primo zapewnia czytelnikom bibliotek gwarantuje dostęp do wszystkich 

zdalnych i lokalnych zasobów: książek, czasopism, artykułów i treści cyfrowych. 

 

Biblioteki w Miękini i Mrozowie wychodząc naprzeciw nowym potrzebom czytelników 

umożliwia wypożyczenie także audiobooków: 

 biblioteka w Miękini- 314 wolumenów; 

 biblioteka w Mrozowie- 51 wolumenów. 

Biblioteka jest także w posiadaniu 2 czytników do e-booków. 

 

14.2.4  Działalność 

Samorządowy Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie działalności bibliotecznej: 

 gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiałów 

bibliotecznych; 

 udostępniania zbiorów czytelnikom; 

 udzielania informacji bibliotecznych, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych 

bibliotek muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania 

z archiwami w tym zakresie; 

 prowadzenie warsztatu informacyjnego, prowadzenie kartotek 

zagadnieniowych, tematycznych, zestawień bibliotecznych itp.; 

 prowadzenie poradnictwo literackiego i bibliotecznego oraz przysposobienia 

czytelniczego i bibliotecznego; 

 podejmowanie działań mających na celu upowszechnienie czytelnictwa 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; 

 współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie działalności oświatowej, 

mającej na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych społeczeństwa; 

 gromadzenie dokumentacji życia społecznego gminy. 

 

W ramach zadań statutowych w 2018 r. zostały przeprowadzone następujące działania: 

 

 biblioteka w Wilkszynie w dniu 18 stycznia zapraszała na spotkanie z cyklu 

"Podróżuj razem z nami", którego tematem był Daleki Wschód, obejrzano zdjęcia 

z podróży do Hongkongu, Makao, Japonii, Singapuru oraz Bali; 

 w marcu biblioteka w Mrozowie przedstawiała do obejrzenia prace Pana  

Ziółkowskiego, które ukazywały nowe perspektywy i inne spojrzenie na fotografię 

sportową, 
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 biblioteka w Wilkszynie zorganizowała w dniu 4.06.2018r. spotkanie z autorką 

książek dla dzieci panią Małgorzatą Żółtaszek, która napisała 4 książki dla 

najmłodszych; uczestnicy to uczniowie klasy 3 ze Szkoły Podstawowej 

w Pisarzowicach, tematem był "Detektyw Przecinek na tropie rymów";  

 biblioteka w Wilkszynie zapraszała na wystawę, której tematem były Wrocławskie 

Krasnoludki, których jest ich już ponad 400, na wystawie można było zobaczyć 

zdjęcia najpopularniejszych krasnali oraz pozycje książkowe o nich, prezentowane 

były również książki o Wrocławiu, baśnie i legendy, historia miasta, ciekawostką 

były krasnoludki wilkszyńskie wykonane przez rzeźbiarza p. Jarosława, wśród 

nich Krasnal - Małysz oraz Krasnal – Dziewczynka; 

 z okazji Dnia Dziecka w Bibliotece w Wilkszynie odbyła się miła uroczystość, 

najmłodsi czytelnicy biorący udział w spotkaniach "Poranki z bajką" otrzymali 

nagrody książkowe; 

 w dniu 8 czerwca Gminna Biblioteka  Publiczna w Miękini  po raz kolejny brała 

udział w akcji „Z książką na walizkach’’ czyli XV Dolnośląskie Spotkanie Pisarzy 

z Młodymi Czytelnikami, tegoroczna akcja prowadzona jest pod hasłem 

„Z książką na walizkach. Polska na szóstkę.” i w Miękini gościliśmy Kalinę 

Jerzykowską, autorkę wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych; 

 18 czerwca 2018 r. w bibliotece w Mrozowie zaprezentowano ostatni etap 

wystawy pt. "Mrozów od 1945 roku", można było zobaczyć sentymentalne zdjęcia 

z różnych etapów życia mieszkańców Mrozowa; 

 Biblioteka w Wilkszynie organizowała wystawę związaną z Powstaniem 

Warszawskim, na której prezentowano książki tematyczne oraz materiały 

promocyjne z Muzeum Powstania Warszawskiego; 

 podczas wakacji w bibliotece w Wilkszynie dzieci wraz z mamami uczestniczyły 

w porannych czytaniach bajek; 

 25 września w bibliotece w Wilkszynie odbył się Poranek z bajką dla 

najmłodszych czytelników; 

 biblioteka  w  Mrozowie zaprosiła na  październikową  wystawę fotograficzną pt. 

