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Wstęp

Szanowni Państwo,
stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przedkładam „Raport o stanie Gminy Siechnice za 2020 rok”. Dokument przedstawia
najważniejsze działania podejmowane w Gminie Siechnice w roku 2020.
Ubiegły rok był dla Naszej lokalnej społeczności okresem próby i mierzenia się z nowymi
wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia wywołane
epidemią koronawirusa. Postawieni zostaliśmy w nowej, nieznanej dotychczas sytuacji.
Paraliż dotknął wszystkie dziedziny życia, zakłócając naturalny bieg spraw i weryfikując
zaplanowane przedsięwzięcia. Zamknięte zostały placówki oświatowe, urzędy, instytucje
kultury, obiekty sportowe. Skutki pandemii odczuło wiele branż, w tym w szczególności
branża hotelarska, gastronomiczna, rozrywkowa i sportowo-rekreacyjna.
Mimo trudności Gmina realizowała swoje zadania w każdym obszarze. Prowadzono
projekty, inwestycje, przeprowadzano remonty i obsługiwano obywateli. Przybyło ścieżek
rowerowych, miejsc służących rekreacji, wzrosła estetyka placów zabaw i zieleni miejskiej,
nastąpił rozwój infrastruktury technicznej w budynkach szkolnych, przedszkolnych
i obiektach sportowych. Realizowano inwestycje drogowe wprowadzając unowocześnienia
komunikacyjne i oświetleniowe. Nie zatrzymaliśmy się w realizacji wyznaczonych celów,
oferując pomoc i wsparcie lokalnej społeczności.
Wspólnie z Radą Miejską w Siechnicach i zespołem oddanych Gminie pracowników Urzędu
Miejskiego w Siechnicach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury realizuję zadania,
które mają na celu poprawę życia Mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny. Obserwując jak na
przestrzeni lat rozwinęła się Gmina, a przede wszystkim miejscowa społeczność, która
w niezwykły sposób godzi tradycję z energią młodości, z dumą stwierdzam, że Gmina
Siechnice jest wyjątkowym miejscem wyjątkowych ludzi, którzy zasługują na nieustanną
pracę i wytrwałość w podejmowanych działaniach.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Mieszkańców Gminy Siechnice,
do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad Raportem.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Siechnic
Milan Ušák
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SIECHNICE
1. Informacje ogólne o gminie
Gmina Siechnice jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie wrocławskim, we
wschodniej części województwa dolnośląskiego. Obszar gminy wynosi 9 871 ha, w tym
1 563 ha zajmuje miasto, a 8 308 ha obszar wiejski. Gmina Siechnice graniczy z miastem
Wrocław (od północnego zachodu), Gminą Czernica (od północnego wschodu), Gminą
Kobierzyce (od zachodu), Gminą Żórawina (od południowego zachodu i od południa),
Gminą Domaniów (od południa) oraz Gminą Oława (od południowego wschodu i od
południa).
Mapa 1. Położenie gminy w powiecie wrocławskim

Źródło: http://www.powiatwroclawski.pl/

Sieć osadniczą Gminy Siechnice tworzą miasto
miejscowości, zgrupowane w 15 sołectw i 3 osiedla:
1. miasto Siechnice
2. sołectwo Biestrzyków – Radomierzyce,
3. sołectwo Bogusławice,
4. sołectwo Groblice – Durok,
5. sołectwo Grodziszów,
6. sołectwo Iwiny,

Siechnice

oraz

pozostałe
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7. sołectwo Kotowice,
8. sołectwo Łukaszowice,
9. sołectwo Mokry Dwór,
10. sołectwo Ozorzyce,
11. sołectwo Smardzów,
12. sołectwo Sulimów,
13. sołectwo Sulęcin – Szostakowice,
14. sołectwo Trestno – Blizanowice,
15. sołectwo Zacharzyce,
16. sołectwo Zębice,
17. osiedle Radwanice,
18. osiedle Święta Katarzyna,
19. osiedle Żerniki Wrocławskie.
Przez teren Gminy przebiegają główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94
(Wrocław-Kraków), droga wojewódzka nr 395 (Wrocław-Strzelin), wschodnia obwodnica
Wrocławia (Łany-Siechnice-Iwiny) oraz trzy linie kolejowe (E-30, nr 276, nr 277).
Mapa 2. Mapa Gminy Siechnice

Źródło: http://siechnice.gmina.pl

W ujęciu geograficznym Gmina Siechnice leży na Nizinie Śląskiej, będącej rozległą
równiną znajdującą się w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach. Obszar
Gminy należy do dwóch mezoregionów – Równiny Wrocławskiej i Pradoliny Wrocławskiej,
części składowych Niziny Śląskiej. Gmina Siechnice leży również na obszarze Równiny
Kąckiej. Jest to w przeważającej części urodzajna kraina rolnicza powstała na żyznych
glebach próchnicznych wytworzonych na utworach lessowych.
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Przez teren gminy przepływają trzy rzeki. Największą z nich jest Odra, która stanowi
północno-wschodnią, naturalną granicę gminy. Długość odcinka Odry przepływający przez
Gminę Siechnice wynosi 14,5 km. Gmina w całości należy do dorzecza tej rzeki. Pozostałe
dwie rzeki gminy to: Oława (długość w granicach gminy – 12 km) i Szalona, zwana też
Zieloną (długość w granicach gminy – 10,8 km).

