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Opracowanie: 
 
Urząd Gminy Ciepłowody 
 

Raport opracowano w oparciu  

o materiały źródłowe referatów Urzędu 

Gminy Ciepłowody, gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

 

W ramach przygotowania raportu zostały 

przeanalizowane wszystkie programy,  

polityki i strategie obowiązujące w Gmi-

nie. 

 

Raport o stanie Gminy Ciepłowody  

zawiera dane według stanu na 31  

grudnia 2019 roku. 

 

Elektroniczna wersja raportu znajduje  

się na stronie internetowej  

http://bip.cieplowody.pl/  

oraz na stronie  

http://cieplowody.pl  

 

http://bip.cieplowody.pl/
http://cieplowody.pl/
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Szanowni Państwo, 

minął kolejny rok, który określam zdecydowanie, 

jako bardzo udany dla naszego samorządu, a co za 

tym idzie również dla Państwa. Mówię o tym, gdyż 

uważam, że losy naszej Małej Ojczyzny są bardzo 

ważne dla każdego z Nas. Podobnie jak w latach ubie-

głych, również rok 2019 był rokiem intensywnej pracy 

zarówno administracyjnej jak również inwestycyjnej. 

W raporcie podajemy dane, które niestety nie od-

zwierciedlają ciężkiej pracy administracji, określanej, 

jako ta najtrudniejszej, niewidoczna na zewnątrz,  

której nie sposób opisać kilkoma słowami. Mieszkańcy 

widzą jedynie jej efekty w postaci wykonanych inwe-

stycji, różnorodnych uroczystości etc. 

Dobro naszej Gminy oraz zrównoważony rozwój wszystkich 17 miejscowości 

jest dla mnie najważniejszy. W 2019 roku wykonaliśmy szereg inwestycji, które 

są znaczące i nie sposób ich nie zauważyć. W tym miejscu należy zwrócić uwagę 

na najważniejsze z nich, jak np.: przebudowa drogi oraz budowa placu zabaw  

w Ciepłowodach, czy budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Zadania  

te zostały wykonane w sposób bezpieczny dla finansów budżetowych, bez  

potrzeby zaciągania kredytów, które destabilizowałby naszą gospodarkę finan-

sową.  Wręcz przeciwnie, kondycja budżetu pozwala na wykonywanie dalszych 

prac w zakresie dużych inwestycji na kolejne lata. Realizacja zadań inwestycyj-

nych jest zasługą pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki nim udało nam się 

wykonać zaplanowane inwestycje. Znaczące wpływy do budżetu miały także  

odzyskane podatki od osób prawnych za lata ubiegłe. Środki te m. in. stanowiły 

wkład własny gminy, niezbędny do finansowania realizowanych zadań. 

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatniego roku, są dla Naszych miesz-

kańców potrzebne i zadawalające, szczególnie w tak małej społeczności. Robimy 

wszystko, aby nasza Gmina rozwijała się każdego dnia, nie ustępując w tym  

zakresie znacznie większym Gminom. 

Osiągniecie bardzo dobrego wyniku w roku 2019 nie byłoby możliwe dzięki 

wsparciu wielu osób i instytucji. Dziękuję Radnym oraz Sołtysom Gminy Ciepło-

wody. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek 

podległych, którzy przyczynili się do sukcesów osiągniętych w 2019 roku – dzięki 

Państwa obecności i zaangażowaniu zdołaliśmy wykonać szeregu prac na najwyż-

szym poziomie zwłaszcza w tak małej gminie. Dziękuję stowarzyszeniom, działa-

jącym na terenie naszej gminy, w szczególności OSP Ciepłowody oraz OSP Dobrze-

nice. Dziękuję także reprezentantkom Koła Gospodyń Wiejskich, Kołu Łowieckiemu 

„Leśnik” oraz parafiom funkcjonującym na naszym terenie. Dziękuję wszystkim 

mieszkańcom, którzy pracowali i dbali o rozwój naszej Gminy. Podziękowania  

należą się również lokalnym firmową za pomoc przekazywaną na rzecz inicjatyw 

organizowanych na terenie Gminy Ciepłowody. 

Szanowni Państwo przed nami kolejny rok dalszej wytężonej pracy przez Nas 

wszystkich na rzecz Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Ciepłowody. 

 

  



4 
  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
  

 

 

 

Spis treści  

 
      Wstęp  7-10 

 
1. Wójt i Rada Gminy  

11-17 
 

 
2. Edukacja  18-38 

 
3. Społeczność  39-64 

 
4. Infrastruktura  65-77 

 
5. Ochrona środowiska  78-85 

 
6. Bezpieczeństwo publiczne   86-90 

 
7. Fundusze sołeckie   91-96 

 
8. Załączniki  97-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 

              Wstęp  
 
  

 

7 
  

Podstawa prawna 
 

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania nie-

których organów publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.) 

do ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713) wprowadzono 

nową instytucję prawną –  

Raport o stanie gminy. 

Wójt, co roku do 31 maja przed-

stawia Radzie Gminy Raport  

o stanie gminy. Raport obejmuje pod-

sumowanie działalności Wójta  

w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał rady gminy  

oraz funduszu sołeckiego. 

W 2018 roku odbyły się wybory 

samorządowe, w których dotychcza-

sowy Wójt Gminy Łukasz Białkowski 

zdobył 70,7% głosów w pierwszej tu-

rze wyborów. 

W wyniku wyborów ukształto-

wała się Rada Gminy Ciepłowody  

w składzie:

 

Skład Rady Gminy: 

 

Jacek Wolski 

Przewodniczący Rady 

 

Adam Klepacki   

Wiceprzewodniczący Rady 

 

Damian Cieślik 

Robert Czerwiński 

Alicja Giergiczna 

 

 

Michał Cwanek  

Justyna Kłocko 

Helena Konowalczuk 

Paweł Kopeć 

Mateusz Sobczyk 

Ewa Zerek 

Weronika Stopyra 

Marzena Prygoń 

Edyta Pięta 

Tadeusz Kukuczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała piętnastka radnych wybrana  

na kadencję 2018-2023 reprezentuje 

Komitet Wyborczy Wyborców  

Łukasza Białkowskiego



  
   
 

              Wstęp  
 
  

 

8 
  

Gmina Ciepłowody: dane geograficzne oraz demograficzne

Gmina Ciepłowody jest gminą 

wiejską, położoną w powiecie  

ząbkowickim, w południowej części 

Dolnego Śląska, w obrębie Wzgórz 

Dobrzenickich, Niemczańskich, 

Szklarskich i Lipowych. Od północy 

graniczy z gminami Strzelin  

i Kondratowice, a od północnego- 

zachodu, południowego – zachodu  

i południowego – wschodu z gminami 

Niemcza, Ząbkowice Śląskie  

i Ziębice. 

Na obszarze gminy znajduje  

się rezerwat przyrody Muszkowicki 

Las Bukowy chroniący fragment  

lasu bukowego o cechach zespołu  

naturalnego, grąd dębowo-grabowy 

oraz bogatą florę runa leśnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Muszkowicki_Las_Bukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Muszkowicki_Las_Bukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buk
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różnica -6 
    

 

   Liczba mieszkańców gminy                               Ruch naturalny w 2019 r.  

wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.  

 

 

3 031 mieszkańców     29 urodzeń  

(w tym: 1 498 kobiety; 1 533 mężczyzn)      (w tym: 17 dziewczynek; 12 chłopców) 

 

 
 
 
Zameldowania w 2019 r.  35 zgonów  
52 osoby  
(w tym: 23 kobiety; 29 mężczyzn) (w tym 15 kobiety; 20 mężczyzn) 

 
Wymeldowania w 2019 r;  
13 osób  
(w tym: 23 kobiety; 29 mężczyzn) 

 
 

Liczba mieszkańców Gminy  

na dzień 31 grudnia 2019 roku  

to 3 047 osób, natomiast na dzień  

31 grudnia 2019 roku to 3 031 osób.  

W 2019 roku urodziło się 29 

dzieci, w tym 17 dziewczynek oraz 12 

chłopców.  

Odnotowano 35 zgonów, w tym 

15 kobiet oraz 20 mężczyzn. Tak wy-

sokie statystyki wynikają z faktu,  

że na terenie Gminy Ciepłowody 

w miejscowości Tomice znajduje  

się Rezydencja Seniora. Ze względu 

na wiek przebywających tam osób  

w USC odnotowywane są liczniejsze 

zgony. 

Ogólna liczba zawartych  

małżeństw 19, t tym śluby konkorda-

towe 17, śluby cywilne 2. W 2019 r. 

jedna para odznaczona została meda-

lem za długoletnie pożycie. Liczba 

rozwodów 12. 

25 maja 2019 r. setne urodziny 

obchodziła najstarsza mieszkanka 

Gminy Ciepłowody, Pani Bronisława 

Świetlik. Z okazji tak zacnego jubile-

uszu Wójt Gmin Ciepłowody Łukasz 

Białkowski w imieniu Samorządu 

Gminy Ciepłowody, a także miesz-

kańców złożył serdeczne gratulacje 

oraz życzenia wszelkiej pomyślności 

Liczba osób bezrobotnych  

zarejestrowanych w Gminie, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 

wynosiła 118 osób, w tym 60 stano-

wiły kobiety oraz 58 mężczyzn.
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Gmina Ciepłowody: główne kierunki działań w 2019 roku 
 

W 2019 roku Gmina Ciepłowody 

aktywnie inwestowała w rozbudowę 

infrastruktury oraz zajmowała się po-

zyskiwaniem środków zewnętrznych 

na realizację tego celu. Największe in-

westycje finansowe minionego roku 

to budowa świetlicy wiejskiej w Musz-

kowicach, remont drogi oraz budowa 

placu zabaw w Ciepłowodach, a także 

szereg mniejszych inwestycji. 

Działania podejmowane przez 

Gminę w 2019 roku były zgodne  

z głównymi założeniami Strategii Roz-

woju Gminy Ciepłowody na lata 

2015-2020. Większość wskaźników 

monitorowania realizacji celów  

już została osiągnięta. 

Wszystkie działania zaplano-

wane na 2019 rok zostały zrealizo-

wane.

 
Finanse Gminy 

Dochodami jednostek samo-

rządu terytorialnego są dochody wła-

sne, subwencja ogólna i dotacje  

celowe z budżetu państwa. Docho-

dami mogą być również środki  

pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi, środki  

z budżetu Unii Europejskiej oraz inne 

środki określone w odrębnych przepi-

sach. Dochody własne gminy obej-

mują wszelkie dochody jednostek sa-

morządu terytorialnego z wyjątkiem 

subwencji ogólnych i dotacji celo-

wych. Kwestie związane z zobowiąza-

niami gminy wiążą się z odpowie-

dzialnością Wójta. Organ  

wykonawczy gminy ma możliwość: 

 zaciągania zobowiązań, mają-

cych pokrycie w ustalonych 

w uchwale budżetowej kwotach 

wydatków, w ramach upoważ-

nień rady gminy, 

 emitowania papierów wartościo-

wych w ramach upoważnień  

rady gminy, 

 dokonywania wydatków budżeto-

wych, 

 zgłaszania propozycji zmian  

w budżecie gminy, 

 dysponowania rezerwami  

budżetu gminy, 

 blokowania środków budżeto-

wych. 

 

W 2019 roku wydatki budżetowe 

Gminy Ciepłowody wyniosły -  

15 282 837,16zł. 

 

Dochody budżetowe Gminy Cie-

płowody wyniosły - 15 083 558,62zł 

 

Wykonanie dochodów podatko-

wych – 5 232 683,85zł, co stanowi 

99% wykonania planu 

 

Stan środków na rachunku bu-

dżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego – 771 972,07zł 

 

Gmina Ciepłowody w 2019r. 

spłacała zobowiązania wcześniej  

zaciągniętego kredytu. 
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1.1 Urząd Gminy 
 

Urząd Gminy Ciepłowody znajduje się przy ulicy Kolejowej 3, 57-211  

Ciepłowody. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Łukasz Białkowski.  

Skarbnikiem Gminy jest Monika Kowalska, a Sekretarzem Gminy Magdalena  

Tęsna-Pitner. 

 

Urząd funkcjonuje zgodnie  

z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, a zwłaszcza 

z rozdziałem 2 w/w ustawy „Zakres 

działania i zadania gminy”. Zaspoka-

janie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne  

obejmują m.in. sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony śro-

dowiska i przyrody oraz gospo-

darki wodnej; 

 gminnych dróg, ulic, mostów, 

placów oraz organizacji ruchu 

drogowego; 

 wodociągów i zaopatrzenia  

w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunal-

nych, utrzymania czystości  

i porządku oraz urządzeń  

sanitarnych, wysypisk i uniesz-

kodliwiania odpadów komunal-

nych, zaopatrzenia w energię  

elektryczną i cieplną oraz gaz; 

 ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej, w tym ośrod-

ków i zakładów opiekuńczych; 

 wspierania rodziny i systemu  

pieczy zastępczej; 

 gminnego budownictwa mieszka-

niowego; 

 edukacji publicznej; 

 kultury, w tym bibliotek  

gminnych i innych instytucji  

kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami; 

 kultury fizycznej i turystyki,  

w tym terenów rekreacyjnych  

i urządzeń sportowych; 

 porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowo-

dziowej, w tym wyposażenia  

i utrzymania gminnego maga-

zynu przeciwpowodziowego; 

 utrzymania gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicz-

nej oraz obiektów administracyj-

nych; 

 polityki prorodzinnej, w tym  

zapewnienia kobietom w ciąży 

opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 

 wspierania i upowszechniania 

idei samorządowej, w tym tworze-

nia warunków do działania  

i rozwoju jednostek pomocni-

czych i wdrażania programów  

pobudzania aktywności obywa-

telskiej; 

 promocji gminy; 

 współpracy i działalności na 

rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 

650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. 

poz. 37); 

 współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 

 

Za realizację zadań własnych  

są odpowiedzialni pracownicy 

Urzędu oraz jednostki organizacyjne 

Gminy.
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ciepłowody  

 

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich        (4 osoby) 

  

Referat Finansów i Planowania 
(5 osób) 

  

Referat Ochrony Środowiska,  

Rolnictwa i Infrastruktury  
Społecznej   

              (3 osoby) 

  

Referat Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej               (3 osoby) 

  

Urząd Stanu Cywilnego  
                           (1 osoba) 

  

 

Jednostki organizacyjne Gminy Ciepłowody 
 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach  
 
 
Gminny Żłobek w Ciepłowodach 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach  
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach 
 
 
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach 
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1.2 Pracownicy Urzędu Gminy 

W Urzędzie Gminy Ciepłowody 

w 2019 roku zatrudnionych było  

20 osób, w tym 19 pracowników  

w pełnym wymiarze etatu oraz jedna 

osoba w wymiarze 1/2 etatu.  

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ciepłowody w 2019 roku 

Lp.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Białkowski Łukasz Wójt Gminy 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 

2 
Tęsna – Pitner  

Magdalena 
Sekretarz i Z-ca Kierownika USC 

3 Bartusiak Jadwiga podinspektor ds. kadrowych i obsługi organów gminy 

4 
Grudzińska  

Grażyna 

podinspektor ds. obywatelskich, archiwista  

zakładowy w Referacie Organizacyjnym i Spraw  

Obywatelskich 

Referat Finansów i Planowania 

5 Kowalska Monika Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu FP 

6 Duraj Katarzyna Główna Księgowa 

7 
Jagodzińska 

Agnieszka 

umowa na zastępstwo na stanowisku Główna Księ-

gowa 

8 Toporczyk Marta młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat 

9 Mospan Ilona Inspektor ds. windykacji należności 

10 Tomkowicz Sylwia Inspektor ds. księgowości budżetowej 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej 

11 
Machnicka – Ernst 

Agnieszka 
Kierownik Referatu OŚRiS 

12 Bielecka Katarzyna  
młodszy referent ds. rolnictwa, gospodarki  

wodnej i spraw społecznych 

13 Wójcik Joanna 
młodszy referent ds. gospodarki  

nieruchomościami i gospodarki komunalnej 

14 Krajewska Marta  

umowa na zastępstwo na stanowisku referent  

ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki  

komunalnej 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

15 Sulima Łukasz Kierownik Referatu BGP 

16 Andrejczuk Eliza referent 

17 Hebda Sebastian  
referent ds. pozyskiwania środków  

zewnętrznych / informatyk Urzędu 

Pozostali pracownicy 

18 Zalas Janina sprzątaczka 

19 Książek Leszek 
robotnik gospodarczy  

(umowa zawarta po robotach publicznych)  

20 Wilk Dariusz 
robotnik gospodarczy 

(umowa zawarta po robotach publicznych) 

21 Pleśniarska Urszula umowa okresowa zawarta po odbytym stażu  

22 Iwaniec Kasandra umowa okresowa zawarta po odbytym stażu 
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1.3 Zadania Wójta i Rada Gminy

Zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 

ustawy o samorządzie gminnym  

do zadań wójta należy w szczególno-

ści: 

 przygotowywanie projektów 

uchwał rady gminy; 

 opracowywanie programów roz-

woju w trybie określonym w prze-

pisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

 określanie sposobu wykonywa-

nia uchwał; 

 gospodarowanie mieniem komu-

nalnym; 

 wykonywanie budżetu; 

 zatrudnianie i zwalnianie kierow-

ników gminnych jednostek  

organizacyjnych; 

 

W roku sprawozdawczym Wójt 

Gminy Ciepłowody przyjął 126  

zarządzenia. 

 

W realizacji zadań własnych 

gminy wójt podlega wyłącznie radzie 

gminy, która jest organem stanowią-

cym i kontrolnym Gminy.  

 

Rada gminy kontroluje dzia-

łalność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy, w tym celu 

powołuje komisję rewizyjną. Do 

wyłącznej właściwości rady gminy 

należy między innymi: 

 uchwalanie statutu gminy; 

 ustalanie wynagrodzenia wójta, 

stanowienie o kierunkach jego 

działania oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności; 

 powoływanie i odwoływanie 

skarbnika gminy, który jest głów-

nym księgowym budżetu - na 

wniosek wójta; 

 uchwalanie budżetu gminy, roz-

patrywanie sprawozdania 

z wykonania budżetu oraz podej-

mowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia ab-

solutorium z tego tytułu; 

 rozpatrywanie raportu o stanie 

gminy oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia wotum zaufania  

z tego tytułu; 

 określanie wysokości sumy,  

do której wójt może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania; 

 podejmowanie uchwał w sprawie 

przyjęcia zadań. 

 

W 2019 roku Rada Gminy  

w Ciepłowodach obradowała  

i podejmowała rozstrzygnięcia na 13 

posiedzeniach. W sprawach należą-

cych do jej kompetencji podjęła 67 

uchwał. Nagrania audio oraz proto-

koły ze wszystkich posiedzeń, a także 

podjęte na nich uchwały, organ  

wykonawczy gminy udostępnił do  

publicznego wglądu, publikując  

je w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Ciepłowody. Sprawoz-

danie z wykonania uchwał podjętych 

przez Radę Gminy Ciepłowody w roku 

2019 stanowi załącznik Nr 2  

do Raportu o stanie gminy. 
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1.4 Zamówienia publiczne 
 
Gmina Ciepłowody, jako  

jednostka sektora finansów publicz-

nych jest zobowiązana w zakresie na-

bywania dostaw, robót budowlanych 

lub usług do stosowania przepisów  

o zamówieniach publicznych. Zasady 

udzielania zamówień publicznych  

są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986).  

W 2019 roku udzielone zostały: 

 4 zamówienia klasyczne o wartości 

przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty, o której mowa 

w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, i mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 

w tym: Ilość postępowań 

 

Wartość netto [zł] 

 

roboty budowlane 3 
1 467 188,37 zł 

 

dostawy 1 
291 637,50 zł 

 

SUMA 4 
1 758 825,87 zł 

 

 

 93 zamówienia udzielone  

z wyłączeniem procedur określonych 

przepisami ustawy 

 

 

 

 

 

Ilość  

udzielonych  

zamówień 

 

Wartość netto [zł] 

Zamówienia, których wartość nie przekra-

cza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy 

 

91 267 584,87 zł 

Zamówienia, których przedmiotem są 

usługi prawne, o których mowa w art. 4 

pkt 3 ustawy 

 

1 36 328,28 zł 

SUMA 

 
2 303 913,15 zł 
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2. Edukacja 
 
2.1  Wstęp 

 

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, należy prowadzenie przedszkoli publicznych  

lub oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów. Organ prowa-

dzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówkom odpowiednich warunków 

działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym  

z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu  

prowadzącego szkołę, przedszkole lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa 

i higienicznych warunków nauki. 

 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały: 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Ciepłowodach w skład, którego 

wchodziło: 

 Samorządowe Przedszkole „Baj-

kowa Kraina” w Ciepłowodach, 

 Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Ciepłowodach. 

w roku szkolnym 2019/2020 funk-

cjonowała ostatnia III klasa Gimna-

zjum Zespołu Szkół Samorządowych  

w Ciepłowodach prowadzona była  

w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Ciepłowodach,  

zgodnie z przyjętą Uchwałą  

nr 132/XXX/17 Rady Gminy  

Ciepłowody z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju szkolnego.  

 

 

Żłobek Gminny w Ciepłowodach 

powołany na mocy uchwały  

nr 25/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie 

utworzenia Żłobka Gminnego w Cie-

płowodach i ustalenia statutu Żłobka. 

 

W 2019 roku praca ww. placówek 

edukacyjnych odbywała się zgodnie  

z zaplanowanymi planami i progra-

mami. 

 

 

 

 

 

 

Samorządowe 
Przedszkole „Bajkowa 

Kraina” 
w Ciepłowodach

Szkoła Podstawowa 
im. Adama 
Mickiewicza

w Ciepłowodach

Żłobek Gminny 
w Ciepłowodach
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2.2 Żłobek Gminny w Ciepłowodach. 
 

W dniu 26 sierpnia 2019 r. 

miała miejsce historyczna chwila. 