„Meksyk według Romana  Siemińskiego”, autorem zdjęć był czytelnik - 

 Pan Roman Siemiński, mieszkaniec Mrozowa i pasjonat podróży, fotografii oraz 

książek; 

 w bibliotece w Mrozowie młodzież Ośrodka Socjoterapii nr 2, Szkoła Podstawowa 

nr 86 i Gimnazjum nr 43 przygotowała wystawę prac plastycznych na temat : 

"Przyszłość należy do tych co mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia", 

prace dotyczyły walki o niepodległość Polski, tajnego nauczania i krzewienia 

kultury polskiej w latach zaborów; 

 biblioteka w Wilkszynie organizowała wystawę zdjęć i dokumentów, związaną 

z prezentacją p. Zbigniewa Pilcha pt. "Wilkszyn - moja mała ojczyzna"; 

 tematem ostatniego spotkania z cyklu "Poranki z bajką" były Święta Bożego 

Narodzenia, było wspólne śpiewanie kolęd; 

 15 listopada Biblioteka oraz świetlica w Wilkszynie zorganizowały wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania 

niepodległości; 
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 biblioteka w Mrozowie zaprosiła na kolejną foto - wystawę "Pasje naszych 

Czytelników", zdjęcia autorstwa Pana Romana Bychawskiego i Pani Lucyny 

Ostryżniuk, plakaty wykonał pan Józef Bock; 

 17 grudnia odbył się przy współpracy ze świetlicą Lutynia spektakl artystyczny pt. 

„Świąteczne marzenia”. 

14.2.5  Finanse 

Gmina Miękinia jako organizator Samorządowego Ośrodka Kultury, zgodnie z uchwałą 

nr XXXVII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018 oraz 

uchwałą nr XL/404/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie 

dochodów i wydatków, przyznała Dotowanemu na rok 2018 dotację podmiotową w dz. 921 

rozdz. 92116 (biblioteki) w wysokości 420 000,00 zł na prowadzenie działalności bibliotek 

w Miękini, Mrozowie, Lutyni i Wilkszynie. 

Ponadto Samorządowy Ośrodek Kultury w 2018 r. otrzymał dotację w ramach Programu 

Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 

9 600,00zł w celu zwiększenia księgozbioru bibliotek w Miękini, Wilkszynie, Lutyni 

i Mrozowie.  

Wykonanie planu finansowego za 2018 r. przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie za  2018r.  

I Przychody 434279,59 

1. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 420000,00 

a) Dotacja podmiotowa na działalność statutową 420000,00 

b) Dotacja celowa 0,00 

2. Dotacje z budżetu państwa 9600,00 

3. Przychody z prowadzonej działalności 0,00 

4. Pozostałe przychody 4679,59 

II Koszty 484118,10 

1. Amortyzacja 45297,29 

2. Zakup towarów 53438,60 

3. Zużycie energii 37737,91 

4. Usługi obce: 49898,72 

a) Remonty 0,00 

b) Pozostałe usługi 49898,72 

5. Podatki i opłaty 0,00 

6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 280521,66 

a) Wynagrodzenia osobowe 213427,85 

b) Wynagrodzenia bezosobowe 25102,00 

c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 41991,81 

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników: 6641,29 

a) Odpis na ZFŚS 5916,44 

b) Pozostałe świadczenia 724,85 

8. Pozostałe koszty 982,63 

9. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 

zobowiązań 

0,00 

10. Środki na wydatki majątkowe 9600,00 
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11. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 

III. Wynik finansowy -49838,51 

 

Lp. Nazwa Początek roku Na koniec 

półrocza 

Koniec roku 

1. Stan należności 0,00 0,00 0,00 

2. Stan zobowiązań 4679,59 495,66 2806,14 

3. Stan środków pieniężnych 0,00 227,22 0,00 

 

14.3 Sport 

Działania polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób 

dorosłych, zwiększeniu aktywności fizycznej i świadomości społeczne o potrzebie 

aktywności ruchowej w każdym wieku na terenie gminy Miękinia zajmuje się przede 

wszystkim Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini. 

