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Informacje ogólne o Gminie Kąty Wrocławskie 
 

Gmina Kąty Wrocławskie położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. 

Graniczy z miastem Wrocław, a także z gminami: Mietków, Kobierzyce, Sobótka położonymi w 

powiecie wrocławskim oraz gminami Kostomłoty i Miękinia położonymi w powiecie średzkim. Miasto 

Kąty Wrocławskie leży w odległości około 15 km od granic Wrocławia. 

Gmina zajmuje powierzchnię 176,5 km2. Sieć osadniczą  tworzą: miasto Kąty Wrocławskie oraz 44 wsie 

i przysiółki, tworzące 39 sołectw. Na koniec roku 2020 w Kątach Wrocławskich  zameldowanych było  

6 586 osób, natomiast w sołectwach 17 677. Łączna liczba mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie w 

roku 2020 wyniosła 24 263 osób. 

Gmina Kąty Wrocławskie jest gminą o funkcji przemysłowo-rolniczej. Gmina posiada dobre powiązanie 

komunikacyjne z Wrocławiem, jak i całym regionem Dolnego Śląska poprzez: autostrady A4 i A8, drogę 

krajową nr 35, drogi wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych. Przebiegająca południkowo 

autostrada A4 jest jedną z ważniejszych dróg o charakterze międzynarodowym. Autostrada A8 stanowi 

tzw. Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Gminę przecina linia kolejowa nr 274 relacji Wrocław – 

Zgorzelec, ponadto gmina posiada dogodne połączenie z  lotniskiem Wrocław - Strachowice. 

Na terenie gminy występują formy przyrody objęte ochroną, a także gatunki  roślin i zwierząt objęte 

ochroną gatunkową:  

• Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy" - utworzony rozporządzeniem Wojewody 

Wrocławskiego z dnia 27.10.1998 r., 

• obszar Natura 2000  „Przeplatki nad Bystrzycą” o kodzie PLH020055, 

• obszar Natura 2000  „Łęgi nad Bystrzycą” o kodzie PLH020103, 

• Pomniki Przyrody - drzewa pomnikowe i zabytkowe aleje, 

• gatunki  roślin i zwierząt objęte ochroną gatunkową, występujących głównie w granicach parku 

krajobrazowego, 

• użytek ekologiczny „Stara piaskownia”. 

 

Ponadto na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych posiadających walory 

historyczne, takie jak kościoły oraz obiekty pałacowo-dworskie. Najbardziej wartościowe z nich objęte 

są ochroną i znajdują się w strefach konserwatorskich. 

Gmina Kąty Wrocławskie należy do makroregionu Niziny Śląskiej, mezoregionu Równiny Wrocławskiej 

oraz mikroregionu Równiny Wrocławskiej, zwanej także Równiną Kącką. Ukształtowanie terenu gminy 

jest mało zróżnicowane. Obszar ma charakter równinny. Najwyższy punkt gminy to 187,8 m n.p.m. 

(Zachowice), najniższy 119,5 m n.p.m. (Samotwór). 

Na terenie gminy występują gleby brunatnoziemne (gleby brunatne właściwe i płowe), czarne ziemie 

oraz mady rzeczne w dolinach rzek. Ze względu na wysokie klasy bonitacyjne gleb oraz szczególnie 

korzystne warunki do produkcji rolnej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury rolnej, znaczny obszar 

gminy podlega ochronie na podstawie przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych. 

Gmina posiada małą lesistość. Lasy i zadrzewienia zajmują niecałe 8% powierzchni ogólnej gminy i 

skoncentrowane są w dolinach rzek: Bystrzycy, Strzegomki i Czarnej Wody. 

Teren gminy w całości należy do dorzecza rzeki Odry. Płyną tu: Bystrzyca, Strzegomka i Czarna Woda 

oraz mniejsze cieki m.in. Kasina, Ługowina, Niesłusz, Potok Karczycki, Rów Kątecki.  
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Gmina posiada zasoby surowców mineralnych. Na terenie gminy znajduje się kilkanaście 

udokumentowanych złóż surowców naturalnych w obrębach: Kamionna, Kilianów-Szymanów, Nowa 

Wieś Kącka, Pełcznica, Sośnica-Różaniec, Stoszyce, Wszemiłowice, Jurczyce, Zachowice. Są to 

wyłącznie kopaliny, których eksploatacja przebiega metodą odkrywkową. Eksploatacja następuje 

obecnie w obrębach: Kamionna, Kilianów-Szymanów, Pełcznica, Sośnica-Różaniec, Stoszyce, 

Zachowice. 

Na terenie gminy wody podziemne występują w utworach piaszczystych czwartorzędu i trzeciorzędu, 

w tym tzw. struktura wodonośna Bogdaszowice. Część gminy położona jest w zasięgu głównego 

zbiornika wód podziemnych GZWP - Subzbiornik nr 319. Stanowi on obszar wysokiej ochrony wód. 

Atrakcyjność turystyczna gminy Kąty Wrocławskie podkreślona jest poprzez wytyczone szlaki piesze: 

niebieski, zielony, żółty. Przez gminę przebiega również szlak rowerowy EuroVelo 9. 

Ocenia się, że powyższe uwarunkowania lokalizacyjne czynią gminę atrakcyjną oraz świadczą o 

wysokim potencjale rozwoju na tle gmin sąsiednich, jak i w skali całego regionu Dolnego Śląska. 
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Finanse gminy 
 

Dochody Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2020 wykonane zostały w kwocie 196 447 251,21 zł, co 

stanowi 102,08 % planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości  

177 698 470,09 zł, a dochody majątkowe w wysokości 18 748 781,12 zł. 

 

  

NA POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ: 

Dochody wg źródeł 

 

Kwota 

POZIOM 

WYKONANIA DO  

DOCHODÓW 

OGÓŁEM 

dochody własne 113 851 610,40 zł 57,96 % 

dotacje  i środki na zadania bieżące 48 032 099,65 zł 24,45 % 

subwencje 23 463 095,00 zł 11,94 % 

dotacje i środki na realizację inwestycji 11 100 446,16 zł 5,65 % 
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173243 646,41 zł
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Plan i wykonanie dochodów Gminy Kąty Wrocławskie 
w 2020 roku

plan wykonanie
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Dochody bieżące gminy w 2020 r. kształtowały się następująco: 

• Subwencja na zadania oświatowe - 23 382 986,00 zł 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych -  39 710 384,00 zł 

• Podatek dochodowy od osób prawnych -  5 150 063,14 zł 

• Podatek rolny i leśny - 2 428 527,67 zł 

• Podatek od nieruchomości - 38 541 093,50 zł 

• Podatek od środków transportowych - 531 057,07 zł 

• Podatek od czynności cywilnoprawnych - 5 842 736,19 zł 

• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 592 466,94 zł 

• Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty - 7 691 209,89 zł 

• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 641 253,19 zł 

 

Dotacje i środki na realizację zadań bieżących wyniosły 48 032 099,65 zł, w tym: 

• dotacje na zadania zlecone - 42 664 657,02 zł 

• dotacje bieżące na realizację projektów unijnych - 172 816,38 zł 

 

Realizacja dochodów majątkowych w 2020 roku kształtowała się następująco:  

 11 100 446,16 zł - dotacje i inne środki na realizację inwestycji 

 70 285,97 zł -  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

 116 672,10 zł -  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

 63 192 zł - wpływ z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności 

nieruchomości  

 7 398 024,89 zł – środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków 

 

58%24%

12%
6%

Realizacja dochodów za rok 2020  wg źródeł

dochody własne

dotacje i środki
na cele biezace

subwencja

dotcaje i srodki
na cele
inwestycyjne
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Poniższe zestawienie przedstawia plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych gminy Kąty 

Wrocławskie na dzień 31.12.2020 r. 

 

W związku z obniżeniem stawek podatkowych przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich obniżyły się 

dochody gminy. W skutek obniżenia górnych stawek podatkowych zmniejszyły się dochody  

o 4 979 194,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego, wartość dochodów wzrosła o 644 833,00 zł. 

Zmniejszenia dotyczyły: 

-   podatku od nieruchomości - zmniejszenie o 3 919 109,00 zł 

-   podatku od posiadania środków transportowych - zmniejszenie o 1 060 085,00 zł 

 

 

 

1 2 3 4 5

192 437 507,11 196 447 251,21 102,1

173 243 646,41 177 698 470,09 102,6

19 193 860,70 18 748 781,12 97,7

52 353 519,50 51 816 783,39 99,0

46 509 147,67 46 470 041,14 99,9

5 844 371,83 5 346 742,25 91,5

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 42 922 338,60 42 664 657,02 99,4

  dochody bieżące 42 922 338,60 42 664 657,02 99,4

  dochody majątkowe: 0,00 0,00 -

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień                          

z organami administracji rządowej
8 000,00 8 000,00 100,0

  dochody bieżące 8 000,00 8 000,00 100,0

  dochody majątkowe 0,00 0,00 -

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień 

między j.s.t.
2 196 252,00 2 444 312,09 111,3

  dochody bieżące 1 196 252,00 1 464 048,10 122,4

  dochody majątkowe 1 000 000,00 980 263,99 98,0

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 4 341 084,99 3 964 032,78 91,3

  dochody bieżące 174 960,00 172 816,38 98,8

  dochody majątkowe 4 166 124,99 3 791 216,40 91,0

Pozostałe dotacje celowe 2 885 843,91 2 735 781,50 94,8

  dochody bieżące 2 207 597,07 2 160 519,64 97,9

  dochody majątkowe 678 246,84 575 261,86 84,8

e)

  Dochody bieżące

  Dochody majątkowe

b)

Plan po zmianach

d)

a)

c)

Ogółem dochody, z tego:

Lp.

  dochody majątkowe

Wyszczególnienie

Dotacje celowe ogółem, z tego:

  dochody bieżące

Wykonanie
% 

wykonania
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Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie, określone zostały w 

przepisach ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi wydatki publiczne stanowią 

nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale 

budżetowej gminy lub w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 
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W roku 2020 wydatki zostały wykonane w wysokości 184 837 269,88 zł, co stanowi 92,51 % planowanej 

wartości. Wydatki bieżące wyniosły 144 673 294,57 zł, tj. 93,15 % planowanej wartości wydatków 

bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły 40 163 975,31 zł, co stanowi 90,26 % planowanej wartości. 

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kąty Wrocławskie w 2020 roku 

 PLAN WYKONANIE STRUKTURA % 

Ogółem 199 809 205,20 zł 184 837 269,88 zł 92,51% 

Bieżące 155 309 934,50 zł 144 673 294,57 zł 93,15% 

Majątkowe 44 499 270,70 zł 40 163 975,31 zł 90,26% 

 

 

 

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują przede wszystkim koszty funkcjonowania oświaty, są to 

wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze. W znaczącej 

części są to koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in. dowozy dzieci 

do szkół, ogrzewanie szkół i przedszkoli, remonty budynków użyteczności publicznej oraz 

mieszkaniowej, opłaty, składki i inne należności ponoszone przez jednostki budżetowe w imieniu 

gminy). Gmina też od kilku lat realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz osiedlowego.  

Osobną kategorię w grupie wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wypłacane z budżetu. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych z 

programu 500+, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków celowych, 

okresowych i stałych z pomocy społecznej. Wśród wydatków bieżących należy także wyróżnić m.in. 

dotacje udzielane z budżetu gminy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, 

których wydatki nie są objęte budżetem, wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na obsługę 

długu gminy. 

zł0,00
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zł200 000 000,00
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w 2020 roku
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Wydatki majątkowe stanowią 21,73 % wydatków ogółem. Rada Miejska ustalając programy 

gospodarcze gminy, przyjmuje do realizacji nie tylko te inwestycje, które są niezbędne w prawidłowym 

jej funkcjonowaniu, i które z upływem czasu przyniosą korzyści, ale też te, które poprawiają codzienne 

życie mieszkańców oraz służą ich rozwojowi kulturalnemu oraz sportowemu. Szereg prowadzonych 

inwestycji skierowanych jest zarówno do seniorów, jak dzieci i młodzieży. Znaczny nacisk w naszej 

gminie stawia się na inwestycje oświatowe, obejmujące budowę nowych szkół i przedszkoli oraz 

modernizację już istniejących obiektów. Gmina realizuje również zadania inwestycyjne w zakresie 

rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, poprawy bezpieczeństwa, a także budowy i modernizacji 

dróg, które stanowią priorytetowe zadania w nakładach inwestycyjnych. Dodatkowo w ramach 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w roku 2020 zakupiono samochód strażacki dla 

Jednostki Techniczno-Operacyjnej OSP Smolec. 

 

Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2020 r. 

 

Na koniec roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 11 609 981,33 zł przy 

planowanym deficycie 7 371 698,09 zł.  

W roku 2020 Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania w wysokości 15 000 000 zł jako kredyt ratalny 

w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu. 
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Na sumę rozchodów 8 900 312 zł złożyły się łącznie spłaty rat pożyczek (1 039 312 zł), spłaty rat 

kredytów (7 775 000 zł) oraz kwota 86 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu Gminy pożyczki dla 

Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość. 

Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje wyniosły 

739 113,06 zł. 

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyniósł 27,57 %, a faktyczna spłata 

wyniosła 7,37 %. 

W roku budżetowym 2020 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. 

Dług gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 53 424 944 zł, 

w tym kredyty 48 750 000 zł oraz pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW  4 674 944 zł. 

 

Gmina corocznie wydaje znaczne środki na dotacje w różnych formach: 

1. Dotacje, pomoc finansowa oraz rzeczowa udzielona dla innych jst.: 

• Województwo Dolnośląskie otrzymało wsparcie na dofinansowanie pasażerskich 

przewozów kolejowych w wysokości 460 923,75 zł, 

• Gmina Wrocław otrzymała dotację na zbiorowy transport pomiędzy gminami w kwocie 

207 718,61 zł, 

• Województwu Dolnośląskiemu udzielono pomocy rzeczowej w kwocie 98 598,00 zł na 

budowę chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach 

Wrocławskich oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa 

bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach 

Wrocławskich”. 

W związku z przyznanym dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 

Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF na realizację zadania w 

porozumieniu z Powiatem Wrocławskim pn. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie 

gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-

Sadowice w roku 2020 przeznaczono kwotę 417 894,75 zł. Zadanie obejmuje wykonanie drogi 

rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie, zlokalizowanej w ciągu drogi 

powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach 

Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) 

oraz  wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice, zlokalizowanej w pasie drogi 

powiatowej nr 2017D. 

2. W ramach porozumienia  z Powiatem Wrocławskim w 2020 roku gmina realizowała zadanie w 

zakresie pełnienia funkcji inwestora w ramach porozumienia programu „Bezpieczna droga”: 

 budowa ciągu pieszo-rowerowego Zabrodzie - Wrocław, wykonano odcinek o długości 

423,29mb, wartość zadania 172 721,88 zł, 

 budowa chodnika Pietrzykowice - Smolec, wykonano odcinek o długości 593,41 mb, wartość 

zadania: 319 280,78 zł, 

 budowa drogi rowerowej relacji Małkowice - Skałka, wykonano drogę rowerową na odcinku 

999,5mb, wartość zadania: 343 941,95 zł, 

 budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej 

w Kątach Wr., wykonano drogę na odcinku 774,8 mb, wartość zadania: 421 531,28 zł. 
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3. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w kwocie 75.480,00 zł na utrzymanie i 

rozwój Systemu Informacji Przestrzennej. 

4. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 

W 2020 roku przekazano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną 

przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 

8 487 896,59 zł, w tym na dzieci przedszkolne 6 425 921,57 zł. 

Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie, a 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole 

podstawowej, a także innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin zapłacono  

1 281 067,19 zł dla: 

 Gminy Wrocław   1 131 887,85 zł 

 Gminy Kostomłoty        62 698,60 zł 

 Gminy Kobierzyce        58 162,69 zł 

 Gminy Sobótka          3 872,00 zł 

 Gminy Miękinia       24 446,11 zł  

5. W formie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców przekazano w 2020 roku 

kwotę w wysokości 621 873,95 zł, w tym 504 204,21 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Młodzież najbardziej utalentowana i rozwijająca pasje sportowe jest wspierana finansowo w postaci 

comiesięcznych stypendiów sportowych. W minionym roku na ten cel została przekazana kwota  

212 856,00 zł. Na prace konserwacyjne ratujące zabytki przed ich degradacją w formie dotacji 

wydatkowano 258 400,00 zł. 

Mając świadomość, jak ważne jest by osoby, które jako miejsce zamieszkania wybierają Gminę Kąty 

Wrocławskie - meldowały się i płaciły podatki na rzecz Gminy, rozpoczęto kampanię promocyjną 

dotyczącą tego problemu. Przygotowano materiały promocyjne, których celem było uświadomienie 

mieszkańcom, że głównym źródłem dochodów Gminy są podatki od osób fizycznych. Informacje o 

prowadzonej kampanii ukazywały się w internecie na stronie www.katywroclawskie.pl, Facebooku 

oraz w prasie lokalnej: Informatorze Gminnym „Kątem Oka”, „Ekspresie Wrocławskim”. Przygotowano 

gadżety w formie zakładek do książek z grafikami poświęconymi płaceniu podatków na rzecz gminy. 

Gadżet otrzymywały osoby nowo zamieszkujące na terenie Gminy, wraz z Teczką Mieszkańca. 

Przygotowano ponad 20 000 ulotek, które trafiły do wszystkich gospodarstw domowych na terenie 

Gminy wraz z decyzjami o naliczeniu podatku. Celem kampanii było uświadomienie Mieszkańcom - na 

co przeznaczane są pieniądze pochodzące z ich podatków i jak ścisły związek następuje pomiędzy 

wpływami z podatków do budżetu gminy, a inwestycjami realizowanymi przez samorząd.  

Przygotowane zostały również 2 tysiące kalendarzy-piramidek, które trafiły do skrzynek pocztowych 

nowych mieszkańców gminy, głównie Smolca i Krzeptowa. Kalendarze zawierają infografiki 

zachęcające do płacenia podatków na rzecz gminy Kąty Wrocławskie oraz przypominające o terminach 

płatności podatków lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

http://www.katywroclawskie.pl/
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Demografia 
 

Na koniec roku 2020 w Kątach Wrocławskich zameldowanych było 6 586 osób, natomiast w sołectwach 

17 677. Łączna liczba mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2020 wyniosła 24 263 osób, co 

stanowi wzrost do roku 2019 o 624 osoby. 

Miejscowość Liczba mieszkańców, stan na: 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Kąty Wrocławskie 6 561 6 590 6 586 

Baranowice 100 95 98 

Bliż 82 84 84 

Bogdaszowice 567 568 574 

Cesarzowice 138 140 147 

Czerńczyce 269 271 271 

Gądów 216 232 238 

Gniechowice 1492 1492 1507 

Górzyce 128 125 131 

Jaszkotle 119 124 121 

Jurczyce 136 137 141 

Kamionna 132 132 129 

Kębłowice 168 174 173 

Kilianów 255 254 247 

Kozłów 71 76 79 

Krobielowice 181 182 180 

Krzeptów 546 631 685 

Małkowice 510 508 501 

Mokronos Dolny 401 397 390 

Mokronos Górny 591 618 649 

Nowa Wieś Kącka 281 281 284 

Nowa Wieś Wrocławska 290 297 292 

Pełcznica 322 326 340 

Pietrzykowice 605 648 654 

Romnów 107 107 110 

Różaniec 29 29 29 

Rybnica 116 113 108 

Sadków 749 809 830 

Sadkówek 38 38 37 

Sadowice 411 421 425 

Samotwór 237 234 230 

Skałka 210 211 201 

Smolec 4561 4901 5384 

Sokolniki 120 121 121 

Sośnica 223 228 232 
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Stary Dwór 73 70 72 

Stoszyce 82 81 79 

Stradów 163 168 166 

Strzeganowice 240 248 257 

Szymanów 60 60 63 

Wojtkowice 207 211 212 

Wszemiłowice 120 118 116 

Zabrodzie 309 325 325 

Zachowice 619 627 625 

Zybiszów 138 137 140 

Ogółem  22 973 23 639 24 263 

 

Cudzoziemcy 

W 2020 roku  na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zameldowało się na pobyt stały 29 osób 

posiadających następujące obywatelstwa:  

 białoruskie 7 

 meksykańskie 1 

 portugalskie 1 

 rosyjskie 3 

 szwedzkie 1 

 tunezyjskie 1 

 ukraińskie 4 

 uzbeckie 4 

 brytyjskie 3 

 włoskie  4 

 

Na  pobyt czasowy zameldowało się 746 osób, w tym  630 cudzoziemców o następujących 

obywatelstwach: 

białoruskie  30 Demokratycznej Rep. 
Konga  

1  

gruzińskie  17 indonezyjskie  1  

indyjskie  1 irlandzkie  2  

litewskie  2 mołdawskie  2  

niemieckie  8 RPA  1 

rosyjskie  15 koreańskie 1 

szwedzkie  1 rumuńskie  1 

ukraińskie  536  serbskie  1 

obywatele 
Bangladeszu  

4 USA 5 

brytyjskie  1   

 

 

 



15 
 

Liczba urodzeń w latach 2018-2020 

Rok urodzenia Dziewczynki Chłopcy Ogółem 

2018 152 145 297 

2019 158 166 324 

2020    

 

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich  

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich zarejestrował: 

- 139 aktów małżeństw w tym 95 cywilnych i 44 konkordatowe, 

- 204 aktów zgonu w tym 8 aktów zagranicznych. 
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Oświata i wychowanie 
 

Sektor oświaty publicznej tworzyło w 2020 roku 6 szkół podstawowych, jedno samodzielne przedszkole 

publiczne oraz dwa przedszkola działające w zespołach szkolno-przedszkolnych. Poniższa tabela 

szczegółowo obrazuje stan organizacji publicznych placówek oświatowych w Gminie na dzień 

31.12.2020 r. 

Publiczne placówki oświatowe 

Lp. Nazwa i typ placówki 

oświatowej 

 

Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów 

nauczyciel-

skich  

Liczba uczniów 

przypadających 

na 1-go 

nauczyciela 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Kardynała Bolesława 

Kominka w Kątach 

Wrocławskich 

569 27 59,63 9,54 

2. Szkoła Podstawowa nr 2  

w Kątach Wrocławskich 

SP OP SP OP 60,39 

 

9,29 

467 94 22 4 

561 26 

3. Szkoła Podstawowa  

w Gniechowicach 

SP OP SP OP 27,34 9,29 

223 31 13 2 

254 15 

4. Szkoła Podstawowa  

w Małkowicach 

SP OP SP OP 18,12 7,06 

114 14 9 1 

128 10 

5. Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Sadkowie 

SP OP P SP OP P 58,59 9,18 

281 67 150 14 3 6 

498 23 

6. Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Smolcu  

SP OP 

 

P 

 

SP OP 

 

P 105,26 10,31 

935 88 150 41 4 6 

1173 51 

7.  Publiczne Przedszkole 

w Kątach Wrocławskich 

306 14 32,29 9,48 

Razem 3489 166 361,62  

SP – szkoła podstawowa OP – oddziały przedszkolne P – przedszkole 

Wydatki na oświatę i wychowanie w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz Zespole Obsługi 

Jednostek Oświatowych (ZOJO)  wyniosły 39 840 276,72 zł, przy średnim wykonaniu planu wydatków 

na poziomie 94,96%. Subwencja oświatowa otrzymana w 2020 r. wyniosła 23 382 986,00 zł. Dotacja 

celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła  

1 454 664,00 zł. Dotacja celowa na podręczniki wyniosła 285 700,96 zł. W ramach rządowego programu 

pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Kątach Wrocławskich przyznano pomoc w wysokości 2 475,00 zł. 
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W 2020 r. ogółem w oświacie publicznej zatrudnionych było 388 nauczycieli na 362 etatach. Liczba 

etatów nauczycieli wykonujących zadania subwencjonowane przez budżet państwa w 2020 r. na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnie wynagrodzenie nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę kształtowało 

się następująco: 

Stopień awansu 
zawodowego nauczyciela 

liczba 
etatów 

średnie wynagrodzenie od średnie wynagrodzenie od  

01 stycznia do 31 sierpnia 01 września do 31 grudnia 

Stażysta 18,01 3 337,55 zł 3 537,80 zł 

Kontraktowy 72,19 3 704,68 zł 3 926,96 zł 

Mianowany 93,65 4 806,07 zł 5 094,43 zł 

Dyplomowany 107,68 6 141,09 zł 6 509,55 zł 

Ogółem 291,53   

 

 

6%

25%

32%

37%

Etaty nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 
w 2020 r.

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany



18 
 

Sektor oświaty niepublicznej tworzyły 3 szkoły podstawowe, 6 przedszkoli oraz 3 punkty przedszkolne. 

Poniższa tabela obrazuje stan organizacji niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych szkół 

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli i punktów przedszkolnych. 