Rzeka Odra w okolicach miejscowości Trestno (źródło fotografii: UM w Siechnicach)

Od XIX w. rzeka Oława wraz z Odrą stanowią źródło wody pitnej dla miasta
Wrocławia. W związku z tym zagospodarowano teren ponad 1000 hektarów, leżących
obecnie w dużej części na terenie Gminy Siechnice. Wybudowano 63 stawy wraz
z łączącymi je kanałami. Jest to obszar zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego. Dzięki
temu na tym terenie panują idealne warunki dla rozwoju fauny i flory. Tereny wodonośne
zwane potocznie „zielonymi płucami Wrocławia” są niezwykle cenne przyrodniczo.

Tereny wodonośne w okolicach miasta Siechnice (źródło fotografii: UM w Siechnicach)
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Dowodem na wyjątkowość obszaru gminy jest włączenie części terenu Gminy
Siechnice do obszarów Natury 2000, czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów
Chronionych, której podstawowym celem jest zachowanie wszystkich zagrożonych
i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz
z towarzyszącą im fauną i florą.

Lasy siechnicko-kotowickie, Gmina Siechnice (źródło fotografii: UM w Siechnicach)

Głównymi atutami położenia gminy jest sąsiedztwo z Wrocławiem, które zaspokaja
potrzeby mieszkańców, względem niezbędnych usług i ułatwia wszelkie sprawy związane
z transportem, obsługą bankową, opieką zdrowotną, szkolnictwem czy kulturą.
Zainteresowanie terenami gminy widać w każdym obszarze. Cztery największe
miejscowości gminy to: Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie skupiają ponad 70% ludności. W tych miejscowościach najlepiej rozwinięta jest
infrastruktura techniczna i społeczna.
2. Demografia
Stan ludności według danych z gminnej ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2020
roku wynosił 22 686 osób, w tym 8 196 osób zamieszkiwało miasto Siechnice,
a pozostałe 14 490 osób obszary wiejskie. Stanu ludności w Gminie w roku 2020
w porównaniu do roku 2019, w którym to roku liczba stałych mieszkańców wynosiła
21 706 osób, wzrósł o 980 osób. Odpowiednio, według danych Głównego Urzędu
Statystycznego – liczba ludności w Gminie Siechnice na dzień 31 grudnia 2020 roku
wyniosła 22 686 osób, w tym 8 196 zamieszkiwało miasto Siechnice, a pozostałe 14 490
osób obszary wiejskie.
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Liczba stałych mieszkańców w Gminie Siechnice w latach
2017-2020 (na podstawie meldunku, stan na dzień
31.12.2020 r., źródło danych: UM w Siechnicach)
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Statystyka ludności według płci na dzień 31 grudnia 2020 roku (na podstawie
danych meldunkowych, źródło danych: UM w Siechnicach)
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WYKAZ LUDNOŚCI W POSZCZEGOLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
GMINY - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU (na
podstawie danych meldunkowych, źródło danych: UM w
Siechnicach)
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Powyższe dane dowodzą, że Gmina Siechnice jest bardzo atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania. Mieszkańcy doceniają bogate zaplecze infrastruktury społecznej, w tym
między innymi placówki edukacyjne, ośrodki zdrowia, komisariat policji, trzy jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej, placówki Poczty Polskiej, sieć bibliotek oraz świetlic wiejskich.
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Ponadto przedsiębiorcy zapewniają dostęp do rozmaitych usług: bankowych,
ubezpieczeniowych, księgowych, zdrowotnych, pielęgnacyjnych i handlowych.
LICZBA URODZEŃ W GMINIE SIECHNICE Z PODZIAŁEM NA
PŁEĆ W LATACH 2018-2020 (źródło danych: Urząd Stanu
Cywilnego w Siechnicach)
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LICZBA ZGONÓW W GMINIE SIECHNICE Z PODZIAŁEM NA
PŁEĆ W LATACH 2018-2020 (źródło danych: Urząd Stanu
Cywilnego w Siechnicach)
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3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Aktywizacją lokalnego rynku na terenie Gminy Siechnice zajmuje się Powiatowy
Urząd Pracy we Wrocławiu. Stopa bezrobocia w Powiecie Wrocławskim na dzień 31 grudnia
2020 roku wynosiła 2,3% i zwiększyła się w porównaniu do 2019 roku o 0,7%.
Powiat Wrocławski zajmuje czwarte miejsce w kraju wśród powiatów z najniższą
stopą bezrobocia.
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W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu zarejestrowanych było
15 143 osób bezrobotnych, w tym 2 336 osób z Powiatu Wrocławskiego, natomiast
wyrejestrowało się 11 465 osób , w tym z Powiatu Wrocławskiego 1 784 osób.