  

14.3.1  Baza sportowa i rekreacyjna 

Samorządowy Ośrodek Kultury posiada w użytkowaniu następujące obiekty sportowe: 

 

Lp. 
Adres 

nieruchomości 

Nr 

działki 

Tytuł 

prawny 

Powierz

chnia 

działki 

[m2] 

Wartość 

budowli 

wg adresu 

nierucho

mości w 

[zł] 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku/ 

lokalu [m2] 

1. 
Głoska, Główna 

20 
297/1 

Umowa 

użyczenia 
0,6582 

532.532,5

6 
 

2. Lutynia,  Polna 2  409/1 
Umowa 

użyczenia 

0,51 

(część) 

1.461.868,

06 
 

3. 
Mrozów,  

Chrobrego 19 
271 

Umowa 

użyczenia 
0,7245 

426.707,8

3 
 

4. 
Wilkszyn,  Leśna 

34 

494 
Umowa 

użyczenia 

0,2471(c

zęść) 

1.237.844,

36 
65,38 495/6 

495/7 

5. 
Wróblowice,  

Długa 17A 
59 

Umowa 

użyczenia 
0,5816 

431.408,6

8 
 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie czynnego wypoczynku, 

rekreacji i turystyki poprzez: 

 organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych; 

 upowszechnianie sportu i rekreacji, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej 

oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 

 tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych 

i hobbistycznych. 
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Na boiskach odbywają się turnieje sprawnościowe, zajęcia z piłki nożnej, siatkówki oraz 

zajęcia z gry w tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez 

5 instruktorów zajęć sportowych w Lutyni, Wilkszynie, Krępicach i Głosce, natomiast 

o dbałość stanu technicznego infrastruktury dbają konserwatorzy boisk w Lutyni, Wilkszynie 

i Głosce. 

 

14.3.2  Imprezy, wydarzenia 

Samorządowy Ośrodek Kultury realizując zadania statutowe dotyczące sportu w 2018 r. 

przeprowadził: 

 zakończenie V edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Miękinia 

sezon 2017/2018; 

 w czasie ferii zimowych w Krępicach odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

o Puchar Wójta Gminy Miękinia, sędzią głównym turnieju był Pan Krzysztof 

Kaczmarek, natomiast sędzią pomocniczym prowadzącym Turniej Gier i Zabaw 

Tenisowych dla młodszej grupy był Pan Jacek z Sekcji Tenisa Stołowego Krępice; 

 Klub LKS Odra Głoska zaprosiła dzieci i młodzież na zajęcia tenisa stołowego 

oraz piłki nożnej, które odbywały się na sali sportowej i boisku wielofunkcyjnym 

w Głosce; 

 14 kwietnia ruszył Bike Maraton, pierwsza edycja cyklu ponownie odbyła się w 

Miękini, na starcie znów stanęło prawie 2000 osób, dzień później do Miękini 

zawitał Szosowy Klasyk, który przyciągnął ponad 500 zawodników, co było 

kolejnym rekordem tej imprezy; 

 w dniu 02 czerwca 2018 r.  na obiektach sportowych w Głosce odbył się turniej 

dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, w zawodach uczestniczyło 

32 młodych adeptów; 

 w dniu 22 czerwca 2018 r. w sali sportowej i na obiektach kulturalno-

rekreacyjnych w Głosce odbył się turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 

z okazji Zakończenia Roku Szkolnego i Początku Wakacji, w zawodach 

uczestniczyło 19 młodych adeptów; 

 organizowano zajęcia tenisa stołowego prowadzone przez trenera pana Krzysztofa 

Kaczmarka w świetlicy w Krępicach; 

 30 czerwca br. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini Klub Sportowy 

Pogoń Miękinia świętował jubileusz 50-lecia istnienia; 

 podczas wakacji organizowano zajęcia sportowe na boiskach Orlik w Lutyni 

i w Wilkszynie oraz zajęcia tenisa stołowego prowadzone przez trenera pana 

Krzysztofa Kaczmarka; 

 27 lipca w Lutyni odbył się Turniej Tenisa Stołowego, Gier i Zabaw Tenisowych 

o Puchar Wójta Gminy Miękinia, w turnieju brało udział 50 dzieci głównie 

z Lutyni, Krępic i Źródeł; 
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 w sierpniu 2018 r. w sali sportowej i na obiektach kulturalno-rekreacyjnych 

w Głosce odbył się turniej dla dzieci i młodzieży; 

 31 sierpnia odbyło się otwarcie boiska ORLIK w Miękini, w programie były 

dmuchańce, zabawa, turniej piłkarski, lasery, animacje oraz pokazy strażackie; 

 w dniu 12 października 2018 r. w sali sportowej i na obiektach kulturalno-

rekreacyjnych w Głosce odbył się Jesienny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci 

i młodzieży z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka; 

 25 listopada ruszyła VI edycja Ligi Halowej Piłki Nożnej sezon 2018/2019; 

 w dniu 06 grudnia 2018 roku w Sali Sportowej w Głosce odbył się Mikołajkowy 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Miękinia, w zawodach  brało 

udział 35 uczestników; 

 7 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Skrzatów; 

 w ramach działalności sportowej rozpoczął funkcjonowanie Uczniowski Klub 

Sportowy Gminy Miękinia. 