Niepubliczne placówki oświatowe 

Lp. Nazwa i typ placówki oświatowej Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach SP OP SP OP 

83 45 8 3 

128 11 

2.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Międzynarodowa Akademia Montessori w 
Mokronosie Górnym 

SP OP SP OP 

27 1 4 1 

28 5 

3.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori 
DCEM  
w Mokronosie Górnym 

81 10 

4.  Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. 
Elżbiety  
w Kątach Wrocławskich 

75 5 

5.  Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori 
Pestka 
w Zabrodziu 

63 4 

6.  Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia 
Dziecka w Smolcu 

81 5 

7.  Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach 
Wrocławskich 

77 2 

8.  Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa 
Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 

83 4 

9.  Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home w 
Zabrodziu 

36 2 

10.  Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 
Imago w Krzeptowie 

36 2 

11.  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pomponik w 
Gniechowicach 

23 6 

12.  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fabryka 
Talentów w Krzeptowie 

7 1 

Razem 718 57 

SP – szkoła podstawowa OP – oddziały przedszkolne 

 

W 2020 r. do 19 szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie 

Gminy Kąty Wrocławskie uczęszczało łącznie 4 020 uczniów. Do placówek wychowania przedszkolnego 

publicznych i niepublicznych uczęszczało ogółem 1 428 dzieci. Wśród nich 386 realizowało roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, a 1 042 dzieci objętych było wychowaniem przedszkolnym. 

77 dzieci zostało skierowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w trybie konkursu 

ofert do placówki niepublicznej, w której funkcjonowały na warunkach finansowych analogicznych do 

placówek publicznych. 

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych wyniosła w roku 2020 łącznie 8 479 753,74 zł, w 

tym 4 693 940,51 zł dla niepublicznych przedszkoli, 2 209 973,01 zł dla niepublicznych szkół, 1 575 

840,22 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych. 
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W roku 2020 Gmina realizowała ustawowy obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i 

placówek specjalnych. W ramach zadań statutowych Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych dowoził 

dzieci niepełnosprawne do następujących placówek: 

• Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i 

Słabosłyszących ul. Dworska, Wrocław,  

• Szkoła Podstawowa nr 120 w ZOZ nr 12, ul. Białowieska, Wrocław, 

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, ul. Horbaczewskiego, Wrocław, 

• Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Górnickiego, Wrocław, 

• Szkoła Podstawowa, ul. Ks. Marcina Lutra, Wrocław, 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały, Kąty Wrocławskie, 

• Niepubliczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaszkotlu.  

Dowóz realizowany jest dwoma samochodami osobowymi do 9 osób, dostosowanymi do przewozu 

osób niepełnosprawnych, wyposażonymi w windę oraz specjalny najazd. O bezpieczeństwo dzieci w 

trakcie przewozu dbają dwie wykwalifikowane opiekunki. 

Na dzień 31.12.2020 r. zawarto również 16 umów indywidualnych z rodzicami na dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych.  

W ramach realizacji obowiązków Gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, 

prowadzony jest rejestr żłobków i klubów dziecięcych, w którym na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowane 

były następujące placówki: 

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce 

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba dzieci 

 1. Niepubliczny Żłobek "U-HANULKI", Smolec  15 

 2. Niepubliczny Żłobek "MALUCHY I SPÓŁKA", Smolec 55 

 3. Niepubliczny Żłobek "AKADEMIA MALUSZKA", Smolec 39 

 4. Niepubliczny Żłobek "KLUB MALUSZKA TĘCZA", Kąty Wrocławskie 76 

 5.  Niepubliczny  Żłobek "HAPPY HOUSE", Krzeptów 48 

 6.  Niepubliczny Klub Dziecięcy "ASY BOBASY", Smolec 25 

Razem 258 

Wypłacona dotacja w 2020 roku dla niepublicznych żłobków wyniosła 1 715 120,00 zł, natomiast dla 

niepublicznych klubów dziecięcych 14 880,00 zł. 

28%

51%

21%

Udział niepublicznych placówek oświatowych w podziale 
dotacji w 2020 r.

niepubliczne szkoły niepubliczne przedszkola niepubliczne punkty przedszkolne
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Kultura, sport, rekreacja 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina 
Kąty Wrocławskie. Obszarem działania jest miasto i gmina Kąty Wrocławskie. GOKiS prowadzi 
wielokulturową działalność w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki, 
czytelnictwa oraz propagowania sportowego stylu życia i prowadzenia różnych form aktywności. 
Umożliwia dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo w kulturze  
i sporcie, pozwalając na rozwój zainteresowań i pasji.  
 
Przychody, dotacje oraz dofinansowania 
GOKiS jako jednostka organizacyjna Gminy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczne plany 
przychodów i kosztów zatwierdzane na każdy rok budżetowy przez Gminę Kąty Wrocławskie. 
W roku 2020 przychody kształtowały się następująco:  
 
 

Nazwa Kwota w zł 

Dotacja 4 958 000,00 

Przychody własne 448 408,64 

Pozostałe przychody 274 217,64 

Razem przychody 5 680 626,28 

 
 
Koszty  
Znaczną kwotę środków w budżecie GOKiS, przeznaczono na zadania związane z organizacją wydarzeń 
kulturalnych i sportowych oraz prowadzeniem działalności sekcji kulturalnych i sportowych dla 
mieszkańców, administrowaniem bazy materialnej, tj. boisk sportowych, obiektów sportowo – 
rekreacyjnych, budynków i budowli, mienia ruchomego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia 
pracowników zaangażowanych we wszystkie te działania, które kształtowały się następująco: 

 

Nazwa  Kwota w zł 

Koszty Kultura 2 301 226,92 

Koszty Sport 2 102 197,40 

Koszty Izba Regionalna 124 411,63 

Koszty Pływalnia Delfinek 1 164 198,59 

Razem koszty 5 692 034,54 

 
Baza materialna 
GOKiS dysponuje olbrzymim zapleczem obiektowym  

 główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 23, 

 Hala Widowiskowo-Sportowa wraz z boiskami przy ul. Brzozowej 6, 

 Hala Sportowa wraz ze Stadionem i zapleczem rekreacyjno-sportowy wokół stadionu przy  
ul. Zwycięstwa 27, 

 Boisko wraz z zapleczem szatniowym w Sadkowie, 

 Boisko przy targowisku w Kątach Wrocławskich 

 Pływalnia Delfinek przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich, 

 Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Rynek 2 w Kątach Wrocławskich, 

 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Smolcu. 
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I. Działalność kulturalna  
W pierwszym kwartale 2020 roku, na terenie całego kraju wprowadzono stan zagrożenie 
epidemiologicznego i działalność GOKiS w związku z narzuconymi obostrzeniami została wstrzymana, a 
to znacząco wpłynęło na pracę całego zespołu pracowników oraz wszystkich osób współpracujących z 
jednostką. W ramach narzuconych na ten czas ograniczeń wprowadzono nowe formy komunikacji z 
mieszkańcami oraz zmieniono formy aktywności.  
Mimo pandemii oraz wprowadzania nowych obostrzeń,  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  działał w 
ramach prowadzonych sekcji kulturalnych i sportowych. 
Ośrodek  prowadził liczne zajęcia z zakresu muzyki, tańca, plastyki, rękodzieła, ceramiki, robotyki, 
malarstwa, teatru, fitnessu oraz spotkań seniorów. W zajęciach wzięło udział 467 osób. 
 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w wolnym czasie od szkoły w ramach ferii zimowych oraz 
wakacji. W zajęciach uczestniczyły 372 osoby. 
 
ZAJECIA W WOLNYM CZASIE OD SZKOŁY – FERIE/WAKACJE 

 Czas aktywności 
liczba 
grup 

liczba 
uczestników 

 
miejsce realizacji 

1 FERIE ZIMOWE 2 93  Kąty Wrocławskie  

   2 63  Smolec 

   2 32  Gniechowice 

2 WARSZTATY LETNIE 5 72  Kąty Wrocławskie  

   5 101  Smolec 

   1 11  Gniechowice 

 
Na terenie GOKiSu działały:  

 Studio Muzyczne, 

 Studio Wokalne,  

 Studio Tańca,  

 Studio Sztuki Wizualnej, 

 Studio Teatralne,  

 Studio Aktywny Senior,  

 Studio Wokalno-instrumentalne. 
Starając się nawiązać interakcję  z naszymi odbiorcami  w czasie pandemii z uwagi na to, że Ośrodek 
działał przede wszystkim w przestrzeni wirtualnej, większość aktywności została przeniesiona do sieci. 
To był czas wielu wyzwań zarówno dla pracowników, osób współpracujących jak i samych odbiorców.  
 
Wydarzenia kulturalne 
Mimo utrudnionych działań, w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował następujące  imprezy oraz spotkania kulturalne:  
 

DATA WYDARZENIA NAZWA WYDARZENIA 

12.01 WOŚP 2020 

17.01 Koncert Kolęd 

26.01 Wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl" Skrzypek na dachu 

25.01 
Spotkanie ze świadkiem historii „Wielkość i dramat polskich kresów” - 
Stanisław Srokowski 

02.02 Koncert Noworoczny 

10.02 - 21. 02 Ferie dla dzieci MASTERCLASS 

26.02 Wieczorek pod hasłem "Miłość" 

28.02 Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl:  
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„Mock, czarna burleska” 

29.02 Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne 

01.03 Wyjazdowy Koncert Wiedeński 

01.03 Bieg Wilczym Tropem 

08.03 Dzień Kobiet 

10.03 Warsztaty wizażu „Być kobietą” 

27.04 WERNISAŻ – Przestrzeń dla sztuki 

01.05 - 03.05 Majówka online 

15.05 Dzień Rodziny - online 

30.05 Dzień Kątów Wrocławskich – online 

01.07 – 31.07 Wakacyjne zakątki  

15.08 Święto Wojska Polskiego 

28.08 Letnisko na Grodzisku 

31.09 Wernisaż jednego obrazu - Anita Kałuża 

13.10 Dzień gier planszowych 

11.11 Święto Niepodległości – online 

23.11 - 06.12 Akcja Kartka w koronie  

24.11 - 30.11 Projekt Przepiśnik świąteczny  

06.12 Zapalenie choinki i Świątecznie na grodzisku w weekendy grudniowe 

18.12 Koncert kolęd  

 
 

 
Letnisko na Grodzisku 
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Święto Wojska Polskiego 
 

 
Konkurs na wieniec i kosz dożynkowy 
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Wernisaż jednego obrazu 
 

 
Świątecznie na Grodzisku 
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Wakacyjne zakątki w Smolcu 
 
Izba Pamięci 
Od początku roku 2020 trwały intensywne prace przygotowawcze do wykonania wystawy na I piętrze 
budynku dawnego kościoła ewangelickiego, gdzie ma swoją siedzibę Izba Pamięci.  
W pierwszym etapie, zgodnie z zawartymi umowami, wykonano prace mające na celu postawienie 
obiektu samonośnej zabudowy wystawy stanie surowym. Kolejnym etapem były prace nad 
wykończeniem wystawy i położenie powłok dekoracyjnych oraz wymalowanie obiektów/elementów 
zabudowy przedmiotowej wystawy oraz wszystkich szczegółów elementów zdobniczych. Następnym 
etapem było przeniesienie eksponatów i wykończenie całości przestrzeni wystawy. Wszystkie 
zaplanowane prace miały na celu przygotowanie budynku na potrzeby dwóch działalności: Biblioteki i 
Izby Pamięci. Obecnie w nowej siedzibie, przy ul. Rynek 2 w Kątach Wrocławskich trwają prace 
przygotowujące do otwarcia nowej wystawy i uruchomienia działalności Izby Pamięci.   
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Wystawa w Izbie Pamięci 

 

II. Działalność sportowa 

Sport w Gminie Kąty Wrocławskie to m.in. działalność klubów i sekcji sportowych GOKiS. Sekcje 
prowadzą działalność sportową w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, 
koszykówka, tenis stołowy i ziemny, badminton stwarzając możliwość uprawiania ulubionych dyscyplin 
sportu. W roku 2020 na zajęcia uczęszczało 396 osób. 
 
Bazę materialną Ośrodka stanowią obiekty sportowo-rekreacyjne, będące w zasobach Gminy. Zgodnie 
z wytyczonymi zadaniami, GOKiS jest zobowiązany do utrzymywania bazy sportowo-rekreacyjnej we 
właściwym stanie technicznym, jej modernizacji i rozbudowy, a co za tym idzie do wykonywania 
remontów bieżących, remontów kapitalnych i inwestycji w istniejącej substancji trwałej. Wszelkie 
działania podejmowane w dziedzinie remontowo-inwestycyjnej mają na celu stworzenie bardziej 
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komfortowych i bezpiecznych warunków do korzystania z bazy przez użytkowników, do których należą: 
mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie - dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół, zawodnicy 
różnych dyscyplin sportu, a także indywidualni amatorzy rekreacji.  
W 2020 roku GOKiS prowadził również działania w zakresie koszenia, napraw i remontów, doposażenia, 
sprzątania na terenach administrowanych tj. obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie. 

 
Imprezy i wydarzenia sportowe 
W 2020 roku, GOKiS zorganizował wiele wydarzeń sportowych, w których udział wzięli mieszkańcy 
miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Najważniejszymi imprezami w których wzięło udział najwięcej osób 
to Wytrzymałościówka Rowerowa oraz Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej.  
 

 
 
Nowością w roku 2020 był I Rajd Turystyczny Szlakiem Bobra. Przyciągnął on wielu miłośników 
aktywnego spędzania czasu, którzy przy wspaniałej pogodzie korzystali z uroków Doliny Bystrzycy.  
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GOKiS wspierał także organizacyjnie wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym organizowane 
przez stowarzyszenia, jednostki organizacyjne i sołectwa z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. W 
wydarzeniach wzięło udział łącznie kilkanaście tysięcy osób. 
 

Kryta Pływalnia „Delfinek”  
W 2020 r  Pływalnię Delfinek odwiedziło około 9200 osób. 
Na Pływalni odbywały się zajęcia z Aqua aerobiku w którym uczestniczyło 127 osób.  
Przeprowadzono zajęcia z nauki pływalnia przez naszą szkółkę GOKiS w których uczestniczyło 1 887 
dzieci. Uczestniczyliśmy w programie Powszechnej Nauki Pływania dla klas III, brało w nim udział 
 9 grup po 15 osób - razem 135 dzieci. Uczestniczyliśmy w programie Fundacji Kraina Inspiracji „Aktywni 
dla siebie - Aktywni dla innych”- nauka pływania, aqua aerobik dla Seniorów w którym uczestniczyło 92 
osoby. Na obiekcie pływalni zorganizowano i przeprowadzono zajęcia nauki pływania oraz Aqua 
aerobiku dla Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich w którym uczestniczyło 96 osób. 
Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w których uczestniczyło 30 osób. Przeprowadzono zajęcia 
nauki pływania dla Seniorów nie zrzeszonych z Kątów Wrocławskich w których uczestniczyło 100 osób. 
 
W 2020 roku podpisano umowy z zewnętrznymi szkółkami na prowadzenie zajęć na naukę pływania dla 
dzieci i młodzieży: Swim Tech dla 120 dzieci, Aga Swim dla 580 dzieci, Wypłyń w Przyszłość dla 110 
dzieci, Dem Sport Dawid Ziomek dla 380 dzieci.  
 
Na pływalni „Delfinek” odbyły się Międzygminne Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie oraz półkolonie w ramach ferii zimowych. 
Od marca, z racji ograniczeń wynikających z pandemii zatrzymano działalność pływalni. Czas pandemii 
był czasem przerwy technicznej oraz pozwolił na wykonanie prac technicznych i porządkowych na 
obiekcie.  
 
W czerwcu i lipcu, po przeprowadzonej wizji obiektu i ustaleniu niezbędnych poprawek z Wykonawcą  
obiektu, w ramach gwarancji na pływali przeprowadzono prace naprawcze. 
 

 
Kryta Pływalnia „Delfinek” 
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III. Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich oraz Filia Biblioteki w Smolcu 

GOKiS to również Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich oraz Filia Biblioteki w Smolcu. 
Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podejmuje 
inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturowej, oświatowej i edukacyjnej. 
  
Do zakresu działania Biblioteki należą między innymi: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie 
materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 
regionu), udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie woluminów czytelnikom na 
zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka zajmuje się popularyzacją 
książki, prowadzi doradztwo przy wyborze literatury, śledzi na bieżąco wychodzące nowości 
wydawnicze. Ważną rolę w działalności biblioteki dla rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i 
kulturalnych społeczeństwa odgrywa współpraca ze szkołami, przedszkolami, sieciami bibliotek, 
organizacjami i stowarzyszeniami.  
 
Stała działalność biblioteki 
Biblioteki prowadzą następującą działalność kulturalno-oświatową:  

 Tematyczne wystawy: literackie, rocznicowe, okolicznościowe, pokonkursowe, tematyczne. 

Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie książek szczególnie godnych polecenia. 

Biblioteka organizuje również wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.  

 Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie uczniów z działalnością 

Biblioteki, gromadzeniem księgozbioru i pracą bibliotekarza. To obecnie jedna z podstawowych 

form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Każdego roku 

Bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych naszej gminy.  

 Spotkania autorskie, które są najbardziej popularną i lubianą formą przybliżenia książek 

znanych autorów, proponowaną przez placówkę. Progi Biblioteki przekroczyło wielu pisarzy, 

poetów i ilustratorów książek. Spotkania te cały czas cieszą się ogromnym zainteresowaniem 

wśród uczestników.  

 Warsztaty czytelnicze i rękodzielnicze dla dorosłych czytelników organizowane przez cały rok: 

warsztaty z batiku, tworzenia lasu w słoiku, tworzenia książek sensorycznych, wykorzystywania 

makulatury, tworzenia książeczek dla dzieci.  

 Zajęcia dla maluchów i dla starszych dzieci.  

 
Pandemia Covid-19 zdecydowanie ograniczyła działalność bibliotek w 2020 roku na terenie gminy Kąty 
Wrocławskie. Z wielu inicjatyw musieliśmy zrezygnować inne ograniczyć. 
 
Nowa siedziba Biblioteki w Kątach Wrocławskich - Rynek 2 
W styczniu i lutym, główna siedziba biblioteki została przeniesiona do nowo wyremontowanego 
budynku dawnego Kościoła Ewangelickiego wraz z księgozbiorem. 
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Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Izby Pamięci 
 

 
Sala czytelnicza dla dzieci  
 
Od marca działalność biblioteki i filii została wstrzymana z racji ograniczeń pandemicznych. Wznowienie 
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wypożyczeń nastąpiło 8 maja i odbywało się zgodnie z wytycznymi GIS oraz wytycznymi Biblioteki 
Narodowej w opracowanym reżimie sanitarnym. Biblioteka działała w zakresie wypożyczeni książek 
poprzez specjalnie do tego celu przystosowane okienka. W takiej formule biblioteka funkcjonowała do 
końca roku.  
 
Gromadzenie zbiorów 
Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek, otrzymując woluminy 
od różnych ofiarodawców. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę 
metodyczną oraz księgozbiór literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy. W roku 2020 
biblioteka prenumerowała tylko czasopisma fachowe. 
 
Wpływy: 
Liczba książek ogółem    - 3631 egz. 
w tym: 
zakup z dotacji własnej                 - 2199 egz. 
zakup z dotacji MKiDzN    -   569 egz. 
dary      -   836 egz. 
 
Łączny stan księgozbioru - 30 693 egz. o wartości 446 087,49 zł. 
 
Wypożyczanie międzybiblioteczne 
Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz ościennych gmin w zakresie wzajemnego 
wypożyczania książek. Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby uczące się. Rok 2020 ograniczył te 
wypożyczenia. 
 
Czytelnicy w 2020 roku: 
użytkownicy aktywnie wypożyczający w bibliotekach - 1307 osób 
zarejestrowani czytelnicy    - 2484 osoby 
 
Wypożyczenia książek:  
ogółem   - 18 588 
w tym na zewnątrz - 18 029 
w tym na miejscu -      559 
 
Przychody, dotacje oraz dofinansowania 
Biblioteka finansowana jest ze środków budżetu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz z innych 
pozyskanych dotacji i dofinansowań na ten cel. 
Biblioteka na bieżąco śledzi programy, które służą rozwojowi placówki m.in. Program Biblioteki 
Narodowej pod patronatem MKiDzN - „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych”.  
W roku 2020, Biblioteka po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie  
o przyznanie dotacji na „zakup nowości wydawniczych” i otrzymała dotację w kwocie 12 500,00 zł. 
Dodatkowo udało się pozyskać 1 500,00 zł na zakup dostępu elektronicznego do książek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa Kwota w zł 

Razem przychody 653 173,00 

Dotacja Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 642 000,00 

Dofinansowanie MKiDzN 14 000,00 

Pozostałe przychody 3 173,00 
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Koszty działalności: 

Nazwa  Kwota w zł 

Razem koszty 659 173,00 

Biblioteka Kąty Wrocławskie 488 966,26 

Filia biblioteki w Smolcu 170 206,74 

 
Dodatkowa oferta bibliotek 

 Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki - MAK+ 
Biblioteka GOKiS wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, utworzyła bazę katalogową 
książek w wersji elektronicznej w systemie oprogramowania „MAK+”. Od stycznia 2016 działa 
elektroniczny system wypożyczeń.  

 Audiobook 
Książka czytana dla dorosłych i dla dzieci. Biblioteka systematycznie kupuje audiobooki, które 
zdobyły uznanie wśród czytelników w każdym wieku. Nośniki są chętnie wypożyczane.  

 Projekt „Legimi na Dolnym Śląsku” 
Projekt umożliwia bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych w ramach 
usług świadczonych przez Legimi „Czytanie bez limitu”. Czytelnicy mają dostęp do wielu 
nowości i bestsellerów, jak również do starszych tytułów beletrystyki i literatury popularno-
naukowej. Czytelnicy mogą korzystać z ponad 35 000 tytułów najlepszych autorów polskich i 
zagranicznych. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece. 

 Kurs E-Learningowy 
Dzięki nawiązanej współpracy z Firmą Funmedia, Biblioteka przedłużyła o kolejny rok umowę 
na FUNPAKIET oferując czytelnikom bezpłatne kurs E-LEARNINGOWE (nauka online). Kursy są 
aktywne od września 2014 r. Czytelnicy mogą skorzystać z 5 nowoczesnych e-kursów:  
j. niemiecki, j. angielski (w tym angielski biznesowy), j. hiszpański, j. francuski oraz j. włoski.  

 W roku 2020 obie biblioteki zgłosiły się do akcji „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowanej do 
dzieci w wieku 4-6 lat, mającej na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Akcja trwa nadal. Rozpoczęto również projekt: „Podziel się książką”, 
która zakończyła się w styczniu 2021. 

 
Najważniejsze wydarzenia zrealizowane przez bibliotekę w 2020 roku 
Działalność biblioteczna w roku 2020 została mocno ograniczona w związku z pandemią, jednak udało 
się przeprowadzić kilka ciekawych wydarzeń/imprez/eventów m.in.: 

 Cykliczne zajęcia - „Harry Potter i magia książek”, „Klub Młodego Podróżnika”, „Art. Biblioteka” 

 Warsztaty z cyklu - „Mama Poleca”, „Klub Młodego Podróżnika”, „Art. Biblioteka” 

 W okresie wakacyjnym w Kątach Wrocławskich i w Smolcu, zorganizowano warsztaty dla dzieci 

„Wakacyjne Zakątki” 

 Nakręcony został filmik pokazujący pracę naszych bibliotek w czasie pandemii.  

 Stworzono okolicznościową wystawę biblioteczną - 2020 Rok Leopolda Tyrmanda. Wystawa 

została zaprezentowana w siedzibie głównej GOKiS. 

 Bajka na dobranoc – mini wystawa dotycząca bajek na dobranoc – jako propozycja promująca 

czytanie dzieciom.  

 Konkursy biblioteczne: namaluj swoją wymarzoną bibliotekę,  konkurs na nazwę nowego 

zakątka bibliotecznego w bibliotece w Kątach Wrocławskich, konkurs na nazwę działu 

dziecięcego w bibliotece w Kątach Wrocławskich, konkurs on-line z wiedzy o noblistach. 

 Konkursy plastyczne skierowany do dzieci na Dzień Misia pn. „Mój przyjaciel Miś”  

 Dzień Książki dla dzieci i Akcja zachęcająca do czytania książek z domowych zbiorów.  

 Twoje zaczytane zdjęcia - akcja mająca zachęcić wszystkich w domach do zabawy z książką i 
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podsyłania swoich zaczytanych zdjęć.  

 Imprezy biblioteczne: Gminny Tydzień Bibliotek, Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, 

Literacko - twórczy zakątek w bibliotece - BIBLIOTECZNY WAKACYJNY ZAKĄTEK 

 Narodowe Czytanie” -  ogólnonarodowa akcja pod patronatem pary prezydenckiej. 

 
Narodowe czytanie 
 

 Grudniowa akcja: „Książka z dedykacją” skierowana do czytelników Biblioteki. 

 Akcja poszukiwawcza zachęcającą czytelników do odnalezienia książek w domu, które czekają 

na przeczytanie, lub powrót do ulubionej lektury, książki już przeczytanej. 