Uroczyście otwarto pierwszy Żłobek  

w Gminie Ciepłowody, do którego już 

od 1 września uczęszczają najmłodsi 

mieszkańcy naszej gminy. Dyrekto-

rem placówki została Pani Anna  

Wójcik Inwestycja ta powstała z ini-

cjatywy Wójta Ciepłowód Łukasz 

Białkowskiego, a mogła być zrealizo-

wana dzięki pozyskanym przez 

Gminę funduszom z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

„Resortowego programu rozwoju in-

stytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3  Maluch” oraz dofinansowa-

nia w ramach projektu pt.: „Utworze-

nie pierwszego żłobka w Gminie Cie-

płowody Projekt wdrażany jest w ra-

mach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego, Działanie 8.4 Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego, Poddziała-

nie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego 

i prywatnego – konkursy horyzon-

talne, współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego. Celem 

głównym projektu jest wzrost dostęp-

ności miejsc świadczenia usług 

opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 

umożliwienie godzenia życia zawodo-

wego i prywatnego 11os. (11k)  

z Gminy Ciepłowody poprzez utwo-

rzenie 11 miejsc w żłobku na terenie 

Gminy. 

Żłobek Gminny w Ciepłowo-

dach zlokalizowany jest w spokojnej  

i bezpiecznej okolicy. Mieści się  

w budynku Zespołu Szkolno - Przed-

szkolnego, posiada osobne wejście 

oraz parking. Na dzieci czekają 

piękne słoneczne sale, które wyposa-

żone są w ładne, funkcjonalne  

i kolorowe meble oraz zabawki posia-

dające certyfikaty zgodne z wymo-

gami Unii Europejskiej. 
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2.3 Dane finansowe szkoły 
 

Wydatki na oświatę to znacząca 

część budżetu niemal każdej  

jednostki samorządu terytorialnego. 

Środki te pochodzą z subwencji 

oświatowej, dotacji oraz środków  

własnych gminy. Przepisy określa-

jące zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest  

podstawowym elementem podziału 

subwencji oświatowej w budżecie 

państwa. Decyzję w sprawie ilości 

uczniów w oddziałach/klasach  

podejmuje Wójt Gminy przy zatwier-

dzaniu arkuszy organizacyjnych  

na dany rok szkolny. Nie uwzględnia 

się w podziale subwencji indywidual-

nych uwarunkowań gmin i poszcze-

gólnych placówek oświatowych. 

Wydatki gminy Ciepłowody na 

oświatę w 2019 roku wyniosły 

4 477 183,51 zł z założonej kwoty 

4 615 375,00 zł (wykonano 97% 

planu). Z subwencji oświatowej prze-

kazanej z budżetu państwa pokryte 

zostało 53,24% wydatków. Z pozosta-

łych dotacji i zwrotów 8,39% wydat-

ków tj. kwota 375 828,47 zł oraz  

ze środków własnych Gminy 38,37%  

wydatków. 

 

 

Wydatki na oświatę      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka  

14 396,08 zł 

 

 

 

 

Wydatki na oświatę i wychowanie  4 477 183, 51 zł   

Otrzymana subwencja oświatowa 2 383 653, 00 zł    

Wkład własny Gminy do oświaty 1 700 770, 16 zł    

Wartość  

w złotych 
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2.4 Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenie 
Gminy Ciepłowody 

 
Obowiązek szkolny spełniany 

jest przez uczniów poprzez uczęsz-

czanie do publicznych lub niepu-

blicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów. Rozpoczyna się on z po-

czątkiem roku szkolnego. Jest on 

kontrolowany przez dyrektora odpo-

wiednio szkoły podstawowej w obwo-

dzie, w którym uczeń mieszka. 

W przypadku obowiązku  

nauki za jego kontrolę odpowie-

dzialna jest Gmina, która na podsta-

wie wykazów z ewidencji ludności 

oraz informacji uzyskanych z placó-

wek, dokonuje weryfikacji danych. 

W roku szkolnym 2018/2019 

do przedszkola uczęszczało 88 dzieci, 

a do Szkoły Podstawowej 223 

uczniów i uczennic. W ostatniej III 

klasie Gimnazjum obowiązek szkolny 

realizowało 24 uczniów.

 

Podział dzieci na grupy przedszkolne:  

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „BAJKOWA KRAINA” 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

 

2-3 latków 
22 1 

 

4 latków 
19 1 

 

5-6 latków 
47 2 

Suma 88 

 

4 

 

 

 

Wyszczególnienie Ogółem W tym 

dziewcząt 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

30 16 

Liczba dzieci  

i młodzieży spełniających  

obowiązek szkolny 

w szkole, w obwodzie,  

w którym uczeń mieszka 

235 125 

w innej szkole 85 49 

poza szkołą za zgodą  

dyrektora 

- - 

nauka w ośrodku  

rewalidacyjno –  

wychowawczym 

- - 

Liczba dzieci i młodzieży 

nie spełniających  

obowiązku szkolnego 

z powodu odroczenia 1 1 
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Podział uczniów na klasy: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa – klasa I 31 2 

Szkoła Podstawowa – klasa II 16 1 

Szkoła Podstawowa – klasa III 18 1 

Szkoła Podstawowa – klasa IV 51 3 

Szkoła Podstawowa – klasa V 34 2 

Szkoła Podstawowa – klasa VI 23 1 

Szkoła Podstawowa – klasa VII 24 1 

Szkoła Podstawowa – klasa VIII 26 2 

Gimnazjum – klasa I 0 0 

Gimnazjum – klasa II 0 0 

Gimnazjum – klasa III 24 1 

Suma 247 14 

 

 

Klasyfikacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicz 

w Ciepłowodach z oddziałami gimnazjalnymi 

 

Uczniów klasyfikowanych - 247 

Bez ocen niedostatecznych – 247 

 

W kl. I - III klasyfikowanych było 65 uczniów, w tym: 

 

 uczniowie wyróżniający się w nauce – 21 osób (32,3 %), 

 uczniowie mający problemy w nauce w kl. I - III – 17 osób (26,2 %), 

 liczba skierowanych do poradni - 12 osób. 

 

Frekwencja klas I-III na koniec roku: 90,8 %. 

 

W kl. IV - VII i II - III gimnazjalnych klasyfikowanych było 182 uczniów, tym: 

 

 uczniowie wyróżniający się w nauce 32 osoby (18,8 %), 

 brak uczniów z ocenami niedostatecznymi, 

 liczba skierowanych do poradni - 13 osób  

 

Klasa z najwyższą średnią w roku szkolnym 2018/19 Va średnia 4,98 (II sem.). 

 

Frekwencja klas IV-VII + II i IIIa, IIIb Gimnazjum na koniec roku: 90,1 % 

 

Frekwencja szkoły – 90,4 %. 
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2.5 Informacje o nauczycielach zatrudnionych w ZSP 
 

W placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Ciepło-

wody w 2019 roku zatrudnionych 

było 36 nauczycieli, w tym:  

 w Samorządowym Przedszkolu 

„Bajkowa Kraina” – 4 nauczycieli. 

 w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Ciepłowodach: 32 

nauczycieli (w tym: 22 nauczycieli 

dyplomowanych, 5 nauczycieli 

mianowanych, 5 nauczycieli kon-

traktowych). 

 

W 2019 roku zostały zaplano-

wane i zrealizowane studia podyplo-

mowe oraz szkolenia dla kadry nau-

czycielskiej Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Ciepłowodach. 

 

Na szkolenia pracowników  

ZSP wydano kwotę 12 875,00 zł. 

Indywidualne uczestnictwo nau-

czycieli w kursach, szkoleniach  

i konferencjach: 

 

Szkolenia 

 szkolenie na temat obsługi  

terminalu płatniczego POS  

w ramach 27 Finału WOŚP. 

 szkolenie metodyczne z piłki siat-

kowej – 2 osoby. 

 szkolenie – Dolnośląska Sieć 

Wspierania Uzdolnień szansą 

na rozwój ucznia – wspieranie 

uzdolnień a doradztwo zawodowe 

-3 osoby 

 Szkolenie – Przemoc seksualna. 

 Dolnośląska Sieć Wspierania 

Uzdolnień szansą na rozwój 

ucznia – wspieranie  

 uzdolnień a doradztwo zawodowe 

– 3 osoby. 

 szkolenie - oblicza współczesnej 

biblioteki. 

 szkolenie: CRS Spacer eduka-

cyjny. Przygotowanie panelu  

– 1 osoba. 

 szkolenie BHP dla osób kierują-

cych pracownikami – 1 osoba. 

 sprawozdanie z nadzoru pedago-

gicznego za rok szkolny 

2018/2019. Wzory narzędzi  

badawczych stosowanych  

w nadzorze pedagogicznym  

– 1 osoba. 

 Działalność Dolnośląskiego  

Systemu Wspierania Uzdolnień  

i Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspie-

rających Uzdolnienia – 1 osoba. 

 szkolenie I stopnia organizowane 

przez Biomed-Neurotechnologie 

we Wrocławiu - EEG-BIOFEE-

DBACK – 1 osoba. 

 szkolenie egzaminatorów gimna-

zjalnych- j. polski – 1 osoba. 

 szkolenie egzaminatorów  

j. polskiego - egzamin ósmoklasi-

sty – 1 osoba. 

 przeciwdziałanie mowie nienawi-

ści – 1 osoba. 

 

E – szkolenia 

 szkolenie on-line - Wybrane me-

tody terapii i wspomagania  

w pedagogice specjalnej. 

 dostosowanie wymagań eduka-

cyjnych i indywidualizacja nau-

czania– 1 osoba. 

 szkolenia internetowe – CRS2  

– 1 osoba. 

 

Warsztaty 

 warsztaty szkoleniowe dla księży 

– katechetów. 

 gry i gamifikacja - nauczanie 

przez granie” – 2 osoby 
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Kursy  

 kurs internetowy – Egzamin 

ośmioklasisty z Ortografitti.  

Matematyka. 

 kursy MOODLE dla  

egzaminatorów gimnazjalnych  

i maturalnych. 

 kurs e-learningowy – rozpozna-

wanie symptomów krzywdzenia 

dziecka. 

 kurs dla profesjonalistów organi-

zowany przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę. 

 kurs internetowy wydawnictwa 

Operon „Pamiętam dobrze, czyli 

mnemotechnika z elementami 

mindmappingu dla nauczycieli” – 

1 osoba. 

 kurs internetowy CRS2 –  

Całościowy Rozwój Szkoły na po-

ziomie zaawansowanym  

- 1 osoba. 

 

Konferencje  

 konferencje w Państwowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 konferencja międzynarodowa – 

Różne wymiary sukcesu ucznia 

zdolnego – 2 osoby. 

 E-konferencja „Jak się uczyć 

żeby się nauczyć”. 

 konferencja – Różne oblicza de-

presji w szkole, uczeń drażliwy, 

smutny czy leniwy? organizo-

wany przez Centrum Diagnozy 

Terapii ADHD. 

 konferencja podsumowująca VII 

edycję działania Całościowy Roz-

wój Szkoły-poziom zaawanso-

wany (2017-2019) – 1 osoba. 

 konferencja międzynarodowa: 

„Różne wymiary sukcesu ucznia 

zdolnego” – 1 osoba. 

 

Seminaria 

 seminarium naukowe dla nau-

czycieli matematyki 

 seminarium z lekcją pokazową – 

„Nauka programowania w języku 

Balti”– 1 osoba. 

 

Inne 

  Dzień Skupienia dla katechetów 

 Wielkopostny Dzień Skupienia 

dla katechetów– 1 osoba. 
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Szkoleniowe rady pedagogiczne – I semestr 

 

Szkoła 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1. Ochrona danych osobowych 
 

31 

2. Obsługa tablicy interaktywnej 11 

3. 
Ocena pracy nauczyciela, tryb, zasady, obszar 

pracy, kryteria, standardy jakości pracy 
23 

4. Zjawisko cyberprzemocy 21 

5. 
Szkolenie OK – spacer edukacyjny. Przygotowanie 

do panelu edukacyjnego 
24 

6. Nauka programowania w klasach I-III 4 

 

Przedszkole 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1. Ochrona danych osobowych 
 

4 

2. 
Ocena pracy nauczyciela, tryb, zasady, obszar 

pracy, kryteria, standardy jakości pracy 
4 

 

Szkoleniowe rady pedagogiczne – II semestr 

 

Szkoła 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1. 

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli 

jak budować kompetencje przyszłości integrując 

wiedzę i umiejętności  

milenialsów. 

 

21 

2. 
Pomagaj z głową. Ryzykowne zachowania wśród 

młodzieży. 

 

21 

3. 
Rada szkoleniowa dotycząca pracy z dziennikiem 

Librus. 
21 

4. Szkolenie BHP 18 

 

Przedszkole 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1. Szkolenie BHP 4 
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2.6 Projekty oraz zajęcia dodatkowe 
 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zostało  

zrealizowanych zostało wiele projektów m.in.: 

 

 Projekt edukacyjny Jan Paweł II- 

40 rocznica wyboru papieża 

Polaka. Celem projektu było 

przybliżenie życia Karola Wojtyły  

 

 

 

 

i pontyfikatu papieża Jana Pawła II  

z okazji przypadającej w 2018 roku 

40 rocznicy wyboru kard. Karola Woj-

tyły na papieża. Zrealizowane działa-

nia potwierdzają osiągnięcie tego 

celu.

 

 

 

 Projekt „Herosi Niepodległej”. 

Zadaniem uczniów było wyszu-

kanie informacji na temat życia 

prywatnego i publicznego, dotar-

cie do wspomnień i fotografii,  

na których uwieczniono  

„Herosów Niepodległej”.  
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 Realizacja innowacji pedagogicz-

nej ,,Programowanie w scra-

tch’u”. Scratch to atrakcyjne 

dla dzieci narzędzie do nauki 

programowania, które daje im. 

możliwość tworzenia własnych 

interaktywnych historyjek, ani-

macji, gier oraz muzyki. Tworząc 

postacie i tła w projekcie można 

korzystać z bogatej biblioteki,  

pobierać grafikę z pliku oraz two-

rzyć własne zasoby i modyfiko-

wać je w prostym edytorze. 

W październiku do szkoły w Cie-

płowodach trafiły zestawy  

do konstruowania i programowa-

nia robotów Lofi – Robot.  

Są to pakiety CODE BOX  

i CODEBOX DRIVE. 

  

 

 

 „Rozwój kompetencji kluczo-

wych i zainteresowań uczniów 

w gminie Ciepłowody”. Projekt 

w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego 2014-2020  

o wartości 398 374,02 PLN  rea-

lizowany w  szkole w okresie 

02.01.2019-31.12.2020r. Jego 

celem jest zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edu-

kacji podstawowej. Liczba godzin 

planowanych zajęć, podczas  

których uczniowie nabyli kompe-

tencje w programie to 1 680,00 

godzin. Liczba zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych 360 godzin. 

Liczba godzin zajęć rozwijających 

z matematyki 240 godzin. 

 

 

 

 

Rozpoczynające się od lutego zajęcia:  

 zajęcia rozwijające z matematyki 

dla klas I-III, 

 zajęcia korekcyjno-wyrównawcze 

dla klas I-III, 

 zajęcia logopedyczne, 

 zajęcia indywidualne dla dzieci  

z orzeczeniami, 

 zajęcia socjoterapeutyczne, 

 zajęcia terapeutyczne, 

 zajęcia z matematyki wyrównaw-

czo-rozwijające, 

 zajęcia wyrównawcze z chemii, 

 zajęcia z języka angielskiego  

wyrównawczo-rozwijające, 

 zajęcia informatyczne, 

 zajęcia z j. niemieckiego wyrów-

nawczo-rozwijające, 

 zajęcia matematyczne, przyrod-

nicze, z chemii, z biologii -  

metodą eksperymentu, 

 zajęcia geograficzne metodą eks-

perymentu. 

 



 
 

     
                    Raport o stanie gminy | Edukacja 
 

 

30 
  

Pozostałe projekty edukacyjne: 

 

 Rok Herberta, 

 Życzenia dla Niepodległej, 

 100 lat codzienności - pisanie  

i wysyłanie kartek, 

 Co we mnie lubisz, 

 Projekt z przedmiotów matema-

tyczno - przyrodniczych - Mate-

matyka w praktyce, 

 Szkolny projekt ortograficzny 

Walczymy z bykami, 

 

 

 

 Projekt ekologiczno - przyrodni-

czego Środowisko ponad 

wszystko, 

 Projekt „Umiem pływać”, 

 Projekt promujący czytelnictwo 

Brzechwa i Tuwim dzieciom- 

dzieci rodzicom, 

 Projekt historyczny na temat 

Kresów Wschodnich – „Tam kie-

dyś była Polska”.

Realizowane programy: 

 

 program rządowy Aktywna 

tablica, 

 Szkoła Promująca Zdrowie, 

 Program profilaktyki antytyto-

niowej Bieg po zdrowie, 

 Program promocji i rozwoju 

piłki siatkowej wśród uczniów 

dolnośląskich szkół Siatkarski 

Dolny Śląsk, 

 

 

 Szkolny Program Wspierania 

Uzdolnień, 

 Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa, 

 Dobrze jemy ze szkołą na  

widelcu, 

 Owoce i warzywa w szkole, 

 Mleko w szkole.
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2.7 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

w szkole była udzielana z inicjatywy 

nauczycieli, rodziców i ze wskazań 

poradni psychologiczno -pedagogicz-

nej. Skorzystało z niej 42 uczniów. 

Miały formę zajęć rozwijających 

uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wy-

równawczych, korekcyjno-kompen-

sacyjnych, logopedycznych, socjote-

rapeutycznych, terapeutycznych oraz 

porad i konsultacji dla uczniów,  

a także rodzicom uczniów i nauczy-

cielom w formie porad, indywidual-

nych konsultacji. W szkole podstawo-

wej (6 os.) były realizowane zajęcia re-

walidacyjne dla uczniów posiadają-

cych orzeczenie o kształceniu spe-

cjalnym.  

Z wstępnej analizy skuteczności  

pomocy psychologiczno- pedagogicz-

nej wynika, że w przypadku zdecydo-

wanej większości uczniów udzielana 

pomoc jest wystarczająca. 

Stałą opieką psychologiczną w formie 

zajęć terapeutycznych w II semestrze 

było objętych 11 uczniów szkoły pod-

stawowej i 2 dzieci przedszkolnych 

(zajęcia terapeutyczne i spotkania 

diagnostyczne). W zakresie pomocy 

udzielanej przez psychologa rodzicom 

i opiekunom odbyło się 35 spotkań/ 

rozmów telefonicznych. Odbywały się 

również konsultacje i działania 

wspierające wychowawców i nauczy-

cieli w zakresie trudności wychowaw-

czych. 

 

Szkoła Podstawowa 

 

W klasach I-III: 

 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 16  uczniów; 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 12 uczniów; 

 Zajęcia terapeutyczne- 2 uczniów; 

 Zajęcia logopedyczne - 20 uczniów. 

 

W klasach IV-VII: 

 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -  4 uczniów ze specyficznymi trudno-

ściami w nauce; 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego – 9 uczniów; 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - 12 uczniów; 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia - 51 uczniów; 

 Terapia psychologiczna – 12 uczniów; 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne - 4 uczniów; 

 Zajęcia socjoterapeutyczne – 5 uczniów; 

 Zajęcia logopedyczne  w SP -27 uczniów. 

 

Łącznie – 174 uczniów 
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2.8 Dowóz uczniów do szkoły
W roku szkolnym 2018/2019 świe-

tlica szkolna była czynna w godzi-

nach 6.40-16.00. 

Opieką świetlicową objęci byli wszy-

scy uczniowie dojeżdżający 154 oraz 

uczniowie miejscowi, których rodzice 

nie mogli im zapewnić opieki po zaję-

ciach lekcyjnych. Świetlica praco-

wała zgodnie z harmonogramem, wg 

którego opiekę poranną sprawowało 

3 nauczycieli, a w godzinach szczytu 

po zajęciach lekcyjnych pracę wycho-

wawcy świetlicy wspierali inni nau-

czyciele.  

Na dowożenie uczniów do szkoły,  

w roku szklonym 2018/2019 Gmina 

wydatkowała kwotę 180 973,76 zł. 

 
Uczniowie dojeżdżający w roku szkolnym 

2018/2019: 
Ilość osób 

Szkoła Podstawowa 143 

Klasa gimnazjalna 11 

Przedszkole 32 

RAZEM 186 

2.9  Realizacja programu stypendialnego
Zgodnie z Regulaminem przyznawa-

nia stypendium stypendia naukowe 

za wysokie wyniki w nauce lub  

za osiągnięcia sportowe w SP otrzy-

mują uczniowie kl. IV-VII oraz klas  

 

 

gimnazjalnych, którzy uzyskali śred-

nią ocen co najmniej 4,75. 

Na stypendia dla uczniów  

za bardzo dobre wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe w 2019 roku 

wydano 11 800,00 zł 

L.p. Wyszczególnienie Szkoła  
Podstawowa 

Klasy 
gimnazjalne 

Razem 

1. 
Stypendium za wysokie  

wyniki w nauce 
47 5 52 

2. 
Stypendium za osiągnięcia 

sportowe 
7 0 7 

 
2.10 Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 

Dożywianie Ilość posiłków 
 

Październik 2018 Czerwiec 2019 
 

Szkoła  

podstawowa 

Przedszkole Szkoła  

podstawowa 

Przedszkole 

Ośrodek Pomocy Społecznej 8 2 8 2 

Gminna Komisja 11 1 11 1 

Caritas 2 0 2 0 

Opłacane przez rodziców 92 72 77 72 

Stowarzyszenie Piotruś Pan 3 1 3 1 

Ogółem 116 76 101 76 
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2.11 Wydarzenia w ZSP w Ciepłowodach w roku szkolnym 
2018/2019 

 
 

Udział uczniów w powiatowy konkursie  

ortograficznym, w którym I miejsce zajęła 

uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Ciepłowodach Joanna Adamowicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi etap VI Międzypowiatowego Konkursu 

Matematycznego o Puchar Starostów Powia-

tów Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmi-

strzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich –  

Sebastian Zioła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliści XIV edycji wojewódzkiego konkursu 

Matematycznego KOMA 2018 organizowa-

nego przez Uniwersytet Wrocławski: Finali-

stami w kategorii Młodzicy, czyli klasy IV-VI 

SP zostali: Michał Opyc i Aleksandra Szcze-

pańska Finalistą w kategorii Juniorzy (kl. 7-

8 SP, 3 GM został: Stanisław Chwiła z klasy 

III gimnazjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap szkolny i II miejsce ucznia kl. VII  

Mateusza Mądry w etapie powiatowym  Ogól-

nopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 
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III miejsce w finale powiatowym w mini  

siatkówkę dziewcząt klas V Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Ciepłowodach - tzw.  