 

14.3.3  Finanse 

Gmina Miękinia jako organizator Samorządowego Ośrodka Kultury, zgodnie z uchwałą 

nr XXXVII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018 oraz 

uchwałą nr XL/404/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie 

dochodów i wydatków, przyznała Dotowanemu na rok 2018 dotację podmiotową w dz. 926 

rozdz. 92601 (boiska) w wysokości 240 000,00 zł na utrzymanie 2 zespołów boisk 

sportowych Orlik znajdujących się w Wilkszynie i Lutyni oraz 3 boisk wielofunkcyjnych 

w Głosce, Mrozowie i Wróblowicach. 

Wykonanie planu finansowego za 2018r. przedstawia się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie za 2018r.  

I Przychody 253240,99 

1. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240000,00 

a) Dotacja podmiotowa na działalność statutową 240000,00 

b) Dotacja celowa 0,00 

2. Dotacje z budżetu państwa 0,00 

3. Przychody z prowadzonej działalności 6320,00 

4. Pozostałe przychody 6920,99 

II Koszty 261587,37 

1. Amortyzacja 5399,12 

2. Zakup towarów 24169,38 

3. Zużycie energii 24390,98 

4. Usługi obce: 58858,95 

a) Remonty 7735,00 

b) Pozostałe usługi 51123,95 

5. Podatki i opłaty 0,00 
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6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 147480,52 

a) Wynagrodzenia osobowe 0,00 

b) Wynagrodzenia bezosobowe 133561,00 

c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13919,52 

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników: 114,30 

a) Odpis na ZFŚS 0,00 

b) Pozostałe świadczenia 114,30 

8. Pozostałe koszty 1174,12 

9. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 

10. Środki na wydatki majątkowe 0,00 

11. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 

III. Wynik finansowy -8346,38 

 

Lp. Nazwa Początek roku Na koniec półrocza Koniec roku 

1. Stan należności 0,00 0,00 0,00 

2. Stan zobowiązań 3920,99 2954,12 1817,21 

3. Stan środków 

pieniężnych 

11159,80 30456,78 1604,58 
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15 Pomoc społeczna 

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania 

oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. 

Usługi społeczne w gminie Miękinia przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, 

zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans 

dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym 

15.1  Ośrodek Pomocy Sołecznej 

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Miękinia 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. 

Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie 

pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie 

nowych form pomocy. 

 

Pomoc społeczna oraz aktywna polityka społeczna w 2018 roku realizowana była w wyniku 

następujących dziłań: 

 zasiłki stałe pobierało 63 osób - wypłacono 604 świadczeń na kwotę 302 535,74 zł,  

 11 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłków okresowych - wypłacono 

26 świadczeń na kwotę 11 242,50 zł, 

 dla 57 osób pobierających zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną na kwotę 24 

305,42 zł, 

 dla 2 osób opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 45 619,09 zł. Jedna 

z osób, której  opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej  zmarła w dniu 06 

czerwca 2018 r.   

 pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 80 rodzinami, 

 w 2018 r. wysłano do Sądu Rejonowego w Środzie Śl. 17 pozwów o ustalenie 

alimentów na rzecz osób pobierających zasiłki stałe z GOPS, 

 3 pozwy do sądu o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym bez zgody 

klienta, 

 3 wnioski do sądu o przymusową obserwacje i leczenie psychiatryczne, 

 dla 12 osób udzielono pomocy w sprawie uzyskania orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności.  

 

Ponadto GOPS jest zobligowany do sporządzenia 17 stałych sprawozdań z działalności oraz 

kilkanaście sprawozdań jednorazowych dotyczących różnych sfer pomocy społecznej np. 

zdarzenia losowe, działania na rzecz osób opuszczających zakłady karne, działania na rzecz 

osób bezdomnych itp.    
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini w roku 2018 realizował niżej wymienione 

działania/program na rzecz mieszkańców gminy Miękinia: 

 Projekt i kampania socjalna pod wspólną nazwą  „Używki im później tym lepiej”, 

 Szkolenie pn. „Jak opiekować się osoba starszą – aspekt praktyczny”, 

 „Warsztaty Polskiego Centrum Profilaktycznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli”, 

 Projekt socjalny „Jestem rodzicem – mam czas dla swojego dziecka”, 

 Działania w związku z programem „Akcja Zima”, 

 Projekt socjalny "Obudź czujność", 

 Projekt socjalny – gwiazdkowa niespodzianka, 

 Projekt socjalny „Pudełko Życia”, 

 Klub Drobnej Pomocy Sąsiedzkiej, 

 Liczenie osób bezdomnych, 

 Magazyn odzieżowy, 

 Baza osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych, 

 Akcja „Jabłka w roli głównej”, 

 Grupy Wsparcia, 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz zapewnienie całodobowej opieki w DPS, 