9.

10.

ogółem
w rej. PUP

8.

niepełnosprawni

7.

poszukujący pracy
ogółem
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bez kwalifikacji
zawodowych

5.

absolwenci*
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1.
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Gmina/
Powiat

liczba bezrobotnych
ogółem

Z kolumny 2.

bezrobotni z prawem
do zasiłku

Struktura bezrobocia w Gminach Powiatu Wrocławskiego w 2020 roku (źródło
danych: Sprawozdanie z PUP we Wrocławiu za 2020 rok)
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* - do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

Do instrumentów rynku pracy należy zaliczyć między innymi prace interwencyjne,
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, dofinansowanie
działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, organizowanie staży i szkoleń,
dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia. Wykorzystano je poprzez
skierowanie tych instrumentów do 136 osób, wśród których 48 osób rozpoczęło działalność
w ramach uzyskanego jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej.
W roku 2020 z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii działania Powiatowego Urzędu
Pracy w przeważającej większości zostały skierowane na pomoc pracodawcom
i przedsiębiorcom w ramach działań tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Usługi wspierające
prowadzenie działalności gospodarczej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem –
przykładem jest niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, z której skorzystały
do końca 2020 roku – 56 263 podmioty. Przy rozpatrywaniu wniosków o pożyczki padło
kilka rekordów: 8 maja 2020 roku wpłynęło – 2 961 wniosków o pożyczkę, 2 czerwca 2020
roku rozpatrzono – 3 030 wniosków, 4 czerwca 2020 roku podpisano 2 026 umowy
z pożyczkobiorcami, tego samego dnia przelano na konto wnioskodawców łącznie
11 019 350,00 zł.
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Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach
tzw. Tarczy Antykryzysowej
Usługa
Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od nich składek na ubezpieczenie społeczne
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców
Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla
samozatrudnienia
Niskooprocentowana pożyczka FP dla
mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji
pozarządowych
Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od nich składek na ubezpieczenie społeczne
dla organizacji pozarządowych oraz
kościelnych osób prawnych i ich jednostek
organizacyjnych
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
mikro i makro przedsiębiorcy z określonym
PKD

Liczba osób lub
podmiotów objętych
wsparciem
19 402 osoby

Wypłacone środki
w tysiącach
złotych
75 995,30

2 316 podmioty
7 096

39 211,80

56 263

280 917,70

485 osób

1 771

46 podmiotów
15

75,00

W 2020 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zarejestrowanych było 2 496 wpisów przedsiębiorców, których głównym miejscem
prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest Gmina Siechnice. To o 144
wpisów więcej niż w 2019 roku.
Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Siechnice w latach 2018-2020 według stanu na
dzień 31.12.2020 r. (źrodło danych: Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej)

3000
2353

2500
2000

2496

2015

1500
1000
500
0
2018

2019

2020
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III. INFORMACJE FINANSOWE
1. Stan finansów Gminy Siechnice
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

Dochody
ogółem
Dochody
własne

rok 2015

rok 2016

Dynamika
wzrostu w
latach
20162015 - %

rok 2017

Dynamika
wzrostu w
latach
20172016 - %

rok 2018

Dynamika
wzrostu w
latach
20182017 - %

rok 2019

Dynamika
wzrostu w
latach
20192018 - %

rok 2020

Dynamika
wzrostu w
latach
2020-2019
-%

90 732 079,75

94 596 460,08

104,26%

104 653 627,52

110,63%

120 970 891,34

115,59%

146 592 471,26

121,18%

180 470 471,10

123,11%

67 059 129,86

64 271 526,87

95,84%

68 102 156,80

105,96%

80 308 540,70

117,92%

89 882 305,52

111,92%

91 468 693,90

101,76%

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

91 468 693,90 (50,68 %)

ROK 2020

180 470 471,10
89 882 305,52 (61,31 %)

ROK 2019

146 592 471,26
80 308 540,70 ( 66,39 %)

ROK 2018

120 970 891,34
68 102 156,80 ( 65,07 %)

ROK 2017

104 653 627,52
64 271 526,87 ( 67,94 %)