„trójek” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 września 2018 roku w świetlicy Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego odbyła się pierw-

sza zbiórka IV gromady zuchowej  

"ZUCHwałki".  Do grupy należy 25 zuchów, 

a prowadzą ją: druhna Marzena Prygoń   

i opiekun zastępu Anna Olejnik-Rydz,  

natomiast  wsparcie muzyczne daje zuchom 

Zuzanna Robińska. Zuchy spotykają się co 

dwa tygodnie, w czwartki na świetlicy szkol-

nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody stulecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę. W ramach uroczystości przy-

gotowano program artystyczny, „Jeżeli wol-

ność czuć i kochać umiesz”.  W Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym odbył się konkurs 

pieśni patriotycznej. Przez uczniów posa-

dzone zostały sadzonki drzew w ramach ak-

cji „100 drzew na stulecie odzyskania nie-

podległości”.  Przeprowadzono „Rekord dla 

niepodległej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz czwarty, 14 czerwca w ZSP odbył się 

Szkolny Dzień Sukcesu, podczas którego pro-

mowane były talenty, pasje i zainteresowania 

naszych uczniów oraz podsumowane zostały 

sukcesy i osiągnięcia uczniów w mijającym 

roku szkolnym.  
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21 marca 2019 r. w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym w Ciepłowodach przepro-

wadzone zostały eliminacje rejonowe do IX 

Dolnośląskiej Gali Talentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 27.07.- 3.08.2019 r. w ZSP od-

był się wakacyjny obóz młodzieży z gminy 

ciepłowody i niemieckiego powiatu Mein-

Tauber i miasta Bautzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w akcji Mogiłę pradziada ocal  

od zapomnienia. W dniach 8-18.07.2019r. 

ośmioosobowa grupy wolontariuszy z Ze-

społu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepło-

wodach wzięła udział w praca na cmenta-

rzach w Rozdole, Żydaczowie i Antonówce 

na Ukrainie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w akcji Mogiłę pradziada ocal  

od zapomnienia. W dniach 8-18.07.2019r. 

ośmioosobowa grupy wolontariuszy z Ze-

społu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepło-

wodach wzięła udział w praca na cmenta-

rzach w Rozdole, Żydaczowie i Antonówce 

na Ukrainie. 
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28 lutego 2019 r. w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Ciepłowodach od-

był się szkolno-gminny konkurs recy-

tatorski „Pegazik’’. Wzięło w nim 

udział 18 uczniów z klas IV-VIII 

szkoły podstawowej i III gimnazjum. 

Celem konkursu było rozbudzanie 

wśród uczniów zamiłowania do poe-

zji, szerzenie kultury słowa poetyc-

kiego oraz wspieranie uzdolnień recy-

tatorskich. 

Po wysłuchaniu wszystkich uczen-

nic, biorących udział w konkursie, 

jury oceniło i wyłoniło zwycięzców  

w 2 kategoriach wiekowych:

 

Grupa klas IV-VI: Grupa klas VI-VIII oraz III Gimnazjum: 

I miejsce  

 Aleksandra Rydz - kl. Va 

II miejsce  

Aleksandra Zapotoczna - kl. Va 

III miejsce 

Małgorzata Pietrykiewicz - kl. Va 

I miejsce 

 Joanna Adamowicz - kl. III 

II miejsce 

 Wiktoria Tekieli - kl. III 

III miejsce 

 Natalia Bielan - kl. VIIIa 
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2.12 Wyniki egzaminów 

Klas ósmych 

Uczniowie klas ósmych napisali  

egzamin z j. polskiego na poziomie 

porównywalnym z wynikami powiatu 

i województwa i tylko 2% niższym  

od wyniku krajowego. Egzamin  

z matematyki i języka niemieckiego 

okazał się bardzo trudny dla wszyst-

kich tegorocznych absolwentów klas 

ósmych. 

Dużo lepiej ósmoklasiści poradzili  

sobie z zadaniami z języka angiel-

skiego i osiągnęli wynik wyższy  

od średniej powiatu o 9 %, wojewódz-

kiej (+2%) i krajowej (+3 %). 

 

 

 

 

 

 J. polski Matematyka J. angielski J. niemiecki 

Kraj 63 45 59 42 

Województwo 61 43 60 41 

Powiat 60 36 53 35 

Ciepłowody 60 31 62 35 
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Gimnazjalny 

Wyniki egzaminu w % i skali staninowej: 
 J. polski Historia 

WOS 

Matematyka Biologia,  

chemia, 
fizyka,  

geografia. 

J. angielski 

(P) 

Kraj 63 59 43 49 68 

Województwo 61,3 58 41,2 49 69 

Powiat 55,6 53,9 36,7 44,2 63,3 

Ciepłowody 57 60,4 30,7 44,8 51,5 

W części humanistycznej ucz-

niowie szkoły uzyskali wynik  

z j. polskiego niższy od wyniku woje-

wództwa o -4,3 %, natomiast wyższy 

o +1,4% od wyniku powiatu ząbko-

wickiego. Wynik osiągnięty przez 

uczniów z historii jest wyższy od wy-

niku uczniów w kraju +1,4%), woje-

wództwie (+2,4%) i powiecie (+7,5%).  

Na zbliżonym poziomie do powiatu  

(-0,6%), a nieco niższym niż krajowy  

i wojewódzki (-4,2%) uczniowie napi-

sali egzamin z przedmiotów  

 

przyrodniczych części matema-

tyczno-przyrodniczej. Podobnie  

jak w całym kraju, dla gimnazjalistów 

ZSP bardzo trudny okazał się egza-

min z matematyki, 30,7% poprawno-

ści. Trudniejszy niż dla rówieśników, 

dla uczniów III klasy gimnazjalnej 

okazał się również egzamin  

z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym – 51,5% (pow. 63,3; 

woj. - 17,5 oraz - 16,5 w porównaniu 

do wyniku krajowego). 

2.13 Pozyskanie środków zewnętrznych 
 

W ramach Rządowego programu  

rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów  i nauczy-

cieli w zakresie technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019 – „Aktywna tablica” 

Szkoła otrzymała dofinansowanie  

w kwocie 14 000,00 zł, a 3 500,00 zł 

na zakup sprzętu  wydatkuje z wła-

snych środków gmina. Ze środków 

tych  zakupiony został  interaktywny 

monitor dotykowy o przekątnej 

ekranu, co najmniej 65 cali, tablica 

interaktywna i dwa projektory.  

Pozyskanie dofinansowania  

w wysokości 15 600,00 zł w ramach 

wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu 2019”  

na doposażenie i poprawę standardu 

obecnie funkcjonującej stołówki ZSP.
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3. Społeczność  
 

3.1 Wstęp 
 
W 2019 roku Gmina Ciepłowody realizowała zadania z zakresu opieki społecz-

nej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz współ-

pracowała z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina realizowała 

zadania społeczne wynikające z: 

 

 Rządowego Programu „500+”; 

 Rządowego programu wielolet-

niego „Posiłek w szkole i w domu 

” realizowanego w latach 2019 – 

2023. 

 Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie; 

 Programu Współpracy Gminy 

Ciepłowody z organizacjami po-

zarządowymi i podmiotami wy-

mienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie na rok 

2019. 

Wszystkie zaplanowane cele zostały 

osiągnięte.

3.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Gmina Ciepłowody w 2019 roku 

współpracowała z organizacjami  

pozarządowymi, realizując program 

współpracy, który został przyjęty 

uchwałą Nr 227/L/18 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 16 listopada 2018 

r. w sprawie: Programu współpracy 

Gminy Ciepłowody z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymie-

nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019. Roczny program współ-

pracy  

z organizacjami pozarządowymi obo-

wiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r.   

Do priorytetowych zadań publicz-

nych realizowanych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  

w 2019 r. należały zadania w zakre-

sie: 

 nauki, edukacji, oświaty i wycho-

wania, 

 upowszechniania kultury fizycz-

nej i sportu. 

Planowana wysokość środków finan-

sowych przewidziana w założeniach 

do budżetu Gminy na rok 2019 na  

finansowanie programu współpracy 

z podmiotami Programu wynosiła:

 

 

 

 

 

 

 

 

38 800,00 zł
upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu

10 000,00 zł 
zadania z zakresu nauki, 
edukacji i wychowania
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Sprawozdania z wykonania zadań publicznych 

 

Okres, za jaki 

jest składane  

sprawozdanie 

02.01.2019 – 31.12.2019 08.04.2019 – 10.12.2019 

Tytuł zadania  

publicznego 

Dowóz dzieci niepełno-

sprawnych z terenu 

Gminy Ciepłowody do 

Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego  

w Mikoszowie 27,  

Gmina Strzelin,  

Powiat Strzeliński 

 

Upowszechniania kultury  

fizycznej i sportu na terenie Gminy 

Ciepłowody w 2019 roku 

Nazwa  

zleceniobiorcy 

Stowarzyszenie  

św. Celestyna 

Ludowy Klub Sportowy  

Ślęża-Ciepłowody 

Data zawarcia  

umowy 
31.12.2018 r. 08.04.2019 r. 

Opis wykonania  

działań 

W ramach realizacji zada-

nia dowożono (w dniach 

nauki szkolnej) 2 dzieci 

niepełnosprawnych  

z terenu Gminy Ciepło-

wody. Dowóz był prowa-

dzony przy użyciu samo-

chodu własnego Stowarzy-

szenia, przystosowanego 

do osób niepełnospraw-

nych. Podczas dowozów 

dzieciom zapewniono 

opiekę. 

 

Realizacja zadania publicznego 

przyniosła rezultaty  

w postaci zwiększenia zainteresowa-

nia sportem i aktywnością fizyczną 

pośród mieszkańców Gminy  

Ciepłowody. W zajęciach sporto-

wych uczestniczyło średnio 55 

uczestników. Zajęcia odbywały się 

przeważnie 5 razy w tygodniu.  

W meczach uczestniczyło średnio 

ok. 100 kibiców – widowni. Dla od-

biorców zadania publicznego zostały 

zakupione niezbędne akcesoria, 

stroje i obuwie. 

Kwota  

wykorzystanej 

dotacji 

10 000,00 zł 

32309,38 zł LKS Ślęża Ciepłowody 

wykorzystał część udzielonej dotacji 

niezgodnie z przeznaczeniem i w 

nadmiernej wysokości. Wobec pod-

miotu zostało przeprowadzone po-

stępowanie administracyjne i wy-

dana decyzja nr 1/2020 z dnia 29 

kwietnia 2020 r. w sprawie ustale-

nia dotacji podlegającej zwrotowi  

do budżetu Gminy Ciepłowody. 

W związku z powyższym zało-

żone cele w Rocznym Programie 

Współpracy Gminy Ciepłowody 

 z organizacjami pozarządowymi  

na 2019 rok zostały zrealizowane. 
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Otwarte konkursy w ramach działalności organizacji pożytku publicznego 

art. 16 ust 1 i 6 ustawy z dnia 24.04.2013 r, o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). 

 

Okres, za jaki  

jest składane 

sprawozdanie 

02.04.2019 – 24.06.2019 02.04.2019 – 30.06.2019 

Tytuł zadania  

publicznego 

 

 

„Wsparcie na wdrażanie  

operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowa-

nego przez społeczność obję-

tego Programem Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Tytuł projektu 

grantowego: „Bezpiecznie  

i zdrowo” realizowanego  

w ramach projektu granto-

wego LGD Qwsi”. 

„Działalność na rzecz  

wypoczynku dzieci i mło-

dzieży. Ochrona dziedzic-

twa przyrody, upowszech-

nianie turystyki.” 

Nazwa  

zleceniobiorcy 

 

Fundacja SZTUKUPUKU 
Fundacja Lawendowa  

Alternatywa 

Data zawarcia 

umowy 
27.02.2019 r. 24.04.2019 r. 

Opis wykonania 

działań 

Wszystkie zaplanowane 

działania zostały wykonane.  

W wydarzeniu wzięło udział 

67 turystów oraz 30 osób  

z terenu pow. ząbkowickiego 

w tym gminy Ciepłowody. 

Została wzbogacona oferta 

turystyczna o nowe szlaki  

na obszarach leśnych, które 

sprzyjają aktywnemu wypo-

czynkowi. Pokazano, jak 

można na terenie gminy  

Ciepłowody czynnie spędzać 

czas w naturze oraz wyko-

rzystać jej walory. Zwrócono 

uwagę na prozdrowotny 

wpływ lasu na psychikę  

i zdrowie człowieka. 

Dzięki realizacji grantu 

powstała pierwsza w regio-

nie wieś tematyczna – 

Wioska lawendy i ziół 

wszelakich oraz pierwszy 

na terenie gminy Ciepło-

wody szlak geocachingowy 

w formie serii geoskrytek. 

Organizowano wydarzenia 

edukacyjno-relaksujące, 

poszerzające wiedzę o zio-

łach i roślinach jadalnych 

rosnących w okolicy. 

Kwota  

wykorzystanej  

dotacji 

 

3.000,00 zł 2.000,00 zł 
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3.3 Opieka społeczna 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach jest jednostką orga-

nizacyjną Gminy Ciepłowody, reali-

zującą zadania z zakresu pomocy 

społecznej w formie wsparcia finan-

sowego, usług, pomocy w naturze 

oraz w postaci pracy socjalnej i po-

radnictwa specjalistycznego. W 2019 

roku pomoc rodzinom udzielana była 

głównie z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, ubóstwa, niepełno-

sprawności, bezrobocia,  

alkoholizmu,  

W 2019 roku w Gminie Ciepło-

wody pomocą społeczną było obję-

tych 64 rodziny, w tym 74 osób, któ-

rym przyznano decyzją świadczenie. 

Pomoc i wsparcie w gminie Ciepło-

wody z pomocy społecznej w 2019 

roku uzyskało 117 osób. W roku 

oceny, w stosunku do 2018 roku, 

łączna liczba osób korzystających  

z pomocy i wsparcia zmniejszyła się  

o 48 osób. Natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z po-

mocy społecznej zmniejszyła się  

w stosunku do roku poprzedniego  

o 15 rodzin.  

W przypadku długotrwale ko-

rzystających z pomocy społecznej ich 

liczba osiągnęła poziom 30 osób,  

co oznaczało spadek w stosunku  

do roku 2018 o 9 osób. 

W 2019 roku w OPS pracowało: 

 dwóch pracowników socjalnych – 

cały etat, 

 referent ds. świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych i alimentacyjnych 

– cały etat, 

 asystent rodziny – ¾ etatu, 

 główny księgowy – cały etat. 

Na poziomie lokalnym OPS  

wykonuje zadania skierowane  

na wsparcie i poprawę warunków  

życia mieszkańców Gminy Ciepło-

wody. Działania Ośrodka są zbieżne  

z lokalną polityką społeczną i zgodne 

z realizacją celów Gminnego  

Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

terenie Gminy Ciepłowody  

na 2019 rok 

 

 

3.4 Praca Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy  

społecznej pomoc przysługuje  

osobom i rodzinom, którym posia-

dane dochody nie przekraczają kryte-

rium dochodowego przy jednoznacz-

nym wystąpieniu, co najmniej  

jednego z powodów np. bezrobocie, 

sieroctwo, przemoc w rodzinie, długo-

trwałej lub ciężkiej choroby, niepeł-

nosprawności, wielodzietności,  

alkoholizmu, narkomanii, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub innych 

okoliczności, uzasadniających udzie-

lenie pomocy.  

Od 1 października 2018r. kryte-

rium dochodowe osoby samotnie  

gospodarującej wynosi 701,00 zł, 

a na osobę w rodzinie 528,00 zł. 

Kwota z dochodu z 1 ha przeliczenio-

wego – w wysokości 308 zł. 

W roku 2019 dominującymi 

przyczynami korzystania ze świad-

czeń pomocy społecznej w Gminie 

Ciepłowody było: długotrwała lub 

ciężka choroba, ubóstwo, niepełno-

sprawność, bezrobocie oraz  

alkoholizm. 

 



 
 

    
                        Raport o stanie gminy | Społeczność  
 

  

45 
  

 

 

 

 

 

W 2019 roku ze świadczeń  

niepieniężnych oferowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

płowodach skorzystało 30 osób,  

natomiast świadczenia pieniężne 

otrzymało 51 mieszkańców gminy 

Ciepłowody. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA

PRZEMOC W RODZINIE

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

BEZDOMNOŚĆ

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK. - WYCHOW.

AKOHOLIZM

BEZROBOCIE

NIEPEŁNOSPRAWNOŚC

UBÓSTWO

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

Główne powody przyznania pomocy w 2019 roku

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych                                                                
i niepieniężnych w 2019 r.

świadczenia pieniężne 51 osób świadczenia niepieniężne 30 osób
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3.5 Realizacja zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2019 roku. 

 
Zasiłki celowe, celowe specjalne, 

okresowe i stałe: 

Zasiłki wypłacone w 2019 roku przez 

OPS w Ciepłowodach: 

 Zasiłek celowy i celowy specjalny 

– liczba rodzin, którym udzielono 

decyzją świadczenia w 2019 r. - 

35, liczba świadczeń 37,  

na kwotę 21 522 zł.  

 Zasiłki okresowe w 2019 roku- 

liczba osób, którym udzielono de-

cyzją świadczenie - 9, w tym przy-

znane z powodu bezrobocia  

8 osobom, niepełnosprawności - 

1. Liczba świadczeń 35, na kwotę 

10 688 zł.  

 Zasiłki stałe – liczba osób, któ-

rym w 2019 roku przyznano  

decyzją świadczenie - 22 w tym 

przyznane dla 18 osób samotnie 

gospodarujących i 4 osobom po-

zostającym w rodzinie. Liczba 

świadczeń 219, na kwotę 121 

827 zł. 

 

Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne: 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane są za osoby pobierające 

świadczenia w formie zasiłków sta-

łych, liczba osób uprawnionych - 20 

osób, udzielono - 207 świadczeń. Wy-

dano kwotę: 10 755 zł. 

 

Program „Posiłek w szkole  

i w domu”: 

Rządowy program wieloletni „Posiłek 

w szkole i w domu ” realizowany jest 

w latach 2019 – 2023. Pomoc w ra-

mach w/w programu może być udzie-

lona w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności, albo świadczenia rzeczo-

wego w postaci produktów żywno-

ściowych. Z pomocy w tej formie 

mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, 

których dochód nie przekracza odpo-

wiednio 150% kwoty kryterium do-

chodowego osoby samotnie gospoda-

rującej lub rodziny. W ramach Pro-

gramu realizowane były działania do-

tyczące zapewnienia pomocy w for-

mie dożywiania dzieci do czasu pod-

jęcia nauki w szkole, uczniów do 

czasu ukończenia szkoły ponadpod-

stawowej, osobom i rodzinom,  

w szczególności bezrobotnym, samot-

nym, chorym, niepełnosprawnym.  

W ramach pomocy na realizację Pro-

gramu gmina może otrzymać dotację, 

jeżeli udział środków własnych gminy 

wynosi nie mniej niż 40 % przewidy-

wanych kosztów realizacji Programu.  

Ogółem koszt tego zadania w 2019 

roku to kwota: 12 407 zł, z tego 

środki finansowe w kwocie: 6 582 zł 

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 

od Wojewody Dolnośląskiego, pozo-

stała część środków finansowych w 

kwocie: 5 825 zł to środki własne 

gminy, które stanowiły 46,94% 

udziału środków własnych, do ogól-

nych kosztów tego zadania.  

Rzeczywista liczba osób objęta pro-

gramem wyniosła 29. W tym dzieci 

oraz uczniowie 11, osoby dorosłe18. 

Liczba świadczeń ogółem – 1 749. 

 

Praca socjalna: 

Pracą socjalną w formie poradnictwa 

objęto wsparciem 14 rodzin, a osób w 

rodzinach 25. Praca socjalna była 

prowadzona w oparciu o kontrakt so-

cjalny. Liczba zawartych kontraktów 

socjalnych 4, liczba osób objęta kon-

traktami socjalnymi  7. 
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Dom pomocy społecznej: 

Partycypowanie w kosztach pobytu 

mieszkańców gminy w Domach Po-

mocy Społecznej jest zadaniem wła-

snym Gminy. Koszt utrzymania 

klientów w domach pomocy społecz-

nej jest bardzo wysoki i stanowi duże 

obciążenie dla budżetu. Osoby prze-

bywające w placówce również pono-

szą odpłatność w wysokości 70% 

swojej emerytury. Ośrodek ponosi 

natomiast różnicę pomiędzy pełną 

odpłatnością ustaloną przez Staro-

stów i obowiązującą w danej pla-

cówce, a kwotą wniesioną przez pen-

sjonariusza. W domach pomocy spo-

łecznej w 2019 roku przebywało  

8 osób. Wydatkowana kwota na od-

płatność za pobyt w domach pomocy 

to 204 112,00 zł.  

 

Usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze w miej-

scu zamieszkania: 

Zadaniem własnym gminy o charak-

terze obowiązkowym jest organizowa-

nie i świadczenie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania. Osoba sa-

motna, która z powodu wieku, cho-

roby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozba-

wiona, przysługuje pomoc w formie 

usług opiekuńczych lub specjali-

stycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zale-

coną przez lekarza pielęgnację oraz w 

miarę możliwości, zapewnienie kon-

taktów z otoczeniem.  

Zakres usług uzgadniany jest z osobą 

potrzebującą tej formy pomocy po ro-

zeznaniu potrzeb w środowisku do-

mowym z uwzględnieniem zaleceń le-

karskich. Liczba osób, którym decy-

zją przyznano świadczenia opiekuń-

cze w miejscu zamieszkania 14 osób, 

a kwota wydatkowana na świadcze-

nie usług to 109 445,00 zł. 