 Współpraca środowiskowa i instytucjonalna, 

 Punkt mediacyjny, 

 Prace społecznie-użyteczne, 

 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

 

15.1.1  System zabezpieczenia społecznego –instrumenty 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

W 2018 r. GOPS realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Cele programu to: 

wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 

poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, poprawa stanu zdrowia dzieci 

i młodzieży, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Program realizowany był 

przy współudziale szkół i przedszkoli z terenu gminy Miękinia, a także jednostek 

oświatowych z terenu innych gmin do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie 

gminy Miękinia. Programem zostało objętych 9 osób na kwotę 5 172,50 zł w tym: 3 osoby 

skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 1 150 zł, 

Pracownik odpowiedzialny za realizacje Programu comiesięcznie przeprowadzał kontrolę 

punktów wydawania posiłków, z której sporządzał stosowny protokół. Koszt realizacji 

Programu na 2018 r.: 5 172,50 zł wysokość dotacji 3 000,00 zł, udział środków własnych 

2 172,50 zł. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202 

GOPS zawarł umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu 

dystrybucji artykułów spożywczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  

2014-2020. W ramach realizacji umowy GOPS w Miękini  prowadzi magazyn z żywnością 

dla osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji. W roku 2018 Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Miękini pozyskał w ilości 8 773,80 kg dla 200 osób miesięcznie. 

W skład  paczek żywnościowych  wchodziły następujące artykuły spożywcze: mleko, 

makaron świderki, ryż, kasza jęczmienna, marchewka z groszkiem, cukier biały, mielonka 

wieprzowa, szynka drobiowa, olej rzepakowy, ser żółty, sok jabłkowy, herbatniki, 

pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli, gulasz wieprzowy, pasztet, fasola, makrela. 

Pracownicy socjalni w całości zajmowali się obsługą magazynu żywności tj. przy współpracy 

z Ochotniczą Strażą Pożarną w Miękini oraz chętnymi do pomocy mieszkańcami gminy 

rozładowywali pozyskaną żywność do magazynu, wydawali żywność osobom potrzebującym, 

prowadzili ewidencję wydanej żywności, rozliczali żywność, a także byli odpowiedzialni 

za sprawozdawczość. 

 

System świadczeń rodzinnych 

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić 

wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. 

Od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach systemu świadczeń rodzinnych 

wypłacono 274 świadczeń rodzinnych na kwotę 3 197 412,59 zł., w tym:  

 7 095 zasiłków rodzinnych na kwotę 804 617,34 zł, 

 32 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 30 162,56 zł, 

 232 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  

wychowawczego na kwotę 85 720,49 zł, 

 198 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 36 361,18 zł, 

 532 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

na kwotę 55 119,73 zł, 

 641 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 36 733,00 zł, 

 745 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania na kwotę 49 521,17 zł, 

 960 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 

89 567,12 zł, 

 3 612 zasiłków pielęgnacyjnych za kwotę 571 456,00 zł, 

 593 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  874 926,00 zł, 

 103 jednorazowych zapomóg na kwotę 103 000 zł, 

 441 świadczeń rodzicielskich na kwotę 412 531 zł, 

 opłacono 520 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 187 912,00 

zł, 

 opłacono 233 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 27 935,00 zł, 

 wypłacono 34 zasiłków dla opiekuna na kwotę 18 080,00 zł, 

 wypłacono 90 specjalnych zasiłków dla opiekuna ma kwotę  47 697,00 zł. 

System funduszu alimentacyjnego 

Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa 

zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego 

w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników 

alimentacyjnych. Zgodnie z zapisami Rozdziału 4 cytowanej wyżej ustawy wypłacono 903 

świadczenia na kwotę 385 550 zł. 
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Wydano 69 decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Systematycznie 

informowano dłużników alimentacyjnych  oraz organy właściwe dłużników alimentacyjnych  

o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z FA.W roku 2018  kontynuowano działania 

wobec 182 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono 10 wywiadów alimentacyjnych, 

odebrano 10 oświadczeń majątkowych (10 dłużników zgłosiło się na wezwanie na wywiad 

alimentacyjny do tutejszego ośrodka). W okresie od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r. złożono 

do prokuratury 13  wniosków o ściganie dłużnika alimentacyjnego. Dwóm dłużnikom 

alimentacyjnym zatrzymano prawa jazdy. W powyższym okresie komornik sądowy, dłużnicy 

alimentacyjni oraz komornik skarbowy przekazali GOPS wyegzekwowane świadczenia 

w kwocie 90 372,34 zł. – skuteczność egzekucji wyniosła 23,44 %. 