ROK 2016

94 596 460,08
67 059 129,86 ( 73,91 %)

ROK 2015

90 732 079,75
0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

Dochody własne

120 000 000,00

140 000 000,00

160 000 000,00

180 000 000,00

200 000 000,00

Dochody ogółem

13

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem

Wydatki
ogółem
Bieżące
Majątkowe

rok 2015

rok 2016

88 611 63
2,48
60 668 73
1,75
27 942 90
0,73

94 500 73
0,12
80 519 99
1,48
13 980 73
8,64

Dynamika
wzrostu w
latach
2016-2015
-%

rok 2017

Dynamika
wzrostu w
latach 20172016 - %

rok 2018

Dynamika
wzrostu w
latach 20182017 - %

106,65%

108 555 138,99

132,72%
50,03%

rok 2019

Dynamika
wzrostu w
latach 20192018 - %

rok 2020

Dynamika
wzrostu w
latach 20202019 - %

114,87%

125 118 867,11

115,26%

145 023 816,29

115,91%

178 140 755,74

122,84%

89 817 630,21

111,55%

102 077 837,49

113,65%

125 356 788,08

122,81%

146 205 815,01

116,63%

18 737 508,78

134,02%

23 041 029,62

122,97%

19 667 028,21

85,36%

31 934 940,73

162,38%

Udział wydatków bieżących i majatkowych w wydatkach ogółem
31 934 940,73 (17,93%)

rok 2020

146 205 815,01 (82,07%)
178 140 755,74
19 667 028,21 (13,56%)

rok 2019

125 356 788,08 (86,44%)
145 023 816,29
23 041 029,62 (18,42%)

rok 2018

102 077 837,49 (81,58%)
125 118 867,11
18 737 508,78 (17,26%)

rok 2017

89 817 630,21 (82,74%)
108 555 138,99
13 980 738,64 (14,80%)

rok 2016

80 519 991,48 (85,20%)
94 500 730,12
27 942 900,73 (31,53%)

rok 2015

60 668 731,75 (68,47%)
88 611 632,48
0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

140 000 000,00

160 000 000,00

180 000 000,00

200 000 000,00

Majątkowe

rok 2015
27 942 900,73

rok 2016
13 980 738,64

rok 2017
18 737 508,78

rok 2018
23 041 029,62

rok 2019
19 667 028,21

rok 2020
31 934 940,73

Bieżące

60 668 731,75

80 519 991,48

89 817 630,21

102 077 837,49

125 356 788,08

146 205 815,01

Wydatki ogółem

88 611 632,48

94 500 730,12

108 555 138,99

125 118 867,11

145 023 816,29

178 140 755,74

14

ŚREDNI DOCHÓD Z PIT W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG
MIEJSCOWOŚCI W 2020 ROKU

1

1
Biestrzyków

2
424

Średni dochód z PIT
w przeliczeniu na miejscowość
w 2020 roku
3
804 303,39 zł

2

Blizanowice

58

110 022,63 zł

3

Bogusławice

166

314 892,36 zł

4

Durok

14

26 557,19 zł

5

Groblice

1 037

1 967 128,80 zł

6

Grodziszów

99

187 797,25 zł

7

Iwiny

1 692

3 209 625,77 zł

8

Kotowice

759

1 439 778,94 zł

9

Łukaszowice

186

352 831,20 zł

10

Mokry Dwór

281

533 040,69 zł

11

Ozorzyce

221

419 224,17 zł

12

Radomierzyce

260

493 204,91 zł

13

Radwanice

3 284

6 229 557,35 zł

14

Siechnice

8 196

15 547 336,19 zł

15

Smardzów

306

580 464,24 zł

16

Sulęcin

99

187 797,25 zł

17

Sulimów

236

447 678,30 zł

18

Szostakowice

30

56 908,26 zł

19

Święta Katarzyna

2 586

4 905 491,87 zł

20

Trestno

105

199 178,90 zł

21

Zacharzyce

287

544 422,34 zł

22

Zębice
Żerniki
Wrocławskie

439

832 757,51 zł

1 921

3 644 025,48 zł

22 686

43 034 025,00 zł

L.p.