 Akcję informująca o szerokiej ofercie LEGIMI. 

 Akcja „Zamaskuj się książką”- akcja czytelnicza zachęcająca czytelników do podzielenia się 

swoją aktualną lekturą - „maską”.  

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

 Quizy i zabawy interaktywne skierowane do czytelników. 

 

Ponadto Biblioteka prowadziła działalność w internecie - na stronie i profilach Facebookowych, gdzie 
pojawiały się informacje o nowościach, które w pierwszym etapie czekały na możliwość wypożyczenia, 
a po uruchomieniu wypożyczalni, stały się ciekawymi pozycjami książkowymi do czytania w domu.   
W związku z pandemią część zajęć bibliotecznych została przeniesiona do Internetu.  
Na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych zamieszczane były posty 
promujące czytelnictwo, zachęcające do czytania, ciekawostki związane z aktualnymi świętami i 
wydarzeniami czytelniczymi.  
Biblioteka prowadziła zajęcia tematyczne z książką, edukacyjne, plastyczne, zabawy związane z 
zawodami czy porami roku oraz postaciami z bajek. Zaplanowane na 2020 nowe zajęcia dla czytelników 
z uwagi na ograniczoną działalność musiały zmienić formułę.  
 
Zorganizowane imprezy biblioteczne - 46, w tym 375 uczestników. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Policja 

W 2020 roku Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich odnotował łącznie: 

1. 575 zdarzeń w przestępczości ogólnej 
W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o 76 zdarzeń, przy dynamice 115,2%. 

2. 189 zdarzeń w 7 kategoriach ocennych 
W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek o 4 zdarzenia, przy dynamice 97,4%. 

 

Wykrywalność w tym obszarze oscyluje na poziomie: 

1. ogólnie: 46,9% (spadek o 2,4 pp) 
2. kryminalna: 45,1% (wzrost o 1,5 pp) 
3. 7 kategorii ocennych: 30,7% (wzrost o 1,7 pp) 

 

Z obszaru przestępczości w tzw. 7 kategoriach ocennych największą grupę stanowią przestępstwa 

przeciwko mieniu, tj: 

1. kradzież z włamaniem (art. 279 kk) – 81 zdarzeń (81 zdarzeń w 2019 r.) 
2. kradzież cudzej rzeczy (art. 278 kk) – 75 zdarzenia (82 zdarzenia w 2019 r. - dynamika 

91,46%) 
3. uszkodzenie mienia (art. 288 kk) – 16 zdarzeń (23 zdarzenia w 2019 r. - dynamika 69,57%) 
4. kradzież pojazdu – 18 zdarzeń (23 zdarzenia w 2019 r. - dynamika 78,26%) 

 
W celu zminimalizowania przestępczości i podniesienia bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie oraz Gminy Mietków, funkcjonariusze wykonali łącznie 2 450 służb patrolowych, w trakcie 

których przeprowadzili 2 557 interwencji, zatrzymali 210 osób w tym 61 na gorącym uczynku 

popełnienia przestępstwa, wykonali 358 doprowadzeń osób zatrzymanych w związku z popełnionym 

przestępstwem, poszukiwanych bądź do wytrzeźwienia. Zarejestrowano 44 nakazy doprowadzeń 

administracyjno-porządkowych, z których 26 zrealizowano, 6 przekazano do dalszej realizacji innym 

komórkom,  12 zostało odwołanych. Zarejestrowano 51 nowych procedur Niebieskiej Karty. Ponadto 

zarejestrowano 619 postępowań w sprawach o wykroczenie, z czego 589 zakończono. W tym 

sporządzono 180 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. 

W obszarze przekraczania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na terenie działania KP Kąty 

Wrocławskie odnotowano łącznie 17 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło łącznie 5 osób. 

Odnotowano też łącznie 103 kolizje. 

W związku z obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 

zarejestrowano: 

1. 61 interwencji związanych z obostrzeniami, w tym: 

 9 dotyczyło gromadzenia się osób, 

 45 dotyczyło nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania nosa i ust, 

 1 dotyczyła przemieszczania się osób, 

 6 innych interwencji, 
2. kontrolowano łącznie 634 adresy, gdzie zamieszkiwały osoby objęte kwarantanną. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
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Na terenie gminy Kąty Wrocławskie działają 4 Jednostki Operacyjno-Techniczne Ochotniczych Straży 

Pożarnych: OSP Gniechowice, OSP Małkowice, OSP Smolec oraz OSP Zachowice. Jednostki OSP 

Gniechowice oraz OSP Smolec są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Gmina Kąty Wrocławskie zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP działającym na jej terenie. W 

ramach 4 jednostek gotowych do udziału w działaniach ratowniczych jest ok. 60 strażaków-

ratowników. W 2020 roku Gmina Kąty Wrocławskie ze środków własnych zakupiła lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Smolec. 

 

 

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym nasi druhowie swoją niezłomną postawą zapewnili 

bezpieczeństwo mieszkańcom naszej Gminy oraz mieszkańcom gmin ościennych Sobótki, Kobierzyc, 

Wrocławia. Był to rok wielu wyzwań i niebezpieczeństw. Na pierwszym miejscu należy wskazać pomoc, 

jaką nieśli i niosą druhowie w trakcie pandemii COVID-19, narażając własne zdrowie i zdrowie swoich 

bliskich. Poprzedni rok to również walka z żywiołem, jakim była powódź. W październiku po obfitych 

opadach deszczu zaczął utrzymywać się wysoki stan wód na rzekach: Czarna Woda, Strzegomka i 

Bystrzyca. Czarna Woda zagrażała mieszkańcom m.in. Gniechowic, wody Strzegomki zalały pola i łąki 

wsi Sokolniki, Kozłów i Pełcznica. W bezpośrednim zagrożeniu znajdowały się domostwa położone 

najbliżej rzeki. Kilkudniowe zabezpieczenie domostw workami z piaskiem, następnie całodobowe 

czuwanie naszych OSP spowodowało zwycięską walkę z żywiołem.  
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W trakcie roku członkowie OSP są zadysponowani do licznych wypadków drogowych, walczą z 

pożarami, jak pożary domów, zapaleń sadzy w kominach lub  stert słomy. 
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Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich stanowi podstawową jednostkę organizacyjną 

Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

przezwyciężenia trudności życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z programów, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, m.in. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, program „Za życiem”, 

program „Świadczenie wychowawcze” tzw. 500+, program „Dobry start”.  

W roku 2020 udzielano zasiłków celowych w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w 

domu”, który obowiązuje od stycznia 2019 roku. W ramach tego programu przyznawane są 

świadczenia na zakup posiłków lub żywności dla osób i dzieci w domu oraz w szkole. 

W ramach ustawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Ośrodek opłaca pobyt dzieci w 

rodzinach zastępczych, prowadzi pracę z rodziną, jak i rodziną zastępczą, ma obowiązek zatrudnienia 

Asystenta rodziny, którego w roku 2020 nie udało się pozyskać. Wobec powyższego pracę socjalną z 

rodzinami świadczyli pracownicy socjalni GOPS. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 w dalszym ciągu realizował projekt pt. 

”Usprawnienia organizacyjne GOPS w Kątach Wrocławskich. Podniesienie efektywności i skuteczności 

pomocy społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie”. Głównym celem projektu jest podniesienie 

efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Kąty Wrocławskie poprzez określenie funkcji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia 

społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku dzięki rozdzieleniu zadań 

administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. W projekcie zaplanowano wdrożenie 

modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie Kąty Wrocławskie. Umożliwi to poprawę 

efektywności działań podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania 

skutecznego wsparcia, umożliwiającego przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. problemów: bezrobocia, 

niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Planowana zmiana 

organizacji pracy GOPS polegać będzie na wprowadzeniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie 

kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych, zaś nacisk zostanie położony na 

świadczenie pracy socjalnej i usług socjalnych. 

W roku 2020 Gmina Kąty Wrocławskie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, 

w ramach którego zaplanowano pomoc i wsparcie dla 10 osób dorosłych i 5 dzieci, w formie pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Całość programu oszacowano na kwotę 

90 000,00 zł, z tego 18 000,00 zł stanowił wkład własny gminy, pozostała kwota 72 000,00 zł uzyskana 

była z dotacji. Realizacja zadania została zlecona organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach 

konkursu. Fundacja „Imago” realizowała program w okresie od września do grudnia 2020 r. W związku 

z pandemią, przesunięciem terminu realizacji programu, ze wsparcia skorzystało 16 osób dorosłych i 1 

dziecko. Łącznie na  realizację zdania wykorzystano kwotę 62 572,67zł. 
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Gminy należy w szczególności 

tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W związku z powyższym Rada Miejska w Kątach Wrocławskich określiła w drodze 

uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny mieści się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, którym 

kieruje Przewodnicząca powołana przez Burmistrza.  

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w 

szczególności: 

1) opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie; 

6) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy; 

8) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz 

opracowanie strategii postępowania; 

9) prowadzenie banku informacji o działających instytucjach i  organizacjach udzielających pomocy 

rodzinom dotkniętych przemocą domową; 

10) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

11) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem  przemocy 

w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

W roku sprawozdawczym 2020 pomocą grup roboczych objętych było 106 rodzin, z terenu całej gminy 

Kąty Wrocławskie, dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym w 51 rodzinach wszczęto procedurę 

Niebieskiej Karty. W rodzinach tych pozostawało 323 osoby, z czego 159 osób dotkniętych było 

przemocą.  

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie od grudnia 2018 r. funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy (PŚDS). W/w placówka jest przeznaczona i odpowiednio dostosowana dla trzydziestu 

osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością intelektualną, które 

wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych. W roku 2020 z 

terenu gminy Kąty Wrocławskie w zajęciach PŚDS brało udział 19 osób, które zostały skierowane przez 

GOPS. Pracownicy socjalni GOPS prowadzili działania zachęcające do udziału w zajęciach PŚDS, a także 

kompletowali dokumenty osób zainteresowanych i przekazywali je do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 
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Powiatowy Klub Seniora 

Poza Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

funkcjonuje również Powiatowy Klub Seniora, który rozpoczął swoją działalność 1 marca 2019 r. i 

funkcjonuje on w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Działania Klubu skierowane są 

do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne 

zawodowo. Powiatowy Klub Seniora ukierunkowany jest na motywowanie seniorów do czynności 

samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałania marginalizacji i rosnącej przepaści 

międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej 

i społecznej. Klub stanowi formę wsparcia i liczy 30 miejsc, z czego 29 uczestników Klubu to mieszkańcy 

gminy Kąty Wrocławskie. Członkostwo w Klubie nie wymaga postępowania administracyjnego z 

ośrodka pomocy, należy jedynie złożyć wniosek w biurze Klubu. GOPS uczestniczył w propagowaniu 

informacji dla mieszkańców gminy dotyczących funkcjonowania klubu. 

 

Gminna Rada Seniorów 

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje Gminna Rada Seniorów. Została ona powołana 

uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 czerwca 2015 r. Działalność Rady Seniorów 

ma na celu reprezentowanie interesów osób starszych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kąty 

Wrocławskie oraz wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej. Członkowie rady zgłaszają 

inicjatywy związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak i innymi sprawami lokalnymi. Są to m. in. 

organizacja opieki zdrowotnej, pomoc społeczna, komunikacja publiczna, działalność kulturalna czy 

inne sprawy, jeśli tylko dotyczą one osób starszych i mają na względzie potrzeby i oczekiwania tych 

osób.  

 

W maju 2019 r. została podjęta przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich uchwała o przystąpieniu 

przez Gminę Kąty Wrocławskie do programu Gmina Przyjazna Seniorom.  

W czerwcu 2019 Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w 

sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu. 

W listopadzie 2019 r. odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2019-2023. 
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Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje 
 

Gmina Kąty Wrocławskie charakteryzuje się zróżnicowanym zagospodarowaniem przestrzennym. 

Można wyróżnić kilka charakterystycznych obszarów ze względu na ich użytkowanie. Większość 

terenów gminy przeznaczonych jest pod produkcję rolną. Zgodnie z założeniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, zakazuje się 

wyłączania z produkcji rolnej i leśnej obszarów, dla których nie wyznaczono innego sposobu 

zagospodarowania niż rolny lub leśny.  

Na terenie gminy można wyróżnić 2 centra o szczególnym natężeniu zabudowy o funkcji aktywności 

gospodarczej-produkcyjnej, usługowej, składowo-magazynowej (istniejącej lub planowanej). 

Największe zagęszczenie tego rodzaju zagospodarowania terenu znajduje się w łuku ciągnącym od 

Pietrzykowic przez Nową Wieś Wrocławską, wzdłuż autostrady A4 i A8 (Autostradowej Obwodnicy 

Wrocławia) do wschodnich granic gminy. Drugi ważny ośrodek aktywności gospodarczej znajduje się 

na przedmieściach Kątów Wrocławskich, w bezpośredniej okolicy węzła autostradowego „Kąty 

Wrocławskie”. Rozmieszczenie tego typu stref w sąsiedztwie ważnych węzłów drogowych, daje 

możliwości do najefektywniejszego wykorzystania obecności drogi o znaczeniu międzynarodowym 

(E40), a także stanowi często bufor między szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na 

autostradach a zabudową typowo mieszkalną.  

W każdej miejscowości gminy wyznaczone są w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego rezerwy terenowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i 

mieszkaniowo-usługową. W związku z oddziaływaniem miasta Wrocławia na charakter gminy, 

najdynamiczniej w zakresie budownictwa mieszkaniowego rozwija się północno - wschodnia jej część 

oraz miasto Kąty Wrocławskie. Miejscowości takie jak Smolec, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos 

Górny, Gądów, Jaszkotle czy Pietrzykowice, przechodzą intensywnie proces semiurbanizacji. 

Zabudowa typu podmiejskiego, w większym bądź mniejszym stopniu, pojawia się we wszystkich 

miejscowościach gminy, jednakże jej najdynamiczniejszy przyrost można zauważyć w obrębach 

Smolec, Krzeptów, Gądów-Jaszkotle i Pietrzykowice-Rybnica oraz samym mieście Kąty Wrocławskie.  

Gminę Kąty Wrocławskie na tle kraju wyróżnia fakt iż 100% jej powierzchni objęte jest miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Średnia dla obszaru kraju wynosi około 24%. W gminie 

obowiązuje 251 planów miejscowych, z czego 35 planów uchwalono w roku 1996 i obejmują one 80% 

całkowitej powierzchni gminy. Powierzchnia gminy wynosi 17 669,6010 ha. Znakomitą większość 

stanowią grunty chronionych klas bonitacyjnych I-III (10 622,5255 ha). Na etapie sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego takie grunty wymagają zgody, w formie decyzji, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na 

przestrzeni lat, w trakcie sporządzania projektów wydano 129 takich decyzji dla Gminy kąty 

Wrocławskie. Uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia z gruntów rolnych na cele nierolnicze dla  

2 210,8111 ha. Stanowi to 1/5 wszystkich gruntów chronionych na obszarze gminy. 1 659 ha możliwych 

do zabudowania wciąż pozostaje nie wyłączonych z produkcji rolniczej. Powierzchnia terenów 

mieszkaniowych w gminie Kąty Wrocławskie ogółem zajmuje około 1 300 ha. W roku 2020 tę 

powierzchnię zamieszkuje 24 263 osób. W planach miejscowych wyznaczono kolejne 700 ha rezerwy 

terenowej pod funkcje mieszkaniowe, co stanowi możliwość osiedlenia się dla kolejnych 13 000 osób. 

Największe rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe jest w obrębach: Kąty Wrocławskie - 71 ha, 
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Smolec - 70 ha, Kębłowice - 45,5 ha, Sadków - 43,7 ha. Dla porównania: obecnie wszystkie tereny 

zagospodarowane we wsi Sadków zajmują około 28 ha. 

W latach poprzednich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskazano około 800 

ha pod zabudowę przemysłową i usługową (nie wliczając terenów eksploatacji złóż kruszyw), które 

zostały wykorzystane w około 2/3. Rezerw terenowych pod funkcje przemysłowo-usługowe pozostało: 

170 ha w Kątach Wrocławskich i Nowej Wsi Kąckiej oraz 95 ha w rejonie węzła autostradowego 

Pietrzykowice - Nowa Wieś Wrocławska.  

W chwili obecnej wszystkich zainwestowanych nierolniczo terenów jest około 6 000 ha. 

 

Obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 mocno ograniczyły tempo prac nad projektami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Brak perspektywy organizacji spotkań 

uniemożliwiło przeprowadzenie najważniejszego etapu procedury planistycznej, jakim jest wyłożenie 

projektu do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej. Jedynie w okresie letnim, w 

związku z poluzowaniem obostrzeń, udało się wyłożyć do publicznego wglądu projekty planów dla wsi: 

Sokolniki, Kozłów, Kilianów i Szymanów oraz dla wsi Smolec w rejonie ulicy Jaworowej i w rejonie ulic 

Wrocławskiej i Chłopskiej. W chwili obecnej prowadzonych jest 40 procedur planistycznych. 15 

projektów oczekuje na możliwość wyłożenia do publicznego wglądu. Uchwalono tylko jeden miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego – dla terenów w Smolcu w rejonie dworca PKP. Zrealizowano 

również  zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kąty Wrocławskie dla 

obrębu Wszemiłowice-Jurczyce (dla potrzeb zwiększenia terenu oczyszczalni ścieków). Spowolnienie 

prac planistycznych spowodowało ograniczenie w podejmowaniu nowych działań. Oprócz 

wymienionych wyżej powodów, wspólną decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza, w związku ze 

sporządzaną Strategią Rozwoju Gminy, w roku 2020 nie podjęto najważniejszego wyzwania 

planistycznego jakim jest opracowanie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Uzasadnione wydaje się nie opracowywanie dwóch 

strategicznych dokumentów, które będą wyznacznikiem działań Gminy na najbliższe dekady, w jednym 

czasie.  

Przeprowadzone analizy przestrzenne wskazały konieczność wyznaczenia nowych terenów 

przeznaczonych pod lokalizację obiektów przemysłowych i usługowych na terenie gminy. Dlatego Rada 

Miejska w listopadzie zeszłego roku, podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zabrodzie, celem których jest 

przygotowanie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług. Lokalizacja w 

rejonie węzła autostradowego Wrocław-Zachód oraz możliwość skierowania ruchu obsługującego te 

tereny bezpośrednio do ulicy Kwiatkowskiego we Wrocławiu, jak i  dostępność do infrastruktury 

technicznej – sieci elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, gazu, wody oraz możliwość 

zrzutu ścieków do wrocławskiej sieci kanalizacyjnej, wskazują te tereny jako obszar najlepiej 

predysponowany pod funkcje przemysłowo-usługowe.  

Gmina Kąty Wrocławskie, wbrew powszechnym opiniom, jest również „gminą górniczą”. Na obszarze 

gminy eksploatowane są złoża kruszyw w Stoszycach, Kilianowie, Kamionnej, Pełcznicy i Zachowicach, 

o łącznej powierzchni około 145 ha. Przewidzianych do eksploatacji w planach miejscowych jest kolejne 

170 ha, głównie na gruntach obrębów Stoszyce i Kamionna. 

 

Wszystkie informacje przestrzenne zawiera współtworzony przez gminy powiatu wrocławskiego 

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP. W roku 2020 w ramach projektu 

zrealizowano nową ortofotomapę dla obszaru całego powiatu oraz dokonano szeregu analiz na jej 
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podstawie. Obecnie w systemie dostępne są opracowania fotogrametryczne od 1966 roku. Również w 

tym roku na stronach wroSIP-u opublikowano nowe mapy zagrożenia powodziowego. 

 

Ponadto, w ramach prac Wydziału Gospodarki Przestrzennej UMiG w roku 2020 wydano między 

innymi: 

 1 253 informacje z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 120 postanowień w sprawie wstępnego podziału nieruchomości,  

 123 decyzje  w sprawie podziału nieruchomości, 

 35 informacji publicznych z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej. 

 

Starosta Powiatu Wrocławskiego dla terenu gminy w roku 2020, wydał 187 decyzji pozwolenia na 

budowę:  

 w tym na budynki mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - 184, 

w których wyznaczono lokali mieszkalnych - 287, 

 w tym na budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej - 3, 

w których wyznaczono lokali mieszkalnych - 120. 

 

 

Realizacja inwestycji i remontów 
Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze inwestycje realizowane z budżetu gminy w 2020 r.  

1. Inwestycje drogowe 

1.1. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie – droga rowerowa 

Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków- Sadowice. 

 
Roboty dla tego zadania inwestycyjnego zostały rozpoczęte w 2020 r. Z zaplanowanego zakresu robót, 

do końca roku na odcinku Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, udało się wykonać: montaż 

krawężników i obrzeży, podbudowę z kruszywa i montaż wiaty rowerowej w rejonie stacji kolejowej w 

Kątach Wrocławskich. Zakończenie robót zaplanowane zostało w roku 2021. Na realizację zadania 

uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF. Zadanie obejmuje budowę łącznie 1,86 km ścieżki 
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rowerowej oraz wiaty rowerowej Bike&Ride ze stacją serwisową. Na realizację zadania w 2020 r. 

wydatkowano 417 894,75 zł.  

 

1.2. Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sadków  

 
Zadanie obejmowało wybudowanie drogi o długości 0,2 km wraz z kanalizacją deszczową w ul. 

Dębowej w Sadkowie. Na realizację inwestycji w roku 2020 r. wydano 562 963,26 zł. Całkowita wartość 

inwestycji wyniosła 699 894,79 zł. 

 

1.3. Budowa połączenia drogowego między Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę 

ulicy Granitowej  

 
W 2020 r. zakończona została budowa ul. Granitowej w Smolcu. Wykonawcą robót była firma Berger 

Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia. Budowa obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni 

asfaltobetonowej długości 0,919 km wraz odwodnieniem poprzez drenaż francuski. Zadanie zostało 

dofinansowane z programu - Fundusz Dróg Samorządowych. Na realizację inwestycji z budżetu gminy 

w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 425 200,34zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 472 524,12 zł. 
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1.4. Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich  

 
Przeprowadzona została modernizacja drogi w ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich. Zadanie 

obejmowało budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni jezdni z budową chodnika 

(po stronie szkoły podstawowej) długości 0,4 km i zatokę autobusową. Ponadto wprowadzona została 

zmiana organizacji ruchu drogowego na drogę jednokierunkową z ruchem w kierunku drogi 

wojewódzkiej nr 346 (ul. 1-go Maja). W 2021 r. zostanie wykonane zabrukowanie pobocza drogi przy 

dwóch posesjach. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Na realizację inwestycji z budżetu gminy w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 369 505,31 zł. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 447 370,31 zł. 

 

1.5. Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez 

budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny – budowa parkingu 

 
Zadanie zostało zakończone w 2020 r. i obejmowało zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP. 

Zakres zadania obejmował wykonanie parkingu, wiaty rowerowej, chodników, oświetlenia. Zadanie 

zrealizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie 

pozakonkursowym. Wykonawcą robót była firma P&D Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego. Na 

realizację zadania w 2020 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę  1 132 830,00 zł.  
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2. Inwestycje kubaturowe 

2.1. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich 

 
Realizacja robót w ramach zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w sierpniu 2020 r. Zadanie obejmuje 

budowę budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Obiekt w pierwotnym 

projekcie przewidywał w swoim zakresie jedynie funkcję przedszkolną na pobyt 250 dzieci. W związku 

z zauważoną potrzebą stworzenia na terenie Kątów Wrocławskich miejsca dla dzieci żłobkowych, 

mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 „MALUCH+”, podjęto decyzję o opracowaniu projektu zamiennego. Po uzyskaniu 

zamiennego pozwolenia na budowę, powstaje obiekt o powierzchni użytkowej niemal 3 tys. m2, który 

został zaprojektowany jako budynek wolnostojący. W obiekcie miejsce znajdzie się dla 200 dzieci 

przedszkolnych i 50 dzieci żłobkowych. Poza przestrzeniami bezpośrednio przeznaczonymi dla dzieci 

(sale zabaw, spania, zajęć) w obiekcie miejsce swoje znalazła kotłownia gazowa, która będzie źródłem 

ciepła dla całego obiektu i kuchnia, która będzie obsługiwała zarówno przedszkole jak i żłobek. W 

zakresie zagospodarowania terenu powstanie przestrzeń parkingowa, plac zabaw dla dzieci 

przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci żłobkowych, boisko i warzywniak ogrodowy.  

Z uwagi na to, że za system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada Minister Pracy i Polityki 

Społecznej, natomiast za system oświaty, którego elementem są przedszkola, odpowiada Minister 

Edukacji Narodowej, w obiekcie niezbędne stało się stworzenie miejsca dla dwóch niezależnie 

funkcjonujących instytucji. 

Na realizację robót budowlanych w 2020 r. zawarta została umowa z firmą TURPIS Sp. z o.o. S.K. o 

wartości 17 414 892,42 zł. W 2020 r. na realizację zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę -  

3 673 880,40 zł. Zakończenie robót przewiduje się na lipiec 2021 r.  