W 2019 roku nie realizowano specja-

listycznych usług opiekuńczych  

ze względu na brak zapotrzebowania 

w tym zakresie (brak wniosków). 

 

Umieszczenie osób w schroni-

skach.  

W 2019 roku została zawarta umowa, 

na udzielenie schronienia dla 3 osób, 

pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Ciepłowodach, a Towarzy-

stwem Pomocy im. św. Brata Alberta 

Koło w Świdnicy w imieniu, którego 

zadania w zakresie zapewnienia 

schronienia wykonują Schronisko 

dla bezdomnych mężczyzn w Świd-

nicy ul. Westerplatte 51, oraz Schro-

nisko dla kobiet i dla osób niepełno-

sprawnych z usługami opiekuńczymi 

w Świdnicy ul. Św. Brata Alberta 5. 

W 2019 roku umieszczona została  

1 osoba bezdomna. 

 

Decyzje administracyjne: 

Liczba wydanych w 2019 roku decyzji 

administracyjnych w pomocy spo-

łecznej – 146. Liczba odwołań złożo-

nych do SKO w Wałbrzychu - 0.  

 

Poradnictwo specjalistyczne 

Na terenie Ośrodka w 2019 roku  

odbywały się konsultacje z psycho-

log, oddelegowanej na podstawie po-

rozumienia z Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej z Bardo.  W każdy drugi 

oraz trzeci czwartek miesiąca w go-

dzinach 10.00 - 14.00.  

Konsultacji udzielano: dzieciom  

z problemami, rodzicom mającym 

problemy opiekuńczo wychowawcze  

z dziećmi, a także rodzicom, którzy  

są nieprzygotowani do pełnienia roli 

rodzica. 
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Porady prawne: 

W indywidualnych przypadkach  

porad prawnych w 2019 roku udzie-

lał radca prawny zatrudniony w Urzę-

dzie Gminy. 

 

Punkt konsultacyjny: 

W 2019 roku działał Punkt Informa-

cyjno-Konsultacyjny dla osób, mają-

cych problem z uzależnieniem  

od alkoholu. Konsultacje odbywały 

się w pierwszy i ostatni piątek mie-

siąca w budynku OPS. 

 

Wypoczynek letni 

Z wypoczynku letnim nad morzem w 

okresie wakacji skorzystało 10 dzieci. 

Organizatorem wypoczynku było Ku-

ratorium Oświaty we Wrocławiu. Ko-

lonie letnie odbywały się w miejsco-

wości Międzywodzie w Ośrodku Wy-

poczynkowo ,,Bursztyn’’ od 5 sierp-

nia 2019 roku do 18 sierpnia 2019 

roku. 

 

PFRON  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

płowodach zgłosił się do projektu pt. 

"System Obsługi Wsparcia Finanso-

wanego ze środków PFRON", mają-

cego na celu usprawnienie procesu 

aplikowania o środki PFRON za po-

mocą ogólnopolskiego systemu infor-

matycznego SOW. System Obsługi 

Wsparcia to nowoczesna platforma, 

za pomocą, której Osoby Niepełno-

sprawne i jednostki działające na ich 

rzecz mogą składać wnioski o dofi-

nansowanie ze środków PFRON  

będące w gestii Jednostek Samo-

rządu Terytorialnego, po raz pierwszy 

bez wychodzenia z domu. 

 

       
      
 

 

 

 

3.6 Realizacja innych zadań powierzonych Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w 2019 roku  

 
Świadczenia wychowawcze: 

W okresie od 01 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2019 r. udzielono -  

4 769 świadczeń. Łączny koszt ponie-

sionych wydatków z budżetu pań-

stwa na wypłatę w/w świadczenia 

wyniósł: 2 380 028,82 zł. 

 

Świadczenia rodzinne:  

Wydatki w ogólnej kwocie 991 910 zł 

zostały wypłacone na świadczenia ro-

dzinne, w szczególności na:  

 zasiłki rodzinne i dodatki:  

udzielono 3 553 świadczeń,  

wydano kwotę: 417 947,00 zł;  

 zasiłki rodzinne i dodatki (zło-

tówka za złotówkę): udzielono 

387 świadczeń, wydano kwotę: 

14 273,00 zł;  

 zasiłki pielęgnacyjne: udzielono 1 

283 świadczenia, wydano kwotę: 

242 508,00 zł;  

 świadczenia pielęgnacyjne: 

udzielono 117 świadczeń,  

wydano kwotę: 185 211,00 zł;  

146 decyzji administracyjnych

 

11 rodzin objętych 

pracą socjalną  

w formie poradnictwa 
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 specjalny zasiłek opiekuńczy: 

udzielono świadczeń 80, wydano 

kwotę: 49 180,00 zł; 

 jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka: udzielono 22 

świadczenia, wydano kwotę: 

22 000,00 zł;  

 świadczenie rodzicielskie: udzie-

lono 87 świadczeń, wydano 

kwotę: 75 064,00 zł;  

 ZUS składki emerytalno-ren-

towe: udzielono - 169 świadczeń, 

wydano kwotę:  

47 457,00 zł, 

 składka zdrowotna za osoby 

uprawnione do świadczeń pielę-

gnacyjnych, oraz specjalnego za-

siłku dla opiekuna: 

udzielono - 189 świadczeń,  

wydano kwotę: 20 575,00 zł.  

 

"Za życiem "  

Jest to jednorazowym świadczeniem 

w wysokości 4000,00 zł, przyznawa-

nym z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka, u którego stwierdzono cięż-

kie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę zagraża-

jącą życiu, które powstały w prena-

talnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu. W 2019 r. zostało 

wypłacone 1 świadczenie. 

 

Zasiłki dla opiekuna: 

W 2019 r. udzielono - 10 świadczeń, 

wydano kwotę: 6 200,00 zł;  

- ZUS – składki emerytalno – ren-

towe: udzielono - 10 świadczeń, wy-

dano kwotę: 1 706,00 zł,  

- składka zdrowotna: udzielono - 10 

świadczeń, wydano kwotę: 558,00 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego: 

W ramach funduszu alimentacyjnego 

udzielono - 315 świadczeń,  

wydano kwotę: 119 100,00 zł. 

 

Postępowanie wobec dłużników: 

W roku 2019 komornicy sądowi wy-

egzekwowali środki finansowe  

w kwocie: 39 403,19 zł, z tego:  

 na dochody budżetu państwa - 

31 028,87 zł,  

 na dochody budżetu gminy -  

8 374,32 zł. 

 

Świadczenia „Dobry Start”: 

Na świadczenie „DOBRY START”, 

które przysługuje raz w roku na roz-

poczynające rok szkolny dzieci  

do ukończenia 20 roku życia (w przy-

padku dzieci z niepełnosprawno-

ściami, uczących się w szkole  

do ukończenia 24 roku życia).  

W 2019 r. udzielono - 331 świadczeń, 

wydano kwotę: 99 300,00 zł; 

 

Karta Dużej Rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 

roku wydał 30 Kart Dużej Rodziny. 

Gmina Ciepłowody z tego tytułu nie 

poniosła żadnych kosztów. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Z dodatku mieszkaniowego w 2019 

roku skorzystały 2 rodziny na łączną 

kwotę 841,23 zł. 

 

Wsparcie rodziny 

W 2019 roku realizowano działania 

na rzecz rodzin we współpracy z in-

nymi instytucjami: szkołą, ośrod-

kami zdrowia, poradniami specjali-

stycznymi, klinikami dziecięcymi, 

pracownikami socjalnymi z innych 

ośrodków pomocy, psychologiem, 

prawnikiem, Urzędem Gminy, Poli-

cją, sądem. Pomocy udzielono  

10 rodzinom. Gmina Ciepłowody po-

kryła koszty utrzymania dzieci w pie-

czy zastępczej w wysokości 

18 007,85 zł. Czworo dzieci jest 

umieszczonych w rodzinach zastęp-

czych spokrewnionych i niespokrew-

nionych – zawodowych.
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3.7 Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2019 rok 
 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach na realizacje zadań 

w ramach działu „POMOC SPOŁECZNA”: 

 wydatkował kwotę 857 939,13 zł z założonej kwoty 905 277,00 zł (wykonał 

95% planu), 

 otrzymał 233 938,54 zł z planowanej kwoty 236 570,00 zł (9,89%). 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach na realizacje  

zadań w ramach działu „RODZINA”: 

 wydatkował kwotę 3 805 380,04 zł z założonej kwoty 3 847 965,51 zł  

(wykonał 99,65% planu), 

 otrzymał kwotę 3 772 078,56 zł z planowanej kwoty 3 797 129,00 zł (99%),  

w tym dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego 

Programu „Rodzina 500+” w kwocie 2 403 747,49 zł. 

 

 

3.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na terenie Gminy Ciepłowody na 2019 rok 

 
Prowadzenie działań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych  

od alkoholu należy do zadań  

własnych gminy. 

Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych  

została powołana Zarządzeniem  

Nr 37/18 Wójta Gminy Ciepłowody 

z dnia 25 czerwca 2018r., które  

ze względu na zmianę składu  

osobowego Komisji zostało zmie-

nione Zarządzeniem nr 122/19 

Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 

grudnia 2019r. Komisja składa się 

z 5 członków: 2 pracowników OPS, 

Dzielnicowego Rewiru Policji  
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Ciepłowody, pedagoga szkolnego, 

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Zdrowia. Wszyscy członkowie ukoń-

czyli 40 godzinny kurs dla członków 

gminnych komisji.  

Komisja realizowała zadania  

zawarte w załączniku do Uchwały 

Nr 34/V/19 Rady Gminy Ciepło-

wody z dnia 25 stycznia 2019r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego  

Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, na 

terenie Gminy Ciepłowody na 2019 

rok. Opracowany Program jest pod-

stawowym dokumentem określają-

cym zakres i formę realizacji zadań 

wymienionych w ustawie o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi oraz przemocy  

w rodzinie. Ma on na celu działania 

profilaktyczne i naprawcze zmierza-

jące do zapobiegania powstawania 

nowych problemów związanych  

z alkoholem, narkomanią, prze-

mocą w rodzinie, adresowany jest 

do całej społeczności lokalnej.  

Program finansowany jest z bu-

dżetu gminy ze środków pochodzą-

cych z wpłat za wydane zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Środki uzyskane z zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu wydawane  

są wyłącznie na realizację pro-

gramu, a dotyczą działań prowadzo-

nych dla społeczności w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy w rodzinie.  

Na terenie gminy Ciepłowody  

w 2019 r. prowadziło sprzedaż na-

poi alkoholowych 11 punktów han-

dlowych( usługowych). Pomimo 

spadku ilości mieszkańców gminy 

ilość spożywanego alkoholu w po-

równaniu z latami ubiegłymi kształ-

tuje się tak jak w latach ubiegłych.  

Najbardziej zagrożonymi alkoholi-

zmem spośród 17 sołectw są: Do-

brzenice, Ciepłowody, Stary Henry-

ków, Wilamowice. 

 

Realizacja Programu w 2019 r. 

przedstawiała się poprzez nastę-

pujące działania, na które wydat-

kowano środki finansowe:  

Na wydatki te złożyły się:  

 Koszty na działania priorytetowe, 

czyli na profilaktykę dzieci  

i młodzieży:  

- udzielono dofinansowania  

do ferii zimowych, letnich, 

- dofinansowano zakup artyku-

łów spożywczych na organizację 

imprez okolicznościowych  

dla dzieci, 

- zrealizowano programy profi-

laktyczne rekomendowanych 

przez PARPA w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Ciepłowodach, 

- pokryto koszty dożywiania 

dzieci (gorący posiłek) w szkole  

i przedszkolu – 9 dzieci,  

- udzielono dofinansowania  

na zakupu materiałów potrzeb-

nych na świetlicę (art. papierni-

cze),  

- opłacono obozu terapeutyczne 

dla osoby utrzymującej wielolet-

nią abstynencję oraz osobę 

współuzależnioną, 

- udzielono dofinansowania  

do spektakli terapeutycznych  

dla dzieci w szkole, 

- udzielono dofinansowania  

do warsztatów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży w szkole,  

 Udział w ogólnopolskiej kampa-

nii profilaktycznej „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. 

 Prowadzenie świetlic środowisko-

wych – wychowawczej i sportowej 

(pokrycie kosztów zatrudnienia 

nauczycieli w świetlicy), 
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 Prowadzenie Punktu Konsulta-

cyjnego. 

 Zakup materiałów profilaktycz-

nych (plakaty ABC sprzedawcy 

napojów alkoholowych i ulotki 

„Bezpieczny kierowca”). Mate-

riały zostały przekazane pla-

cówką handlowym działającym 

na terenie Gminy Ciepłowody,  

a ulotki „Bezpieczny kierowca” – 

Komendzie Powiatowej Policji  

w Ząbkowicach Śląskich celem 

dystrybucji wśród kierowców. 

 Dofinansowanie wyjazdu dla 

dzieci do Zakładu Karnego  

w Kłodzku wraz z pedagogiem 

szkolnym. Wykład dotyczący 

uzależnień i przemocy jego kon-

sekwencje zdrowotne i społeczne 

prowadzony przez terapeutę ds. 

uzależnień na terenie Zakładu 

Karnego. Kontakt bezpośredni  

z osobami skazanymi.  

 Szkolenie członków Komisji  

 Zlecenie firmie zewnętrznej skon-

struowanie zgodnie z zaleceniami 

PARPA Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na terenie Gminy 

Ciepłowody.  

 Dofinansowanie do świadczenia 

usług zdrowotnych (profilaktycz-

nych) dla mieszkańców gminy 

Ciepłowody korzystającym  

z terapii w Centrum Terapii Uza-

leżnień „SANGO” w Ząbkowicach 

Śląskich.  

 Wypłata diet dla członków 

GKRPA oraz materiały biurowe.  

Do podstawowych działań  

w 2019 roku Komisji należało:  

 Rozpatrywanie wniosków  

o leczenie odwykowe.  

 Motywowanie i kierowanie osób 

nadużywających alkohol do pod-

jęcia leczenia w placówkach sta-

cjonarnych, w Poradniach „Za-

strzyk”, ,,SANGO’’ w Ząbkowi-

cach Śl.  

 Przyjmowanie i opiniowanie  

do realizacji ofert programów 

profilaktycznych.  

 Współdziałanie z instytucjami  

i organizacjami w sprawach pro-

filaktyki i zapobieganiu alkoholi-

zmowi jak: OPS Ciepłowody, Po-

licja, Sąd Rejonowy w Ząbkowi-

cach Śląskich, ZSS w Ciepłowo-

dach oraz Ośrodkiem Zdrowia  

w Ciepłowodach.  

 Opiniowanie wniosków o wyda-

nie zezwoleń na sprzedaż alko-

holu w formie postanowień. Ilość 

wydanych postanowień w 2019 

roku - 3.  

 Motywowanie i kierowanie osób 

nadużywających alkohol do pod-

jęcia leczenia w placówkach |le-

czenia odwykowego.  

 Pokrywanie kosztów szkoleń 

członków GKRPA i Zespołu Inter-

dyscyplinarnego.  

W 2019r. roku odbyło się 8 posiedzeń 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Wysłano  

zaproszenia na posiedzenie Komisji 

26 osobom. Na zaproszenie stawiło 

się 9 osób, współpracę podjęło tylko 

5 osób. Każdy zgłoszony przypadek 

osoby mającej problem alkoholowy 

rozpatrywany jest przez Komisję in-

dywidualnie.  

Komisja prowadzi działania zgodnie 

przepisami prawa traktując indywi-

dualnie każdą osobę, którą dotyczy 

problem uzależnienia i przemocy  

w rodzinie.  

W 2019r. Komisja posiadała budżet 

w kwocie – 55 210,30 zł z tego  

wykorzystano – 30 385,09 zł.  

Niewykorzystane środki finansowe  

w roku 2019 przechodzą na następny 

rok budżetowy.
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3.9 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, art. 10 ust. 

1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr 35/V/19 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 25.01.2019 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2019-2020. 

Przeciwdziałanie narkomanii należy 

do zadań własnych Gminy. 

Program był realizowany przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych przy współ-

pracy pedagoga szkolnego, nauczy-

cieli, wychowawców świetlic środowi-

skowych działających na terenie 

Gminy. 

Z informacji uzyskanych od Centrum 

Terapii Uzależnień SANGO  

w Ząbkowicach Śląskich wynika,  

że w 2019 r. z Poradni Terapii Uzależ-

nień Środków Psychoaktywnych dla 

Dzieci skorzystały 2 osoby z terenu 

Gminy Ciepłowody (osoby niepełno-

letnie oraz ich opiekunowie).  

W grudniu 2019r. przeprowadzono  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Ciepłowodach warsztaty profilak-

tyczne rekomendowane przez Pań-

stwową Agencje Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych wśród 

uczniów.  

 

3.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody 
w 2019 roku. 

 
Na podstawie przepisu art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt do kompetencji 

Rady Gminy Ciepłowody należało 

uchwalenie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na te-

renie Gminy Ciepłowody w roku 

2019. Program został przyjęty 

uchwałą Nr 43/VI/19 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 25 lutego 2019 r. 

Program w 2019 roku był realizo-

wany wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Zwierząt „AZYL” Schroni-

sko dla zwierząt w Dzierżoniowie (ul. 

Brzegowa 151),   Gabinetem Wetery-

naryjnym „DAMAR” Dariusz Marcin-

ków (ul. Daleka 21, 57-200 Ząbko-

wice Śląskie), gospodarstwem rolnym 

Pani Zdzisławy Piątek położonym 

Czesławicach (Czesławice 20, 57-210 

Henryków. 

 
3.11 Biblioteka 

Na terenie Gminy w 2019 roku 

funkcjonowały 2 biblioteki: Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka 

Szkolna ZSP w Ciepłowodach.  

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Ciepłowodach praco-

wały 2 osoby: bibliotekarz oraz i księ-

gowa. 

Księgozbiór Biblioteki Gminnej  

na dzień 31.12.2019 roku wynosił 

17756 woluminów. W 2019 roku księ-

gozbiór powiększył się o 1402 wol.  

na kwotę 18 200,00 zł. Gminna Biblio-

teka Publiczna w Ciepłowodach  

w okresie od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2019 r. uzyskała przychody 

w kwocie 79 143,38 zł i poniosła 

koszty na bieżącą działalność statu-

tową w wysokości 77 493,45 zł
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Struktura przychodów w 2019 r.: 

 

Wyszczególnienie  Kwota % 

Dotacja Gminy Ciepłowody 51 966,00 zł 65,66% 

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury 7 200,00 zł 9,10% 

Inne usługi  28,00 zł 0,048% 

Środki na początek roku 19 949,29 zł 25,20% 

 

Czytelnictwo i wypożyczenia 

Stan czytelnictwa i wypożyczeń w latach 2017 – 2019 przedstawia poniższa  

tabela. 

 

Rok Liczba czytelników Liczba wypożyczeń książek: 

ogółem w tym do lat 15 na  

zewnątrz 

na  

miejscu 

czasopism 

2019 414 216 11.354 390 630 

 

Liczba czytelników zarejestrowanych 

w roku 2019 na 100 mieszkańców 

wynosi: 14%. Odsetek czytelników 

dziecięcych i młodzieżowych (do lat 

19) wynosi 52%, liczba wypożyczeń 

na 100 mieszkańców – 370. 

 

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się 116 spotkań  

z czytelnikami, a uczestniczyło w nich 2.205 osób, w tym m.in.: 

 

Lekcje biblioteczne - 5; frekwencja wyniosła 

94 uczestników. 

Zajęcia skierowane były do przedszkolaków, 

zaznajamiały dzieci z biblioteką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spotkanie z bajką” - 40; frekwencja wynio-

sła: 629 czytelników. 

Działalność przeznaczona dla najmłodszych 

czytelników. Spotkania te odbywają  

się w ramach imprez czytelniczych, są orga-

nizowane z okazji rocznic urodzin pisarzy 

tworzących dzieła dla najmłodszych, rocznic 

historycznych, okolicznościowych. Zajęcia  

te są prowadzone w formie zabaw, zachęcają 

do sięgnięcia po książkę, rozwijają zaintere-

sowania literackie, plastyczne. Wymienić  

tu można takie akcje jak: „Tydzień z Kotem 

w butach” w trakcie, której dzieci wzięły 

udział w teatrzyku, „Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek”, czy „Baśnie w bibliotece”.  
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„Trening umysłu”- 39; frekwencja wynio-

sła: 488 czytelników. 

Spotkania dla uczniów szkoły podstawowej 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

W ich trakcie rozwiązywane są krzyżówki  

z czasopism bibliotecznych, uczestnicy grają 

w karty, gry planszowe. Dużą popularnością 

w roku sprawozdawczym cieszyły się kalam-

bury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody sportowe - 7; frekwencja wyniosła: 

151 osób. 

Zajęcia te odbywały się we współpracy  

z Animatorem Orlika w trakcie wakacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mała Książka - Wielki Człowiek” - 1;  

frekwencja wyniosła: 59 osób. 

Jest to ogólnopolska akcja, w której po raz 

pierwszy wzięła udział biblioteka. Skiero-

wana jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. Każde 

dziecko, które zapisało się do biblioteki, 

otrzymywało wyprawkę czytelniczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia kulinarne - 1; frekwencja wyniosła: 

23 osoby.  

W ich trakcie przygotowywane były  

ciasteczka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania autorskie – 2; frekwencja  

wyniosła: 45 osób. 

W roku 2019 odbyły się dwa spotkania au-

torskie: jedno z pisarzem Pawłem Beręsewi-

czem w ramach dolnośląskiej akcji  

„Z książką na walizkach”, drugie zaś popro-

wadziła Stanisława Szulikowska. 
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Noc Bibliotek – 1; frekwencja wyniosła:  

24 osoby. 

Po raz kolejny Biblioteka dołączyła do ogól-

nopolskiej akcji „Noc w Bibliotece”.  