 

Program Rodzina 500+ 

W roku 2018 do GOPS wpłynęło 1500 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego. Wydano 1581 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia 

wychowawczego, w tym 1442 decyzji przyznających prawo do świadczenia i 19 decyzji 

odmawiających przyznania prawa do świadczenia, 46 decyzje o uchyleniu prawa 

do świadczenia wychowawczego, 20 decyzji o  umorzeniu postępowania,  54 decyzje 

dotyczące  żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  

Wypłacono 19 586  świadczeń wychowawczych na kwotę  9 774 154,20 zł.  

 

Dodatki mieszkaniowego 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez GOPS, mającym 

na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku 

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych 

przepisami. W 2018 r. przyjęto 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 

1 decyzję administracyjną. 

Wypłacono 12 dodatków  na kwotę 1 452,02 zł. 

 

Dobry Start 300+ 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” były przyjmowane elektronicznie od 

1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 

2018 r. do 30 listopada 2018 r. W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. do Ośrodka 

wpłynęło 1 556 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry Start”.  Wydano 1 549 

rozstrzygnięć  w sprawach dotyczących świadczenia „Dobry Start” w tym 1 537 rozstrzygnięć 

przyznających prawo do świadczenia. Przyznano 2 157 świadczeń  „Dobry Start”, wypłacono 

2 157 świadczeń  na kwotę 647 100,00 zł.  

 

15.1.2 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na dzień sporządzania sprawozdania: 

Przewodniczący Zespołu: 

Pani Monika Międzyrzecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini 

Wiceprzewodniczący Zespołu: 

Pani Izabela Urynowicz -  Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Miękini 
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Sekretarz Zespołu: 

Pani Aleksandra Kutkiewicz – Długosz – Referent ds. Obsługi Administracyjno – 

Technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych (GOPS w Miękini) 

Pozostali członkowie Zespołu: 

Pani Jadwiga Rybacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutyni 

Pani Magdalena Wlaźlak - Szał – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miękini 

Pani Iwona Żurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach 

Pani Małgorzata Biszczak- Kunik – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Pan Paweł Zachary – Kierownik Posterunku Policji w Miękini (KPP w Środzie Śląskiej) 

Pani Małgorzata Sidorska - Sujecka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini 

Pani Aleksandra Olber - Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej 

Pani Dorota Litwin - Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień w Miękini 

Pani Rozalia Nazimek – Praktyka Lekarza Rodzinnego w Miękini 

  

W roku 2018 odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini oraz podjęto 

46 uchwał dotyczących m.in. powoływania przez Przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego Grup Roboczych na rzecz rodzin, w których występuje zjawisko 

przemocy oraz uchwał powołujących i odwołujących członków Grup Roboczych. 

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Zespołu powoływał 

grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie. Zadnia realizowane przez Grupy Robocze to m.in. opracowanie i realizacja 

indywidualnego planu pomocy rodzinie, monitorowanie rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. W roku 2018 w Gminie 

Miękinia powołano 30 grup roboczych. W roku 2018 r. odbyło 137 posiedzeń Grup 

Roboczych, zakończono pracę w ramach 22 Grup Roboczych, natomiast 7 Grup Roboczych 

kontynuuje pracę w roku 2019 r. 

Asystent rodziny 

W 2018 roku Asystent Rodziny podjął współpracę z 4 rodzinami przeżywającymi trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 

r. w pieczy zastępczej nie umieszczono żadnego dziecka. Do rodzin z pieczy zastępczej w 

2018 roku nie  powróciło żadne dziecko. W wyżej wymienionym okresie w pieczy zastępczej 

przebywało 2 dzieci: 

 instytucjonalnej: umieszczone było 1 dziecko; 

 w rodzinach zastępczych niespokrewnionych: nie przebywało żadne dziecko; 

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych: przebywało 1 dziecko. 

 

Ponadto w związku z realizacją w/w ustawy Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej zobowiązał 

GOPS do sporządzania opinii na temat funkcjonowania 5 rodzin z ternu Gminy Miękinia 

w tym; 2 rodzin co miesiąc, 1 rodziny co 2 miesiące oraz 1 rodziny co 3 miesiące. 
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16 Spółka gminna 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini jest jednoosobową spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, stanowiącą  własność samorządu terytorialnego tj. Gminy Miękinia. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032611.  