Realizacja części żłobkowej zadania inwestycyjnego zyskała dofinansowanie w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”.  
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2.2. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z wyposażeniem 

 
W ramach realizacji zadania wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 

Wrocławskiej przy ul. Relaksowej 14 o powierzchni użytkowej 239 m2, wolnostojący, niepodpiwniczony 

z dachem stromym dwuspadowym, kryty blachodachówką. Obiekt został podłączony do sieci 

wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej oraz dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ścieki komunalne są gromadzone w bezodpływowym zbiorniku o pojemności  

8 m3, natomiast wody deszczowe są gromadzone w dwóch zbiornika bezodpływowych o pojemności  

5 m3 każdy. Obiekt został wyposażony w system klimatyzacyjny, alarmowy, rolety zewnętrzne na 

wszystkich oknach i drzwiach. Dodatkowo w ramach pierwszego wyposażenia zakupione zostało 

wyposażenie meblowe wraz ze sprzętem AGD do podgrzewalni posiłków oraz stoły i krzesła. W ramach 

zagospodarowania terenu wykonanych zostało 510 m2 powierzchni utwardzonych kostką betonową, 

zainstalowanych zostało 7 ławek, kosze na śmieci oraz dokonane zostało nasadzenie 5 drzew w ramach 

nasadzeń zastępczych. Teren został ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5m z bramą i 

furtką. Roboty budowlane zrealizował TURPIS Sp. z o.o. S.K. z Wrocławia. Roboty zostały zakończone 

w 2020 r. i uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie obiektu. Na realizację inwestycji z budżetu 

gminy w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 579 135,33 zł. 

 

3. Inwestycje kanalizacyjne: 

3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie – dodatkowe odcinki 

Inwestycja obejmowała wykonanie 90 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym jednej 

przepompowni ścieków za łączną kwotę: 197 000,00 zł, z czego w 2020 r. poniesione zostały wydatki 

w wysokości: 7 234,88 zł. 

 

3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II - Mokronos Dolny  

W ramach realizacji inwestycji wybudowano ok. 9 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 

2,6 km kanalizacji tłocznej, w tym 6 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz 

zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Umowna wartość robót wynosi: 16 892 503,19 zł, 

z czego w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości: 2 523 000,00 zł. Inwestycja zyskała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie 

pożyczki w wysokości 4 193 400,00 zł i dotacji wysokości 2 198 500,00 zł.  
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3.3. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III - Mokronos Górny 

Inwestycja została rozpoczęta w 2020 r. i jej zakończenie zostało zaplanowane na koniec 2022 roku. 

Umowna wartość robót wynosi: 20 311 221,50 zł, natomiast w 2020 r. poniesiono wydatki w 

wysokości: 1 242 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z 

przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. W roku 2020 

wykonano 1,3 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycja zyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 775 583,00 zł. 
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4. Inwestycje sportowe i rekreacyjne 

4.1. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich  

 
 

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano kompleksową dokumentację projektową dla całego 

obiektu stadionu miejskiego za kwotę 98 400,00 zł i przeprowadzono roboty budowlane objęte 

niezbędnymi nadzorami. 

 

 

 
Roboty budowlane obejmowały modernizację kortów tenisowych wraz z wykonaniem części 

podbudowy i ułożeniem nowej warstwy trawy sztucznej oraz modernizację bieżni lekkoatletycznej 

wraz z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej. Z budżetu gminy w 2020 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę: 1 098 400,00 zł. 
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4.2. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce 

 
W wyniku realizacji robót stworzony został teren rekreacyjny składający się z placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej. Wykonawcą robót budowlanych była firma FREEKIDS S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski. 

Ponadto po posadowieniu urządzeń siłowni zewnętrznej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. 

Na realizację zadania w 2020 r. z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 79 666,93 zł. 

Na roboty budowlane polegające na wykonaniu terenu rekreacyjnego, uzyskane zostało wsparcie 

finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  

 

4.3. Wykonanie drenażu na boisku piłkarskim w miejscowości Smolec  

 
Zadanie obejmowało wykonanie instalacji drenażu na boisku piłkarskim w Smolcu celem 

odprowadzenia wody z części boiska, które nie zostało wyposażone w system drenażu. Dotychczas 

zdarzało się, że terminy rozgrywek piłkarskich musiały być przekładane z uwagi stojącą wodę na boisku. 

Wartość zleconych prac: 18 450,00 zł. 

 

4.4. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Pietrzykowicach 

Zadanie obejmowało wykonanie za kwotę 25 591,00 zł instalacji nawadniającej boiska sportowego o 

wymiarach 110x70m w miejscowości Pietrzykowice, celem zautomatyzowania nawadniania płyty 

boiska. 
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4.5. Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach  

W ramach zadania inwestycyjnego na boiskach w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach 

wykonane zostały studnie wiercone do poboru wód podziemnych celem jej spożytkowania do 

nawadniania sportowych boisk trawiastych. Wykonanie odwiertów zostało poprzedzone 

opracowaniem dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zadanie było realizowane w 

latach 2019-2020. W 2020 roku na realizację zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 32 964 zł. 

 

4.6. Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach  

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w 2020 r. zrealizowana została dostawa kontenera 

szatniowego, składającego się z części szatniowej i sanitarnej dla dwóch drużyn, pomieszczenia 

sędziego, pomieszczenia gospodarczego i toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem 

przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej. Na tę inwestycję z budżetu 

na 2020 r. wydatkowano kwotę: 363 058,98 zł. 

 

5. Realizacje w zakresie małych inwestycji przy obiektach świetlicowych  

Z budżetu gminy na 2020 r. oprócz dużych zadań inwestycyjnych realizowano mniejsze równie ważne 

dla społeczności lokalnej poszczególnych sołectw. Poniżej prezentuje się najważniejsze z zadań 

zrealizowanych w uprzednim roku budżetowym: 

- modernizacja przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skałka za kwotę  

5 596,50 zł 

- montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Wojtkowicach i Kilianowie za kwotę  

69 090,00 zł 

- montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Skałce w kwocie 24 730,00 zł 

- wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach za kwotę 16 500,00 zł 

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Małkowicach za kwotę 

18 000,00 zł 

 
 

- wykonanie wiaty w miejscowości Szymanów za kwotę 18 300,00 zł 
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- wykonanie zabudowy pomieszczeń kuchennych wraz ze sprzętem AGD w świetlicach wiejskich w 

Romnowie i Mokronosie Dolnym za kwotę 33 200,00 zł  

 
 

- wykonanie zadaszenia przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach za kwotę 12 900,00 zł 
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- wykonanie zadaszenia w świetlicy w Kozłowie za kwotę 19 665,00 zł 

 
- zakup traktora ogrodowego – kosiarki dla sołectwa Bogdaszowicach za kwotę 20 000,00 zł – zadanie 

sfinansowane ze środków z darowizny 

 

6. Projekty 

W ramach przygotowywania zadań inwestycyjnych do realizacji na kolejne lata, w 2020 r. opracowane 

zostały dokumentacje projektowe dla następujących przedsięwzięć: 

- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Krzeptów  

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który 

obejmuje swoim zakresem budowę szkoły podstawowej i przedszkola wraz z zagospodarowaniem 

terenu oraz drogą dojazdową. Łączna powierzchnia zaprojektowanego budynku to ok. 5 634 m2. 

Długość drogi dojazdowej to ok. 550 m.  

W ramach zadania wykonane zostaną m. in.: 

- 6 oddziałowe przedszkole (po 24 dzieci) dla maksymalnie 144 dzieci, 

- szkoła dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw.”0”, 

- kuchnia z zapleczem oraz dwie jadalnie (osobne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych), 

- biblioteka z czytelnią oraz zapleczem, pokój nauczycielski, szatnie, pokoje socjalne, sekretariat, 

gabinety dyrektora i z-cy dyrektora, archiwum, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, pokój 

pedagoga szkolnego, pokój psychologa szkolnego, pokój logopedy/terapeuty szkolnego, pokój 

logopedy przedszkolnego, pomieszczenie pracowników pomocy przedszkolnej, gabinet profilaktyki, 

gabinet pomocy przedlekarskiej oraz salę integracji sensorycznej z zapleczem, 

- blok sportowy w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna z widownią, pokój trenera z sanitariatem, 

magazyn sprzętu sportowego oraz 4 zespoły szatniowe z sanitariatami, pomieszczenie konserwatora, 

pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie biurowe z przedsionkiem i ustępem oraz kotłownia 

dostępna z zewnątrz, 

- droga zapewniająca dojazd do zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą, 

- zagospodarowanie terenu przewidziane w projekcie budowlanym. 

Z budżetu na 2020 r. na dokumentację projektową wydatkowano kwotę – 440 340,00 zł.  

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym realizacja zadania inwestycyjnego została przewidziana do 

2023 roku. 
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-  Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec  

Zaprojektowany został obiekt o konstrukcji stalowej o dwuspadowym dachu, ze ścianami i dachem z 

płyt warstwowych, z dwoma miejscami garażowymi, wyposażony w instalację wodociągową, 

kanalizacji sanitarnej i elektryczną.  Na dachu obiektu zaprojektowana została instalacja 

fotowoltaiczna, która ma kompensować zapotrzebowanie elektroenergetyczne zarówno obiektu 

istniejącego jak i projektowanego. W obiekcie ponadto zostanie zastosowany system odciągu spalin 

oraz szafa susząca na odzież i obuwie.  

- Przebudowa drogi w ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej 

- Przebudowa drogi Małkowice – Sadowice 

- Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej na odcinku 

Smolec-Jaszkotle 

- Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

- Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce  

- Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 

- Na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne z Funduszu Norweskiego na potrzeby projektu „Po drodze 

z klimatem - kompleksowy projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu” opracowano 

dokumentacje projektowe na następujące przedsięwzięcia: 

 wymiana siedmiu wiat przystankowych wraz z montażem obiektów małej architektury w 

Kątach Wrocławskich i Wszemiłowicach, 

 doposażenie Rynku w Kątach Wrocławskich w elementy małej architektury - donice z 

kompozycjami zielnymi, bylin, traw i krzewów, gatunków rodzimych, 

 rewitalizacja skweru przy ulicy Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich, 

 zagospodarowanie terenu, placu zabaw, utworzenie ogrodów deszczowych przy hali 

sportowej i utworzenie kwietników przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich, 

 budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach i 

Zachowicach, 

 wykonanie nasadzeń drzew liściastych, w tym owocowych wraz z utworzeniem punktów 

hybrydowego oświetlenia drogowego, 

 przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami 

Bogdaszowice i Stoszyce oraz budowa ścieżek pieszo - rowerowych przy ul. Brzozowej i 

Drzymały w m. Kąty Wrocławskie, 

Ponadto przeprowadzono aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przedmiaru robót i 

kosztorysu inwestorskiego na potrzeby rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. 

 

7. Remonty świetlic wiejskich 

W uprzednim roku z budżetu gminy zrealizowano remonty obiektów świetlicowych za łączną kwotę – 

323 328,22 zł. Poniżej prezentuje się najważniejsze z nich: 

- Wykonano dokumentację projektową dotyczącą naprawy stropu nad kuchnią w budynku świetlicy w 

Nowej Wsi Kąckiej. Wykonano remont pomieszczeń WC, dachu nad sceną oraz wykonano szambo wraz 

z przyłączem asenizacyjnym, odwodnienie dachu w celu odprowadzenia wody na działkę oraz do 

instalacji deszczowej. Wartość środków finansowych wykorzystanych na powyższy cel to kwota  

135 000,00 zł. 

- Montaż zewnętrznych rolety okiennych sterowanych elektrycznie na dwóch oknach i wyjściu 

tarasowym w budynku świetlicy w Pełcznicy.  
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- Naprawa części systemu odwodnienia dachu, ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu 

kuchennym oraz cyklinowanie posadzki drewnianej w sali głównej świetlicy w Skałce. 

- Naprawa bramy wjazdowej, wstawienie nowych drzwi wejściowych wraz z kratą do piwnicy budynku 

świetlicy wiejskiej, wymiana stacji uzdatniania wody, wykonanie odwodnienia części dachu budynku 

świetlicy wraz z rozsączeniem wody w grunt, remont chodnika przy budynku świetlicy w 

Gniechowicach. 

- Remont pomieszczeń toalet damskiej i męskiej w świetlicy w Zachowicach. 

- Remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Romnowie. 

- Malowanie drewnianej elewacji oraz pomieszczeń budynku świetlicy w Cesarzowicach. 

- Naprawa części dachu nad świetlicą oraz naprawa systemu oświetlenia awaryjnego w obiekcie 

świetlicy w Smolcu. 

 

 

PLANY STRATEGICZNE ROZWOJU KANALIZACJI SANITARNEJ NA POŁUDNIU GMINY KĄTY WR. 

Gmina w swoich planach sanitacji na najbliższą perspektywę czasową przewiduje zainwestować w 

miejscowości położone w południowej części gminy Kąty Wrocławskie. Miejscowości z tego obszaru 

planuje się skanalizować w trzech grupach obszarowych: 

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice; 

2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za 

autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej; 

3. Sokolniki, Kozłów, Pełcznica. 

Pierwszym z elementów procesu inwestycyjnego, jednakże bardzo ważnym, jest opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi warunkami przyłączenia, uzgodnieniami, 

pozwoleniami, m.in. decyzją środowiskowa, pozwoleniami wodno-prawnymi oraz pozwoleniem na 

budowę. W przypadku każdego zadania inwestycyjnego, dobrze przygotowana dokumentacja pozwala 

zrealizować bezproblemowo roboty budowlane. W przypadku inwestycji liniowych, do jakich zaliczana 

jest budowa systemów kanalizacyjnych, dobrze przygotowana dokumentacja, przy współpracy 

samorządów i mieszkańców, jest niejako gwarantem sprawnie przeprowadzonego procesu 

inwestycyjnego. Dlatego też, tak ważnym elementem procesu inwestycyjnego jest etap przygotowania 

dokumentacji projektowej. Kolejnym elementem procesu inwestycyjnego, jest wykonanie robót 

budowlanych, co w przypadku jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina, musi zostać 

poprzedzone zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy. Następnym 

krokiem jest wyłonienie wykonawcy robót, zgodnie z procedurą przewidzianą w Prawie Zamówień 

Publicznych. Ostatnim elementem procesu inwestycyjnego jest wykonanie robót i uzyskanie wszelkich 

niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji po zakończeniu robót budowlanych. 

 

 

Realizacja inwestycji, remontów oraz innych prac w zakresie oświetlenia 

Wykonanie projektów i budowa oświetlenia: 

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane 

jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie 
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energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w 

miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. 

W ramach tego zadania w 2020 r.: 

1. Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości: Pietrzykowice ul. Fabryczna (22 lampy), 

Zabrodzie (27 lamp). 

2. Realizowana jest budowa oświetlenia drogowego w: Smolcu na ul. Dębowej i Miodowej – 5 lamp, 

Gądowie na ul. Akacjowej – 4 lampy, Kątach Wrocławskich na ul. Leśnej – 10 lamp  

3. Wykonano projekty oświetlenia drogowego w miejscowości: Gniechowice ul. Lipowa, Górzyce  

ul. Krótka, Kąty Wrocławskie ul. Korczaka i ul. Leśna, Kębłowice w dz. nr 18, Nowa Wieś Kącka  

ul. Promykowa, Sadków ul. Ogrodowa, Smolec ul. Ogrodowa, ul. Chabrowa, ul. Starowiejska, 

Czerńczyce  ul. Dębowa, Samotwór w pasie drogi wojewódzkiej nr 362 od miejscowości Skałka, 

Pełcznica w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 do Kątów Wrocławskich, Kamionna od istniejącego 

oświetlenia do skrzyżowania dróg powiatowych 2000D z 2002D, doświetlenie przejść dla pieszych 

w Kątach Wrocławskich w rejonie skrzyżowania ul. Popiełuszki i ul. Nowowiejskiej, w Pełcznicy  

w rejonie placu zabaw oraz w Sośnicy na drodze wojewódzkiej, Gądów ul. Akacjowa oraz 

połączenie do ul. Kalinowej, Mokronos Dolny ul. Gwieździsta, ul. Agrestowa, Sadków ul. Stawowa, 

ul. Parkowa i ul. Kościelna, Smolec ul. Słoneczna, Kąty Wr. ul. 1 Maja przy przystanku w sąsiedztwie 

PKP, doświetlenie przejść dla pieszych w Kątach Wrocławskich na ul. 1 Maja (przy ZGK), ul. 1 Maja 

(skrzyżowanie z ul. Popiełuszki), ul. Staszica (przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja), w Sadkowie  

ul. Wrocławska przy przystanku PKS oraz przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną; w Sośnicy na drodze 

powiatowej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, w Zabrodziu (przy przystanku autobusowym). 

4. Wdrożono aplikację umożliwiającą mieszkańcom zgłaszanie usterek oświetlenia drogowego przez 

internet. 

Liczba opraw oświetlenia drogowego - stan na 31.12.2020 r. 

Miejscowość 

własność Tauron 

Dystrybucja 

Serwis S.A. 

własność Gminy Kąty 

Wrocławskie 

Baranowice 18 8 

Bliż 14 14 

Bogdaszowice 70 40 

Cesarzowice 14 14 

Czerńczyce 29 17 

Gądów 18 24 

Gniechowice 109 85 

Górzyce 8 8 

Jaszkotle 19 4 

Jurczyce 16   

Kamionna 21 2 
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Kąty Wrocławskie 530 353 

Kębłowice 10 11 

Kilianów 20   

Kozłów 15 1 

Krobielowice 16 7 

Krzeptów 15 139 

Małkowice 46 8 

Mokronos Dolny 77 18 

Mokronos Górny 29 71 

Nowa Wieś Kącka 34 12 

Nowa Wieś Wr. 52 4 

Pełcznica 42 16 

Pietrzykowice 56 87 

Romnów 23 3 

Różaniec 4 1 

Rybnica 9   

Sadków 55 72 

Sadkówek 4   

Sadowice 42   

Samotwór 19 26 

Skałka 25   

Smolec 157 305 

Sokolniki 11   

Sośnica 30 18 

Stary Dwór   4 

Stoszyce 16 4 

Stradów 8   

Strzeganowice 18 7 

Szymanów 8   

Wojtkowice 19   
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Wszemiłowice 8 3 

Zabrodzie 22 133 

Zachowice 49 61 

Zybiszów   13 

SUMA 1805 1593 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kąty Wrocławskie posiada 1491 punktów oświetleniowych (w 2020 r. 

przybyło 152 lampy). 

Utrzymanie oświetlenia: 

W roku 2020 wykonywano comiesięcznie naprawy zgłoszonych usterek oświetlenia będących na 

majątku Gminy oraz Tauron Dystrybucja S.A.  Na mieniu własnym odtwarzano lampy uszkodzone w 

wyniku zdarzeń drogowych, usuwano awarie całych obwodów oświetleniowych i regulowano zegary 

astronomiczne sterujące pracą oświetlenia.  

Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Gmina przejmuje odpłatnie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane ze środków 

własnych inwestorów. Przejmowanie urządzeń następuje na wniosek inwestora, który wybudował 

urządzenie.  

Komunalizacją objęto:  

1. odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 2 376,5 mb w miejscowościach: 

 Zachowice dz. nr 401/5, ul. Wesoła o długości 46,0 mb; 

 Krzeptów dz. nr 3, 130/1 o długości 120,0 mb; 

 Gądów dz. nr 40/20, 41/25, 41/14 o długości 124,0 mb; 

 Smolec dz. nr 248/2, 248/9 o długości 91,5 mb; 

 Gniechowice dz. nr 376/2 o długości 63,0 mb; 

 Kozłów dz. nr 165 dr, 160/2 o długości 165,0 mb; 

 Sadków dz. nr 65/218, 65/120 o długości 52,0 mb; 

 Małkowice dz. nr 98/12, 100/4, 317 o długości 84,5 mb; 

 Pietrzykowice dz. nr 114/7 o długości 140,0 mb; 

 Cesarzowice dz. 103/22, 116/6 o długości 196,0 mb; 

 Sadków dz. nr 65/119, 68, 77/3, 76/3, 76/4, 76/1, 77/1 o długości 465,5 mb; 

 Jaszkotle dz. nr 14/4, 92/85 o długości 136,5 mb; 

 Smolec dz. nr 367/22, 319/1,319/2, 320/2 o długości 129,0 mb; 

 Smolec dz. nr 199, 197/11, 197/10 o długości 91,0 mb; 

 Smolec dz. nr 273/6, 273/9, 272 o długości 66,0 mb; 

 Cesarzowice dz. nr 76/27 o długości 77,0 mb; 

 Nowa Wieś Kącka dz. nr 579 dr o długości 85,0 mb; 

 Smolec dz. nr 364/2, 407 o długości 127,5 mb; 

 Kąty Wrocławskie dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 AM-12 o długości 117,0 mb; 

2. odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 478,00 mb w miejscowościach: 

 Smolec dz. nr 248/2, 248/9 o długości 88,5 mb; 

 Sadków dz. nr 65/218, 65/120 o długości 27,0 mb; 

 Małkowice dz. nr 317 o długości 39,5 mb; 

 Jaszkotle dz.nr 14/4 o długości 36,5 mb; 
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 Smolec dz. nr 364/2, 407 o długości 137,5 mb; 

 Pietrzykowice dz. nr 325/1 o długości 37,0 mb; 

 Kąty Wrocławskie dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 AM-12 o długości 112,0 mb. 

 

W roku 2020 zaplanowano środki finansowe na odpłatne przejęcie sieci na terenie miasta i gminy Kąty 

Wrocławskie. Do końca roku nie zostały złożone wszystkie wnioski o przekazanie przedmiotowych sieci 

na majątek Gminy - m.in. w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Sadków, Mokronos Dolny, Mokronos 

Górny, Bliż, Kamionna, Smolec, Zachowice, Nowa Wieś Wrocławska. W związku z powyższym nie było 

możliwości wydatkowania zaplanowanej kwoty. W budżecie na realizację zadania zaplanowany były 

środki finansowe w wysokości 330 000,00 zł przy realizacji na poziomie 167 301,77 zł. 

 

Realizacja inwestycji, remontów oraz innych prac w zakresie dróg gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich 

Inwestycje w ramach dróg powiatowych 

Poprawa infrastruktury drogowej w ramach programu „Bezpieczna Droga”  

1. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy  Zabrodzie – Wrocław  odcinek o długości 423,29 mb 

2. Wybudowano chodnik Pietrzykowice-Smolec;  odcinek o długości 593,41 mb 

3. Wybudowano drogę rowerową relacji Małkowice-Skałka; odcinek o długości 999,5 mb 

4. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogi powiatowej nr 2010D przy ul. 

Nowowiejskiej  w Kątach Wrocławskich;  odcinek o długości 774,8 mb. 

 

Inwestycje w pasach dróg gminnych: 

1. Zrealizowano nakładki asfaltowe i chodniki na drogach gminnych w miejscowościach: 

-  Bogdaszowice  nakładka na ul. Fiołkowej (dz. nr 518dr) na powierzchni 1 763,31m2 

 - Sadków nakładka na ul. Sadowej (dz. nr 36dr i 145dr) na powierzchni 2 330,10 m2 

- Zachowice nakładka na ul. Wilczej (dz. nr 452dr i 397dr) na powierzchni 1 005,40 m2 

- Zachowice nakładka na ul. Żurawiej (dz. nr 258dr i 352/1) na powierzchni 1 245,20 m2 

- Krobielowice nakładka na drodze do Wojtkowic (dz. 53dr) na powierzchni 2 965,8 m2 

- Kozłów  nakładka drogi do Kątów Wrocławskich  (dz. 160/1) na powierzchni  4 461,65 m2 

- Jaszkotle-Gądów chodnik na odcinku 625 mb w granicach działek nr 37dr; 33dr; 6dr,  

- Krzeptów chodnik na łącznym odcinku 125 mb, przy ul. Tymiankowej po stronie wschodniej. 

2. W trakcie uzgodnień  jest dokumentacja projektowa na zadanie pn: „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy  chodnika i przepustu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Kątach Wrocławskich”. 

 

Prace utrzymaniowe dróg i infrastruktury drogowej 

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową. 

Wykonano remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, na łącznej 

powierzchni 1 035,29m2. Wykonawcą robót była firma Dudgra-Remonty Dróg Grażyna Majewska z 

siedzibą we Wrocławiu. Remonty zostały wykonane w miejscowościach Kozłów, Małkowice, Smolec, 

Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Pietrzykowice, Pełcznica, Bogdaszowice, Wojtkowice, Gniechowice, 

Nowa Wieś Wrocławska. 

 

2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami ( tzw. patcher). 