23
24

Miejscowość

RAZEM

Liczba mieszkańców
w 2020 roku

Dochody z PIT w 2020 roku wyniosły 43 034 025,00 zł
*Średnia dochodów z PIT
na 1 mieszkańca =

1 896,94 zł

* z uwagi na trudność określenia struktury dochodów oraz struktury zatrudnienia
i ewentualnych ulg podatkowych, obliczono przyjmując prosty podział kwoty otrzymanego
udziału w PIT za 2021 r. na 1 mieszkańca
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8000 000,00 zł

6000 000,00 zł

4000 000,00 zł

2000 000,00 zł

10000 000,00 zł

12000 000,00 zł

14000 000,00 zł

3 644 025,48 zł

832 757,51 zł

544 422,34 zł

199 178,90 zł

4 905 491,87 zł

56 908,26 zł

447 678,30 zł

187 797,25 zł

580 464,24 zł

15 547 336,19 zł

16000 000,00 zł

6 229 557,35 zł

493 204,91 zł

419 224,17 zł

533 040,69 zł

352 831,20 zł

1 439 778,94 zł

3 209 625,77 zł

187 797,25 zł

1 967 128,80 zł

26 557,19 zł

314 892,36 zł

110 022,63 zł

804 303,39 zł

ŚREDNI DOCHÓD Z PIT W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCÓW WG MIEJSCOWOŚCI W
2020 ROKU

0,00 zł
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Wpływ z subwencji oświatowej i wysokość środków
zewnętrznych pozyskanych z innych źródeł w 2020 roku
Dotacja
Inne dochody
podręcznikowa
2
516 328,63 zł
Subwencja
298 200,20 zł
9%
1%
Dotacja przedszkolna
Dotacja
przedszkolna
1 699 977,00 zł
6%

Dotacja podręcznikowa
Inne dochody 801 Oświata i
wychowanie

Subwencja
23 921 479,00 zł
84%

Wartość dotacji pozyskanych ze środków UE oraz polskich
programów dotacyjnych w 2020 roku 100 % projekty własne

2 684 432,31 zł
23%

Dofinansowanie z UE

Dofinansowanie
środkami krajowymi

9 165 047,14 zł
77%
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a)
−

−

b)

−

1.1

udział
dochodów
własnych w
dochodach
ogółem

−

1.2

2.

a)

Wykonanie
dochodów
ogółem
w tym
dochody
bieżące
w tym
dochody z PIT
w tym
dochody z
podatku od
nieruchomości
w tym
dochody
majątkowe
w tym
dochody ze
sprzedaży
majątku
Dochody
własne

Dotacje
rozwojowe
pozyskane
spoza budżetu
gminy
Wykonanie
wydatków
ogółem
w tym wydatki
bieżące

81 920
467,19
21 439
749,00

91 229
521,85
24 967
843,00

32 249
401,91

99,66%

2 873
120,75

85,33%

8 811
612,56

3 366
938,23

38,21%

2 541
632,35

970
432,04

67 059
129,86

64 271
526,87

73,91%

67,94%

6 241
827,21

2 370
708,62

111,36%

111,57%

531
197,24
38,18%

122,30%

146
592
471,26
140
652
629,66
41 010
252,00

29 633
402,90

107,60%

3 148
764,88

109,59%

95,84%

91,93%

65,07%

105,96%

95,78%

66,39%

2 316
125,71
97,70%

116,67%

4,51%

-3 901
511,47

10 709
530,14

50,39%

43 138
612,61

40 631
312,61

1 964
343,39

6 986
975,96

31,53%

3.

Wynik budżetu
(deficyt/
nadwyżka)
Wynik
operacyjny
(dochody
bieżące wydatki
bieżące)

29 257
754,50

98,73%

31 671
410,43

108,25%

5 939
841,60

188,64%

19 727
313,60

332,12%

117,92%

102,02%

61,31%

18,42%

106,69%

-4075,
54%

-4 147
885,77

11 962
876,56

111,70%

94,19%

42 234
744,85

355,69%

4 643
323,70

50,03%

89 817
630,21
18 737
508,78

14,79%

46,92%

2 120
447,27

95
729,96

21 251
735,44

132,72%

114,28%
104,93%

470,00%

111,92%

91 468
693,90

101,76%

92,36%

50,68%

82,66%

10 681
555,76
398,36%

122,97%

108 555
138,99

123,11%

1 258
848,20

5 672
001,94
145
023
816,29
125
356
788,08
19 667
028,21

106,65%

119,38%

15,53%
89 882
305,52

61,48%

17,26%

80 519
991,48
13 980
738,64

119,07%

121,18%

267
839,66

1 423
838,94

134,02%

94 500
730,12

115,76%

2020

180
470
471,10
160
743
157,50
43 034
025,00

324,72%
80 308
540,70

125
118
867,11
102
077
837,49
23 041
029,62

88 611
632,48

115,59%

1 724
925,94
54,74%

68 102
156,80

37,98%

−

6.

27 539
242,25

85,69%

udział
wydatków
majątkowych
w wydatkach
ogółem

Poziom
wolnych
środków po
odliczeniu
obsługi
zadłużenia*

112,79%

120
970
981,34
117
822
216,46
34 442
291,00

27 634
288,19

w tym wydatki
majątkowe

Zadłużenie
ogółem

110,63%

116,46%

b)

5.