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 

 zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 

 roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z), 

 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), 

 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), 

 przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

(43.22.Z), 

 wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z), 

 pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z) 

oraz wiele innych z zakresu gospodarki komunalnej. 

 

 

Spółka prowadzi podstawową działalność statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 

Decyzją Wójta Gminy Miękinia sygnatura RRZK.INK.703/01/2003 z dnia 02.01.2003 r. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków przedsiębiorstwa stanowi: 

 

 dostawa wody do odbiorców na terenie Gminy Miękinia, 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Miękinia, 

 wykonywanie robót w zakresie urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych 

 

W roku 2018 – spółka zatrudniała 45 pracowników.  

 

Finanse 

Kapitał własny spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 31 990 095,45 zł.  

Aktywa ogółem  – miały wartość 55 406 tys. zł z czego 51 940 tys. zł to środki trwałe.  

W roku 2018 – przychody z działalności wyniosły 10 045 tys. zł., natomiast  koszty 

działalności spółki  – zamknęły się kwotą 10 113 tys. zł.  

W roku 2018 spółka ZUK wydatkowała na inwestycje -  kwotę 1 332 tys. zł. 
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Infrastruktura techniczna: 

Na terenie Gminy Miękinia z usług wodociągowych korzysta około 99,8% ludności. Jeśli 

chodzi o usługi kanalizacyjne procent jest znacznie niższy i wynosi około 56%.  

Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie 

wody i odprowadzanie ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji, gdyż 

są w znacznym stopniu zdekapitalizowane. Dotyczy to również ujęć wody, które w okresie 

wzmożonych poborów wody, nie są w stanie zapewnić właściwej jej ilości. Wiąże się to 

z koniecznością zakupu i dostawy wody z sieci wodociągowej MPWiK SA Wrocław. 

W związku z tym w roku 2017 zawarto z MPWiK SA we Wrocławiu  umowę na hurtową 

dostawę wody z sieci MPWiK na wschodni teren Gminy Miękinia.  

 

16.1  Wodociągi 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini eksploatuje - przy pomocy pięciu stacji 

uzdatniania wody – zlokalizowanych w miejscowościach: Miękinia, Lutynia, Mrozów, 

Brzezina i Źródła oraz 16 ujęć wód podziemnych (studni). Od 2017 r.-  jedną pompownię 

wody czystej w Wilkszynie, dostarczonej z sieci wodociągowej MPWiK SA we Wrocławiu .  

 

W rejonie objętym działalnością spółki eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości  

235,5 km oraz ponad 168 km przyłączy wodociągowych 

 

W roku 2018 – dostarczono wodę do 6 069 odbiorców tj. gospodarstw domowych, wspólnot 

mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, instytucji. Ogółem sprzedano 693,5 tys. m
3
 

wody. Ilość  wody zakupionej z sieci wrocławskiej – 193,7 tys. m
3
. 

Ilość wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej  – 321 szt. 

Ilość odmów przyłączenia do sieci wodociągowej – 52 szt. 

Odnotowano 49  awarii na sieciach wodociągowych. 

W roku 2018 wykonano odwierty dwóch ujęć wody w miejscowości  Kadłub. Wystąpiono 

o zatwierdzenie zasobów w wysokości – po 150 m
3
 na godzinę każdy. W związku z tym, 

że przyszła stacja uzdatniania wody w Kadłubie lokalizowana jest na terenach Skarbu 

Państwa  – Gmina Miękinia jako jedyny beneficjent mogący przejąć grunty na komunalne 

cele inwestycyjne, rozpoczęła prace związane z projektowaniem stacji uzdatniania wody 

i magistral wodociągowych w kierunku Lutyni i Miękini. SUW Kadłub – będzie stanowił 

główne źródło dostaw wody dla terenu całej Gminy Miękinia. 

 

16.2  Kanalizacja  

Wszystkie ścieki z terenu gminy Miękinia zostają wprowadzane do Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków JANÓWEK poprzez sieć kanalizacji sanitarnej o długości 57,3 km 

z 28 przepompowniami ścieków. Powyższe spowodowane jest brakiem możliwości 

lokalizacji oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miękinia w związku z brakiem 

odbiorników ścieków oczyszczonych o właściwych spadkach i przepustowości. 
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Ilość ścieków przekazanych w roku 2018 wyniosła: 260 tys. m
3
.  

Ilość awarii na sieciach kanalizacyjnych – 22.  

W roku 2018 zrealizowano automatyczny punkt zrzutu ścieków dowożonych w Miękini 

(na terenie  byłej oczyszczalni ścieków). Obecnie na terenie Gminy Miękinia (w Wilkszynie 

i Miękini)  działają dwie automatyczne stacje zrzutu ścieków dowożonych. 