Remonty w technologii „Patcher” grysami i emulsją wykonywała firma Bitmex – Grzegorz Zygadło z 

Paczkowa. W ramach realizacji zawartej umowy wykonano remont na powierzchni ok. 675 m2 
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zużywając 135 ton komponentów. Remonty były wykonywane w miejscowościach: Kąty Wr., Romnów, 

Małkowice, Jaszkotle, Gądów, Kozłów, Gniechowice, Mokronos Dolny, Smolec, Pełcznica, 

Strzeganowice, Krzeptów, Kębłowice, Sadowice, Rybnica. Utrwalono w tej technologii pobocze 

szutrowe o zmiennej szerokości przy drodze Jaszkotle-Gądów na odcinku 600 mb. Wykonawcą robót 

była firma Dudgra-Remonty Dróg Grażyna Majewska z siedzibą we Wrocławiu. 

 

3. Remonty obiektów mostowych. 

Wykonano gruntowną wymianę poszycia drewnianego i konserwację antykorozyjną  na kładce w parku 

w Kątach Wrocławskich na trasie ścieżki do Sośnicy.  

Wymieniono uszkodzone brusy drewniane na moście nad rzeką Strzegomką w Pełcznicy. 

Zakończono remont uszkodzonego mostu nad rzeką Strzegomką w pobliżu m. Bogdaszowice. Prace 

wykonywała firma Wich-Piach ze Strojca. 

 

 

4. Inne remonty 

Przeprowadzono remont szutrowej nawierzchni odcinków dróg w Szymanowie – 650 mb, Nowej Wsi 

Kąckiej - 450mb, Kątach Wr. - 300mb , Sadkowie - 400mb.  Wykonawcą prac była firma Mati Serwis 

Sławomir Kowalski i Kom Błysk Sylwia Kołcz. 

Wyremontowano pobocza i chodniki w miejscowościach Pietrzykowice przy ul. Diamentowej na 

powierzchni  50m2  w Kątach Wrocławskich na powierzchni 50m2 w Kozłowie przy placu zabaw na 

powierzchni 60m2 i Małkowicach przy ul. Klasztornej na pow. 75 m2.  

5. Transport, ładowarka, równiarka 

Usługi transportowe samochodami ciężarowymi o ładowności od 16 do 19t   dla Gminy w roku 2020 

odbywały się tylko sporadycznie w celu dostarczenia materiałów innych niż kruszywa (humus, gruz, 

itp.) do miejscowości Nowa Wieś Kącka.  
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Prace usługowe koparko-ładowarką typu fadroma, której wykonawcą była firma Hand-Kop z Piotrowic. 

Wykonywano głównie rozgarnianie nawiezionego kruszywa drogowego, profilowanie nawierzchni 

dróg gruntowych i poboczy oraz załadunku ziemi oraz gruzu ceglanego. Prace wykonywano w 

Mokronosie Górnym i Dolnym, Smolcu, Jaszkotlu, Gniechowicach, Krzeptowie, Baranowicach, Kątach 

Wrocławskich, Rybnicy, Cesarzowicach, Kębłowicach, Sadkowie, Nowej Wsi Kąckiej, Nowej Wsi 

Wrocławskiej, Kozłowie, Pełcznicy, Zachowicach, Bliżu i Samotworze. 

Usługi równiarką drogową świadczyła firma EKOJAR – Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu 

i polegały one na niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: Smolec, Mokronos 

Górny,  Bliż, Czerńczyce, Kąty Wrocławskie, Pełcznica, Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Samotwór, Sokolniki, 

Gniechowice, Stary Dwór, Szymanów, Zabrodzie, Zachowice.     

  

6. Nazewnictwo ulic i oznakowanie dróg 

Wykonano montaż nowych oraz  wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta i 

gminy Kąty Wrocławskie zgodnie z dotychczasową formą graficzną oraz dokonano naprawy 

uszkodzonego oznakowania drogowego (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, 

nazwami ulic, itp). Wymianę lub montaż nowych tablic z nazwami ulic wykonano w miejscowościach: 

Bogdaszowice, Cesarzowice, Czerńczyce, Gądów, Gniechowice, Jurczyce, Kąty Wrocławskie, 

Kębłowice, Kozłów, Krzeptów, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Sadków, 

Sadowice, Skałka, Strzeganowice, Zabrodzie, Zachowice, Zybiszów. Dostawcą tabliczek z nazwami i 

oznakowania dróg była firma Raw Znak z Rawicza.  

 

7.  Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Wykonano nowy próg zwalniający w miejscowości Krzeptów oraz  naprawiono uszkodzone progi 

zwalniające w obrębie rynku w Kątach Wrocławskich. Zamontowano 28 słupków U-12b z łańcuchami 

na odcinku 55 mb  oraz 116 sztuk słupków U-12c wzdłuż ul. Granitowej w Smolcu.  

Wykonano odtworzenie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych i obszarów 

wyłączonych z ruchu na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Wykonawcą 

prac była firma Weronika Wąchała ze Słotwiny. 

Zrealizowano dostawę oraz  montaż tablic do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania 

prędkości pojazdów w ciągu dróg powiatowych oraz wojewódzkich na terenie miasta i gminy Kąty 

Wrocławskie w ilości 10 zestawów. 

 

8.  Zimowe utrzymanie dróg 

W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie miasta Kąty Wrocławskie wykonywano 

mechaniczne posypywanie ulic piaskiem i mieszanką piaskowo-solną. Zimowe utrzymanie miasta 

realizował  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich na podstawie zawartej 

umowy.  Na potrzeby  zimowego utrzymania teren pozamiejski podzielono na dwa rejony gminy Kąty 

Wrocławskie. Wykonywano prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości w 

miarę pojawiających się potrzeb zgodnie z zawartą umową z zewnętrzną firmą EKOJAR Krzysztof 

Jarzębowski ze Smolca.  
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Dokonano przeglądu oraz wykonano uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną skrzynie (48 szt.) do 

zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.  

 

9. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 

Wykonywano usługę koszenia poboczy i skarp rowów dróg publicznych na terenie gminy na 

powierzchni 953 489 m2. Prace realizowała firma ORFIX Bartosz Orfin. Wykonano chemiczne 

zwalczanie chwastów na powierzchni 320 m2 i 25 910 mb. Wykonawcą prac chemicznych była firma 

EKOJAR Krzysztof Jarzębowski ze Smolca. 

 Prowadzono prace polegające na wycince odrostów i pielęgnacji drzew  rosnących w pasach dróg 

gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy, w 

miejscowościach: Czerńczyce, Gądów, Górzyce, Jaszkotle, Jurczyce, Kąty Wrocławskie, Małkowice, 

Mokronos Górny Mokronos Dolny, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Rybnica, Sadowice, Samotwór, 

Skałka, Smolec, Sokolniki, Sośnica, Wojtkowice, Zachowice. 

 

10. Utrzymanie wiat przystankowych 

W 2020 roku zdemontowano zniszczoną murowaną wiatę w Zachowicach i uporządkowano teren. 

Wykonano kompleksowe dwukrotne mycie wiat przystankowych na terenie gminy. Myciem wiat i 

uporządkowaniem terenu zostało objętych 79 wiat. Zamontowano nowe wiaty przystankowe typu 

ORION w Sośnicy, Skałce, Bogdaszowicach, Sadowicach, Samotworze, Pietrzykowicach i Kilianowie.  

Dostawcą oraz wykonawcą montażu była firma Budotechnika Sp. z o.o. z Pilichowic.  

 

Wiata przystankowa w Bogdaszowicach 
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Wiata przystankowa Gądów przy świetlicy 

Zamontowano dodatkową wiatę na rowery przy stacji PKP w Sadowicach którą dostarczyła i 

zamontowała firma A2HM Trade Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego. 

       

11.  Kruszywo 

Zakupiono i dostarczono w 2020 roku kruszywo do naprawy dróg w łącznej ilości 3 830 ton z 

sukcesywnymi dostawami na teren gminy Kąty Wrocławskie.  Zakupiono kruszywa granitowe o frakcji 

0-31,5mm, (1 993 ton), 4-31,5mm (1 042 ton)  oraz frakcji 31,5-63mm (793ton). Wykonawcą zadania 

była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Krysztofiak z Żychlina. 

Kruszywo było dostarczane do następujących miejscowości: Baranowice, Bogdaszowice, Cesarzowice, 

Gniechowice, Jaszkotle, Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Kozłów, Krzeptów, Małkowice, Mokronos Górny 

i Dolny, Pełcznica, Pietrzykowice, Rybnica, Smolec, Sadków, Sadowice, Samotwór, Sośnica, 

Strzeganowice, Zachowice, Zybiszów i Szymanów. 

   

Droga po naprawie kruszywem drogowym 
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12. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. 

Wykonano remont przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Wojtkowice na wjeździe na 

plac zabaw i boisko oraz w Kilianowie, Krobielowicach i Zachowicach. Wykonano remont odwodnienia 

ul. Różanej w Smolcu. Wykonano remonty studni kanalizacji deszczowej w Smolcu przy ul. Laurowej i 

Fiołkowej. 

Wykonano rowki odwodnieniowe z zastoisk wodnych (kałuż) przy drodze gminnej Krobielowice – 

Zachowice na odcinku drogi 950 mb.  Oczyszczono wpusty uliczne, studnie i kanały deszczowe w Kątach 

Wrocławskich, Smolcu, Sokolnikach oraz oczyszczono odcinek 50 mb rowu w Gądowie.  

         

13. Oczyszczanie miast i wsi 

Zainicjowano likwidację zalążków dzikich wysypisk śmieci  na terenach gminnych z wykorzystaniem 

aplikacji internetowej Lokal spot. Zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym  realizującym zadanie 

likwidacji i utylizacji zebranych śmieci. Zadanie w roku 2020 realizowała firma Kom-Błysk Sylwia Kołcz 

z Gniechowic. 

Projekty wybrane do dofinansowania w 2020 roku (podpisane umowy): 

Lp. Nazwa projektu Nazwa programu Okres realizacji 
Przyznane 

dofinansowanie 

1 Zdalna szkoła 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

2020 99 960,00 zł 

2 Zdalna szkoła + 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

2020-2021 74 943,00 zł 

3 

Budowa gminnego 

żłobka „SKRZAT” w  

miejscowości Kąty 

Wrocławskie 

Resortowy program 

rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do 

lat 3 „MALUCH +” 2020 

2020-2021 1 650 000,00 zł 

4 

Publiczny dostęp do 

Internetu dla każdego 

mieszkańca gminy Kąty 

Wrocławskie 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

2020-2021 64 368,00 zł 

5 

Modernizacja ul. 

Żeromskiego w Kątach 

Wrocławskich 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
2020 950 000,00 zł 

6 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej wschód- etap 

III - Mokronos Górny 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
2020 - 2021 2 775 583,00 zł 

7 

Budowa terenu 

rekreacyjnego w 

Czerńczycach 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

2014-2020 

2020-2021 41 656,61 zł 

8 

Rozbudowa terenu 

rekreacyjnego w Katach 

Wrocławskich przy ul. 1 

Maja, obejmujący 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

2014-2020 

2020-2021 81 124,00 zł 
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budowę bieżni służącej 

rekreacji 

9 

Remont drogi nr 

107212D na odcinku 

Gniechowice – Górzyce 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 

2020-2021 

235 597,06 zł 

10 

Remont drogi nr 

107177D na odcinku 

Romnów - Małkowice 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 

2020-2021 

161 279,56 zł 

11 
Budowa ul. Sybiraków w 

Kątach Wrocławskich 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 

2020-2021 
805 169,98 zł 

12 

Dofinansowanie 

wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy 

programowej z 

przedmiotów 

przyrodniczych w 

publicznych szkołach 

podstawowych. Szkoła 

Podstawowa w 

Małkowicach oraz Szkoła 

Podstawowa w 

Sadkowie 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 
2020 76 873,00 zł 

13 

Poprawa transportowej 

mobilności mieszkańców 

poprzez budowę sieci 

dróg rowerowych oraz 

budowę obiektów Parkuj 

i Jedź(P&R)i B&R na 

terenie gmin Jelcz-

Laskowice, Kąty 

Wrocławskie, Sobótka 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Dolnośląskiego  

2014-2020 

2020-2021 2 762 149,19 zł 

14 

Bieżące utrzymanie 

urządzeń melioracji 

wodnych będących 

własnością gminy 

Budżet Województwa 

Dolnośląskiego 
2020 35 000,00 zł 

SUMA: 9 813 703,40 zł 
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Projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych: 

Lp. Nazwa projektu Nazwa programu Okres realizacji 

Wartość 

otrzymanych 

środków 

zewnętrznych w 

roku 2020 

1 

Budowa sieci dróg 

rowerowych oraz B&R 

na terenie gm. Kąty 

Wrocławskie – droga 

rowerowa Kąty 

Wrocławskie - Nowa 

Wieś Kącka oraz 

Sadków - Sadowice 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 

2014 - 2020 

2020-2021 346 790,91 zł 

2 

Remont drogi nr 

107212D na odcinku 

Gniechowice – 

Górzyce 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 
2020-2021 235 597,06 zł 

3 

Remont drogi nr 

107177D na odcinku 

Romnów - Małkowice 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 
2020-2021 161 279,56 zł 

4 

Budowa ul. Sybiraków 

w Kątach 

Wrocławskich 

Funduszu Dróg 

Samorządowych 
2020-2021 805 169,98 zł 

5 

Rewitalizacja Rynku 

wraz z remontem 

dawnego kościoła 

ewangelickiego w 

Kątach Wrocławskich 

– etap I 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 

2014 - 2020 

2017-2019 271 043,22 zł 

6 

Modernizacja ul. 

Żeromskiego w 

Kątach Wrocławskich 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
2020 950 000,00 zł 

7 
Budowa kanalizacji 

Mokronos Górny 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
2020-2021 2 775 583,00 zł 

8 Zdalna szkoła 

Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 

2014 - 2020 

2020 98 700,00 zł 

9 Zdalna szkoła + 

Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 

2014 - 2020 

2020 74 116,38 zł 

10 

Budowa gminnego 

żłobka „SKRZAT” w  

miejscowości Kąty 

Wrocławskie 

Resortowy program rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3  

„MALUCH +” 2020 

2020 - 2021 561 917,06 zł 
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11 
Budowa kanalizacji 

Mokronos Dolny 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

2018-2021 1 175 515,00 zł 

12 

Rewaloryzacja Parku 

Gminnego w 

Zabrodziu i 

Rewaloryzacja Parku 

Gminnego w Smolcu 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 

2014 - 2020 

2018-2020  

613 048,28 zł 

13 
Rewitalizacja Parku w 

Pietrzykowicach 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 

2014 - 2020 

2018-2019 1 123 269,53 zł 

14 
Budowa świetlicy 

wiejskiej w Kilianowie 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 

2014 - 2020 

2018-2019 79 192,19 zł 

 SUMA OTRZYMANY ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 r. 9 271 222,17 zł 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w swoich zasobach posiada ogółem 273 

lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 11 300,77 m2, 20 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2 

298,87 m2, oraz 5 nieruchomości przeznaczonych na obiekty użyteczności publicznej (siedziby 

ochotniczej straży pożarnej w Gniechowicach, Małkowicach, Smolcu i Zachowicach oraz Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa w Zachowicach) usytuowanych na działkach o łącznej powierzchni ok. 5 000,00 m2.  

Poniżej tabela i wykresy obrazujące udziały procentowe poszczególnych rodzajów lokali z podziałem 

na strefę miejską i wiejską. 

 

Ilość lokali mieszkalnych  

Obszar najem socjalny pustostany 
najem 

komunalny 
RAZEM 

Miasto Kąty Wrocławskie 16 14 124 154 

Gmina Kąty Wrocławskie 7 7 105 119 

Ogółem 23 21 229 273 

 

 

 

najem 
socjalny
10,39 %

pustostany
9,09 %

najem 
komunalny

80,52 %

OBSZAR MIASTO KĄTY WROCŁAWSKIE (ILOŚĆ)
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Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2 

Obszar najem socjalny pustostany 
najem 

komunalny 
RAZEM 

Miasto Kąty Wrocławskie 459,43 302,29 5 068,38 5 830,10 

Gmina Kąty Wrocławskie 236,89 216,78 5 017,00 5 470,67 

Ogółem 696,32 519,07 10 085,38 11 300,77 

 

najem 
socjalny
5,88 %pustostany

5,88 %

najem 
komunalny

88,24 %

OBSZAR GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE (ILOŚĆ)
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Ilość i powierzchnia lokali użytkowych  

Obszar Ilość 
powierzchnia 

(m2) 

Miasto Kąty Wrocławskie 5,00 1 123,27 

Gmina Kąty Wrocławskie 18,00 1 175,60 

Ogółem 23,00 2 298,87 

 

 

najem 
socjalny
6,16 %pustostany

4,59 %

najem 
komunalny

89,24 %

MIASTO I GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 
(POWIERZCHNIA)

Obszar Miasto Kąty 
Wrocławskie

21,74 %

Obszar Gmina Kąty 
Wrocławskie

78,26 %

LOKALE UŻYTKOWE - ILOŚĆ
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Realizacja dochodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie. 

W roku 2020 na planowane dochody w kwocie 1 542 500,00 zł zostały zrealizowane dochody na kwotę 

1 605 257,98 zł co stanowi 104,07 % realizacji planowanych dochodów.  

 

Obszar Miasto Kąty 
Wrocławskie

48,86 %

Obszar Gmina 
Kąty Wrocławskie

51,13 %

POWIERZCHNIA LOKALI UŻYTKOWYCH
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Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wobec ZGM wynoszą łącznie 753 607,14 zł w tym należność główna 

543 342,11 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 210 265,03 zł. Wobec istniejącego zadłużenia są 

prowadzone działania windykacyjne realizowane w kilku etapach, poprzez windykację polubowną czyli 

bieżące monitorowanie wpłat, wysyłanie monitów, wezwań do dobrowolnego uregulowania 

należności, rozpatrywanie złożonych do ZGM wniosków o rozłożenie zaległości na raty, oraz 

windykację należności na drodze postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucji komorniczych. 

Sprawy uznane za bezskuteczne egzekucje wznawiane są zgodnie z obowiązującymi terminami i 

przepisami prawa w tym zakresie.   

W związku z ogłoszeniem i wprowadzeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii COVID-19, na podstawie art.  15  ustawy  z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały 

wstrzymane \eksmisje z lokali mieszkalnych. Natomiast od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r. czasowo odstąpiono od poboru opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2020 realizował zadania bieżące dotyczące utrzymania 

substancji mieszkaniowych. Plan wydatków budżetowych w kwocie 13 257 883,00 zł zrealizowano w 

wysokości 11 646 666,36 zł, co stanowi 87,85 % przyznanego budżetu.  
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72 
 

Największy udział w strukturze zaplanowanych wydatków na rok 2020 miały następujące działy: 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 380 783,00 zł – 70,76 % 

2. Gospodarka mieszkaniowa 3 587 000,00 zł – 27,05 % 

3. Działalność usługowa 115 100,00 zł – 0,87 % 

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155 000,00 zł – 1,17 %   

5. Zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł – 0,15 % 

  

Powyższe wydatki zostały przedstawione na poniższych wykresach. 

 

 

 

Największą pozycję w budżecie zajmują wydatki w wysokości 9 278 783,00 zł dotyczące kosztów 

związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany 

z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych. Wydatki na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły  

8 653 759,56 zł co stanowi 93,26 % planu wykonania. 

Poniżej podział kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale 

na odbiór  i wywóz odpadów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. zakupu pojemników i worków na 

odpady, czytniki RFID, obsługę administracyjną. 
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Typowe usługi komunalne 
 

Woda 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, realizuje na 
terenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich oraz Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Ślęża w Gniechowicach. Mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy posiadają 
możliwość korzystania z sieci wodociągowej poprzez wykonywanie przyłączy do sieci. 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich jako przedsiębiorstwo przesyłowe 
oraz operator usługi kluczowej na terenie gminy, ujmuje wodę dla mieszkańców z 18 studni 
głębinowych o charakterze trzeciorzędowym.  
 

 
Hala Filtrów SUW Kąty Wrocławskie 

Dystrybucja wody realizowana jest z wykorzystaniem 6 stacji uzdatniania wody (SUW), które 
zlokalizowane są na obszarach ochrony bezpośredniej ujęć wody w miejscowościach: 

 Kąty Wrocławskie  

 Pietrzykowice  

 Smolec  

 Sadków  

 Gniechowice  

 Kębłowice  
 
Zatwierdzona wielkość poboru wody dla wszystkich ujęć zgodnie z posiadanymi przez spółkę 
pozwoleniami wodnoprawnymi wynosi 10 241 m3/d. Spółka na dzień 31.12.2020 roku wykorzystuje 
ok. 35% zatwierdzonej do poboru wody.   
Długość sieci wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wynosi 
ponad 244 km. Sieci dostarczają wodę do 42 miejscowości gminnych. Dla miejscowości 
zlokalizowanych w obszarach najbardziej odległych, a także dla utrzymania ciągłości dostaw w 
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sytuacjach awaryjnych woda na terenie gminy Kąty Wrocławskie zabezpieczona jest poprzez umowy 
zawarte z operatorami w gminach sąsiednich:  

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gniechowice, 
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach,  
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie,  
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.  

W 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich sprzedał 1 379 935m3 

wody, w tym 1 288 195 m3 z ujęć własnych, 91 740 m3 zakupiono.  
 

 
Dystrybucja wody 
Sprzedaż wody w latach 2018-2020 - razem z wodą zakupioną z zewnątrz kształtowała się w sposób 
następujący: 

miesiąc 
wykonanie  

2018 r. 
wykonanie  

2019 r. 
dynamika 

3 : 2 
wykonanie  

2020 r. 
dynamika 

5 : 3 

m3 m3 % m3 % 

1 2 3 4 5 6 

styczeń 85 032 91 653 107,79 104 353 113,86 

luty 102 566 98 945 96,47 105 964 107,09 

marzec 87 871 83 439 94,96 90 936 108,98 

kwiecień 91 899 110 744 120,51 125 999 113,77 

maj 93 973 101 507 108,02 110 943 109,29 

czerwiec 118 508 120 531 101,71 121 693 100,96 

lipiec 105 191 112 966 107,39 112 833 99,88 

sierpień 116 093 127 787 110,07 130 329 101,99 

wrzesień 101 812 120 497 118,35 112 570 93,42 

październik 119 563 126 104 105,47 130 990 103,87 

listopad 98 560 100 914 102,39 102 922 101,99 

grudzień 94 140 99 654 105,86 130 403 130,85 

suma 1 215 208 1 294 741 106,54 1 379 935 106,58 
 

   

1288195

91740

Ilość wody sprzedanej [m3]

Produkcja własna Zakup wody

Ilość sprzedanej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z.o.o. 
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Rozliczanie wszystkich odbiorców usług wyposażonych w wodomierze główne z zakresu dostawy wody 
oraz odbioru ścieków realizowane jest w 100% za pośrednictwem wodomierzy zdalnych. ZGK sp. z o.o. 
na 31.12.2020 roku posiada: 
- 2723 umowy na zaopatrzenie w wodę, 
- 21 umów na odprowadzenie ścieków,  
- 6454 umowy na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków. 
 
Całość obsługi systemu wydobycia i dystrybucji wody dla mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie 
nadzorowana jest przez system monitoringu funkcjonujący w spółce. 

 
System monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych funkcjonujący  

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Straty wody 
Straty wody w latach 2013-2020 na sieciach wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie kształtowały się następująco: 

 
Straty w latach 2013-2020 
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Sieci wodociągowe w latach 2018-2020 

Długość sieci 
wodociągowej 

Długość sieci 
wodociągowej 

Długość sieci 
wodociągowej 

Wzrost  % 
(2019-2020) 

wg stanu na rok 2018 wg stanu na rok 2019 wg stanu na rok 2020 

miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina 

35,4 km 198,6 km 35,7 km 202,7 km 35,8 km 208,3 km 
0,28 2,76 

Razem: 234,0 km Razem: 238,4 km Razem: 244,1 km 

 

Przyłącza wodociągowe w latach 2018-2020 

Ilość przyłączy 
wodociągowych 

Ilość przyłączy 
wodociągowych 

Ilość przyłączy 
wodociągowych 

Wzrost w  % 
(2019-2020) 

wg stanu na rok 2018 wg stanu na rok 2019 wg stanu na rok 2020 

miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina 

1312 szt. 4839 szt. 1340 szt. 5098 szt. 1 355  szt. 5354 szt. 
1,12 5,02 

Razem  6151 szt. Razem 6438 szt.  Razem 6709 szt.  

 

Widocznym jest stały wzrost zainteresowania gminą Kąty Wrocławskie o czym świadczy dynamika 
rozwoju sieci wodociągowej oraz ilości podmiotów przyłączanych.  
 

Kanalizacja 
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich odpowiada za obsługę sieci 
sanitarnej skanalizowanych miejscowości gminy Kąty Wrocławskie oraz umożliwia zrzut ścieków 
dowożonych taborem asenizacyjnym na stacji zlewnej dla mieszkańców miejscowości 
nieposiadających kanalizacji sanitarnej.   
Ścieki kierowane kolektorami sanitarnymi unieszkodliwiane są na obiekcie oczyszczalni ścieków 
Jurczyce k/ Kątów Wrocławskich.  
 