104 653
627,52
101 780
506,77
28 161
061,00

60 668
731,75
27 942
900,73

4.

104,26%

2019

Dynamika
wzrostu

94 596
460,08

2018

Dynamika
wzrostu

90 732
079,75

2017

Dynamika
wzrostu

2016

Dynamika
wzrostu

1.

2015

Dynamika
wzrostu

2. Wykonanie budżetu Gminy Siechnice

188,32%

85,36%

178
140
755,74
146
205
815,01
31 934
940,73

13,56%

73,64%

17,93%

132,19%

106,31%

1 568
654,97

-37,82%

2 329
715,36

148,52%

15 744
378,97

131,61%

15 295
841,58

97,15%

103,95%

48 387
330,85

114,57%

70 805
372,00

146,33%

14 537
342,49
101
010
130,00

66,46%

2 183
233,89

47,02%

3 596
496,95

164,73%

27 366
324,14

114,87%

111,55%

115,26%

113,65%

115,91%

122,81%

122,84%

116,63%
162,38%

95,04%

142,66%

760,92%

* wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
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LICZBA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2010 - 2020
12314
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2017

2018

2019

31671410,43

2016

29257754,50

2015

29633402,90

2014

27539242,25

2013

27634288,19

2012

20359806,17

18746332,3

2011

17427018,46

2010

14806028,34

13536170,14

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

32249401,91

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIECHNICE Z WYBRANYCH PODATÓW
LOKALNYCH W LATACH 2010-2020 (źródło danych: UM w Siechnicach)

2020

20

Żerniki
Wrocławskie
Zębice
Sulęcin-Szostak. Zacharzyce

345 248,84

1 710 495,44

366 289,25

119 153,18

3 000 130,06
99 684,96

257 379,55

138 272,97

1 656 843,23

100 738,21

421 669,11

274 285,70

965 157,36

36 102,33

364 464,90

46 629,76

382 926,09

8 814 024,30

16 708 644,36

WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKÓW ZA 2020 ROK - ŁĄCZNIE

Blizanowice- Bogusławice
Groblice-Durok Grodziszów
Trestno
Iwiny
Biestrzyków-Rad.
Kotowice
Łukaszowice

SulimówŚwięta Katarzyna
Smardzów

Mokry Dwór

Ozorzyce

Radwanice

Siechnice

WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKÓW ZA 2020 R. - ŁĄCZNIE

21

Blizanowice-Trestno
Sulęcin-Szostak.
Sulimów

Zacharzyce

316 448,73

1 549 010,91

319 679,53

98 154,81

2 744 824,85

29 276,53

177 425,53

Bogusławice

Żerniki Wrocławskie
Zębice

97 240,21

1 573 796,25

43 288,72

183 047,67

158 082,70

900 725,87

17 965,18

276 363,57

20 512,35

347 063,53

8 807 821,37

14 010 682,12

WPŁYWY Z TYT.PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2020 R.

Biestrzyków-Rad.

Groblice-Durok

Grodziszów

Iwiny
Kotowice
Łukaszowice

Święta Katarzyna
Smardzów
Mokry Dwór

Ozorzyce

Siechnice

Radwanice

WPŁYWY Z TYT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2020 R.

22

Żerniki Wrocławskie
Zacharzyce

Zębice

5 780,98

41 962,57

2 360,51

128,00

158 495,41

4 548,30

69,00

2 640 606,70
14 278,00

42 636,30

912,48

0,00

0,00

27 466,29

0,00

1 991,00

25 365,48

0,00

3 704,62

WPŁYWY Z TYT. PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH ZA 2020 R.

Biestrzyków-Rad.

Blizanowice-Trestno

Bogusławice
Groblice-Durok

Święta Katarzyna
Sulęcin-Szostak.
Sulimów
Smardzów

Grodziszów
Iwiny Kotowice
Ozorzyce
Mokry Dwór
Łukaszowice
Radwanice

Siechnice

WPŁYWY Z TYT. PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA 2020 R.

23

Żerniki Wrocławskie

Blizanowice-Trestno

Bogusławice

Groblice-Durok

Biestrzyków-Rad.

22 997,13

119 512,96
44 080,21

20 870,37

96 809,80

65 783,13

79 698,01

26 754,76

57 079,44

40 404,68

56 517,02

6 138,72

51 629,75

64 285,49

16 000,02

62 723,84

26 117,41

32 145,94

238 374,44

WPŁYWY Z TYT. PODATKU ROLNEGO ZA 2020 R.

Grodziszów
Iwiny

Zębice

Kotowice

Zacharzyce
Święta Katarzyna

Sulęcin-Szostak.