We współpracy z Biblioteką Szkolną ZSP  

w Ciepłowodach 24 dzieci ze szkoły podsta-

wowej i gimnazjum miało szansę do późnej 

nocy spędzić czas w bibliotece. Czekały rów-

nież na nich ciekawe atrakcje: teatrzyk, gra 

terenowa, konkursy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki – 2; frekwencja wyniosła: 19 

osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W maju 2019 roku bibliotekarka Iwona Ma-

łozięć w trakcie uroczystej gali została uho-

norowana tytułem Dolnośląskiego Bibliote-

karza Roku 2018. To ogromne wyróżnienie 

dla niej, jak i biblioteki oraz gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gminna Biblioteka Publiczna w Cie-

płowodach w 2019 roku pozyskała 

również środki z Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego z pro-

gramu „Zakup nowości wydawni-

czych dla bibliotek” w kwocie 

7.200,00 zł, które wykorzystała  

w całości.

3.12 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji 
 

Gminny Ośrodek Kultury  

i Promocji w Ciepłowodach został 

utworzony w 2010 r., jako samorzą-

dowa instytucja kultury. Misją  

GOKiP jest wspieranie rozwoju gminy 

Ciepłowody poprzez aktywizację 

mieszkańców, rozwijanie partner-

stwa i wymiany kulturalnej w skali 

mikro (z sąsiednimi gminami) i ma-

kro (transgranicznej) oraz skuteczną 

promocję turystycznych walorów  

regionu
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Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach działa na różnorodnych 

płaszczyznach m.in.: 

 organizuje imprezy i konkursy o zasięgu gminnym, powiatowym  

i wojewódzkim 

 prowadzi stałe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, 

 organizuje czas wolny podczas wakacji i ferii, 

 wspomaga w działaniu zespół ludowy „Ciepłowodzianki”, 

 prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną Ośrodka Kultury  

i Gminy Ciepłowody. 

Największe imprezy organizowane przez GOKiP w 2019r. to: Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, Noc Kupały, Gminne Święto Plonów, Bieg Szlakiem Legend (współorga-

nizowany ze Stowarzyszeniem TOUR Aktywni), warsztaty wakacyjne  

w świetlicach wiejskich czy Kino Plenerowe. Co roku odbywają się również  

Zawody Latawcowe oraz grudniowy Przegląd Tradycji i Zwyczajów Bożonarodze-

niowych. W roku 2019 GOKiP był także współorganizatorem gminnych obchodów 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

 

W niedzielę 03 marca 2019 roku odbył się 
koncert z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyły 
w nim panie z Ciepłowód, jak i okolicznych 
miejscowości. Na uczestniczki słodki poczę-
stunek, a gwiazdą wieczoru był Męski Zespół 
Śpiewaczy „CORD” z Piławy Dolnej. Imprezę 
rozpoczął Wójt Gminy Ciepłowody, pan Łu-
kasz Białkowski składając paniom najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia  
i spełnienia marzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gminny Dzień Dziecka. Przy ogromnym 
zaangażowaniu sołtysów 17 wsi, Wójta  
i pracowników urzędu gminy, strażaków, 
pracowników ZWiK, GOKiP, a także wielu 
ludzi dobrej woli 01 czerwca 2019 r. odbył 
się Gminny Dzień Dziecka. Przygotowano 
szereg atrakcji m.in. cztery dmuchane zjeż-
dżalnie, basenik z kulkami, a dla najmłod-
szych foto-budka czy też malowanie twarzy 
i brokatowe tatuaże. Odbył się także spek-
takl w plenerze pt. „Balonowe podróże”. Dla 
podniebienia naszych milusińskich przygo-
towano popcorn, watę cukrową, napoje, 
lody oraz frytki i hot-dogi. Rada Rodziców 
działająca przy szkole podstawowej Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego przygotowała do 
sprzedaży pyszne domowe ciasta, kawę i 
herbatę dla dorosłych uczestników imprezy. 
Podczas obchodów Dnia dziecka wręczono 
nagrody za udział w konkursach w ramach 
Cyfrowej Majówki, czyli odczytywanie ko-
dów Qr oraz konkurs fotograficzny „Wio-
senne kwiaty w naszej gminie”. 
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22 czerwca 2019r. na terenie rekreacyj-
nym przy stawach w Ciepłowodach odbyły 
się obchody Nocy Kupały. Uczestnicy im-
prezy mogli wykonać własnoręcznie wia-
nek z różnych ziół, kwiatów i liści.    Na 
dzieci czekały zabawy ze smokiem i Sło-
wiankami. Grupa „Jantar” przygotowała 
rekonstrukcje słowiańskiej osady, strojów 
oraz walk. Można było wziąć udział w sta-
rym słowiańskim obrzędzie zapewniają-
cym urodzaj i zdrowie. Na scenie zapre-
zentowały się zespoły „AND”, „CORD”, Or-
kiestra Dęta ze Złotego Stoku, które roz-
grzały widownię. Gwiazdą wieczoru był gó-
ralski zespół „Ondraszki”.  
Uczestnicy bawili się również przy utwo-
rach wykonywanych przez Zespół „SA-
TURN”, Poza słowiańskimi pokazami 
można było wziąć udział w konkursie po-
szukiwania kwiatu paproci. Zabawa za-
kończyła się iluminacjami świetlnymi 
przygotowanymi przez Grupę Luminis Fire 
Show. 

 

 
Dożynki Gminne. Tradycyjnie uroczystość 
rozpoczęła Msza Święta dziękczynna cele-
browana przez księdza dziekana Ryszarda 
Słowiaka, podczas której poświęcone zostały 
wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie uroczy-
sty korowód prowadzony przez zabytkowe 
traktory Ursusa udał się na boisko sportowe, 
gdzie odbywała się główna część imprezy.  
Oprawę muzyczną zapewniły liczne zespoły. 
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się 
zespół Sami Swoi, następnie licznie zgroma-
dzeni widzowie bawili się przy dźwiękach Ka-
peli z Naszego Miasteczka”. Gwiazdą wie-
czoru był Zespół MEJK.  Zabawę taneczną 
do godzin rannych poprowadził zespół 
SWING. 
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Po raz czwarty na terenie naszej Gminy  
odbył się Bieg Szlakiem Legend, w którym 
wzięło udział 48 zawodników na dystansie 
10 km. Organizatorem imprezy była Gmina 
Ciepłowody i Gminny Ośrodek Kultury  
i Promocji w Ciepłowodach. Nad bezpie-
czeństwem uczestników oprócz funkcjona-
riuszy policji, czuwali strażacy z OSP  
Ciepłowody i OSP Dobrzenice oraz Zespół 
medyczny z Pomocy Doraźnej z Ząbkowic 
Śląskich. 

 
  
W październiku odbyły się kolejne Zawody 
Latawcowe, na które swoje ekipy zgłosili: 
Spółdzielcze Centrum Kultury z Bielawy, 
Spółdzielczy Dom Kultury z Dzierżoniowa, 
Uczniowski Klub Sportowy z Piławy Górnej, 
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Modelarnia 
„ZEFIR” z Bystrzycy Górnej i oczywiście 
GOKiP Ciepłowody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada odbyły się w Gminie Ciepło-

wody obchody Narodowego Święta Niepod-

ległości. Uroczystość rozpoczęła msza 

święta w Kościele Parafialnym w Ciepłowo-

dach. Następnie zostały złożono kwiaty  

i znicze pod pomnikiem upamiętniającym 

100 rocznicę odzyskania przez Polskę nie-

podległości, przez delegacje poszczególnych 

instytucji i stowarzyszeń. Następnie zgro-

madzeni uczestnicy przemaszerowali na 

plac A. Mickiewicza pod budynek GOKiP, 

gdzie Wójt Łukasz Białkowski wygłosił 

przemówienie z okazji 101 rocznicy odzy-

skania przez Polskę Niepodległości.  

Zgromadzeni goście wzięli udział w akade-

mii przygotowanej przez IV drużynę zu-

chową "Zuchwałki" oraz dzieci i młodzież  

z ZSP w Ciepłowodach. 
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15 grudnia w Ciepłowodach odbyła się XII 

edycja przeglądu tradycji i zwyczajów bożo-

narodzeniowych „Przy wigilijnym stole”. 

Ciepłowodzka hala sportowa po raz kolejny 

wypełniła się smakowitymi aromatami 

świątecznych potraw i wypieków, niezwy-

kłymi kolorami bożonarodzeniowych ozdób 

i dekoracji oraz melodiami kolęd i pastora-

łek.  Wójt Gminy - Łukasz Białkowski  

i przewodniczący rady Gminy Ciepłowody 

Jacek Wolski powitali wszystkich przyby-

łych i zaprosili do aktywnego udziału  

w imprezie, która rozpoczęła się jasełkami 

przygotowanymi przez najmłodszych 

mieszkańców gminy - przedszkolaków  

z Przedszkola Bajkowa Kraina w Ciepłowo-

dach. Po nich na scenie zaprezentowała się 

młodzież z zastępu Zuchwałki oraz szkolny 

chór z kolędą, „Gdy się Chrystus Rodzi”  

i pastorałką „ Pastorałka od ucha do serca”. 

W solowym występie usłyszeć można było 

Aleksandrę Rydz w pastorałce „ Noel”  

i Filipa Gryk-Waloszka z utworem „Triumfy 

Króla Niebieskiego”. Komisje jurorskie  

oceniały potrawy wigilijne, wystrój stołów  

i choinek oraz występy wokalne Kół Gospo-

dyń Wiejskich. Na scenie kolędy zaśpiewały 

Koła Gospodyń Wiejskich z Braszowic,  

Ciepłowód, Jugowa, Kondratowic, Lutomii, 

Olbrachcic Wielkich, Stoszowic, Kamien-

nika, Stolca oraz Tarnowa. Wystąpili także 

rodzice oraz nauczyciele z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, którzy zaśpiewali dla gości 

pastorałkę pt. „Oto o północy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.13 Służba zdrowia  
 

Na terenie Gminy od blisko  

20 lat działa Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepło-

wodach, który jest jednostką organi-

zacyjną Gminy Ciepłowody. Został  

on utworzony na mocy Uchwały Rady 

Gminny Ciepłowody Nr 50/VIII/99  

z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie 

powołania Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Ciepłowodach. Jest wpisany  

do rejestru zakładów opieki zdrowot-

nej prowadzonego przez Wojewodę 

Dolnośląskiego oraz zgłoszony  

do Krajowego rejestru Sądowego. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepło-

wodach działa w oparciu o ustawę  

o działalności leczniczej z dnia  

15 kwietnia 2011 r. oraz obowiązują-

cych rozporządzeń i Uchwał Rady 

Gminy Ciepłowody.
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3.14 Praca Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 
Na dzień 31 grudnia 2019 

roku na podstawie umowy o pracę. 

Zakład zatrudniał 4 osoby, umowy  

cywilnoprawne zawarto z 8 osobami, 

w tym 4 umowy z lekarzami.  

SPZOZ jest zakładem samofi-

nansującym, co oznacza, że podsta-

wowe i główne źródło przychodów  

pochodzi od płatnika, jakim jest NFZ 

na podstawie kontraktu podpisanego 

na określony czas. 

Dodatkowymi przychodami  

są odpłatne świadczenia od pacjentów, 

które nie przysługują w ramach ubez-

pieczenia zdrowotnego. 

W 2019 roku Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny w Ząbkowi-

cach Śląskich dwukrotnie przepro-

wadził kontrolę obiektu. Nie było nie-

prawidłowości, uwag ani zastrzeżeń. 

 

 

3.15 Działalność medyczna w liczbach  
 

Zgodnie z weryfikacją danych 

przeprowadzoną przez Dolnośląski 

Oddział Wojewódzki NFZ stan zade-

klarowanych pacjentów na dzień  

31 grudnia 2019 r. przedstawiał się 

następująco:  

 do lekarza POZ należało 1952 pa-

cjentów,  

 1 056 kobiet i noworodków płci 

męskiej i żeńskiej do 42 dnia  

życia należało do położnej,  

 2 349 osób należało do pielę-

gniarki środowiskowej.  

W Zespole Szkolno – Przedszkol-

nym w Ciepłowodach działa gabi-

net profilaktyki zdrowotnej i po-

mocy przedlekarskiej, nad którym 

SP ZOZ GOZ sprawuje opiekę pie-

lęgniarską. W szkole ogółem na 

koniec ubiegłego roku uczyło się 

247 uczniów.  

W okresie sprawozdawczym kon-

tynuował swoją działalność gabi-

net rehabilitacji, utworzony od 

lipca 2011 r., świadczący komer-

cyjnie zabiegi fizjoterapeutyczne. 

W gabinecie rehabilitacji 75 pacjen-

tów skorzystało z 1516 zabiegów, 

korzystając z możliwych 20 rodza-

jów zabiegów.

 

Realizacja lekarskich świadczeń me-

dycznych w 2019 roku przedstawiała 

się następująco:  

 8 973 porad lekarskich w gabine-

cie,  

 65 wizyt domowych,  

 78 bilansów zdrowia dzieci, 

 9 wizyt patronażowych u noworod-

ków w domu,  

 46 osób objęto programem profi-

laktyki chorób układu krążenia, 

 527 osób dorosłych powyżej 19 r.ż. 

objętych było opieką dyspanse-

ryjną. 

 

Realizacja świadczeń wykonywanych 

przez pielęgniarkę środowiskowo  

rodzinną, szkolną oraz położną 

wynosiła:  

 659 iniekcji (641 w gabinecie + 

18 w terenie),  

 164 pomiarów ciśnienia tętni-

czego krwi (99 w gabinecie + 

65 w domu), 

 94 pomiarów poziomu cukru 

we krwi (59 w gabinecie + 35 w 

domu),  

 5 osób objęto profilaktycznym 

programem gruźlicy,  

 107 badań EKG,  
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 208 szczepień ochronnych w 

tym: z kalendarza szczepień 

bezpłatnych i zalecanych płat-

nych - (w tym 64 p/grypie),  

 492 badań przesiewowych 

uczniów,  

 91 opatrunków (69 w gabinecie 

+ 22 w domu chorego), 

 1263 pobrań materiałów do 

badań diagnostycznych (1231 

w punkcie pobrań +32 w domu 

chorego), 

 położna zrealizowała łącznie 

112 wizyt, w tym:  

 50 wizyty patronażowe u nowo-

rodków, 

 62 wizyty położnej w edukacji 

przedporodowej u kobiet  

ciężarnych. 

 

W zakresie  badań profilaktycz-

nych i konsultacji specjalistycz-

nych w ciągu roku zorganizowano 

 5 akcji bezpłatnych i 2 akcje płatne. 

 Badania słuchu - 7 osób, 

 Badania przepływów żylnych  

i USG – 30 osób,  

 Badania ostrości wzroku -  

26 osób.  

 

3.18 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie  

Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego nakłada na 

gminy obowiązek utworzenia Pro-

gramu Ochrony Zdrowia Psychicz-

nego. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym do zadań 

własnych Gminy należy zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samo-

rządowej w zakresie ochrony zdrowia. 

W związku z powyższym Rada 

Gminy podjęła uchwałę 

Nr 224/L/2018 z dnia 16 listopada 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-

nego na lata 2018-2022.  

Głównym celem opracowanego 

Gminnego Programu Ochrony Zdro-

wia Psychicznego dla mieszkańców 

Gminy Ciepłowody jest jego realizacja 

poprzez: 

 promocję zdrowia psychicznego  

i zapobieganie zaburzeniom psy-

chicznym,  

 zapewnienie osobom z zaburze-

niami psychicznymi wielostron-

nej i powszechnie dostępnej 

opieki zdrowotnej oraz innych 

form opieki i pomocy niezbęd-

nych do życia w środowisku ro-

dzinnym i społecznym, wspiera-

nie rozwoju dzieci i młodzieży 

przez poradnie psychologiczno - 

pedagogiczną, przez udzielanie 

dzieciom i młodzieży oraz rodzi-

com pomocy psychologiczno -  

pedagogicznej. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Ciepłowodach wraz z Ze-

społem Koordynującym przygotowują 

i przedkładają Radzie Gminy w termi-

nie do 30 kwietnia każdego roku, 

roczne sprawozdanie z wykonania za-

dań objętych Gminnym Programem 

Ochrony zdrowia Psychicznego  

na lata 2018-2022.    

Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepło-

wody z dnia 18 lipca 2019 r. został 

powołany Zespół Koordynujący reali-

zację Programu Promocji Zdrowia 

Psychicznego dla Gminy Ciepłowody 

na lata 2018-2022 r.  

Sprawami związanymi z problemami 

alkoholowymi i profilaktyką w tym 

zakresie na terenie gminy zajmuje się 

Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych, która współ-

pracuje z Poradnią Uzależnień 
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„SANGO’’ w Ząbkowicach Śląskich  

i organizacjami pożytku publicznego 

funkcjonującymi w tym obszarze. Na 

terenie gminy funkcjonuje również 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależ-

nionych’, a w pierwszy i trzeci czwar-

tek miesiąca konsultacji udzielał psy-

cholog z Ośrodka Interwencji Kryzy-

sowej z Barda. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach obejmuje swoim 

wsparciem populację osób chorują-

cych psychicznie. Często to właśnie 

dzięki pomocy i zaangażowaniu pra-

cowników Ośrodka osoby te mają 

możliwość uczestnictwa w życiu spo-

łecznym. 

W Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w ramach działań na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego peda-

gog prowadzi dla uczniów z zaburze-

niami zajęcia socjoterapeutyczne,  

a psycholog zajęcia terapeutyczne. 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psy-

chologiczno-Pedagogiczną w Ząbko-

wicach Śląskich. Zadaniem Poradni 

jest udzielanie dzieciom i młodzieży 

pomocy psychologiczno – pedagogicz-

nej, w tym pomocy logopedycznej 

oraz z zakresu integracji sensorycz-

nej. Pomoc ta polega na wspomaga-

niu wszechstronnego rozwoju dzieci  

i młodzieży, profilaktyce uzależnień  

i innych wychowawczych, terapii  

zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych, wspomaganiu  

wychowawczej i edukacyjnej funkcji 

rodziny oraz szkoły.   

Ośrodek Zdrowia w zakresie 

ochrony zdrowia psychicznego  

posiada stale dostępne materiały in-

formacyjne oraz ulotki i broszury do-

tyczące promocji zdrowia psychicz-

nego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym. W 2019 roku podczas 

badań lekarskich oraz bilansów zdro-

wia Lekarze diagnozowali zaburzenia 

rozwoju i kierowali rodziców do odpo-

wiednich poradni. Pacjenci potrzebu-

jący pomocy byli kierowani do odpo-

wiednich placówek - udostępniano 

adresy oraz nr telefonów do nich. 

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej polegała na przekazywa-

niu informacji odnośnie pacjentów  

z zaburzeniami psychicznymi. Wysta-

wianie przez lekarzy wniosków   

na usługi opiekuńcze oraz skierowań 

do odpowiednich Domów Pomocy 

Społecznej. Opieka Pielęgniarki Śro-

dowiskowej nad pacjentami polega-

jąca na kontroli przyjmowanych le-

ków, w razie konieczności dostar-

czane były recepty do  domu pacjenta 

wymagającego leczenia.  

 

 

3.19 Realizacja pozostałych projektów  
 
4 stycznia 2019 roku Funda-

cja Orły Sportu przyznała Gminie 

Ciepłowody dofinansowanie na pro-

wadzenie zajęć sportowo rekreacyj-

nych w ramach projektu „Animator – 

Moje Boisko ORLIK”. Projekt był rea-

lizowany od 1 marca do 30 listopada 

2019 roku na boisku sportowym 

„Moje boisko Orlik” przy ZSP w Cie-

płowodach i dotyczył organizowania 

i prowadzenia zajęć z zakresu sportu, 

rekreacji, gier i zabaw ruchowych, 

pokazów i konkursów sportowych, 

a także innych form zajęć sportowo-

rekreacyjnych. 
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3.20 Inwestycje 
 

Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w powiato-

wym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zgodnie z porozu-

mieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w dniu 26 kwietnia 2019r. gmina 

zobowiązała się do współfinansowania zakupu programu i licencji ORACLE DB 

SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodano-

wego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem 

dostosowania dostępu online do EWID 2007. W projekcie brały udział wszystkie 

gminy z powiatu, całkowita wartość projektu wynosi 40.000,00 zł, w tym udział 

gminy Ciepłowody 3.172,00 zł. 

Zakup pieca grzewczego do budynku urzędu gminy wraz z montażem.  

W związku z awarią kotła grzewczego wraz z palnikiem olejowym został zamonto-

wany nowy piec firmy Viessman Vitoronden 200-T 33kW w budynku Urzędu 

Gminy Ciepłowody. Zlecenie OŚRIS. 2151.79.2019 z dnia 28 października 2019r. 

na kwotę 30 000,00 zł

 

Informatyzacja urzędu gminy w Ciepłowodach 

W ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowania do wykonywania kopii 

zapasowych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody. Oprogra-

mowanie XOPERO zostało zakupione na wszystkie stanowiska użytkowe oraz  

2 serwery wraz z urządzeniem Q-NAP do szafy rakowej, na którym przechowy-

wane są dane kopii zapasowych. Wartość realizacji zadania w 2019r. wyniosła 

14.999,00 zł. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową  

i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek 

Gmina Ciepłowody otrzymała w roku 2018 dofinansowanie w ramach  

„Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

MALUCH+ na realizację w/w inwestycji w kwocie 220.000,00 zł. W ramach zada-

nia została wykonana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 

szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka 

w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2 zgodnie z umową 

o roboty budowlane nr BGP.272.11.2018 zawartą w dniu 24 sierpnia 2018 r.  

W ramach zadania zostały wykonane sale zabaw dla dzieci, pomieszczania gospo-

darcze, biurowe oraz sanitarne. Wszystkie pomieszczenia zostały w pełni wyposa-

żone w niezbędny sprzęt do otwarcia i funkcjonowania obiektu. Zadnie zrealizo-

wane i przekazane do użytkowania zgodnie z protokołem odbioru końcowego  

z dnia 10 kwietnia 2019r. Całkowita wartość zadania wyniosła 568.321,00 zł. 