 

16.3  Pozostałe usługi komunalne 

 

Spółka ZUK w Miękini -  wspólnie ze spółką ALBA – świadczyła usługi związane 

z selektywnym odbiorem odpadów – głównie tworzyw sztucznych i papieru. Usługa ta 

świadczona była jednym samochodem specjalistycznym – śmieciarką  o pojemności 18 m
3
  

oraz pomocniczo samochodem skrzyniowym Mercedes Sprinter o DMC 3,5 tony, 

wyposażonym w zabudowę siatkową o pojemności 20 m
3
. 

Spółka prowadziła  także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miękini, 

przy ulicy Czystej 3 – z którego to punktu nieodpłatnie korzystali mieszkańcy naszej Gminy. 

Jednocześnie, w minionym roku – zagospodarowano teren pod przyszły Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilkszynie. Zakończono prace nad utwardzeniem placu. 

Wykonano około 800 m
2
 placu z płyt betonowych oraz kanalizację odwadniającą 

i ogrodzenie. 

Spółka ZUK w Miękini , świadczyła również  szeroki wachlarz  usług komunalnych  na rzecz 

Gminy Miękinia.  Głównie polegały one na: 

 koszeniu boisk sportowych, 

 koszeniu innych terenów komunalnych i poboczy dróg, 

 naprawy i remonty dróg gminnych, 

 zimowe utrzymanie dróg gminnych, 

 sprzątanie przystanków komunikacji publicznej, 

 odbiór odpadów płynnych i stałych, 

 przygotowywanie terenów komunalnych pod inwestycje gminne. 

 

Od grudnia 2018 r. – wykonywano na rzecz DSDiK we Wrocławiu - zimowe utrzymanie 

obwodnicy Miękini. 
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17 Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo publiczne, czyli działania na rzecz ratowania życia i mienia mieszkańców 

gminy Miękinia zapewniają: pracownicy Komisariatu Policji w Miękini oraz członkowie 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na terenie gminy. Wymienione podmioty 

często współpracują ze sobą prowadząc wspólne akcje prewencyjne oraz podejmując dziania 

w zakresie ratowania życia i mienia mieszkańców gminy Miękinia. 

 

17.1 Ochotnicza Straż Pożarna 

Na terenie gminy Miękinia działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 OSP Miękinia, 

 OSP Lutynia, 

 OSP Głoska 

Wszystkie jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo – 

gaśniczych. Ponadto OSP Miękinia i OSP Lutynia włączone są do krajowego system 

ratowniczo – gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia oraz przygotowania 

do akcji ratowniczych. Krajowy system ratowniczo – gaśniczy stanowi integralna część 

ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. 

W 2018 r. na działalność Ochotniczy Straży Pożarnych została przeznaczona kwota 

w wysokości 247 015,00 zł.  

Realizując zadania w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych poza wydatkowaniem środków 

na bieżące utrzymanie jednostek w gotowości bojowej koszty zostały przeznaczone również 

na: 

 opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę, 

 zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, 

 zakup materiałów niezbędnych do naprawy sprzętu pożarniczego i budynków remiz, 

 badania lekarskie i pracownicze strażaków, 

 naprawę i konserwację sprzętu strażackiego, 

 opłaty teleinformatyczne, 

 ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego, 

 badania techniczne samochodów pożarniczych, 

 przeglądy samochodów i sprzętu strażackiego, 

 bieżące remonty samochodów strażackich. 

 

Realizując te zadanie osiągnięto podstawowy cel wynikający z art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, polegający na realizacji przedsięwzięć 

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do 

zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie 

działań ratowniczych na terenie gminy Miękinia. 
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17.2 Współpraca z Policją 

Gmina Miękinia wspiera działania prewencyjne podejmowane przez pracowników 

komisariatu Policji w Miękini. W 2018 r. w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej otrzymała wsparcie finansowe 

od gminy Miękinia na dodatkowe patrole na terenie gminy Miękinia. Ponadto gmina 

dofinansowała remont i wyposażenie posterunku policji w Miękini przy ulicy Willowe. 

Łącznie na dodatkowe służby, remont budynku policji w Miękini i nagrody z okazji święta 

policji z budżetu gminy Miękinia w 2018 r. przeznaczono kwotę w wysokości 80 483,00 zł. 

W 2018 r. podczas remontu budynku policji w Miękini, gmina nieodpłatnie użyczyła 

pomieszczenia w Samorządowy Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 43 na tymczasową 

siedzibę posterunku w Miękini. 

 

 