Sulimów
Łukaszowice
Smardzów
Mokry Dwór

Siechnice

Ozorzyce
Radwanice

WPŁYWY Z TYT. PODATKU ROLNEGO ZA 2020 R.
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22,00

9,00

169,00

0,00

0,00

77,00

187,01

0,00

276,10

6,00

19,99

64,21

247,00

146,00

146,13

12,01

0,00

12,00

37 106,96

WPŁYWY Z TYT.PODATKU LEŚNEGO ZA 2020 R.

Zębice
Sulimów
Święta Katarzyna
Żerniki Wrocławskie
Smardzów
Sulęcin-Szostak.
Siechnice
Blizanowice-Trestno
Zacharzyce
Radwanice
Bogusławice
Mokry Dwór
Ozorzyce
Łukaszowice

Biestrzyków-Rad.
Groblice-Durok
Grodziszów
Iwiny

Kotowice

WPŁYWY Z TYT. PODATKU LEŚNEGO ZA 2020 R.

25

347 063,53

1,10

31 542,80

12,00

0,00

12,00

0,03

3 250,92

453,70

3 704,62

19

%

0,12

327
242,57

2

Bogusławice

20 512,35

0,00

20 512,35

0,06

26 117,41

0,00

26 117,41

2,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

GrobliceDurok

266
278,67

10
084,90

276 363,57

0,87

41 692,44

21
031,40

62 723,84

5,56

12,01

0,00

12,01

0,03

4 366,66

20
998,82

25 365,48

0,85

4

Grodziszów

17 965,18

0,00

17 965,18

0,06

16 000,02

0,00

16 000,02

1,42

146,13

0,00

146,13

0,38

1 991,00

0,00

1 991,00

0,07

864
403,54
146
817,70

1 187
769,00
986
743,66

36
322,33
11
265,00
155
719,41
8 766
781,00
4
109,86
386
027,25
13 023
938,46

97 240,21

0,00

38 148,12

139
277,41

29 276,53

5
6
7

Iwiny
Kotowice
Łukaszowice

27 328,26

8

Mokry Dwór

41 040,37

9

Ozorzyce

39 178,86

10

Radwanice

11

Siechnice

12

Smardzów

13
14

Sulimów
SulęcinSzostakowice

900 725,87
158 082,70
183 047,67

2,84
0,50
0,58

62 575,92

1 709,57

64 285,49

5,70

146,00

0,00

146,00

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

37
106,96

96,38

27
466,29

0,00

27 466,29

0,92

247,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

42 754,75

8 875,00

51 629,75

4,58

28,96

37
078,00

12 767,44

225
607,00

238
374,44

21,1
3

0,00

247,00

46
629,76
312
349,78
36
102,33
927
125,46
217
067,70
40
095,70
47
243,30
95
661,35
1 263
090,98
1 088
227,58
122
884,97
118
012,14

RAZEM PODATKI
20
21

RAZEM

%

18

OSOBY
PRAWNE

15

RAZEM

2,85

PODATEK TRANSPORTOWY
16
17

14

OSOBY
PRAWNE

32 145,94

OSOBY
PRAWNE

OSOBY
PRAWNE
603,14

%

PODATEK LEŚNY
12
13

OSOBY
FIZYCZNE

54
626,68

11

RAZEM

292
436,85

10

OSOBY
FIZYCZNE

BiestrzykówRad.

PODATEK ROLNY
8
9

RAZEM

1

%

7

OSOBY
FIZYCZNE

SOŁECTWO

RAZEM

Lp.

OSOBY
PRAWNE

2

OSOBY
FIZYCZNE

1

OSOBY
FIZYCZNE

Podział dochodów podatkowych w podatkach lokalnych wg miejscowości za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3
4
5
6

22

%

55
683,52

382
926,09

1,07

BiestrzykówRad.

382 926,09

0,00

46 629,76

0,13

Bogusławice

46 629,76

52
115,12

364
464,90

1,02

GrobliceDurok

364 464,90

0,00

36 102,33

0,10

Grodziszów

36 102,33

38
031,90
57
218,00
381
573,41
8 766
781,00

2,70

Iwiny

965 157,36

0,77

Kotowice

274 285,70

1,18

Łukaszowice

421 669,11

24,6
1

Mokry Dwor

8 814 024,30

0,28

Ozorzyce

100 738,21

393
752,25
15 620
416,78
15
388,00
139
367,41

965
157,36
274
285,70
421
669,11
8 814
024,30
100
738,21
1 656
843,23
16 708
644,36
138
272,97
257
379,55