 
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Jurczycach 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Straty wody [%] 17 16 16 14 14 11 13 10 
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Oczyszczalnia Jurczyce jest jednym z dwóch tego typu obiektów na terenie gminy Kąty Wrocławskie. 
Drugim obiektem jest należąca do SM Ślęża w Gniechowicach oczyszczalnia obsługująca część 
zabudowań wielorodzinnych w Gniechowicach. 
Oczyszczalnia w Jurczycach położona jest przy rzece Bystrzyca w miejscowości Jurczyce na północny 
wschód od Kątów Wrocławskich. Oczyszczalnia graniczy z obszarem chronionym Natura 2000 oraz 
Parkiem Krajobrazowym Doliny Bystrzycy. Istniejący obiekt wybudowany na przełomie 1994-1995 r. 
przeszedł najpierw w 2010 r. modernizację, a następnie został rozbudowany w roku 2015 (I etap) i 
2019 (II etap). Po zrealizowaniu I i II etapu rozbudowy, obiekt posiada wg pozwolenia wodnoprawnego 
przepustowość 3 560,00 m3 /d (34 200 RLM).  Średnia ilość ścieków komunalnych przepływających 
obecnie przez obiekt włączając wody przypadkowe wynosi 3 000,00 m3/d. Ilość wód przypadkowych, 
która trafiła do sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 r. stanowiła 8,73%, przy średniej dla przedsiębiorstw 
krajowych wynosi 30,32%. 
 
Oczyszczalnia w Jurczycach obsługuje wszystkie miejscowości na terenie gminy odbierając i 
oczyszczając wszystkie ścieki trafiające do niej zarówno siecią kanalizacyjną jak i dowożone taborem 
asenizacyjnym. 
 
System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie jest systemem mieszanym, w którym 
ścieki sanitarne do odbiornika transportowane są kolektorami o charakterze: 
- grawitacyjnym, 
- ciśnieniowym – tłocznym, 
- podciśnieniowym. 
 
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie wykorzystuje się 164 przepompownie ścieków, jedną stację 
próżniowo-tłoczną i 352 studnie podciśnieniowe.  
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich odbiera ścieki ze wszystkich 
miejscowości gminy, w tym: 
- ścieki dopływające kolektorami sanitarnymi 1 034 000 m3,   
- ścieki dowożone taborem asenizacyjnym 63 358,35 m³. 
 

 
 
 

1034000

63358,35

Ilość ścieków oczyszczonych [m3]

Ścieki dopływające Ścieki dowożone
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Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Kąty Wrocławskie podzielona jest zasadniczo na 3 obszary zgodnie 
z poniższym schematem.  
 

 
Kanalizacja na terenie gminy Kąty Wrocławskie. 

 
 
Część północna budowana w latach 2007 – 2015 obejmuje miejscowości: Smolec, Krzeptów, 
Pietrzykowice, Sadków, Sośnica, Sadkówek, Sadowice, Jurczyce, Wszemiłowice, Baranowice, Bliż, 
Jaszkotle, Romnów, Skałka, Samotwór, Kębłowce, Małkowice, Bogdaszowice.  
 
Część południowa znajduje się po południowej części autostrady A4 i jest w fazie koncepcji, obejmuje 
miejscowości: Strzeganowice, Wojtkowice, Krobielowice, Gniechowice, Kamionna, Kilianów, Kozłów 
Czerńczyce, Zachowice, Nowa Wieś Kącka, Sokolniki i Pełcznica.  
 
Część wschodnia obejmuje tereny graniczące z gminą Wrocław od strony wschodniej. Ścieki 
generowane w tej części gminy - kierowane są do miasta Wrocławia. Obszar ten obejmuje 
miejscowości Cesarzowice, Zybiszów, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska, Mokronos Dolny, Mokronos 
Górny. Obecnie Gmina Kąty Wrocławskie jako inwestor, prowadzi czynności odbiorowe dla sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Mokronos Dolny oraz realizuję budowę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Mokronos Górny. 
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Sieci kanalizacyjne w latach 2018-2020 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

Wzrost  % 
(2019-2020) 

wg stanu na rok 2018 wg stanu na rok 2019 wg stanu na rok 2020 

miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina 

35,3 125,7 35,6 132,7 35,71 133,69 
0,31         0,75   

Razem 161 km Razem 168,3 km Razem   169,40km 

 
 
Przyłącza kanalizacyjne w latach 2018-2020 

Ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

Ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

Ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

Wzrost w  % 
(2019-2020) 

wg stanu na rok 2018 wg stanu na rok 2019 wg stanu na rok 2020 

miasto gmina miasto gmina miasto gmina miasto gmina 

1 233 2 384 1 245 2 477 1 258 2 663 
1,04 7,51 

Razem  3 617  szt.  Razem  3 722 szt.  Razem 3 921 szt.  

 
W ramach dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków, spółka w 2020 wydała 475 warunków 
technicznych oraz zapewnień dostawy wody, uzgodniła 301 projektów, oraz wydała 692 protokoły 
odbioru. 
 
Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień projektów  w latach 2017-2020  (szt.) 

Lp. Rodzaj działalności 2017 2018 2019 2020 

1 Warunki i zapewnienia 384 653 441 475 

2 Uzgodnione projekty 199 335 298 301 

3 Wydane protokoły odbioru 571 475 751 692 

 
 

 
Liczba wydanych warunków technicznych, uzgodnionych projektów oraz odbiorów  

na przestrzeni lat 2017-2020 
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Odbiór nieczystości stałych 
 

 
 

Największą pozycję w budżecie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich stanowią 

wydatki dotyczące koszów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

i wynoszą 9 278 783,00 zł. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów 

komunalnych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami 

komunalnymi w roku 2020 wyniosły 8 653 759,56 zł co stanowi 93,26 % planu wykonania. 

Poniżej podział kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale 

na odbiór i wywóz odpadów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. zakupu pojemników i worków na 

odpady, czytniki RFID, obsługi administracyjnej. 

 

Frakcje odpadów zebranych w 2020 roku 

(w tonach) 
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Ochrona środowiska naturalnego 
 

Najważniejsze zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Kąty Wrocławskie to ochrona 

powietrza przed zanieczyszczeniami, ochrona wód i powierzchni ziemi, doskonalenie systemu 

gospodarki odpadami, ochrona ludzi i środowiska przed hałasem oraz ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna.  

Program Ochrony Środowiska  
Program ochrony środowiska jest dokumentem stwarzającym na szczeblu gminy podstawy do realizacji 

polityki ekologicznej państwa. W 2017 r. opracowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Dokument został uchwalony 

w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. W programie przedstawiono 

spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, a także ogólną charakterystykę gminy w 

zakresie: położenia administracyjnego i geograficznego, warunków klimatycznych, uwarunkowań 

demograficznych, działalności gospodarczej, infrastruktury technicznej i struktury użytkowania paliw i 

energii, odnawialnych źródeł energii. Oceniony został również aktualny stan środowiska w zakresie: 

klimatu i jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, gospodarki 

wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleb i powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i 

zapobiegania powstawania odpadów, zasobów przyrodniczych, zagrożeń poważnymi awariami. 

Dokument określa również najważniejsze zadania, których realizacja w latach 2018 - 2021 ma 

doprowadzić do poprawy lub utrzymania jakość poszczególnych elementów środowiska na terenie 

gminy. Pełna treść Programu dostępna jest są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie. 

Ochrona powietrza  
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Kąty Wrocławskie są:  

• źródła komunalno-bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów 

użyteczności publicznej. Mają ona znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza i są 

głównym powodem niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe,  

• źródła transportowe - emisja zanieczyszczeń na niskiej wysokości (składnik niskiej emisji), główne 

zanieczyszczenia to węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki,  

• źródła przemysłowe - pochodzące z procesów produkcyjnych i kotłowni przemysłowych,  

• zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z kierunkiem wiatru,  

• pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu.  

Z uwagi na brak centralnych ciepłowni, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje rozproszony 

system zaopatrzenia w energię cieplną do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby 

własne. Ciepło wytwarzane jest również w lokalnych kotłowniach osiedlowych, opalanych głównie 

paliwem stałym. W mniejszym stopniu wykorzystywana jest energia elektryczna, olej opałowy oraz gaz. 

System pozyskiwania energii cieplnej w oparciu o paliwa stałe powoduje emisję substancji szkodliwych 

dla zdrowia i środowiska. W związku z tym Gmina podjęła działania mające na celu poprawę jakości 

powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii i zmniejszenia zużycia energii. 

Dotacje do wymiany źródeł ciepła  
W 2020 r. Gmina realizowała program obejmujący udzielanie dotacji do wymiany pieców opalanych 

paliwem stałe na nowe, ekologiczne kotły (uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
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zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła). Dofinansowaniu podlegała wymiana starego, 

nieefektywnego źródła ciepła, na nowe ekologiczne kotły gazowe, na lekki olej opałowy, zasilane 

prądem elektrycznym, pompy ciepła i kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się 

parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg normy PN-EN 303- 5:2012). Kwota dofinansowania 

wynosiła 50 % poniesionych kosztów w kwocie brutto, ale nie więcej niż 7 000,00 zł brutto na jeden 

lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym i 2 000,00 zł brutto na jeden lokal dla 

wspólnot mieszkaniowych wyposażonych w jedną kotłownię z wyłączeniem lokali posiadających 

odrębne źródło ciepła. W 2020 r. dotacji udzielono dla 97 nieruchomości. 

Rodzaj nowego źródła ciepła Liczba wypłaconych dotacji Kwota wypłaconych dotacji w zł 

Kocioł gazowy 44 287 276,01 

Pompa ciepła 12 84 000,00  

Kocioł klasy 5 zasilany biomasą 17 117 900,00 

Kocioł klasy 5 zasilany paliwem 
stałym 

18 125 333,00 

Piec zasilany prądem 
elektrycznym 

4 23 400,20 

Kocioł na lekki olej opałowy 2 14 000,00 

SUMA 97 651 909,21 

 

Wydatki na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieekologicznych 

źródeł ogrzewania oraz instalację OZE w latach 2014-2020: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
47 000,00 zł 39 745,34 zł 100 505,15 

zł 
205 580,96 

zł 
215 112,02 

zł 
633 077,30 

zł 
685 881,01 

zł 

 

Dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii  
W 2020 r. Gmina realizowała program obejmujący udzielanie dotacji do instalacji odnawialnych źródeł 

energii w postaci pomp ciepła i kolektorów słonecznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach 

Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł 

energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie”). Dofinansowaniu podlegała instalacja pomp ciepła lub 

kolektorów słonecznych w nieruchomościach mieszkalnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Kwota 

dofinansowania wynosiła 50 % poniesionych kosztów w kwocie brutto, ale nie więcej niż 3 000,00 zł 

brutto na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym. W 2020 r. dotacji 

udzielono dla 11 nieruchomości.  

Dotacje udzielone na instalacje OZE w roku 2020:  

Rodzaj nowego źródła ciepła Liczba wypłaconych dotacji Kwota wypłaconych dotacji w zł 

Pompa ciepła 7 21 000,00 

Kolektory słoneczne 5 12 971,80 

SUMA 11 33 971,80 

 

Ochrona wód i powierzchni ziemi  
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej eliminuje możliwość zanieczyszczenia ściekami wód i gleby. Na 

terenach nieobjętych systemem kanalizacji w 2020 r. realizowany był program dofinansowania do 
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budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kierowany do osób fizycznych zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Kąty Wrocławskie”. Kwota dofinansowania wynosiła 50 % poniesionych kosztów w 

kwocie brutto, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto na oczyszczalnię obsługującą budynek 

jednorodzinny, 5 000,00 zł na oczyszczalnie obsługującą budynek wielorodzinny 2, 3 lub 4 lokalowy;  

7 000,00 zł brutto na oczyszczalnię, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość oraz dla 

wspólnot mieszkaniowych. O dofinansowanie mogli się ubiegać władający nieruchomościami w 

miejscowościach niewyposażonych w kanalizację sanitarną, tj. Czerńczyc, Gniechowic, Górzyc, 

Kamionnej, Kilianowa, Kozłowa, Krobielowic, Nowej Wsi Kąckiej, Pełcznicy, Sokolnik, Różańca, Stoszyc, 

Stradowa, Strzeganowic, Szymanowa, Wojtkowice, Zachowice. W 2020 r. udzielono 3 dotacji na 

budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, na łączną kwotę 12 000,00 zł brutto.  

Gospodarka odpadami  
Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami wskazuje, że działania w ramach systemu 

winny być prowadzone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Celem 

gospodarki odpadami w 2020 r., był wzrost zbiórki bioodpadów w gospodarstwach domowych, co 

przyczyni się do większej redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, jak również 

zwiększenie bądź utrzymanie na obecnym poziomie ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób 

selektywny. Na terenie gminy Kąty Wrocławskie funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać bioodpady, tworzywa sztuczne, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

baterie, odpady rozbiórkowe i budowlane:  

- PSZOK przy ul. Leśnej  w Jurczycach,  

- TPSO przy ul. Szkolnej w Gniechowicach,  

- PSZOK przy ul. Polnej w Smolcu. 

Przeterminowane, czy niepotrzebne leki można wrzucać do pojemników do selektywnej zbiórki 

zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy. 

W ramach gospodarki odpadami funkcjonował kontynuowany w 2020 r. program skierowany do 

mieszkańców, obejmujący dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest, mający na celu 

minimalizację skutków zdrowotnych i likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko 

zgodnie z uchwałą nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w 

sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów 

powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie”. Wysokość dotacji na utylizację wyrobów 

zawierających azbest wynosiła 20 zł brutto za 1m2 usuniętych wyrobów zawierających azbest. W 2020 

r. na utylizację azbestu udzielono 6 dotacji na łączną kwotę 26 620,00 zł brutto. 

Ochrona przyrody  
W ramach ochrony przyrody Gmina wspiera w działaniach organy powołane do realizacji zadań 

ustanowionych ustawą o ochronie przyrody. Na bieżąco monitorowane są zamierzenia związane z 

wycinką drzew i krzewów. Zapisy zobowiązujące do podejmowania działań mających na celu 

zabezpieczanie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem oraz ograniczanie tego oddziaływania, 

ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, uwzględnienie 

utworzonych i planowanych obszarów ochrony przyrody wprowadza się do planów zagospodarowania 

przestrzennego.  
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W 2020 roku wydano 49 decyzji w sprawie wniosków o zezwolenie na wycinkę drzew (były to decyzje 

zezwalające, zmieniające i odmowne).  

Ochrona środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem emisji zanieczyszczeń powietrza i emisji 

hałasu, zanieczyszczeniem wody i gleby w zakresie kompetencji udzielonych ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowana jest poprzez analizę 

możliwych uciążliwości w procesie oceny wpływu planowanych inwestycji na środowisko i 

uwzględniona w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie 

postępowania administracyjnego analizuje się lokalizację inwestycji w odniesieniu do zapisów 

miejscowych planów.  

W ramach zadań związanych z kontrolą wpływu planowanych inwestycji na środowisko naturalne 

wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Ochrona zdrowia 
 

Profilaktyka i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminę obowiązek 
realizowania - zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i narkomanii.  
Za realizację tych zadań odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, który w tym 

celu powołał Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełnomocnik 

w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, pedagogami szkolnymi, kuratorami 

sądowymi, biegłymi sądowymi, organizacjami pozarządowymi, biegłymi orzekającymi o stopniu 

uzależnienia. 

Głównym celem jednostki samorządu terytorialnego jest podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i 

wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych 

napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu 

następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności w tym zakresie organizacji 

społecznych i zakładów pracy. Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym 

kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny 

wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie 

tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele 

szkód społecznych, tj. zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, 

przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych także rodzi 

szereg problemów zdrowotnych dla człowieka. Mogą to być zaburzenia funkcjonowania 

poszczególnych narządów lub całego organizmu, nagłe i ostre, jak również przewlekłe zaburzenia 

psychiczne, a nawet śmiertelne zatrucia w wyniku przedawkowania. W rezultacie prowadzi to do 

obniżenia długości i jakości życia osoby uzależnionej, a także w wielkim stopniu wpływa na 

funkcjonowanie całej rodziny, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i ekonomicznej. Prowadzone 

działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i związanym z narkotykami oraz ich 

rozwiązywanie powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji 

samorządowej. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii i stanowi wykaz działań będących jednocześnie 

zadaniami własnymi gminy. 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii finansowany jest z dochodów 

pochodzących z opłat za wydane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych. Gmina realizowała 

swój obowiązek  pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności 

pomocy psychospołecznej i prawnej. W tym celu w Urzędzie Miasta i Gminy raz w tygodniu przez pięć 

godzin działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować 

do leczenia, pełni on rolę konsultacyjno-informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują 

problemy z nadużywaniem alkoholu.  Na bieżąco gmina współpracowała  z policją, kuratorami 

sądowymi  pedagogami, psychologami  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  
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Dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego przy ul. Drzymały 13 

w Kątach Wrocławskich zorganizowano spektakl pt. „Strach ma wielkie oczy”. Dla dzieci ze świetlic 

środowiskowych w Pietrzykowicach i Małkowicach zorganizowano warsztaty rękodzieła w 

Kryształowicach. Dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Smolcu  zorganizowano zajęcia edukacyjne z 

geologii. W terminie od stycznia do czerwca w miejscowości Smolec prowadzone były zajęcia sportowe 

dla dzieci. W roku 2020 przeprowadzono na terenie Gminy Kąty Wrocławskie „Diagnozę problemów 

Społecznych”. W związku z przeprowadzaną Diagnozą Problemów Społecznych na terenie Gminy Kąty 

Wrocławskie zamówiono wykonanie ulotek i plakatów. Gmina Kąty Wrocławskie w roku 2020 wzięła 

udział w ogólnopolskiej kampanii „ Postaw na rodzinę”. W maju 2020 r. zamówiono realizację usługi 

„Edukacyjny namiot” w którym prowadzone były zajęcia profilaktyczno-animacyjne prowadzone przez 

trenera animatora. 

W roku 2020 w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy zrealizowano następujące programy 
profilaktyczne: 
"CUKIERKI" - 12 edycji  

Szkoła Podstawowa  nr 2 Kąty Wrocławskie (3 edycje) 

Szkoła Podstawowa w Sadkowie (9 edycji) 
 

"NIE! MOWIE NIENAWIŚCI" – 3 edycji  

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie (3 edycje) 
 

"CZARODZIEJSKIE OKNO" – 6 edycji 

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie (2 edycje) 

Szkoła Podstawowa nr 1 Kąty Wrocławskie (3 edycje) 

Szkoła Podstawowa Małkowice (1 edycja) 
 

"SPÓJRZ INACZEJ" - 3 edycje  

Szkoła Podstawowa w Sadkowie (2 edycje) 

Szkoła Podstawowa Małkowice (1 edycja) 
 

"EMOCJE" - 8 edycje  

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie (3 edycje) 

Szkoła Podstawowa w Sadkowie (3 edycje) 

Szkoła Podstawowa Małkowice (2 edycje) 
 

"DEBATA" - 6 edycji  

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie (3 edycje) 

Szkoła Podstawowa nr 1 Kąty Wrocławskie  (3 edycje) 
 

"ENERGO" - 1 edycja  

Szkoła Podstawowa  nr 2 Kąty Wrocławskie (1 edycja) 

 

"SMAKI ŻYCIA, DEBATA O DOPALACZACH – 7 edycji 

Szkoła Podstawowa nr 2 Kąty Wrocławskie (2 edycje) 

Szkoła Podstawowa nr 1 Kąty Wrocławskie  (5 edycje) 

 

"Powstrzymaj Hejt" -  4 edycje  

Szkoła Podstawowa w Sadkowie (2 edycje) 

Szkoła Podstawowa Małkowice (2 edycje) 
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Dla rodziców dzieci Szkół Podstawowych zrealizowano wideoszkolenie związane z tematem 

„Cyberprzemocy”. 

W lipcu 2020 roku odbyło się 6 wycieczek profilaktyczno-krajoznawczych dla dzieci z terenu Gminy Kąty 

Wrocławskie. 

LP Cel wycieczki  Liczba uczestników 

1. Jura Park w Krasiejowie    80 

2.   Kościan  53 

3. Kopalnia Nowa Ruda  25 

4. Srebna Góra    49 

5.  Muzeum Papiernictwa    31 

6. Szczelinie Wielki  45 

 Przewóz dzieci na kolonię  do Ostrowa  

 
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie w 2020 r. funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych w 

miejscowościach Małkowice, Czerńczyce, Zachowice, Pietrzykowice, Smolec, Mokronos Dolny, 

Gniechowice, Kębłowice i Strzeganowice. Świetlice mają na celu stworzyć alternatywę dzieciom i 

młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich 

planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w 

rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów 

przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania groźnych sytuacji oraz wskazywanie 

dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie 

dokupowano: sprzęt sportowy, materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W związku 

panującą pandemią COVID-19 do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zostały 

zakupione termometry bezdotykowe, płyny dezynfekujące oraz rękawiczki jednorazowe. Do świetlicy 

środowiskowej w Gniechowicach zakupiono zestaw mebli kuchennych, sprzęt nagłośnieniowy oraz 

altanę. Do świetlicy środowiskowej w Smolcu zakupiono notebooka. Do świetlicy środowiskowej w 

Kębłowicach zakupiono projektor multimedialny oraz komody. Do świetlicy środowiskowej w 

Strzeganowicach zakupiono meble kuchenne. 

Przeprowadzono prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach polegające na 

pomalowaniu pomieszczeń, położeniu płytek podłogowych, wydzieleniu pomieszczenia na toaletę i jej 

wyposażenie. Zmodernizowano instalację elektryczną i zamontowano nowe lampy oświetleniowe oraz 

wymieniono drzwi wejściowe i założono rolety zewnętrzne na okna.   

W świetlicach środowiskowych organizowano imprezy okolicznościowe, zawody sportowe, konkursy, 
zabawy, ogniska z kiełbaskami, warsztaty kulinarne.  
W styczniu 2020 r. zawarte zostały umowy na prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach 

środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W czasie ferii zajęcia organizowano dodatkowo 

w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.  

 

Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mająca na celu 

kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, zajmuje się również opiniowaniem lokalizacji 

punktów sprzedaży alkoholi oraz kierowaniem wniosków do sądu o objęcie leczeniem odwykowym.  

 

Realizacja programu zdrowotnego  
Program zdrowotny „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy 

Kąty Wrocławskie na lata 2019-2023" realizowany był na podstawie pozytywnej opinii Agencji Oceny 

Technologii Medycznych oraz uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 roku. Głównym celem 
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programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i gminy Kąty Wrocławskie, głównie poprzez 

zmniejszenie zachorowalności i jej skutków oraz poprawę jakości życia osób chorych i przywracanie im 

sprawności. Program był kierowany do osób zarówno z przewlekłymi, jak i pourazowymi schorzeniami 

narządów ruchu, układu kostnego i mięśniowego, centralnego układu nerwowego, obwodowego 

układu nerwowego, takimi jak między innymi: zapalenie stawów (reumatoidalne, młodzieńcze, 

przewlekłe, reaktywne, łuszczycowe, zesztywniające zapalenie kręgosłupa), zmiany zapalne stawów o 

podłożu metabolicznym - dna moczanowa, przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego, zespół 

bolesnego barku, zespół bolesnego łokcia, zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej i 

mięśni, zespół fibromialgii (choroby reumatyczne tkanek miękkich), choroba zwyrodnieniowa stawów, 

choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, choroba Sudecka, osteoporoza, zwichnięcie i skręcenie urazowe 

stawów, uszkodzenie łąkotki, naderwanie i uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni, ostrogi piętowe, 

rwa kulszowa i barkowa, martwica kości, stany po leczeniu operacyjnym (stawy biodrowe, barkowe, 

kolanowe), stany po leczeniu operacyjnym kręgosłupa, stany poudarowe mózgu, stany pourazowe 

kończyn, przewlekłe i podostre stany zapalne nerwów obwodowych, mięśniobóle, nerwobóle, 

neuralgie, przykurcze, zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu (zachowawczo), zwalczanie 

odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej, zmiany skórne, 

przewlekłe stany zapalne jamy nosowej i zatok, ostre i zadawnione urazy sportowe, przemęczenie 

fizyczne i psychiczne osób dorosłych.  

Program zdrowotny był realizowany przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Staszica 9, Kąty 

Wrocławskie w okresie od 04.02.2020 rok do 31.12.2020. Kwota wydatkowana na realizację programu 

ogółem 233 190,40 zł. Z programu skorzystało 775 osób zameldowanych w obszarze miasta i gminy 

Kąty Wrocławskie. Program obejmował cykle 10-cio dniowe. Wykonano ogółem 32 530 zabiegów, co 

daje średnio 42 zabiegi fizykalne na osobę w danym cyklu zabiegowym. 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że 635 badanych tj. ok. 82% uczestników 

programu, deklarowało wyraźną poprawę stanu zdrowia po zrealizowaniu zabiegów. Świadczy to  

o właściwym ich doborze i dobrym działaniu stosowanych metod terapeutycznych. Uczestnicy 

programu (140 osób), u których nie nastąpiła natychmiastowa, wyraźna poprawa ich stanu zdrowia, w 

większości poddali się kolejnym sesjom terapeutycznym o zmienionych parametrach, a ich skutek 

określić można jako dobry bo ok. 91% (127 osób) zdeklarowało wyraźną poprawę po kolejnej terapii. 