Wysokość wydatkowanych środków na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 

247.043,00 zł.
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4 Infrastruktura  
 

4.1  Wstęp 
 

Gmina Ciepłowody aktywnie inwestowała w rozbudowę i powstanie nowej 

infrastruktury w 2019 roku. Oprócz wyznaczonych na te cele środków własnych, 

Gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg stanu na 2019 rok: 

 

 liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy – 8. 

 

 liczba kilometrów ścieżek przyrodniczych na terenie Gminy Ciepłowody  

– 25 km (Szlak Legend). 

 

 powierzchnia w m² istniejącej w gminie infrastruktury sportowej otwartej  

– 13 097 m². 

 

 powierzchnia w m² istniejących obiektów kultury – 1 444 m² (Biblioteka  

– 114m², Gminny Ośrodek Kultury – 1 330 m²). 

 

 powierzchnia w m² infrastruktury terenów rekreacyjnych - 129 137 m². 

 

 liczba zużytych ton kamienia na naprawę dróg transportu rolnego – 1 101. 

 

Gmina Ciepłowody ze środków własnych zakupiła kamień, który jest rozdy-

sponowywany na drogi transportu rolnego w celu uzupełnienia ubytków.  

Jest to ważny aspekt w Gminie o charakterze typowo rolniczym.  

 

Gmina nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ 100% Gminy 

jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydawanie 

wypisów i wyrysów w zakresie MPZP odbywa się w dni złożenia wniosku. 

 

Na terenie Gminy Ciepłowody wyróżnia się następujące tereny  

rekreacyjne: 

 

 boiska sportowe – w 16 miejscowościach, 

 

 place zabaw - w 15 miejscowościach, 

 

 altany – wybudowane w 12 sołectwach, 

 

 siłownie zewnętrzne – w 4 sołectwach. 
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4.2  Inwestycje 
 

Wykaz inwestycji zrealizowanych i rozliczonych przez Gminę Ciepłowody  

w 2019 roku. 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przbudowy  
i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w Ciepłowodach 

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych nr 118125D  

ul. Szkolna oraz nr 118122D ul. Osiedle w miejscowości Ciepłowody wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie  

z umową nr BGP.272.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Opracowana doku-

mentacja stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji  

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zarówno na ul. Szkolną  

i ul. Osiedle Gmina uzyskała niezbędna pozwolenia, tj. decyzję o pozwoleniu 

na budowę. Wnioski zostały złożone w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 

po raz pierwszy w dniu 12.04.2019 r. oraz po raz drugi w dniach 23.08. 

2019 r. i 27.08.2019 r. Gmina na dzień przedłożenia niniejszego raportu nie 

otrzymała informacji o wynikach naborów 

KOSZT  - 46.500,00 zł 

 
Remont drogi gminnej w Ciepłowodach 

Wykonano remont drogi gminnej posadowionej na działkach nr 1182, 1183, 

1209, 1211 w miejscowości Ciepłowody. Zakres robót obejmował wykonanie 

nowych warstw konstrukcyjnych oraz nowej nawierzchni z kostki granitowej 

na łącznej długości 436,0mb. Na wykonanie zadania Gmina Ciepłowody  

w ramach umowy nr WRO WFKW 022.7.2019.MS z dnia 29.04.2019 r.  

zawartej z KOWR we Wrocławiu otrzymała bezzwrotne dofinansowanie  

w kwocie do 678.000,00 zł. Inwestycja została odebrana końcowo i przeka-

zana do eksploatacji w dniu 28.11.2019 r. Kwota realizacji zdania  

w 2019 r. wyniosła 799.271,00 zł. 
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Informatyzacja Urzędu  

W celu wykonywania i przechowania danych kopi zapasowych w Urzędzie 

Gminy zostało zakupione oprogramowanie. Oprogramowanie XOPERO  

zostało zakupione na wszystkie stanowiska użytkowe oraz 2 serwery wraz  

z urządzeniem Q-NAP. 

Całkowity koszt inwestycji 14 999,23 zł. 

  
Wykonanie oświetlenia ulicznego   

Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu  

pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”  

W ramach dofinansowania zostało postawionych 21 latarni ulicznych LED 

na terenie Gminy Ciepłowody w miejscowościach Ciepłowody, Dobrzenice, 

Brochocin. Odbioru końcowego inwestycji dokonana w dniu 26.09.2019 r. 

 

  
Dofinansowanie – 54.329,00 zł. 
Całkowity koszt inwestycji 100.996,10 zł. 
 
Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach 

W ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych w Dobrzeni-

cach przy kościele w granicach działki gminnej nr ewid. 267. Zostały skute 

zniszczone schody, przygotowane podłoże oraz wylana nowa konstrukcja 

wraz z barierkami zabezpieczającymi. Zadanie zrealizowane zgodnie z proto-

kołem odbioru z dnia 18.11.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity koszt inwestycji 21.900,00 zł.  
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Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach 

Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie z operacji typu „Inwestycje  

w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej  

w Muszkowicach. Inwestycja odebrana od wykonawcy protokołem odbioru  

z dnia 09.12.2019r. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie (decyzja  

Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. Nr 

251/2019 z dnia 30.12.2019r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie – 354.594,00 zł. 

Koszty zadania – 576.870,00 zł. 

Wysokość wydatkowanych środków w 2019r. – 601.601,00 zł. 

DODATKOWO: w ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie 

panelowe koszt 11.312,08 zł.  

 

Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach  

Gmina Ciepłowody uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi w 2019 r. w wysokości 20 446,00 zł. Inwestycja polegała 

na remoncie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach (sala 

główna – wykonanie nowej podłogi drewnianej, w części korytarza – podłoga 

z glazury. Wkład własny w realizację zadania stanowią środki z funduszu 

sołeckiego wsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
                   Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

71 
  

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Ciepłowody poprzez  
stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów 

Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez „społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogól-

nodostępnej i niekomercyjnej turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” 

dotyczącym realizacji operacji „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie 

Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców  

i turystów”. Plac zabaw został doposażony o nowe elementy, oraz stworzono 

siłownie zewnętrzną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie – 186.791,00 zł. 

Koszty zadania – 437.312,01 zł. 

Całość inwestycji – 441.637,41 zł.  

 

Prace melioracyjne w Starym Henrykowie 

Wykonano prace konserwacyjne części rowu Jaworzyca w Starym Henryko-

wie. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu zewnętrznym w wy-

sokości 50%, pochodzącym z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bie-

żące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących wła-

snością gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość zadania – 19.803,00 zł. 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci kanalizacji  

sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni 

ścieków w Dobrzenicach. Dokumentacja była niezbędna do złożenia wnio-

sku w Urzędzie Marszałkowskim o przyznania pomocy finansowej na ope-

racje typu ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspar-

cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-

nawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. W oparciu o opracowaną dokumentację  

w dniu 09.09.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu „Bu-

dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice 

z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach Programu „Upo-

rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody –  

I Etap”. Wartości zadania 60.000,00 zł. W 2019r. na realizację zadania wy-

datkowano 42.000,00 zł. – płatność I transzy zgodnie z umową po praco-

waniu PFU, analizy efektywności kosztowej i wniosku o dofinansowanie. 

Całkowita wartość – 60.000,00 zł. 

 

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach  

mieszkalnych na terenie gminy Ciepłowody 

Pełna procedura oraz dokumentacja na pozyskanie środków z dotacji Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020; (Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energe-

tyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

(3.3e – „Modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - 

zwalczenie emisji kominowej”).  

Całkowita wartość zadania – 20.794,00 zł. 
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4.3 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Zasób gruntów komunalnych, których Gminy Ciepłowody na dzień 

31.12.2019 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności -  

stanowią grunty o łącznej powierzchni: 212,4105 ha,  

 

Grunty gminne z podziałem na sołectwa: 

l.p. Nazwa wsi Powierzchnia [ha] 

1 Baldwinowice  5,7170 

2 Brochocin 9,3769 

3 Cienkowice  4,7947 

4 Czesławice 7,6163 

5 Ciepłowody 65,7817 

6 Dobrzenice 13,9839 

7 Janówka 10,0702 

8 Jakubów 11,1574 

9 Karczowice 5,6298 

10 Koźmice 9,6347 

11 Kobyla Głowa 6,7743 

12 Muszkowice 13,2062 

13 Piotrowice Polskie 6,9522 

14 Stary Henryków 16,9297 

15 Targowica 7,7916 

16  Tomice 5,6843 

17 Wilamowice 11,3096 

Razem 212,4105 [ha] 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. po przeprowadzonej  

modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynosi: 212,4105 ha. Różnica 

pomiędzy informacją z dnia 31.12.2018 r. wynosząca 214,4695 ha,  

a 212,4105 ha na dzień 31.12.2019 r. wynika z aktualizacji udziałów Gminy 

Ciepłowody we współwłasnościach gruntów z innymi podmiotami.  

 

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco: 

 w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,9596 ha, 

 w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały 

zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, hala 

sportowa): 2,1307 ha, 

 w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha, 

 grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha, 

 grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha, 

 grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha, 

 grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1). 
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l.p. Nazwa wsi 

Powierzchnia 

boisk 

sportowych 

[ha] 

Powierzchnia 

gruntów pod 

świetlicą [ha] 

Powierzchnia 

pozostałych 

gruntów [ha] 

1 Kobyla Głowa  1,1519  0,0589 - 

2 Czesławice 0,5625 0,3254 1,0621 

3 Targowica 0,4399 0,1209 0,1552 

4 Baldwinowice 0,5895 0,0470 - 

5 Brochocin 1,0360 - 0,5144 

6 Wilamowice 0,6509 0,0970 - 

7 Dobrzenice 0,3809 0,0736 0,1289 

8 Stary Henryków  1,6772 0,1173 - 

9 Cienkowice 0,3777 0,1153 - 

10 Piotrowice Polskie 0,4931 0,0673 - 

11 Muszkowice 1,1256 0,1093 0,1408 

12 Janówka 0,4047 - - 

13 Jakubów 0,1800 - 0,3378 

14 Koźmice 0,4981 - 0,1471 

15 Karczowice  - - 0,0242 

16 Tomice  - -                  

0,0383 

Razem 9,568 1,132 2,5488 

Razem 13,2488 

 

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2019 r. 

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to grunty przezna-

czone przede wszystkim na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, 

rowy, Wszystkie grunty orne zagospodarowane są przede wszystkim w for-

mie dzierżawy, a także w formie użytkowania wieczystego. 

Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które 

są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwały zarząd i użytkowanie 

wieczyste.  

Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w Uchwale 

Rady Gminy Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały 

zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 

2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090). 

 

Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły 

60.831,00 zł, w tym:  

 Sprzedaż gruntów - 0,00 zł,  

 Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 43.431,00 zł, 

 Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 11.684,00 zł, 

 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.663,00 zł, 

 Raty i zaległości ze sprzedaży w latach ubiegłych – 53,00 zł. 
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4.4 ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

 

 Urząd Gminy; wartość księgowa netto wynosi: 14 794.219,79 zł;     

          

 Grunty (gr 0); wartość księgowa netto wynosi: 937.219,19 zł; 

 

 Budynki i lokale (gr 1); wartość księgowa wynosi: 4.140.801,26 zł; w tym: 

 budynki mieszkalne: (ul. Ząbkowicka 13 Ciepłowody, (3 lokale),  

ul. Boczna 11 Ciepłowody, (2 lokale), Dobrzenice 15 (2 lokale), Tomice 5 

(1 lokal), Dobrzenice 41 (cz. budynku) - do kapitalnego remontu); 

 budynki kultury: (są to świetlice wiejskie i inne we wsiach: Baldwinowice 

17, Stary Henryków 46, Kobyla Głowa 16, Wilamowice 35, Piotrowice 

Polskie 7, Dobrzenice 39, Czesławice 14, Cienkowice 12, Targowica 26A, 

Ciepłowody ( budynek GOK) przy Pl. A. Mickiewicza 2, Muszkowice 3A.); 

 budynki oświaty: (żłobek – 568.321,14 zł.); 

 budynki biurowe: (budynek Urzędu Gminy); 

 budynki gospodarcze: (bud. gospodarski ul. Ząbkowicka 13, Ciepło-

wody), szatnia przy boisku w Ciepłowodach), 

 budynki szpitali i zakładów leczniczych: (Ośrodek Zdrowia); 

 budynki transportu i łączności: (garaż przy urzędzie, ul. Kolejowa 3, Cie-

płowody, wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołectwach); 

 pozostałe budynki niemieszkalne: (wieża widokowa w Ciepłowodach  

z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą, remiza OSP w Ciepłowo-

dach). 

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego  

w 2019 r. w grupie I wykonano: 

 budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach  – 572.040,48 zł,  

 modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich -  

10.000,00 zł - wykonano instalację elektryczną i odgromową, 

 modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie 23.000,00 zł 

– wykonano nową instalację sali głównej w budynku świetlicy wraz  

z nowym oświetleniem i wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej, 

 przebudowa i zmiana użytkowania części budynku ZSP na Żłobek 

568.321,14 zł.  

 

 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej; wartość księgowa netto wynosi: 

9 486.751,83 zł. 

 rurociąg (gr 2): (wodociąg z przyłączami 66 km, sieć kanalizacyjna wraz  

z przykanalikami 17,98 km + 96,2mb (nowopowstałe). Od Inwestora, 

który wykonał we własnym zakresie przyłącze kanalizacyjne do swojej 

nieruchomości (dz. 1260, obr. Ciepłowody) przejęto rurociąg o dł. 96,2 

mb za kwotę 10.000,00 zł);  

 ujęcia wody: 

 sieci wodociągowe i kanalizacyjne: 

 oczyszczalnie ścieków: (Kobyla Głowa, Ciepłowody przy ZSP, Ciepłowody 

przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Kobyla Głowa).  

 drogi, ulice, mosty 
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 budowle sportowe i rekreacyjne: (kompleks boisk sportowych w ramach 

programu „Moje Boisko Orlik 2012” Ciepłowody, trybuny na boisku 

sportowym w Ciepłowodach, piłkochwyty i ogrodzenie na boisku sporto-

wym w Ciepłowodach, boisko do siatki- wyposażenie, nawierzchnia boi-

ska, tablica inf. (St. Henryków), ogrodzenie na miejscu wypoczynku na 

dz.351 obr. Ciepłowody (stawy), murki gabionowe na pl. Mickiewicza w 

Ciepłowodach, ogrodzenie świetlicy w Baldwinowicach i Muszkowicach, 

plac zabaw w Ciepłowodach, zestaw zabawowy na placu zabaw w Cien-

kowicach, bramki na boisku w Koźmicach); 

 altany 12 szt.: (Brochocin, Ciepłowody (wiata w parku), Czesławice, Do-

brzenice, Janówka (altanka rekreacyjna i altana drewniana), Kobyla 

Głowa, Muszkowice, Targowica, Tomice, Karczowice, Koźmice, Jakubów) 

 siłownie zewnętrzne: (Muszkowice, St. Henryków, Ciepłowody). 

 pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (schody zewnętrzne w Do-

brzenicach). 

 

 Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa netto wynosi: 

31.664,55 zł. 

 kotły grzejne wodne: (kotłownia węglowa w Dobrzenicach (świetlica),  

kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy). 

 

 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjali-

styczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6); wartość księgowa wy-

nosi: 134.693,83 zł. – (pompa szlamowa -wąż (OSP), pompa szlamowa 

(OSP), serwer mercury (OR),zestaw komputerowy (OŚRIS), urządzenie 

wielofunkcyjne (FP), sieć komputerowa (UG), aparat airxpres (OSP), od-

śnieżarka (Tomice), kosiarka(C-dy), kosiarka rotacyjna (Muszkowice), ko-

siarka typu traktorek (Janówka), sprzęt nagłaśniający (ZSP)). Gmina Cie-

płowody otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie nie-

odpłatnie Traktorek Stiga, zamiatarkę do Stigi oraz Kosiarko rozdrabniacz 

Ditta (na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego) 28.929,00 zł.  

 

 Środki transportu (gr 7) wartość księgowa netto wynosi: 0,00 zł  

 samochody osobowe – 2 samochody osobowe VW Passat i Mercedes Benz 

115 Vito, 

 samochody specjalne – 1 samochód strażacki bojowy,  

 autobus – 1 autobus służący do przewozu dzieci szkolnych. 

 

 Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia (gr 8) - wartość księ-

gowa netto wynosi: 63.089,13 zł. (Ciepłowody - OSP sprzęt nagłaśnia-

jący, namiot mitkotent z wyposażeniem, Hala gimnastyczna ZSP: siatka 

na halę, kopiarka, skaner), namiot w miejscowości Janówka, altana ogro-

dowa Muszkowice). 

 place zabaw (z wyposażeniem) 14 szt.: (Brochocin, Ciepłowody, Cienko-

wice, Czesławice, Dobrzenice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice, 

Koźmice, Karczowice, Muszkowice (podest drewniany), Kobyla Głowa, 

Jakubów, Janówka (namiot, podłoga drewniana, scena drewniana), To-

mice (ogrodzenie terenu)  
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 urządzenia techniczne – oświetlenie uliczne LED. W 2019r. dokonano 

budowy oświetlenia ulicznego tylu LED 9 szt. w Ciepłowodach, Do-

brzenicach i Brochocinie – 100.996,10 zł. 

 

 Wartości niematerialne i prawne wartość księgowa netto wynosi: 0,00 zł 

(Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Zagospoda-

rowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, programy kompute-

rowe na poszczególne stanowiska pracy). 

 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny; wartość księgowa netto wynosi:  

5.093 374,00 zł, (w tym: grunty, budynki oraz wyposażenie). 

 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji; wartość księgowa netto wynosi:  

250 528,00 zł, w tym: (przyłącze kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, 

przyłącze wodociągowe, sieć wodociągowa wyposażenie, samochód służ-

bowy). 

 

4.5 Przedsiębiorczość na terenie Gminy Ciepłowody 
 

Według sekcji prowadzonych działalności w gminie Ciepłowody  

najwięcej przedsiębiorstw zarejestrowano w sekcji F- Budownictwo, następ-

nie sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodo-

wych oraz sekcji C – przetwórstwo przemysłowe. 

Urząd Gminy Ciepłowody dokonał w 2019 roku 125 czynności zwią-

zanych z przetworzeniem wniosków CEIDG-1 w tym: założono 27 działalno-

ści, dokonano zmian w 56 wpisach, zawieszono 21 działalności, wznowiono 

13 a zakończono prowadzenie 8 działalności gospodarczych. W zakresie 

przetworzenia wniosków CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Ciepłowody obsługi-

wano również przedsiębiorstwa z poza terenu gminy Ciepłowody, takich 

czynności dokonano 16 w tym: z Ząbkowic Śląskich, Niemczy, Ziębic, Strze-

lina, Wrocławia, Barlinka, Bielawy oraz Kalisza Pomorskiego. 
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5 Ochrona środowiska 
 
5.1 Wstęp 

 

Działania z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Ciepłowody  

w 2019 roku realizowane były zgodnie z Programem ochrony środowiska Gminy 

Ciepłowody. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg stanu na 2019 rok: 

 

 

0,4954 ha – powierzchnia 
parku na terenie Ciepłowód 

  

 
1,7589 ha – powierzchnia  

terenu rekreacyjnego  
na terenie Ciepłowód 

 
 

17 – liczba miejscowości 

przyłączonych do sieci  
wodociągowej   

 

 
100% procentowy odsetek 

miejscowości przyłączonych 
do sieci wodociągowej  

z terenu Gminy  
 

 

952 - liczba odbiorców 

przyłączonych do sieci  
wodociągowej z terenu 

Gminy 
 

Liczba miejscowości przyłą-
czonych do sieci  

kanalizacyjnej – 6 
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Procentowy odsetek miej-
scowości przyłączonych  
do sieci kanalizacyjnej  

z terenu Gminy – 35,29% 
 
 
 
 

 

 

Długość czynnej kanalizacji – 

17,44 km 
 

  
 
 
 

2 199 Liczba mieszkańców  
uiszczających opłatę  
za odbiór odpadów 
 

 
 

 
 

 
 

Wysokość opłat za odbiór 
odpadów segregowanych  

od 01.09.2019 r. 
18,00 zł od osoby 

 
 
 

 

Wysokość opłat za odbiór 
odpadów niesegregowanych 

od 01.09.2019 r. 
30,00 zł od osoby  
 

 

Zadania z zakresu odbioru  

odpadów komunalnych w Gminie 

Ciepłowody realizuje podmiot  

zewnętrzny – Związek Międzygminny 

Ślęza-Oława. Gmina Ciepłowody  

nie posiada przychodów z tego tytułu. 
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5.2 Wydatki Gospodarka wodno-ściekowa  
 

Na terenie Gminy Ciepłowody znaj-

dują się 4 ujęcia wody:  

 Dobrzenice - strefa zaopatrzenia: 

Ciepłowody, Dobrzenice, Cienko-

wice, Brochocin, Janówka, Tar-

gowica, Kobyla Głowa; 

 Stary Henryków – strefa zaopa-

trzenia: Stary Henryków i Wila-

mowice; 

 Piotrowice Polskie – strefa zaopa-

trzenia Piotrowice Polskie i Bald-

winowie; 

 Muszkowice – strefa zaopatrze-

nia: Muszkowice.   

Każde ujęcie jest dodatkowo wyposa-

żone w studnie awaryjną. Dla miesz-

kańców sołectwa Czesławice woda 

kupowana jest od ZWiK Ziębice, a dla 

sołectw Tomice, Koźmice oraz Kar-

czowice od Przedsiębiorstwa Wod-

Kan „Delfin” z Ząbkowic Śląskich.

 

W 2019 roku z ujęć pobrano łącznie  

79 138 m3 wody, z czego na poszczególnych ujęciach: 

Dobrzenice – 58 660 m3, 

Stary Henryków – 9 142 m3, 

Piotrowice Polskie – 6 590 m3, 

Muszkowice – 4 746 m3. 

 

 

Łączna ilość ścieków bytowych 

odprowadzonych na gminne oczysz-

czalnie ścieków w 2019 roku wynio-

sła 17 902,7 m3, z czego na poszcze-

gólne oczyszczalnie ścieków: 

 Koźmice – 6 514 m3, 

 Piotrowice Polskie – 5 158 m3, 

 Kobyla Głowa – 2 079 m3, 

 Karczowice – 845,7 m3, 

 Ciepłowody, ul. Spokojna – 748 m3, 

 Ciepłowody, ul. Ząbkowicka –  

2 431 m3, 

 Ciepłowody, ul. Boczna – 127 m3. 

 

5.3 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 

Zakład Budżetowy – Zakład  

Wodociągów i Kanalizacji w Ciepło-

wodach jest jednostką organizacyjną 

Gminy Ciepłowody i działa na pod-

stawie: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, 

 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, 

 uchwały Nr 35/VI/2003 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia  

30 kwietnia 2003 r. w sprawie 

utworzenia komunalnego  

zakładu budżetowego zmienionej  

 

uchwałą Nr 134/XXV/2005  

z dnia 30 marca 2005 r., 

 uchwałą Nr 204/XL/2006 z dnia 

24 października 2006 r. oraz 

uchwałą |Nr 14/II/2006 z dnia 

28 listopada 2006 r. 

 

Na dzień 31.12.2019 r. w Zakładzie 

było zatrudnionych 6 osób na pod-

stawie umowy o pracę. Kierownik 

oraz dwie osoby na stanowiskach 

administracyjnych - biurowych oraz 
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trzy osoby na stanowiskach robotni-

czych. W okresie od 2 maja do 1 li-

stopada 2019r. staż pracy w zakła-

dzie na stanowisku: monter sieci 

wodnych i kanalizacyjnych odby-

wała jedna osoba. Następnie, sto-

sownie do zawartego porozumienia  

z Powiatowym Urzędem Pracy  

została zatrudniona na umowę  

o pracę na okres 3 miesięcy w wy-

miarze 3/5 etatu. Zakład współpra-

cuje również z osobami na podstawie 

umów cywilnoprawnych, które zaj-

mują się: obsługą informatyczną za-

kładu, obsługą w zakresie bhp oraz 

inspektorem ochrony danych osobo-

wych, co wynika z wejścia w życie 

unijnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych w czerwcu 

2018r.  

Zakład jest również podmiotem, 

w którym osoby skazane wyrokiem 

Sądu odbywają nieodpłatne, kontro-

lowane prace na cele społeczne.  

W roku 2019 do odpracowania go-

dzin w Zakładzie Wodociągów i Ka-

nalizacji skierowanych zostało 8 

osób. Łącznie wszyscy skazani prze-

pracowali 682 godziny, wykonując 

prace społecznie użyteczne na rzecz  

zakładu i gminy. 

W 2019 roku zaplanowano 

przychody o łącznej kwocie 

621 769,04 zł, zrealizowano w łącz-

nej kwocie 623 013,41 zł tj. 100,20 % 

planu. Koszty wyniosły 637 844,42 

zł. 

Wynik finansowy Zakładu  

za 2019 rok wyniósł: minus  

20 654,53 zł. Strata jest finansowa-

nia przez zakład własny ze środków 

własnych. 

Stan środków na dzień 

31.12.2019 r. wyniósł 41 226,11 zł. 

 

5.4 Nowa taryfa  
 

Dnia 09.10.2019r. w Biuletynie In-

formacji Publicznej Państwowego Go-

spodarstwa Wodnego Wody Polskie 

została opublikowana decyzja Dyrek-

tora Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu w spra-

wie zatwierdzenia taryfy dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków na tere-

nie gminy Ciepłowody na okres 3 lat 

oraz skrócenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy do dnia wej-

ścia w życie nowej taryfy. Nowa  

taryfa weszła w życie od dnia 

16.10.2019 r. i będzie obowiązywać 

przez okres 3 lat. Przewiduje ona 

wyższe od dotychczasowych ceny za 

1m³ wody i ścieków o 9%, natomiast 

opłatę abonamentową za wodę wyż-

szą o 15%. Gmina dopłaca stosownie 

do podjętej uchwały do 1m³ wody – 

0,39 zł oraz do 1m³ ścieków – 1,49 zł. 

Nadal nie ma opłaty abonamentowej 

za odbiór ścieków. Pierwsza od paź-

dziernika 2013r. podwyżka podykto-

wana została wzrostem kosztów  

o charakterze inflacyjnym, m.in. 

usług, materiałów oraz opłat (w tym 

nowych) obciążających zakład. Mimo 

podwyżki ceny za dostawę wody i od-

prowadzanie ścieków w Gminie Cie-

płowody nadal należą do najniższych 

w porównaniu z ościennymi gmi-

nami. 
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Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki. 

W tabeli zostały uwzględnione dopłaty Gminy Ciepłowody do 1m³ wody i ścieków 

dla odbiorców usług. 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 
Cena  

netto / brutto 

Jed-

nostka 

miary 

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa domowe,  

Przemysłowi i poza przemysłowi  

odbiorcy usług oraz 

Gmina Ciepłowody za wodę 

pobraną na cele przeciwpoża-

rowe oraz do zraszania  

publicznych terenów zielonych. 

cena za 1m³ 

dostarczonej wody  
5,57/ 6,02 zł/m³ 

Stawka opłaty abonamentowej 

na odbiorcę w rozliczeniach w 

oparciu o wskazania wodomie-

rza głównego. 

Opłata abonamen-

towa 
5,50 / 5,94 

zł/mie-

siąc 

2. 
Woda gospodarcza na cele rol-

nicze.  

cena za 1m³ 

dostarczonej wody  
4,43 / 4,78 zł/m³ 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena  

netto / 

brutto 

Jed-

nostk

a 

miary 

1 2 3 4 5 

1. 

Gospodarstwa domowe,  

przemysłowi i poza przemy-

słowi  

odbiorcy usług.  

cena za 1 m³ 

odprowadzonych 

ścieków  

4,98 / 5,38 zł/m³ 

    

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki zastosowano 

podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej przepisami = 8%. 

 
5.5 Inwestycje z zakresu ochrony środowiska  
 
Wykaz zrealizowanych i rozliczonych inwestycji z zakresu ochrony środowiska  
w 2019 roku. 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
W roku budżetowym 2019 zawnioskowano o udzielenie i rozliczono 2 dotacje 

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wysokości  

8 000,00 zł. w ramach inwestycji zostały udzielone dotacje celowe na dofi-

nansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z założe-

niami przyjętymi Uchwałą 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia  

28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofi-

nansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Ciepłowody. 
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Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach  

mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody 
W ramach zadania zgodnie z podpisaną umową nr BGP.272.14.2018 zawartą 

w dniu 3 grudnia 2018 r. wykonawca JP Group Sp. z o. o. przeprowadził 

pełną procedurę pozyskania środków z dotacji dla mieszkańców gminy  

Ciepłowody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efek-

tywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym (3.3e – „Modernizacji systemów grzewczych i odnawialne 

źródła energii - zwalczenie emisji kominowej”). Dofinansowanie to pozwala 

na uzyskanie dotacji dla mieszkańców Gminy Ciepłowody w wysokości do 

85% i kwoty do 35 000,00 zł na likwidacje starych źródeł ciepła oraz zakup 

nowych pieców na pellet, instalacji ogrzewania centralnego i dodatkowo 

pomp ciepła oraz fotowoltaiki (solary). Zgodnie z umową w/w wniosek został 

złożony 30 kwietnia 2019 r. do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  

za pomocą systemu SNOW. Gmina otrzymała wnioskowane dofinansowanie, 

obecnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Całkowita war-

tość zadania wyniosła 20.794,00 zł. W 2019r. wykonawca otrzymał wyna-

grodzenie w kwocie 11 500,00 zł.  

 

Inwestycja w Muszkowicach pn. „modernizacja sieci wodo-

ciągowej wraz z przyłączami w Muszkowicach” 
W 2019 r. zaplanowano kwotę 13 000,00 zł. Wykonano w kwocie 5 666,09zł 

tj. 43,59 % planu. Zakończenie zadania jest planowane na 2020r. 
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6 Bezpieczeństwo Publiczne 
 

6.1 Wstęp

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,  

należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy  

z 5 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

6.2 Ochotnicza Straż Pożarna  
Na terenie gminy Ciepłowody 

funkcjonują 2 Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej: 

 Ochotnicza Straż Pożarna           

w Ciepłowodach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna               

w Dobrzenicach. 

Jednostki liczą łącznie 83 członków, 

w tym 54 w OSP Ciepłowody  

i 29 w OSP Dobrzenice. 

OSP Ciepłowody jest wpisana 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

Na 1139 pożary na terenie  

powiatu ząbkowickiego na terenie 

gminy Ciepłowody wystąpiło 50. OSP 

Ciepłowody brała udział w 47 akcjach 

ratowniczo gaśniczych, natomiast OSP 

Dobrzenice brało udział w 7 akcjach 

ratowniczo – gaśniczych. 

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2019 ROKU 

LP NAZWA PROJEKTU KWOTA  

INWESTYCJI 

KWOTA  

DOTACJI 

1. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W 

WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM”  

– OSP DOBRZENICE 

2 700, 00 zł 2 000, 00 zł 

2. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W 

WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM”  

– OSP CIEPŁOWODY 

4 406, 00 zł 4 000, 00 zł 

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2019 ROKU,  

W KTÓRYCH WSPÓŁUCZESTNICZYŁA GMINA CIEPŁOWODY 

LP NAZWA PROJEKTU KWOTA  

INWESTYCJI 

KWOTA  

DOTACJI 

1. „ZAKUP TORBY  

RATOWNICZEJ PSPR1 DLA  

OSP CIEPŁOWODY” 

Dofinansowanie 

w postaci torby 

ratowniczej 

OSP Ciepło-

wody oczekuje  

na decyzję  

w tej sprawie 

2. „WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK 

OCHOTNICZEJ STRAŻY  

POŻARNEJ W TERENÓW  

WIEJSKICH” 

15 620, 00 zł 15 620, 00 zł 

3. „MAŁY STRAŻAK OSP  

CIEPŁOWODY” 

11 462, 00 zł 10 315, 00 zł 

4. „MAŁY STRAŻAK OSP  

DOBRZENICE” 

10 942, 00 zł 9 847, 80 zł 
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DODATKOWE DOFINANSOWANIA UZYSKANE PRZEZ OSP  

W GMINIE CIEPŁOWODY W 2019 ROKU 

LP NAZWA PROJEKTU KWOTA INWESTYCJI KWOTA  

DOTACJI 

1. OSP CIEPŁOWODY  

– „POMOC TO MOC PZU” 

25 000, 00 zł 25 000, 00 zł 

2. OSP CIEPŁOWODY  

– KRAJOWY SYSTEM  

RATOWNICZO-GAŚNICZY 

8 000, 00 zł - plus 

wkład pracy strażaków 

OSP Ciepłowody  

na kwotę 8 000, 00 zł 

8 000, 00 zł 

3. OSP CIEPŁOWODY  

– „PROGRAM 5000 zł PLUS” 

10 130, 00 zł 10 000, 00 zł 

4. OSP DOBRZENICE  

– „PROGRAM 5000 zł PLUS” 

5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

 

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę  

100 569,75 zł, wydano 89 212,78,00 zł – 89%, w tym: 

 

 ekwiwalent pieniężny dla członków 

OSP za udział w działaniach ra-

towniczo-gaśniczych oraz szkole-

niach pożarniczych naliczany na 

podstawie Uchwały nr 93/XXI/16 

Rady Gminy z dnia 7 lipca 2016 r. 

10 571,70 zł, 

 konserwacja aparatów  

powietrznych i masek, naprawa  

samochodów i sprzętu strażackiego 

6216,97 zł.  

 

 

6.3 Policja 
W 2019 roku na terenie Gminy 

Ciepłowody dyżurowało dwóch dziel-

nicowych: 

 asp. sztab. Rafał Smela  

tel.: 797 306 479, 

 asp. sztab. Jarosław Kępka  

tel.: 513 922 815, 

którzy przyjmowali interesantów  

w każdy wtorek od godz. 9.00  

do 12.00; przy pl. Mickiewicza 2  

w Ciepłowodach. 

 

Rejony służbowe dzielnicowych,  

działających na terenie Gminy Ciepłowody 

 asp. sztab. Rafał Smela asp. sztab. Jarosław Kępka 

Nr rejonu  

pozamiejskiego 
9 20 

Skład rejonu 

Ciepłowody: ul. Ząbko-

wicka, Kolejowa, Ogrodowa, 

Polna, Dobrzenicka, 

Szkolna, Boczna, Osiedle, 

Sportowa, pl. Mickiewicza, 

Stawowa, miejscowości: 

Karczowice, Kobyla Głowa, 

Koźmice, Tomice 

Baldwinowice, Brochocim,  

Cienkowice, Czesławice,  

Dobrzenice, Jakubów,  

Janówka, Muszkowice,  

Piotrowice Polskie,  

Stary Henryków, Targowice,  

Wilamowice 
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6.4 Zdarzenia w 2019 roku 
 

Art. 178a § 1KK kierujący pojazdami mechanicznymi 3 

 

Włamania 3 

 

Kradzieże 6 

 

Wypadki drogowe 1 

 

Zniszczenia mienia 2 

 

Rozboje 0 

 

Bójka i pobicie 1 

 

Uszkodzenie ciała 1 

 

Przestępstwo narkotykowe 2 

 

Razem 19 

 

 

 

Wypadki, kolizje i zdarzenia drogowe na terenie Gminy Ciepłowody 

 

23 

Wypadki kolizje inne zdarzenia drogowe 

 

1 21 1 

 

 

Procedura Niebieskiej Karty prowadzona przez dzielnicowych 9 

Ilość sporządzonych Niebieskich Kart podczas 

interwencji Policji 
9 

Liczba odnotowanych interwencji Policji 230 

 

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY  

POWIATOWEJ POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu 

z budżetu gminy Ciepłowody przekazane zostały środki w wysokości 5.000,00 zł 

na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie 

zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji 

w Ząbkowicach Śl. W dniu 22 listopada 2019r. Komenda Wojewódzka Policji  

dokonała zakupu samochodu marki HYUNDAI. Całkowita wartość inwestycji  

wyniosła 96.740,00 zł. 
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7. Fundusze Sołeckie  
 
7.1 Wstęp  

 
Fundusz sołecki stanowią 

środki wyodrębnione z budżetu 

gminy (na podstawie ustawy  

21 lutego 2014 r. o funduszu sołec-

kim), zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie  

życia mieszkańców. Warunkiem 

przyznania w danym roku budżeto-

wym środków z funduszu sołeckiego 

(zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu 

sołeckim) jest złożenie do wójta  

(burmistrza, prezydenta miasta) 

przez sołectwo wniosku (do 30 wrze-

śnia roku poprzedzającego rok bu-

dżetowy, którego wniosek dotyczy). 

Wniosek taki musi zostać uchwalony 

przez zebranie wiejskie z inicjatywy 

sołtysa, rady sołeckiej lub co naj-

mniej 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa.

 

7.2 Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok  
 

Lp. SOŁECTWO 

ŚRODKI 

 FUNDUSZU 

PRZYPADAJĄCE  

NA SOŁECTWO 

NAZWA ZADANIA 

WYDATKI W RAMACH 

FUNDUSZU  

SOŁECKIEGO 

  Plan Wykonanie 

1. Baldwinowice 10 741,13 

Wykonanie  

ogrodzenia placu 

przy świetlicy  

wiejskiej 

10 341,13    10 341,13 

Imprezy  

okolicznościowe 
400,00    400,00 

 10 741,13    10 741,13 

2. Brochocin 10 261,29 

Utrzymanie zieleni 300,00    300,00 

Uzupełnienie oświe-

tlenia ulicznego 
9 300,00    9 300,00 

Imprezy  

okolicznościowe 
661,29    659,47 

 10 261,29    10 259,47 

3. Cienkowice 10 556,57 

Utrzymanie zieleni 1 200,00    1 153,51 

Imprezy  

okolicznościowe 
2 000,00    1 999,57 

Doposażenie placu 

zabaw 
7 356,57    7 356,57 

 10 556,57    10 509,65 

4. Ciepłowody 36 911,10 

Doposażenie  

OSP Ciepłowody 
2 500,00    2 500,00 

Wykonanie oświe-

tlenia ulicznego 
30 411,10    30 411,10 

Imprezy  

okolicznościowe 
4 000,00    4 000,00 

    36 911,10    36 911,10 
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5. Czesławice 9 375,42 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 000,00    1 000,00 

Doposażenie placu 

zabaw 
7 546,95    7 546,95 

Doposażenie  

świetlicy wiejskiej 
828,47    827,90 

 9 375,42    9 374,85 

6. Dobrzenice 15 465,75 

Doposażenie  

OSP Dobrzenice 
865,75    865,75 

Zakup tablic  

informacyjnych  
988,92    988,92 

Utrzymanie zieleni 600,00    600,00 

Zakup lamp  

solarnych (wykon. 

oświetlenia  

ulicznego) 

6 900,00    6 900,00 

Imprezy  

okolicznościowe 

998,08    998,08 

1 100,00    1 100,00 

Doposażenie  

świetlicy wiejskiej 
4 013,00    3 728,99 

 15 465,75    15 181,74 

7. Jakubów 9 486,15 

Utrzymanie zieleni 400,00    399,32 

Wykonanie altany 7 980,00    7 980,00 

Organizacja imprez 

okolicznościowych 
400,00    398,92 

Zakup farb do kon-

serwacji altany 
706,15    699,99 

 9 486,15    9 478,23 

8, Janówka 11 811,55 

Utrzymanie zieleni 311,55 311,54 

Imprezy  

okolicznościowe 
200,00    200,00 

Doposażenie placu 

zabaw 
7 546,95    7 546,95 

Doposażenie altany 3 753,05    3 753,03 

 11 811,55    11 811,52 

9. Karczowice 9 117,04 

Utrzymanie zieleni 1 700,00    1 698,48 

Imprezy  

okolicznościowe 
350,00    302,92 

Wyposażenie placu 

zabaw (altana) 
5 599,95    5 584,93 

Doposażenie altany 1 000,00    671,99 

Zakup paneli ogro-

dzeniowych 
467,09    457,00 

 9 117,04    8 715,32 
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10. Kobyla Głowa 11 774,64 

Konserwacja przy-

stanku autobusow. 
300,00    292,31 

Utrzymanie zieleni 600,00    596,53 

Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej 
7 374,64    7 366,53 

Imprezy  

okolicznościowe 

1 800,00    1 781,56 

200,00    200,00 

Konserwacja placu 

zabaw 
1 500,00    1 500,00 

 11 774,64    11 736,93 

11. Koźmice 12 069,93 

Przebudowa zbior-

nika retencyjnego  

w Koźmicach 

10 000,00    9 999,90 

Utrzymanie zieleni 1 000,00    733,12 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 069,93    1 069,93 

 12 069,93    11 802,95 

12. Muszkowice 14 912,08 

Utrzymanie zieleni 400,00 395,00 

Tablica ogłoszeń 1 700,00    1 596,97 

Budowa świetlicy 

wiejskiej, wykona-

nie ogrodzenia 

10 812,08    10 812,08 

Imprezy  

okolicznościowe 

1 200,00    1 183,89 

500,00    500,00 

Doposażenie placu 

zabaw 
300,00    296,06 

 14 912,08    14 784,00 

13. 
Piotrowice 

Polskie 
12 402,13 

Utrzymanie zieleni 202,13    202,13 

Remont świetlicy 

wiejskiej 
10 000,00    10 000,00 

Imprezy  

okolicznościowe 

1 100,00    1 100,00 

1 100,00    1 071,53 

 12 402,13    12 373,66 

14. 
Stary  

Henryków 
18 566,28 

Imprezy  

okolicznościowe 

2 100,00    2 099,91 

550,00    550,00 

Remont  

świetlicy wiejskiej 
15 916,28    15 916,28 

 18 566,28    18 566,19 

15. Targowica 13 214,17 

Utrzymanie zieleni 9 300,00    9 300,00 

Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej 
2 814,17    2 813,48 

Imprezy  

okolicznościowe 

900,00    881,38 

0,00    0,00 

Doposażenie palcu 

zabaw 
200,00    199,68 

 18 566,28    18 566,19 
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16. Tomice 9 744,53 

Imprezy  

okolicznościowe 
200,00    200,00 

Doposażenie placu 

zabaw 
8 815,60    8 815,60 

Utrzymanie zieleni 728,93    728,93 

 9 744,53    9 744,53 

17. Wilamowice 12 069,93 

Remont świetlicy 

wiejskiej  
10 069,93    10 069,93 

Imprezy  

okolicznościowe 

700,00    700,00 

200,00    200,00 

Utrzymanie zieleni 
800,00    707,00 

300,00    233,70 

 12 069,93    11 910,63 

  RAZEM 228 479,69   228479,69 227 096,44 

 

7.3 Inwestycje 
W ramach funduszu w 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje. 

 

Baldwinowice - zostało wykonane ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej realizowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego wsi na kwotę 10.341,13 zł.  

 

Cienkowice, Czesławice, Janówka i Tomice - został wykonane doposażenie  

istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na łączną kwotę 38.223,54 zł. 

 

Jakubów - wykonano drewnianą altanę wraz ze stołami i czterema ławkami.   

Inwestycja współfinansowana przez Gminę Ciepłowody oraz ze środków  

pochodzących z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 11.980,00 zł. 

 

Piotrowice Polskie – remont instalacji elektrycznej na „dużej sali” świetlicy  

wiejskiej oraz wykonanie instalacji odgromowej - 10.000,00 zł. 

 

Stary Henryków - wykonana została nowa instalacji elektryczna na sali świetlicy 

wiejskiej wraz z nowym oświetleniem i wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej. 

Zadanie finansowane z Budżetu Gminy i funduszu sołeckiego wsi - 23.000,00 zł.  