Program pozwala na szybszą dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych. Skutecznie przeciwdziała 

postępowi wielu chorób i poprawia jakość życia. 

Poprzez zastosowanie wszelkich metod i dostępnych urządzeń, jakimi dysponują realizator programu, 

wykonano następujące procesy lecznicze: usunięcie procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom 

i następstwom chorób, usuwanie dolegliwości, zwalczanie bólu, zwalczanie stanów zapalnych, 

usprawnianie czynności poszczególnych narządów, zwiększenie siły mięśniowej, przywracanie 

prawidłowych stereotypów ruchowych, odtwarzanie propriocepcji, przywracanie odpowiedniej 

elastyczności i długości okołostawowej, osiąganie możliwie najlepszego stanu fizykalnego, korekty 

istniejących wad. Cele i założenia programu realizowane są we właściwy sposób. Wobec 

niewystarczających środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, finansowanie programu 

zdrowotnego przez samorząd, pozwala w znaczący sposób skrócić czas oczekiwania pacjentów na 

zabiegi. 
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Transport 
 
Komunikacja Zbiorowa w gminie Kąty Wrocławskie opiera się na połączeniach autobusowych i 
kolejowych wg poniższego schematu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Komercyjne przewozy 

autobusowe 

Gminna Komunikacja 

Autobusowa 

Dofinansowanie przewozów 

np. linii  MPK nr 133, 607 i  609 

Komunikacja zbiorowa 

Autobusowa Kolejowa 

KD 
relacji D6, D16 

Dofinansowanie  
1 pary linii D16 

9 par linii D6 

Linie Aglomeracyjne 
8xx 

Linie szkolno-dowozowe 
8x 
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PRZEWOZY KOLEJOWE 
Przewozy kolejowe realizowane przez Koleje Dolnośląskie i POLREGIO są po trasie linii kolejowej 274 
na odcinku Wrocław – Kąty Wrocławskie w ramach relacji: 
D6 - Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba, 
D16 - Wrocław - Świdnica - Dzierżoniów Śląski - Bielawa Zachodnia, 
D28 - Wrocław - Wałbrzych - Meziměstí - Adršpach. 
Na obszarze gminy Kąty Wrocławskie znajdują się cztery stacje pasażerskie Kąty Wrocławskie, 
Sadowice Wrocławskie, Smolec i Mokronos Górny.  
 
Gmina Kąty Wrocławskie dofinansowywała 9 dodatkowych par pociągów Kąty Wrocławskie –Wrocław 
Główny oraz dodatkową parę na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie połączenia Wrocław - 
Bielawa Zachodnia. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID 19 następowały czasowe 
zawieszenia połączeń, co spowodowało obsługę poszczególnych miejscowości na poziomie: 

 Kąty Wrocławskie – od 10 do 32 par połączeń, 

 Sadowice Wrocławskie - od 9 do 26 par połączeń, 

 Smolec – od 10 do 32 par połączeń, 

 od 15 grudnia 2019 Mokronos Górny - od 9 do 26 par połączeń. 
 

PRZEWOZY AUTOBUSOWE 
W 2020 roku na obszarze gminy Kąty Wrocławskie w przeważającej mierze autobusowy transport 

zbiorowy opierał się na organizowanych przez gminę przewozach w ramach Gminnej Komunikacji 
Autobusowej Kąty Wrocławskie podzielonej wg funkcji i obszaru działania na linie aglomeracyjne (6 
linii ) oraz linie szkolno-dowozowe (9 linii). Uzupełnieniem i dopełnieniem oferty były dofinansowane 
na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w 2009 pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, 
a Wrocławiem w zakresie wspólnej organizacji komunikacji międzygminnej. Przewozy pasażerskie były 
organizowane przez miasto Wrocław na liniach Wrocław - Zabrodzie (linia nr 133), Wrocław - 
Samotwór (linia nr 609), Wrocław - Pietrzykowice - do kompleksu przemysłowego w Biskupicach 
Podgórnych (linia nr 607). 

Pozostałe połączenia były realizowane w ramach przewozów komercyjnych przez trzech 
prywatnych przedsiębiorców. Byli to: 

 Anita Przewozy Osobowe Sp. z o.o. Sp. k.; 

 P.W.H.D. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartosz Dyrda; 

 POLBUS-PKS Sp. z o.o. 
Zdecydowana większość tych linii łączyła miasto Wrocław z miejscowościami na terenie Gminy. 

Część z nich obsługiwała miejscowości gminy w przejeździe tranzytowym (Sobótka, Świdnica) a część 
była wydłużona i dojeżdżała do miejscowości sąsiednich gmin (Maniów). Głównym zadaniem tych linii 
było skomunikowanie miejscowości gminy z centrum Wrocławia oraz węzłami przesiadkowymi 
wrocławskiej komunikacji miejskiej.  
Przez Gniechowice (wybrane kursy również przez Zachowice i Czerńczyce) przebiegała tranzytowo  
linia 522 łącząca Wrocław z miejscowościami gminy Sobótka (POLBUS-PKS Sp. z o.o.). Również przez 
Gniechowice przebiegała tranzytowo linia Świdnica-Wrocław (P.W.H.D. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Bartosz Dyrda). Przewoźnik Anita Przewozy Osobowe Sp. z o.o. Sp. k. organizował  
linie 01 na trasach Środa Śląska - Kąty Wrocławskie (linia łączącą stolicę powiatu średzkiego z Kątami 
Wrocławskimi, jednocześnie umożliwiała dojazd do tych miast z miejscowości pomiędzy nimi),  
linie 02 relacji Kąty Wrocławskie - Wrocław oraz linie 03 relacji Maniów - Kąty Wrocławskie - Wrocław. 
 
Z uwagi na sytuację związaną z COVID 19 (obostrzenia) we wszystkich przewozach występowały 
czasowe redukcje kursów  lub ich zawieszenia. 
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GMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA  
Gmina Kąty Wrocławskie jest organizatorem uruchomionej w 2019 r. Gminnej Komunikacji 
Autobusowej opierającej się na planie transportowym pn. „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
nr XII/184/19 z dnia 26 września 2019 r. Kontynuuje się koncepcję zrównoważonego transportu 
publicznego poprzez wzajemne uzupełnianie się komunikacji autobusowej i kolejowej z 
uwzględnieniem położenia miejscowości, liczby mieszkańców oraz pozostałych elementów 
generowania ruchu (istniejące i potencjalne generatory ruchu).  

 
W wyniku analiz rozmieszczenia obszarów o potencjale generowania ruchu, wyodrębniły się dwie 
dominujące strefy wyznaczające kierunki organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przyjęto 
koncepcję obsługi komunikacyjnej w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej uwzględniającą 
wpływ opisanego podziału oraz charakteru realizowanych przewozów. W efekcie przyjętych koncepcji, 
realizacja gminnego dowozu autobusowego od września 2019 r. została powierzona dwóm 
operatorom i jest kontynuowana:  

 Dolnośląskim Liniom Autobusowym w obszarze linie Aglomeracyjnych 8xx, 

 Transportowi Osobowemu „Tarnowscy” Anita Tarnowska w obszarze linii szkolno-
dowozowych 8x.  

 
Linie Aglomeracyjne realizujące bezpośrednie połączenie z Wrocławiem: 

 

Linia Przebieg trasy 

817 FAT – Grabiszyńska - Solskiego – Wiejska – Mokronoska – Mokronos Dolny – Cesarzowice (wybrane 
kursy przez Nową Wieś Wrocławską, Gądów)– Jaszkotle – Pietrzykowice – SMOLEC: Główna  

SMOLEC: Główna – Chłopska – WROCŁAW: Gagarina – Rakietowa – Mińska – Strzegomska – Gubińska 
– Rogowska – NOWY DWÓR 

827 NOWY DWÓR – Rogowska – Gubińska – Strzegomska – Mińska – Rakietowa – Gagarina – Smolec: 
Chłopska – Lipowa (powrót Główna) – SMOLEC chłopska  

Od przystanku Smolec Chłopska  jazda kontynuowana jako linia 837 w kierunku Wrocławia FAT przez 
Muchobór Wielki 

837 Jazda kontynuowana po linii 827 

– SMOLEC CHŁOPSKA – Smolec Główna – Dębowa – (wybrane kursy z dodatkowym wjazdem do 
Kębłowic, Skałki i Małkowic) KRZEPTÓW – Smolec Wiśniowa – WROCŁAW: Gagarina – Rakietowa – 
Stanisławowska – Trawowa – Krzemieniecka – Petuniowa – Klecińska (powrót przez Ostrowskiego) – 
Grabiszyńska - FAT 

847 FAT – Grabiszyńska – Ostrowskiego (powrót Petuniowa – Klecińska) – Krzemieniecka – Trawowa – 
Stanisławowska – Rakietowa – Gagarina – SMOLEC: Chłopska – Lipowa – Dębowa – Główna – Chłopska 
– MOKRONOS  Górny – Mokronos Dolny – Wrocław: Mokronoska – Wiejska – Solskiego – Oporów - 
FAT 

W przeciwną stronę kursuje linia 857 

857 FAT - Oporów – Solskiego – Wiejska – Mokronoska – Mokronos Dolny – Mokronos Górny – SMOLEC: 
Chłopska  

SMOLEC: Chłopska– Lipowa – Dębowa – Główna – Chłopska - WROCŁAW: Gagarina – Rakietowa – 
Stanisławowska – Trawowa – Krzemieniecka – Petuniowa – Klecińska (powrót przez Ostrowskiego) – 
Grabiszyńska – FAT 

W przeciwną stronę kursuje linia 847 

N07 WROCŁAW: PLAC LEGIONÓW - Grabiszyńska – FAT –Krzemieniecka – Muchobór Wielki – Smolec: 
Wiśniowa - Krzeptów - SMOLEC: Chłopska 

SMOLEC: Chłopska - Wrocławska - Mokronos Dolny - Mokronos Górny - WROCŁAW: Wiejska – 
Solskiego -Oporów–FAT– Grabiszyńska – PLAC LEGIONÓW 
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Linie szkolno- dowozowe, stanowiące integralną cześć dowozu szkolnego na terenie całej gminy 

otwartego dla mieszkańców realizującą w strefie KW2 dodatkową i rozszerzoną funkcję komunikacji 

dowozowej do stacji (z wykorzystaniem połączeń kolejowych jako dojazdu do Wrocławia) oraz 

komunikacji lokalnej do siedziby gminy: 

Linia Przebieg trasy 

80 KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1) (wybrane kursy przez Kilianów) -Nowa Wieś 
Kącka – Kozłów – Sokolniki – Pełcznica – KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1) 

Wybrane kursy tylko w relacji Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka 

Linia kursuje w jednym kierunku 

81 KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1) - Pełcznica –Sokolniki – Kozłów  – Nowa Wieś 
Kącka (wybrane kursy przez Kilianów - Szymanów) – KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, 
SP1) 

Linia kursuje w jednym kierunku 

82 GNIECHOWICE – Krobielowice – Wojtkowice – Strzeganowice – Stary Dwór – Gniechowice – Górzyce – 
Zachowice – Stradów – CZERŃCZYCE 

Wybrane kursy w skróconej relacji Czerńczyce - Gniechowice 

Linia kursuje w obu kierunkach 

83 KĄTY WROCŁAWSKIE – Sośnica – (wybrane kursy przez Sadówek, Różaniec, Strzeganowice, Wojtkowice) 
Krobielowice – Gniechowice (wybrane kursy przez Stary Dwór, Gniechowice, Górzyce) – Zachowice 
(wybrane kursy przez Stradów) – Czerńczyce (wybrane kursy wydłużone do Kamionnej) – KĄTY 
WROCŁAWSKIE 

Linia kursuje w obu kierunkach 

84 KĄTY WROCŁAWSKIE – Wszemiłowice – STOSZYCE (wybrane kursy wydłużone do Romnowa) 

Wybrane kursy tylko w relacji Stoszyce – Kąty Wrocławskie  

Linia kursuje w obu kierunkach 

85 BOGDASZOWICE - (wybrane kursy do Kątów Wrocławskich przez Stoszyce) Romnów - Skałka - Samotwór 
- Skałka - Małkowice (wybrane kursy przez Sadowice Nowe Osiedle) - Sadowice (stacja kolejowa) - 
Sadków - PIETRZYKOWICE (wybrane kursy do Nowej Wsi Wrocławskiej) 

Linia kursuje w obu kierunkach 

86 BOGDASZOWICE - Romnów - Skałka - Samotwór - Skałka - Kębłowice - (wybrane kursy przez Małkowice) 
Krzeptów - Smolec - JASZKOTLE - (wybrane kursy przez Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Rybnica) 

Linia kursuje w obu kierunkach 

Wybrane kursy tylko w relacji Jaszkotle – Smolec, Smolec  - Rybnica 

88 JASZKOTLE – Gądów – Nowa Wieś Wrocławska – Pietrzykowice – Baranowice – Bliż – SADKÓW (wybrane 
kursy wydłużone do Sadowice Nowe Osiedle) 

Linia kursuje w obu kierunkach 

Wybrane kursy tylko w relacji Jaszkotle – Smolec 

89 SADKÓW (wybrane kursy przez Sadowice Nowe Osiedle, Bliż, Baranowice) - Pietrzykowice - (wybrane 
kursy przez Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)- Jaszkotle - (wybrane kursy przez Zybiszów) Cesarzowice - 
(wybrane kursy przez Zabrodzie) Mokronos Dolny - MOKRONOS GÓRNY 

Linia kursuje w obu kierunkach 
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ZASADY ODPŁATNOŚCI (STREFY, BILETY, ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT ) po uruchomieniu GKA 

1. BILETY GMINNE:  

Wprowadzono 3 rodzaje biletów czasowych uprawniające do odbycia dowolnej liczby przejazdów 

na liniach Gminnej Komunikacji Autobusowej w określonym czasie: 

1) 90-minutowe (na okaziciela), 

2) 7-dniowe (imienne), 

3) 30-dniowe (imienne). 

2. BILETY ZINTEGROWANE z MPK WROCŁAW  

Miesięczny bilet imienny  uprawniający do przejazdu: 

1) na liniach Komunikacji Gminnej, 

2) na liniach komunikacji miejskiej Wrocławia. 

3. BILETY ZINTEGROWANE z POCIĄGAMI OPERATORA KOLEJOWEGO 

Miesięczny bilet uprawniający do odbycia dowolnej liczby przejazdów: 

1) pociągami w klasie 2 Operatora Kolejowego na trasie wskazanej na bilecie, 

2) na liniach Komunikacji Gminnej w oparciu o naklejony na bilecie (normalny lub ulgowy). 

 

STREFY 

Na obszarze objętym liniami Komunikacji Gminnej, ustalono trzy strefy: 

1) strefa Miasto Wrocław (WR) - ograniczona przystankami komunikacji miejskiej we Wrocławiu 

oznaczonymi jako „Granica Miasta”, 

2) strefa KW1 - ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi jako „Granica Strefy 

KW1”, 

3) strefa KW2 - ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi jako „Granica Strefy 

KW2”. 
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PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGOWE 

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są: 

1) dzieci do lat 7, 

2) dzieci i młodzież ucząca się do lat 21, 

3) dorośli powyżej 68 lat, 

4) członkowie rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, 

5) zasłużeni honorowi dawcy krwi (stopnia I) oraz dawcy przeszczepu, 

6) inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie. 

Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są: 

1) studenci, 

2) uczniowie szkół policealnych do lat 24, 

3) renciści i emeryci, 

4) inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie. 
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Odpisy na fundusz sołecki i osiedlowy 
 

W Gminie funkcjonuje Uchwała nr XLII/456/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Zgodnie z zapisami ustawy 

o funduszu sołeckim jest ona bezterminowa. Oznacza to, że podjęta w 2014 r. uchwała wyrażająca 

zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego była podstawą do jego utworzenia nie 

tylko w 2015 r., ale i w latach następnych. 

Podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego stanowią przepisy ustawy z 21 lutego 2014 r. 

o funduszu sołeckim. 

 

W 2020 r. na fundusz sołecki ogółem przeznaczono kwotę 1 153 619,82 zł. Skorzystało z niego 39 

sołectw, które wykorzystały łączną kwotę 987 211,21 zł. W ramach funduszu zaplanowane i 

zrealizowane zostały zadania związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. 

Estetyczne utrzymanie terenów zielonych, stanowiących wizytówkę sołectwa należy do zadań 

priorytetowych, gdyż kojarzą się one przede wszystkim z rekreacją i wypoczynkiem. Wszystkie zabiegi 

na substancji zielonej wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i 

całej gminy, dlatego w budżetach sołeckich zarezerwowano duże kwoty na ich koszenie, sprzątanie, 

obsadzanie nowymi krzewami i roślinami sezonowymi. Podobnie ma się sprawa z regularnym 

sprzątaniem sołectw. Ważne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było schludne i 

czyste, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości ale również 

do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły części środków 

na utrzymanie czystości. Tereny zielone to nie tylko parki, skwery i zieleńce, ale również place zabaw i 

boiska sportowe. Również one są doposażane i utrzymywane ze środków funduszu sołeckiego. 

Zagospodarowywana zostaje pusta przestrzeń na placach zabaw i boiskach sportowych. Odpowiedzią 

na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych 

organizacji oraz potrzebę zagospodarowania, wsi jest zakup i montaż altan. Ich pojawienie się w 

przestrzeni publicznej znacząco wpłynęło na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących 

mieszkańców oraz poprawę estetyki poszczególnych miejscowości. Altany umożliwiają wypoczynek i 

dają schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym na spacerach 

pieszych czy rowerowych. Przyczyniają się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, nawiązywania i 

utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku nie tylko mieszkańców sołectw. Nowe altany 

posadowiono w Rybnicy, Sadkowie i Samotworze. Do Pełcznicy zakupiono duży kontener, który będzie 

wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze do przechowywania przedmiotów używanych 

podczas organizacji spotkań integracyjnych takich jak krzesła, stoły, itp.  

W budżecie funduszu sołeckiego na rok 2020, nie zabrakło zadań związanych z doposażeniem, 

remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na świetlicach 

wiejskich wymusza na sołectwach nie tylko zakup sprzętu do przygotowywania potraw, czy 

odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności, ale również montaż i konserwację klimatyzacji. 

W roku 2020 staraniem trzech sołectw ze Smolca, z funduszu sołeckiego wykonano klimatyzację na 

świetlicy w Smolcu. Zamontowane urządzenia nie tylko chłodzą w upalne dni, ale również zapewniają 

efektywne ogrzewanie w sezonie zimowym. Aby podnieść standardy techniczne i użytkowe wejścia do 

świetlicy w Smolcu, przełożono i wyrównano kostkę chodnikową oraz przygotowano klomby do 

nasadzeń. W budynku świetlicy w Skałce przywrócono funkcje użytkowe instalacji elektrycznej, która 

stanowiła niebezpieczeństwo dla użytkowników pomieszczeń. Funkcjonowanie świetlicy ściśle 
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związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz 

utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego, ale służą m.in. 

poprawie warunków panujących na świetlicach.  

Dobrze funkcjonujące sołectwo opiera się na budowaniu więzi między mieszkańcami poprzez m.in. 

zamieszczanie na tablicach, czy stronach internetowych ogłoszeń i informacji dotyczących sołectwa, 

spotkań organizowanych dla mieszkańców czy zebraniach wiejskich. Dlatego zakupiono na realizację 

tego celu niezbędne materiały biurowe oraz wykupiono domeny, na których prowadzone są strony 

internetowe sołectw. Jeśli mowa o budowaniu więzi społecznych między mieszkańcami, warto tu 

również wspomnieć o organizacji przez sołectwa imprez integracyjnych. Kultywowanie polskich 

tradycji ludowych związanych z obchodami m.in. dożynek, wigilii, świąt wielkanocnych, 

niejednokrotnie połączone z degustacją potraw regionalnych oraz organizowanie imprez promujących 

zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka), ma na celu m.in. zintegrowanie społeczności wiejskiej czy 

pobudzanie aktywności obywatelskiej. W roku 2020 spotkania i imprezy integracyjne zostały 

ograniczone z powodu pandemii COVID-19, a środki przeznaczone na ten cel przeniesiono na realizację 

innych zadań.  

W funduszu sołeckim przeznaczono również część kwot na poprawę stanu nawierzchni chodników o 

znaczeniu lokalnym. Na podstawie wykonanej rok wcześniej dokumentacji projektowej, 

przebudowano chodniki w sołectwie Krzeptów. Wysypano kruszywem zatoczkę w Mokronosie 

Górnym, teren przy świetlicach w Sadowicach i Wszemiłowicach, utwardzono ul. Pistacjową i 

Słoneczną w Pietrzykowicach. Naprawione i utwardzone drogi czy odremontowane chodniki 

przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza dzieci korzystających ze 

szlaków komunikacyjnych podczas codziennych wędrówek do szkoły, na plac zabaw, do sklepu czy 

kościoła. Zlecono również wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami pod utwardzenie odcinka drogi gminnej w Strzeganowicach. Realizację zadania 

zaplanowano w następnym roku budżetowym. 

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwach znalazła odzwierciedlenie również w przeznaczeniu środków 

sołeckich na zakup monitoringu wizyjnego, który umożliwia śledzenie zdarzeń za pomocą kamer. Dzięki 

temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz 

możliwości powstania szkód. W ramach tego zakupiono kamery monitoringu wizyjnego dla sołectw 

Mokronos Dolny, Smolec Osiedle Leśne, Smolec Zatorze, Zabrodzie, Zachowice-Stradów. 

Na wyróżnienie zasługuje tu sołectwo w Bogdaszowicach, które przeznaczyło w swoim funduszu środki 

na zakup materiałów do wykonania nawodnienia boiska sportowego. Stan murawy boiska ma bardzo 

duży wpływ na grę drużyny. Zbita, nieprzepuszczalna, twarda gleba prowadzi często do powstawania 

nierówności i ubytków w trawie. Zachwaszczenie, kiepska kondycja trawy, niedostateczne 

nawadnianie boiska i brak drenażu nie pomaga w utrzymaniu idealnej płyty boiska. Powyższe warunki 

panujące na boisku sprawiają, że piłkarze mają większe trudności z opanowaniem piłki podczas 

treningów czy meczów, a dodatkowo słaba jakość murawy zwiększa ryzyko kontuzji zawodników. 

Dlatego mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu środków na zakup materiałów niezbędnych do 

wykonania systemu nawadniającego. 

Wzorem roku poprzedniego dofinansowana została Ochotnicza Straż Pożarna ze Smolca, która 

otrzymała namiot ekspresowy oraz zestaw pierwszej pomocy. Różnorodność sytuacji w jakich może 

zostać zaangażowana OSP, wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do różnorodnego rodzaju 

sprzętu i wyposażenia, bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe. 

Ze środków funduszu sołeckiego rozpoczęto również stawianie ogrodzeń przy świetlicach w Kilianowie, 

Wojtkowicach, Kębłowicach czy Wszemiłowicach. Ogrodzenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
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osób przebywających na terenie przyległym do budynków. Ponadto ma ono chronić przed 

przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez dzikie zwierzęta oraz wandali, a także 

przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. 

 

 
 

 

W Kątach Wrocławskich istnieje 5 osiedli, dla których wyodrębniono w budżecie gminnym fundusz 

osiedlowy, wyliczony na tych samych zasadach co fundusz sołecki. Łączna kwota przyznanych w 2020 

r. na ten cel środków to 264 248,89 zł. 

Osiedla wykorzystały przyznane fundusze w sposób zbliżony do sołectw. Większość środków 

przeznaczono na pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych. Wykonano nasadzenia roślin na 

placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej (Osiedle nr 1), ul. Okrzei (Osiedle nr 4), na skwerku przy ul. Krótkiej 

(Osiedle nr 3) w Kątach Wrocławskich. Doposażono w nowe urządzenia zabawowe place zabaw w 

Kątach Wrocławskich. Celem zakupu doposażenia na place zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy 

sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko 

swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz 
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współzawodnictwa. Doposażono place przy ul. Grunwaldzkiej – zjazd linowy (Osiedle nr 1), ul. 

Grabowej - linarium (Osiedle nr 5), ul. Okrzei - trampolina ziemna, huśtawka podwójna.  

Zadbano również o utrzymanie porządku na osiedlach. Z funduszy pozostawionych do dyspozycji 

osiedli wykonano wiaty śmietnikowe. Zabudowano śmietniki na ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego i ul. 1-

Maja. Śmietniki, zwłaszcza te przepełnione, są postrzegane przez mieszkańców jako elementy 

otoczenia psujące jego wizerunek.  