 

Koźmice - przebudowa zbiornika retencyjnego. W ramach zadania został wyko-

nany operat wodno-prawny na prace konserwacyjne przy zbiorniku retencyjnym 

wód opadowych zleceniem OŚRIS.2151.63.2019 na kwotę 3 335,00 zł oraz zaku-

piono płyty ażurowe do wyłożenia zbiornika zleceniem OŚRIS.2151.92.2019  

z dnia 11 grudnia 2019r. na kwotę 6 664,90 zł. Całość zadania zrealizowana  

z funduszu sołeckiego sołectwa Koźmice na kwotę 10 000,00 zł. Kolejny etap  

zadania jest zaplanowany w funduszu sołeckim sołectwa Koźmice na 2020 rok, 

który będzie polegał na wyczyszczeniu dna zbiornika ze szlamu oraz zanieczysz-

czeń i wzmocnienie boków zbiornika poprzez wyłożenie ich ażurowymi płytami 

betonowymi.



 

Załącznik nr 1 
do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  

Uzyskana wartość danego wskaźnika ze „Strategii Rozwoju Gminy  
Ciepłowody na lata 2015 – 2020” w 2019 roku 
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Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R] 
Wartość  

wskaźnika 

Obszar strategiczny: Środowisko i zasoby 

Liczba zrealizowanych wydarzeń/ projektów z zakresu  

turystyki aktywnej [R] 
2 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  

turystyki [R] 
150 

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych  

w zakresie dziedzictwa kulturowego i kultury [P] 
1 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  

w zakresie dziedzictwa kulturowego i kultury [R] 
50 

Obszar strategiczny: wysoka jakość infrastruktury i usług 

Liczba zrealizowanych projektów ochrony zdrowia,  

w tym profilaktyki, promocji i edukacji w zdrowiu [P] 
5 

Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych projektach 

ochrony zdrowia [R] 
324 

Liczba dzieci uczestniczących w zrealizowanych projektach 

ochrony zdrowia [R] 
212 

Liczba personelu medycznego uczestniczącego w zrealizowa-

nych projektach ochrony zdrowia [R] 
4 

Obszar strategiczny: Aktywność, współpraca, promocja 

Liczba projektów partnerskich zrealizowanych z udziałem  

organizacji pożytku publicznego [P] 
2 

Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych [P] 1 

Liczba wdrożonych narzędzi promocji [P] 4 

(na podstawie danych Referatu OŚRiS, GOKiP oraz SP ZOZ GO



 

Załącznik nr 2 
do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  

 Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy  
Ciepłowody w roku 2019 
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Lp. 
uchwała  

(numer oraz dzień) 
przedmiot uchwały 

stan  

wykonania  

(podać: 

uchwała  

wykonana/ 

w trakcie  

wykonywania)  

podmiot  

odpowie-

dzialny  

za wykonanie 

1. 

Uchwała nr 25/IV/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 
14 stycznia 2019r. 

w sprawie utworzenia 

Żłobka Gminnego  

w Ciepłowodach  

i ustalenia statutu żłobka 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

2. 

Uchwała nr 26/IV/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

14 stycznia 2019r. 

w sprawie ustalenia  
wysokości stawki jednost-

kowej dotacji przedmioto-

wej dla samorządowego  

zakładu budżetowego  

Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji  

w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje  

Referat FiP 

3. 

Uchwała nr 27/V/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie zmian  

w wieloletniej prognozie  
finansowej Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje  

Referat FiP 

4. 

Uchwała nr 28/V/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  

na 2019 r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

5. 

Uchwała nr 29/V/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie ustalenia  
wysokości oraz zasad  

wypłacania diet  

dla radnych 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

6. 

Uchwała nr 30/V/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie ustalenia  

zasad przyznawania  

i wysokości diet dla  
przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje  

Referat FiP 

7. 

Uchwała nr 31/V/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu na uchwałę 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzen-

nego obszaru położonego  

w południowej części wsi 
Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje  

Referat BGP 
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8. 

Uchwała nr 32/V/19  

Rady Gminy 

 Ciepłowody  
z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie zarządzenia  

wyborów do organów  

jednostek pomocniczych  
i rad sołeckich Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje  

Referat OR 

9. 

Uchwała Nr 33/V/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

25 stycznia 2019r. 

w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2019-2020 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

10. 

Uchwała nr 34/V/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie przyjęcia  

Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholo-

wych na terenie Gminy 

Ciepłowody na 2019r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje OPS 

11. 

Uchwała nr 35/V/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu  

Profilaktyki Przeciwdziała-
nia Narkomani na lata  

2019-2020 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje OPS 

12. 

Uchwała nr 36/V/19 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 stycznia 2019r. 

w sprawie przyjęcia Gmin-

nego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Ciepło-

wody na lata 2019-2021 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje OPS 

13. 

Uchwała nr 37/V/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie programu osło-

nowego w zakresie doży-
wiania "Pomoc Gminy  

w zakresie dożywiania"  

na lata 2019-2023 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje OPS 

14. 

Uchwała nr 38/V/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

zmieniająca uchwałę  

z dnia 6 czerwca 2017 

roku Rady Gminy Ciepło-

wody w sprawie szczegóło-

wych warunków przyzna-

wania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicz-

nymi, oraz szczegółowe wa-

runki częściowego lub cał-

kowitego zwolnienia od 

opłat, jak również tryb ich 

pobierania 
 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje OPS 

15. 

Uchwała nr 39/V/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 stycznia 2019r. 

w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

dla Gminy Ciepłowody  

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje OPS 
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16. 

Uchwała nr 40/V/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r 

Uchwała nr 40/V/19 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 

25 stycznia 2019r. w spra-
wie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie 

miejscowości Jakubów 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje  

Referat BGP 

17. 

Uchwała nr 41/V/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

25 stycznia 2019r. 

w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Samodziel-

nym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Gmin-

nym Ośrodku Zdrowia  

w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizacja  

SP ZOZ 

18. 

Uchwała Nr 42/V/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 
25 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia  

planów Rady Gminy  

i Komisji Rady Gminy  
na 2019 rok. 

WYKONANA 

Przewodniczący 

RG oraz  

Przewodniczący 

poszczególnych 
Komisji  

19. 

Uchwała nr 43/VI/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 lutego 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 

"Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie 

Gminy Ciepłowody  
w 2019 roku". 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje  

Referat OŚRiS 

20. 

Uchwała nr 44/VI/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

25 lutego 2019 r. 

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  

na 2019 rok. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje 

Referat FiP 

21. 

Uchwała nr 45/VII/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

25 marca 2019 r. 

w sprawie zmian  
w budżecie gminy  

na 2019 rok. 

WYKONANA 

Wójt Gminy  
Ciepłowody 

- realizuje 

Referat FiP 

22. 

Uchwała nr 46/VII/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 marca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie do  

Partnerstwa powołanego 

do realizacji projektu pn. 
"Modernizacja systemów 

grzewczych i odnawialne 

źródła energii w Gminie 

Ciepłowody i Gminie Zię-

bice - projekty grantowe 
dotyczące zwalczania  

emisji kominowej" 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat BGP 

23. 

Uchwała nr 47/VIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budże-

cie gminy na 2019 rok 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

24. 

Uchwała nr 48/VIII/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian w statu-

cie Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje  

SP ZOZ GOZ  
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25. 

Uchwała nr 49/IX/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia 

24 maja 2019 r. 

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  
na 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje  

Referat FiP 

26. 

Uchwała nr 50/IX/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 
24 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

Sprawozdania Finanso-

wego Samodzielnego  

Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w 

Ciepłowodach za 2018 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  
SP ZOZ GOZ 

27. 

Uchwała nr 51/IX/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 
24 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania  

finansowego Gminnej  

Biblioteki Publicznej  
w Ciepłowodach za 2018 r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje  

Gminna  

Biblioteka  
Publiczna 

28. 

Uchwała nr 52/IX/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

24 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia mak-

symalnej wysokości opłaty 
za wyżywienie i opłaty za 

pobyt dziecka w Żłobku 

gminnym w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje  

Żłobek Gminny 

29. 

Uchwała nr 53/X/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia  

Wójtowi Gminy Ciepłowody 

wotum zaufania 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

30. 

Uchwała nr 54/X/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wyko-

nania budżetu gminy  

Ciepłowody za 2018 rok 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

31. 

Uchwała nr 55/X/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia  

Wójtowi Gminy absoluto-

rium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

32. 

Uchwała nr 56/X/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań fi-

nansowych ze środków po-
chodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na sfinanso-

wanie zadania pod nazwą 

"Rozwój infrastruktury re-

kreacyjnej w Gminie Cie-

płowody poprzez stworze-
nie miejsca rekreacji dla 

mieszkańców i turystów" 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 
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33. 

Uchwała nr 57/X/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki na wyprzedzające 

finasowanie działań finan-
sowych ze środków pocho-

dzących z budżetu Unii 

Europejskiej na sfinanso-

wanie zadania pod nazwą 

"Budowa świetlicy wiejskiej  
w Muszkowicach" 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

34. 

Uchwała nr 58/X/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  

na 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

35. 

Uchwała nr 59/X/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania  

zespołu do spraw zaopinio-
wania kandydatów  

na ławników 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OR 

36. 

Uchwała nr 60/X/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie szczególnych  

zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad two-

rzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodaw-

czych oraz formalnych wy-

mogów, jakim muszą odpo-

wiadać składane projekty 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy  

oraz Wójt 
Gminy  

Ciepłowody  

 

37. 

Uchwała nr 61/X/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie rozszerzenia  

zasięgu nazwy ulicy  

Spokojna położonej  
w miejscowości Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizuje  
Referat OŚRiS 

38. 

Uchwała nr 62/X/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody 

- realizuje  

Referat OŚRiS 

39. 

Uchwała nr 63/X/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Ko-

misji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

- Gminnego Ośrodka Zdro-

wia w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizuje  

Referat OR 

40. 

Uchwała nr 64/XI/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela do Rady 

Społecznej przy Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Pomoc 

Doraźna w Ząbkowicach 

Śląskich 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody  
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41. 

Uchwała nr 65/XI/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia 

obowiązującego od dnia  

1 września 2019 r. planu 
sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Ciepło-

wody oraz określenia  

granic ich obwodów 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

 

42. 

Uchwała nr 66/XI/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian  
w budżecie 

gminy na 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gmin 
Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

43. 

Uchwała nr 67/XII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
25 września 2019 r. 

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  

na 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gmin 

Ciepłowody  

- realizuje  
Referat FiP 

44. 

Uchwała nr 68/XII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 września 2019 r. 

w sprawie wyboru  

ławników do Sądu  

Rejonowego  

w Ząbkowicach Śl. 

WYKONANA 

Rada Gminy  

Ciepłowody 

- realizuje  

Referat OR 

45. 

Uchwała nr 69/XII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 września 2019 r. 

 w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania do-

datków oraz innych skład-

ników wynagrodzenia nau-

czycielom zatrudnionym  
w szkołach, dla których or-

ganem prowadzącym jest 

Gmina Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gmin 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat OR 

46. 

Uchwała nr 70/XIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
28 października 2019 r. 

w sprawie przeprowadze-

nia wyborów uzupełniają-

cych Sołtysa sołectwa  

Kobyla Głowa 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat OR 

47. 

Uchwała nr 71/XIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  
nr 25/VI/19 Rady Gminy 

Ciepłowody w sprawie 

utworzenia Żłobka Gmin-

nego w Ciepłowodach  

i ustalenia statutu żłobka 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizacja  

Żłobek Gminny 

48. 

Uchwała nr 72/XIII/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia mak-
symalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie i opłaty za 

pobyt dziecka w Żłobku 

gminnym w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizacja  

Żłobek Gminny  

49. 

Uchwała nr 73/XIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

28 października 2019 r. 

w sprawie dopłat 

do taryf za dostarczanie 

wody i odprowadzanie ście-
ków oraz udzielenia dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizacja  

ZWiK  
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Wodociągów i Kanalizacji  

w Ciepłowodach 

50. 

Uchwała nr 74/XIII/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

28 października 2019 r. 

w sprawie zmian 
w budżecie gminy  

na 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje  

Referat FiP 

 

51. 

Uchwała nr 75/XIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
28 października 2019 r. 

w sprawie określenia  

stawek podatku  

od nieruchomości i zwol-

nień w tym podatku 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

52. 

Uchwała nr 76/XIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 października 2019 r. 

w sprawie określenia wyso-

kości stawek podatku  

od środków transporto-

wych i zwolnień  

w tym podatku 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

53. 

Uchwała nr 77/XIII/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

28 października 2019 r. 

w sprawie określenia  

wysokości opłaty targowej 
na terenie gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje  

Referat OŚRiS 

54. 

Uchwała nr 78/XIII/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
28 października 2019 r. 

w sprawie zmian w wielo-

letniej prognozie finanso-

wej Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

55. 

Uchwała nr 79/XIV/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody 

z dnia  

25 listopada 2019 r.  

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  

na 2019 rok 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

56. 

Uchwała nr 80/XIV/19 

Rady Gminy 
Ciepłowody  

z dnia  

25 listopada 2019 r. 

w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków stano-

wiących dochody budżetu 
Gminy Ciepłowody za po-

mocą innego instrumentu 

płatniczego 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje  

Referat FiP 

57. 

Uchwała nr 81/XIV/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

25 listopada 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności  

Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków  

w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizacja ZSP  

58. 

Uchwała nr 82/XV/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

16 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy 

Ciepłowody  

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

59. 

Uchwała nr 83/XV/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

16 grudnia 2019 r. 

w sprawie budżetu gminy  

na 2020 rok 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 
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60. 

Uchwała nr 84/XV/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

16 grudnia 2019 r. 

w sprawie Programu 

współpracy Gminy Ciepło-

wody z organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 

2020 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat OŚRiS 

61. 

Uchwała nr 85/XV/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany  

Statutu Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat OR 

62. 

Uchwała nr 86/XV/19  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia 

16 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki  
paliwa w Gminie Ciepło-

wody, w roku szkolnym 

2019/2020 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje  

Referat OR 

63. 

Uchwała nr 87/XVI/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian  

w budżecie gminy  

na 2019 rok. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat FiP 

64. 

Uchwała nr 88/XVI/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
30 grudnia 2019 r. 

w sprawie wystąpienia 

Gminy Ciepłowody z Kla-

stra Energii Odnawialnej 
Ziemi Ząbkowickiej 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  
Referat BGP 

65. 

Uchwała nr 89/XVI/19  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  

nr 143/XXXII/17 z dnia  

6 czerwca 2017 roku Rady 

Gminy Ciepłowody w spra-

wie szczegółowych warun-
ków przyznawania i od-

płatności za usługi opie-

kuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłą-

czeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psy-

chicznymi, oraz szczegó-

łowe warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również tryb 
ich pobierania. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje OPS  

 

66. 

 

Uchwała nr 90/XVI/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę  
nr 217/XLVII/18 w spra-

wie ustalenia szczegóło-

wych zasad ponoszenia  

odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia - 
schroniskach dla osób  

bezdomnych. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje OPS  
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67. 

Uchwała nr 91/XVI/19  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia  

wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z bu-

dową, przebudową, remon-

tem, utrzymaniem i 

ochroną dróg, dla których 

zarządcą jest Gmina  
Ciepłowody. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  

Referat BGP 
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Dział Rozdz. § 

Realizacja inwestycji  

finansowanych z budżetu 

w 2019r. 

Plan Wykonanie  % 

010     Rolnictwo i łowiectwo 71 500,00 50 000,00 70 

  01010   
Infrastruktura wodocią-

gowa i sanitaryjna wsi 
71 500,00 50 000,00 70 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jed-

nostek budżetowych 
63 500,00 42 000,00 66 

      

Opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-

wej budowy kanalizacji  

sanitarnej w miejscowo-

ściach Ciepłowody oraz 

Dobrzenice 

63 500,00 42 000,00 66 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu 

na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów reali-

zacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

8 000,00 8 000,00 100 

      

Dotacja celowa na  
dofinansowanie kosztów 

budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

8 000,00 8 000,00 100 

600     Transport i łączność 846 500,00 845 771,00 100 

  60016   Drogi publiczne gminne 46 500,00 46 500,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
46 500,00 46 500,00 100 

      

Opracowanie dokumenta-

cji projektowo-kosztoryso-

wej przebudowy i remon-
tów dróg gminnych wraz  

z infrastrukturą towarzy-

szącą w Ciepłowodach 

46 500,00 46 500,00 100 

  60017   Drogi wewnętrzne 800 000,00 799 271,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jed-

nostek budżetowych 
800 000,00 799 271,00 100 

      
Remont drogi gminnej  

w Ciepłowodach  
800 000,00 799 271,00 100 

710     Działalność usługowa 3 172,00 3 172,00 100 

  71012   
Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii 
3 172,00 3 172,00 100 

    6620 

Dotacje celowe przekazane 

dla powiatu na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne rea-

lizowane na podstawie po-

rozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

3 172,00 3 172,00 100 

      
Modernizacja bazy sprzę-

towej i oprogramowania 
3 172,00 3 172,00 100 
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bazodanowego w Powiato-

wym Ośrodku dokumenta-

cji Geodezyjnej i Kartogra-

ficznej 

750     Administracja publiczna 45 000,00 44 999,00 100 

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast  
na prawach powiatu) 

45 000,00 44 999,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
30 000,00 30 000,00 100 

      

Zakup pieca grzewczego  

do budynku Urzędu 

Gminy wraz z montażem 

30 000,00 30 000,00 100 

    6060 

Wydatki na zakupy  

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

15 000,00 14 999,00 100 

      
Informatyzacja Urzędu 
Gminy w Ciepłowodach 

15 000,00 14 999,00 100 

754     

Bezpieczeństwo  

publiczne  

i ochrona  

przeciwpożarowa 

5 000,00 5 000,00 100 

  

75405   Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100 

  

6170 

Wpłaty jednostek na  

państwowy fundusz celowy 

na finansowanie lub  
dofinansowanie zadań  

inwestycyjnych 

5 000,00 5 000,00 100 

  

Zakup samochodu  

osobowego oznakowanego 

dla Komendy Powiatowej 

Policji w Ząbkowicach Śl. 

5 000,00 5 000,00 100 

855     Rodzina 247 145,00 247 043,00 100 

  85505   
Tworzenie  

i funkcjonowanie żłobków 
247 145,00 247 043,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne  
jednostek budżetowych 

247 145,00 247 043,00 100 

      

Opracowanie dokumenta-

cji projektowo-kosztoryso-

wej wraz z przebudową  

i adaptacją części  

budynku ZSP  

w Ciepłowodach na żłobek 

247 145,00 247 043,00 100 

900     
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

144 496,00 144 396,00 100 

  90001   
Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód 
10 000,00 10 000,00 100 

  

  

6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
10 000,00 10 000,00 100 

    
Przebudowa zbiornika  

retencyjnego w Koźmicach 
10 000,00 10 000,00 100 

  90005   
Ochrona powietrza  

atmosferycznego i klimatu 
11 500,00 11 500,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne  
jednostek budżetowych 

11 500,00 11 500,00 100 
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Modernizacja systemów 

grzewczych w budynkach  

i lokalach mieszkalnych 

na terenie Gminy  

Ciepłowody  

11 500,00 11 500,00 100 

90015   
Wydatki inwestycyjne  
jednostek budżetowych 

100 996,00 100 996,00 100 

  

6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
100 996,00 100 996,00 100 

  
Wykonanie oświetlenia 

ulicznego 
100 996,00 100 996,00 100 

90095   Pozostała działalność 22 000,00 21 900,00 100 

  

6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
22 000,00 21 900,00 100 

  

Remont schodów  

zewnętrznych  
w Dobrzenicach 

22 000,00 21 900,00 100 

921     
Kultura i ochrona dzie-

dzictwa narodowego 
651 842,00 645 651,00 99 

  92109   
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
651 842,00 88 376,00 14 

    6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
94 567,00 88 376,00 93 

      

Wykonanie ogrodzenia 

przy świetlicy  
w Baldwinowicach 

11 051,00 11 050,00 100 

      
Remont świetlicy  

w Piotrowicach Polskich 
10 000,00 10 000,00 100 

      
Remont świetlicy  

w Starym Henrykowie 
23 001,00 23 000,00 100 

    

  
Budowa świetlicy wiejskiej 

w Muszkowicach 
50 515,00 44 326,00 88 

6057 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
354 594,00 354 594,00 100 

  
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Muszkowicach 

354 594,00 354 594,00 100 

6059 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
202 681,00 202 681,00 100 

  
Budowa świetlicy wiejskiej 

w Muszkowicach 
202 681,00 202 681,00 100 

Budowa świetlicy wiejskiej  

w Muszkowicach 
607 790,00 601 601,00 99 

926     Kultura fizyczna 456 939,00 456 935,00 100 

  92695   Pozostała działalność 456 939,00 456 935,00 100 

  

  

6050 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
163 380,00 163 377,00 100 

    
Doposażenie placu zabaw 

w Cienkowicach 
15 300,00 15 298,00 100 

    

Rozwój infrastruktury  
rekreacyjnej w Gminie  

Ciepłowody poprzez  

stworzenie miejsca rekrea-

cji dla mieszkańców  

i turystów 

148 080,00 148 079,00 100 
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6057 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
186 791,00 186 791,00 100 

  

Rozwój infrastruktury  

rekreacyjnej w Gminie  

Ciepłowody poprzez  

stworzenie miejsca rekrea-
cji dla mieszkańców  

i turystów 

186 791,00 186 791,00 100 

6059 
Wydatki inwestycyjne  

jednostek budżetowych 
106 768,00 106 767,00 100 

  

Rozwój infrastruktury  

rekreacyjnej w Gminie  

Ciepłowody poprzez  
stworzenie miejsca  

rekreacji dla mieszkańców  

i turystów 

106 768,00 106 767,00 100 

Rozwój infrastruktury  

rekreacyjnej w Gminie  

Ciepłowody poprzez stworzenie 

miejsca rekreacji  
dla mieszkańców i turystów 

441 639,00 441 637,00 100 

Razem: 2.471.594,00 2.442.967,00 99 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Ciepłowody  

ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody 

tel. 74 810 35 56 

sekretariat@cieplowod

 