Wzorem sołectw – osiedla w Kątach Wrocławskich również przeznaczyły środki na zakup monitoringu 

wizyjnego, dzięki któremu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń 

dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. W ramach tego zadania zakupiono kamery 

monitoringu wizyjnego dla Osiedla nr 2, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich. 

 

 

Pandemia, która trwa od marca 2020 r. przysporzyła wiele problemów z realizacją zarówno 

funduszu sołeckiego jak i środków osiedlowych w 2020 r. Zrezygnowano z wielu imprez kulturalnych, 

które cyklicznie odbywały się na terenie całej gminy. Zabrakło tak wyczekiwanych przez sołectwa 

dożynek wiejskich, spotkań sportowych na szczeblu osiedlowym czy spotkań wigilijnych. Gmina Kąty 

Wrocławskie zmierzyła się z trudnościami i wyszła z realizacji zadań obronną ręką. Łączna kwota do 

wydatkowania w 2020 r. wynosiła 1 417 868,71 zł z czego wykorzystano 1 171 714,27 zł a to oznacza, 

że budżet sołecki i osiedlowy w 2020 r. wykonano w 82,64%. 
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DOTACJE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 

Istotną funkcję w życiu społecznym pełnią zabytki, bowiem integrują i budują poczucie tożsamości 

regionalnej, a kształtowanie przestrzeni poprzez dbałość o dziedzictwo kulturowe ma wpływ na 

podnoszenie jakości życia mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, 

zabytkiem może być ruchomość albo nieruchomość, spełniająca określone warunki. Przede wszystkim 

musi być to dzieło człowieka, bądź rzecz związana z jego działalnością, która stanowi świadectwo 

minionych czasów (epoki) albo konkretnego zdarzenia. Warunkiem uznania za zabytek jest posiadanie 

choć jednej z trzech wartości: historycznej, artystycznej lub naukowej, dzięki której zachowanie tego 

obiektu dla przyszłych pokoleń leży w interesie społecznym. Dbałość o zabytki, niezależnie od ich stanu 

własnościowego, leży w interesie Władz i mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie. Celem udzielanych 

przez Gminę Kąty Wrocławskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty 

Wrocławskie jest przeprowadzenie prac, które wyeksponują wartości zabytkowe oraz powstrzymają 

degradację zabytku. Kwota przeznaczona na ratowanie zabytków w porównaniu z ostatnimi dwoma 

latami, wzrosła znacząco osiągając w 2020 r. wartość 300 000,00 zł.  

 

 

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy w roku 2020 uchwałą Rady Miejskiej 

w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2020 r., Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła wsparcia 

finansowego w wysokości 300 000,00 zł na trzy zadania związane z renowacją zabytkowych budowli 

znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Dotację otrzymały:  

a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację 

zadania „Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym zbudowanym ok. roku 1872, przez 

świdnicką firmę organową Schlag&Söhne dla kościoła filialnego w Pełcznicy, gm. Kąty Wrocławskie” 

Zakres rzeczowy: oczyszczenie i pozbawienie przemalowań prospektu, oczyszczenie dekoracji 

rzeźbiarskiej z wtórnej warstwy przemalowań, wykonanie impregnacji strukturalnej obiektu oraz 
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zabezpieczenie przeciw owadzim szkodnikom drewna, uzupełnienie ubytków wraz z rekonstrukcją 

warstwy złoceń/srebrzeń dekoracji rzeźbiarskiej, wykonanie niezbędnych uzupełnień stolarskich, 

konserwacja elementów drewnianych oraz turbiny powietrznej, odnowienie piszczałek 

prospektowych, modernizacja układu zasilania powietrzem, remont kontuaru, naprawa piszczałek 

metalowych i drewnianych, prace konserwatorskie przy wiatrownicach oraz trakturze mechanicznej. 

Przyznano dotację w wysokości 100 000 zł, którą wykorzystano w całości i rozliczono. 

 
 

Piszczałki sekcji I i II manuału 
przed demontażem 

 

 
 

Piszczałki sekcji I i II manuału po renowacji 
 

b) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu na realizację zadania „Remont 

konserwatorski dachu i elewacji kościoła w Smolcu. Etap I: remont dachu” 

Zakres rzeczowy: remont konserwatorski dachu kościoła w tym: zabezpieczenie membraną dachową 

po usunięciu dachówek, wzmocnienie i wymiana elementów więźby dachowej nawy głównej i bocznej, 

prezbiterium z zakrystią, odtworzenie systemu odwodnienia dachu kościoła. Przyznana dotacja w 

wysokości 100 000,00 zł została wykorzystana w całości i rozliczona. 

c) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach na realizację zadania „Prace 

konserwatorsko- restauratorskie ołtarza głównego kościoła p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach I etap: 

zwieńczenie i nastawa” 

Zakres rzeczowy: prace konserwatorsko- restauratorskie ołtarza głównego obejmujące zwieńczenie 

(architektura, rzeźby z ornamentami) oraz nastawę (płaszczyzna wokół obrazu, gzymsy, 4 sztuki 

kolumn z kapitelami, 2 rzeźby, rama). Dotacja przyznana w kwocie 100 000,00 zł z czego wykorzystano 

58 400,00 zł. Zwrócono do budżetu 41 600,00 zł i rozliczono. 

Dotacje i wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych 
Gmina Kąty Wrocławskie wspierała lokalną społeczność poprzez:  

 ogłoszenie konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań ujętych w § 6 Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie w wysokości;  

 ogłoszenie dwóch naborów wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 

współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 - zgodnie z uchwałą 
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Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości; 

 dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. MAŁEGO GRANTU - zgodnie z art. 19a 

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie w wysokości; 

 dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. INICJATYWY LOKALNEJ - zgodnie z art. 

19c Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwałą Rady 

Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 

wysokości przedstawionej poniżej. 

 

 
 

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej 

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

w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów i judo, 

zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób 

dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania 

aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest 

poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie 

współpracy środowisk działających w zakresie sportu. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ogłoszono 2 nabory ofert w których 19 podmiotów otrzymało 

wsparcie finansowe na realizację 19 zadań publicznych w łącznej wysokości 515 000,00 zł. 

Nr Organizacja Nazwa Zadania Kwota dotacji   

1 
Kąteckie Towarzystwo 

Tenisowe SMECZ  

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w 
zakresie tenisa ziemnego w miejscowości Kąty 

Wrocławskie w 2020 roku” 

10 000,00 zł  

2 
Uczniowski Klub Sportowy 

OMEGA Smolec 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

zakresie tenisa ziemnego w miejscowości Smolec” 
10 000,00 zł  
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ofert -147.000,00 zł

Nabór wniosków
SPORT-515.000,00
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Mały grant -
12.300,00 zł

Inicjatywa lokalna -
7.000,00 zł
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Finansowe formy wsparcia realizacji zadań
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3 
Smoleckie Towarzystwo 

Tenisowe „RETURN” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

zakresie tenisa ziemnego w miejscowości Smolec 
w 2020 roku” 

18 000,00 zł  

4 
Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Kątecki Klub 

Koszykówki „MAXIMUS” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

grup młodzieżowych i seniorskich w zakresie 
koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie w 

2020 roku” 

150 000,00 zł  

5 
Uczniowski Klub Sportowy 

Młode Wilki Kąty Wr. 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu wśród 
grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie piłki 

nożnej na terenie miasta Kąty Wrocławskie” 

10 000,00 zł  

6 
Stowarzyszenie Akademia 

Piłkarska JEDENASTKA 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu wśród 
grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie piłki 
nożnej w miejscowości Kąty Wrocławskie w 2020 

roku” 

33 000,00 zł  

7 
Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Piłkarska 
Bystrzyca Kąty Wr. 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w 
zakresie piłki nożnej w 2020 roku” 

23 000,00 zł  

8 
Klub Sportowy LZS 

Zachowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

grup seniorskich w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Zachowice w 2020 roku” 

10 000,00 zł  

9 
Ludowy Zespoł Sportowy 

PUMA Pietrzykowie 
"Rozpowszechnianie sportu w miejscowości 

Pietrzykowice- piłka nożna w I półroczu 2020 r. 
10 000,00 zł  

10 
Klub Sportowy AMBROZJA 

Bogdaszowice 

"Upowszechnianie i krzewienie sportu oraz 
poprawa warunków uprawiania sportu w 

Bogdaszowicach" 
25 000,00 zł  

11 
Smoleckie Towarzystwo 

Sportowe  „Sokół Smolec” 

„Realizacja zadań publicznych w 2020 roku w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w Smolcu” 
73 000,00 zł  

12 
Uczniowski Klub Sportowy  

SAMURAJ 

Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w zakresie taekwondo w 

miejscowości Kąty Wrocławskie  w 2020 roku” 
10 000,00 zł  

13 
Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwon-do „KO-DANG” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

grup młodzieżowych w zakresie taekwondo w 
miejscowości Smolec wraz z organizacją obozu 

sportowego dla młodzieży w 2020 roku” 

13 000,00 zł  

14 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Tygrysy” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie 
uprawiania zapasów w miejscowości Smolec wraz 

z organizacją obozów szkoleniowo- sportowych 
dla dzieci i młodzieży w 2020 roku” 

33 000,00 zł  
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15 
Uczniowski Klub Sportowy  

JUDO Kąty Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie 
uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie 

w 2020 roku” 

13 000,00 zł  

16 
Klub Footballu 

Amerykańskiego JAGUARS 
Kąty Wr. 

„Uczestnictwo w rozgrywkach o wysokim 
poziomie współzawodnictwa na szczeblu 

ogólnopolskim w ramach Ligi Futbolu 
Amerykańskiego oraz rozwój sekcji Klubu” 

50 000,00 zł  

17 
Klub Biegacza Kąty 

Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w 

zakresie uprawiania biegów w miejscowości Kąty 
Wrocławskie w 2020 roku” 

6 000,00 zł  

18 
Polski Związek Wędkarski. 
Okręg we Wrocławiu. Koło 

nr 7       w Kątach Wr. 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

zakresie uprawiania wędkarstwa w miejscowości 
Kąty Wrocławskie w 2020 roku 

8 000,00 zł  

19 
Ludowy Zespół Sportowy 

PUMA Pietrzykowie 
"Rozpowszechnianie sportu w miejscowości 

Pietrzykowice- piłka nożna w II półroczu 2020 r. 
10 000,00 zł  

 

 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, w ramach którego 11 podmiotów otrzymało dotacje celowe  

w łącznej wysokości 147 000,00 zł. 

Nr Nazwa organizacji Tytuł zadania  Kwota dotacji  

1 
Stowarzyszenie Chóru 

Smolec CANTANS 

„Warsztaty chóralne, występy propagujące polską 
kulturę i sztukę oraz wydanie płyty prezentującej 

dorobek artystyczny stowarzyszenia” 
17 000,00 zł 

2 
Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Kąckiej 
"Tradycyjne dziedzictwo kulturowe" 20 000,00 zł 

3 
Stowarzyszenie- Koło 

Gospodyń Wiejskich w 
Smolcu  

"Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej" 10 000,00 zł 

4 
Towarzystwo Przyjaciół 

Smolca 
"VII Smolecka (za)Dyszka” 12 000,00 zł 

5 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gniechowic 
„Łączmy pokolenia, czyli spotkania od przedszkola 

do seniora” 
20 000,00 zł 

6 Koło Gospodyń w Skałce 
"Plenerowe warsztaty pobudjące aktywność 
lokalnej społeczności miejscowości Skałka" 

5 000,00 zł 

7 Fundacja Smolec 
„Promowanie i wspieranie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego i kultywowanie tradycji 
wśród seniorów” 

10 000,00 zł 
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8 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. 
Oddział Rejonowy Kąty Wr. 

„Integracja seniorów poprzez aktywne spędzanie 
czasu wolnego i uczestnictwo w życiu społecznym” 

10 000,00 zł 

9 
Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Kąteckich 
„Warsztaty szkoleniowe dla przedsiębiorców” 20 000,00 zł 

10 
Stowarzyszenie „Krzyś”- 

Byś Kolorowo Żył 
„Spotkania integracyjne dla osób 

niepełnosprawnych oraz grupy osób 50 +” 
13 000,00 zł 

11 
Fundacja na rzecz dzieci i 

młodzieży "Na krańcu 
tęczy" 

"Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla 
dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie 

10 000,00 zł 

 

Udzielono dotacji dla organizacji NON-PROFIT na realizację 4 zadań publicznych w ramach małych 

grantów w łącznej wysokości 12 300,00 zł. 

Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza możliwość zlecania 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Koncepcja wykonania projektu następuje z inicjatywy stowarzyszenia.  

Nr Podmiot Nazwa Zadania Kwota dotacji                

1 
Fundacja na rzecz dzieci 

i młodzieży  
„Na krańcu tęczy” 

„Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych 
dla dzieci w wieku 1,5-6 lat w świetlicy 

wiejskiej w Gądowie” 

2 900,00 zł 

2 
Smoleckie Towarzystwo 

Sportowe  
"Sokół Smolec" 

„Warsztaty szkoleniowe-piłka nożna” 2 400,00 zł 

3 
Koło Gospodyń 

Wiejskich  
w Bogdaszowicach 

„Warsztaty kreatywne” 3 400,00 zł 

4 
Fundacja  

Byś Kolorowo Żył 
„Kolorowo Aktywni” 3 600,00 zł 

 

Udzielono wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania 

publicznego w ramach tzw. inicjatywy lokalnej 7 000,00 zł. 

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców 

w ich bezpośrednim otoczeniu. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który 

może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. 

W roku 2020 przyjęto do realizacji inicjatywę pn.: „Wyposażenie boiska sportowego w Sadkowie- 

przenośne bramki piłkarskie”. Celem zadań była poprawa użyteczności boiska sportowego i 

umożliwienie rozgrywania treningów i spotkań piłkarskich. 

W trakcie roku budżetowego przyjęto do realizacji 35 projektów z 7 sfer zadań publicznych. We 

współpracy z organizacjami NON-PROFIT oraz mieszkańcami gminy zrealizowano łącznie 35 projektów 

z 7 sfer zadań publicznych udzielając przy tym wsparcia finansowego w wysokości 681 300,00 zł. 
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W Gminie Kąty Wrocławskie dofinansowanie sportu stanowi aż 76,97 % całości zrealizowanych 

projektów. Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych projektów, inicjatyw na rzecz 

mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, 

a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

Gmina Kąty Wrocławskie w ubiegłym roku dofinansowała zadania publiczne realizowane w ramach 

konkursów ofert do wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wniosły 

wkład w realizację poszczególnych projektów środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli 

głównie aktywność wolontariuszy oraz członków organizacji.  

Działania samorządu terytorialnego nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenie ciekawych i efektywnych projektów, inicjatyw na 

rzecz mieszkańców, uzupełnienie działań gminy w zakresie nie objętym przez samorządowe struktury, 

a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524 400,00 zł

37 000,00 zł

20 000,00 zł

50 400,00 zł

16 600,00 zł

20 000,00 zł
12 900,00 zł

Wysokość wsparcia finansowego- sfery

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu
Kultura, sztuka,  ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
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Funkcjonowanie gminnych jednostek 
 

Władze Gminy Kąty Wrocławskie w 2020 r. 
• Burmistrz Miasta i Gminy - Łukasz Zbroszczyk 

• Zastępca Burmistrza - Katarzyna Łapińska - Szymańska 

• Sekretarz Gminy - Monika Kwil - Skrzypińska 

• Skarbnik Gminy - Małgorzata Wujciów, a od 1 lutego 2020 roku – Agata Dudek-Golińska 

 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje uchwały Rady 

Miejskiej i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Gminy, nadzoruje 

prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz. Koordynuje także 

przygotowanie i realizację planów, programów rozwoju Gminy oraz realizację inwestycji. Swoje 

zadania wykonuje za pośrednictwem wydziałów, biur, samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i 

Gminy. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec zastępcy burmistrza, skarbnika, sekretarza oraz 

pozostałych pracowników Urzędu, a także dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 
Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 

ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.: uchwalanie statutu gminy; 

uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; rozpatrywanie raportu o 

stanie gminy; uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie programów 

gospodarczych, w tym przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych 

na realizację zadań przez te jednostki; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 

gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

 

Skład Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich kadencji 2018 - 2023: 

• Grzegorz Pacyna - Przewodniczący Rady Miejskiej do dnia 14.09.2020 r. 

• Anna Skórczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej od 14.09.2020 r. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju do 22.09.2020 r. 

• Wojciech Wójcik - I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

• Wanda Laszczyńska - II Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

• Krzysztof Bujak 

• Beata Czuchrowska 

• Danuta Drożdż - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

• Gabriela Feldman 

• Tomasz Giniewski - Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji 

• Anna Herbut 

• Grzegorz Kołcz 

• Antoni Kopeć 

• Sebastian Kotlarz - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 
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• Dawid Ludwikowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania 

Przestrzennego od dnia 23.10.2020 r. 

• Grzegorz Mitek - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania 

Przestrzennego do dnia 23.10.2020 r. 

• Jerzy Osiński 

• Czesław Pudlik 

• Katarzyna Sebzda-Sztul – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

• Dorota Smak 

• Piotr Sobko - Przewodniczący Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

• Jarosław Wojciechowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju od 22.09.2020 r. 

 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady raz w miesiącu. Termin sesji, jej 

miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. W 2020 r. Rada Miejska w Kątach 

Wrocławskich podjęła 204 uchwały (w 2019 r. było 219 uchwał), odbyło się 119 posiedzeń komisji 

stałych (w 2019 r. - 114) oraz 15 posiedzeń Rady Miejskiej, (w 2018 r. - 13), rozpatrzono 2 skargi i 5 

petycji. 

 

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę 
administracyjną, organizacyjną i techniczną przy wykonywaniu zadań publicznych o znaczeniu 
lokalnym i należących do zakresu zadań Gminy: 
1) własnych - wynikających z ustaw, Statutu Gminy i uchwał Rady Miejskiej 
2) zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw 
3) powierzonych - na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
Najważniejszym zadaniem własnym Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w 
szczególności obejmujących sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody; gminnych dróg, ulic i mostów; zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i 
porządku; lokalnego transportu zbiorowego; pomocy społecznej; ochrony zdrowia; edukacji 
publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych; kultury fizycznej i turystyki.  
 
Urząd Miasta i Gminy działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe:  

 Strategię rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2009 - 2020 

 Program ochrony środowiska gminy Kąty Wrocławskie 

 Program usuwania azbestu z terenu gminy Kąty Wrocławskie 

 Plan gospodarki odpadami gminy Kąty Wrocławskie 

 Plan urządzeniowo rolny - Granica rolno leśna 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego-Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie 

• Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty 
Wrocławskie 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025. 
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W 2020 r. Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowały następujące komórki 
organizacyjne: 
1. Wydział Organizacyjny 
2. Wydział Obsługi Klienta 
3. Wydział Finansowy 
4. Wydział Podatków i Opłat 
5. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
6. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
7. Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji 
8. Wydział Spraw Obywatelskich 
9. Urząd Stanu Cywilnego 
10. Wydział Gospodarki Komunalnej 
11. Wydział Dróg i Transportu 
12. Wydział Zamówień Publicznych 
13. Biuro Rady 
14. Samodzielne stanowisko ds. Kadr 
15. Audytor wewnętrzny 
16. Obsługa prawna Urzędu 
17. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
18. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
19. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych jest jednostką obsługującą placówki oświatowe Gminy Kąty 

Wrocławskie. Siedziba ZOJO znajduje się w parterowym budynku, położonym przy ul. Nowowiejskiej 4 

w Kątach Wrocławskich. ZOJO realizuje zadania Gminy w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych. Jednostkami obsługiwanymi są:  

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich, 

3. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, 

4. Szkoła Podstawowa w Małkowicach, 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, 

7. Publiczne Przedszkole w Kątach Wrocławskich. 

 

Do statutowych zadań ZOJO należy: 

1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 

rachunkowości (rachunek podstawowy, rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunki 

depozytowe), 

2. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, 

3. przeprowadzanie operacji bankowych oświatowych jednostek obsługiwanych, 

4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo - księgowej, 

5. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 

6. współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie tworzenia planów finansowych oraz 

ich zmian, 

7. naliczanie wynagrodzeń pracowników jednostek objętych obsługą i innych należności w tym z tytułu 

umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczanie  z ZUS-em i Urzędem Skarbowym, 

8. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej, 
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9. organizowanie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją jednostek obsługiwanych przez Gminę 

Kąty Wrocławskie, 

10. planowanie sieci przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz granic ich 

obwodów, 

11. zapewnienie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i prawnej jednostkom oświatowym 

prowadzonym przez Gminę,  

w tym : 

- obsługa konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych, 

- przygotowanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów jednostek oświatowych, 

- ustalanie priorytetów oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników 

pedagogicznych, 

- dokonywanie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego, 

12. analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę, 

13. prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, 

14. prowadzenie rejestru żłobków, 

15. prowadzenie baz danych w ramach systemu informacji oświatowej, 

16.prowadzenie sprawozdawczości statystycznej (w tym GUS), sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, 

17. wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i prowadzenie spraw 

związanych ze spełnianiem obowiązku nauki, 

18. naliczanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, 

19. naliczanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych żłobków, 

20. wykonywanie zadań z zakresu otrzymanych dotacji oświatowych, 

21. obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników,  

22. obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu 

zdrowotnego dla nauczycieli, 

23. organizacja i koordynacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych oraz 

ośrodków specjalnych, 

24. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów oświatowych jednostek obsługiwanych oraz 

pracowników ZOJO, 

25. przygotowanie, prowadzenie i rozlicznie projektów finansowanych ze źródeł UE oraz innych źródeł 

zewnętrznych. 

Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych jest bez wydziałowa, szczegółowy 

podział zadań między zatrudnionych pracowników określa regulamin organizacyjny jednostki. W 2020 

r. ZOJO zatrudniało 11 pracowników ekonomiczno-administracyjnych i 5 pracowników obsługi. 

Działalność Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych finansowana jest ze środków budżetowych Gminy 

Kąty Wrocławskie, tym samym jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych 

dla jednostek budżetowych. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich powołany został uchwałą nr XI/39/90 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.04.1990 r. i działa na podstawie: - Statutu 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej, - Regulaminu organizacyjnego UMiG, - Aktów prawnych 

wydanych przez: Radę Miejską, Burmistrza Miasta i Gminy oraz Kierownika Ośrodka.  

Ośrodek znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 4 w Kątach Wrocławskich i obejmuje swoim działaniem 

teren całej gminy. GOPS zatrudnia dwudziestu czterech pracowników na umowę o pracę. Są to 

kierownik, zastępca kierownika, ośmiu pracowników socjalnych, trzy opiekunki środowiskowe, pięciu 

pracowników ze świadczeń rodzinnych, jeden pracownik ze świadczeń alimentacyjnych, główna 

księgowa i  trzy osoby w księgowości, jeden pracownik porządkowy. Dodatkowo z GOPS współpracują 

osoby świadczące usługi informatyczne, prawne, z zakresu psychologii i BHP (łącznie sześć osób).  

Zgodnie z ustawa o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

- sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;  

-  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego;  

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na 

podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;  

- praca socjalna;  

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

- dożywianie dzieci;  

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu; 

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie 

dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników;  

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Dodatkowo Ośrodek realizuje zadania wynikające z programów rządowych, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, m.in. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach 
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rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, program „Za życiem”, 

program „Świadczenie wychowawcze” tzw. 500+, program „Dobry start”. 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Celem 

jego działania jest realizacja zadań wynikających ze statutu nadanego w drodze uchwały Rady Miejskiej 

nr LIII/381/06 z dnia 11 lipca 2006 roku. Do zadań Zakładu należy: 

1. utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych oraz budynków remiz 

OSP (Małkowice, Gniechowice, Zachowice, Smolec) terenów przynależnych będących w 

zasobach ZGM, lokali i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy poprzez 

prowadzenie ich właściwej eksploatacji w tym wykonywanie napraw, remontów i modernizacji 

oraz bieżącą obsługę najemców w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb 

eksploatacyjnych; 

2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie zawierania umów o najem lokali 

socjalnych, komunalnych, użytkowych oraz umów na dzierżawę terenów będących w zasobach 

ZGM; 

3. obsługa wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w zakresie wyboru 

wykonawcy, zawarcia stosownych umów na realizację zadania oraz nadzór nad realizacją 

zamówienia; 

4. obsługa cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Smolcu przy ul. Starowiejskiej, Kątach 

Wrocławskich przy ul. Mireckiego, Sośnicy, Pełcznicy, Kilianowie w zakresie obejmującym: 

• prowadzenie ewidencji zmarłych, 

• dokonywanie uzgodnień miejsc grzebalnych, powadzenie ich rejestru oraz rezerwacji w tym 

pobierania opłat w tym zakresie, 

• prowadzenie spraw związanych z ekshumacją zwłok; 

5. obsługa strefy płatnego parkowania w tym nadzór nad eksploatacją parkomatów, pobierania 

opłat za parkowanie w strefie, windykacja należności z tytułu wystawionych mandatów.   
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