4,63

Radwanice

1 656 843,23

46,6
6

Siechnice

16 708 644,36

0,39

Smardzów

138 272,97

0,72

Sulimów

257 379,55

8 807
821,37

27,81

6 138,72

0,00

6 138,72

0,54

64,21

0,00

64,21

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

43 288,72

0,14

55 550,02

967,00

56 517,02

5,01

19,99

0,00

19,99

0,05

912,48

0,00

912,48

0,03

4,97

40 030,68

374,00

40 404,68

3,58

6,00

0,00

6,00

0,02

7 351,00

42 636,30

1,44

44,24

45 113,14

11
966,30

57 079,44

5,06

251,10

25,00

276,10

0,72

2 640
606,70

88,90

97 240,21

0,31

25 644,76

1 110,00

26 754,76

2,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 584
487,02
14
278,00

14 278,00

0,48

177 425,53

0,56

79 608,01

90,00

79 698,01

7,07

187,01

0,00

187,01

0,49

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

29 276,53

0,09

65 783,13

0,00

65 783,13

5,83

77,00

0,00

77,00

0,20

4 548,30

0,00

4 548,30

0,15

99
684,96

0,00

99 684,96

0,28

SulęcinSzostak.

99 684,96

2 109
925,59

2 744
824,85

8,67

91 055,80

5 754,00

96 809,80

8,58

0,00

0,00

0,00

0,00

150
766,41

7 729,00

158 495,41

5,34

876
721,47

2 123
408,59

3 000
130,06

8,38

Święta
Katarzyna

3 000 130,06

98 154,81

0,31

18 093,37

2 777,00

20 870,37

1,85

0,00

0,00

0,00

0,00

128,00

0,00

128,00

0,00

0,33

Zacharzyce

119 153,18

319 679,53

1,01

43 658,21

422,00

44 080,21

3,91

119,00

50,00

169,00

0,44

2 360,51

0,00

2 360,51

0,08

1 653,92

119
512,96

10,6
0

9,00

0,00

9,00

0,02

6 606,57

35
356,00

41 962,57

0,00

22,00

22,00

0,06

0,00

5 780,98

1 078,41

37
422,00

38
100
500,41

293
871,12

2 676
434,52

1 573
796,25
14 010
682,12

15

Święta
Katarzyna

634
899,26

16

Zacharzyce

95 534,81

17

Zębice

183
203,21

2
620,00
136
476,32

18

Żerniki
Wrocławskie

1 103
552,83

445
458,08

1 549
010,91

4,89

117
859,04

19

BlizanowiceTrestno

40 059,28

276
389,45

316 448,73

1,00

17 161,13

5 836,00

22 997,13

2,04

6 112
388,69

25 559 31 671
021,74 410,43

100

839
146,79

288
776,33

1 127
923,12

100

35
285,30
56
119,68

113
756,18
229
340,93

5 076,86

136
948,32

119
153,18
366
289,25

1,02

Zębice

366 289,25

1,41

1 228
027,44

482
468,00

1 710
495,44

4,78

Żerniki
Wrocławskie

1 710 495,44

5 780,98

0,19

57
220,41

288
028,43

345
248,84

0,96

BlizanowiceTrestno

345 248,84

2 970
305,64

100

7 246
485,01

28 561
654,59

35 808
139,60

100

5 397,00
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Dochody podatkowe osób prawnych w 2020 roku
Podatek od
środków transportu
zł2 676 434,52
9%
Podatek rolny
zł288 776,33
1%

Podatek leśny
37 422,00 zł
0%
Podatek od nieruchomości
§310
Podatek rolny §320
Podatek od środków
transportowych §340
Podatek leśny §330

Podatek od
nieruchomości
25 559 021,74 zł
89 %

Dochody podatkowe osób fizycznych w 2020 roku

Podatek rolny
839 146,79 zł
12%

Podatek leśny
1 078,41 zł
0%

Podatek od
środków
transportowych
293 871,12 zł
4%
Podatek od
nieruchomości §310
Podatek rolny §320
Podatek leśny §330
Podatek od środków
transportowych §340

Podatek od
nieruchomości
6 112 388,69 zł
84%
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Wykonanie dochodów podatkowych
Gminy Siechnice za okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

2a

3

4

5

6

rozłożenie na raty,
odroczenie terminu
płatności, zwolnienie z
obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru

2

umorzenie
zaległości
podatkowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień,
obliczone
za okres sprawozdawczy (bez ulg i
zwolnień ustawowych)

1

Wykonanie

Skutki obniżenia górnych stawek
podatków obliczone za okres
sprawozdawczy

Wyszczególnienie

Skutki decyzji
wydanych przez organ
podatkowy na
podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa,
obliczone za okres
sprawozdawczy

kwoty wynikające z wydanych w
latach poprzednich decyzji o
rozłożeniu na raty, odroczeniu
terminu płatności
*)

w tym:

Ogółem dochody
podatkowe
A1.
(A2+A3+A4+A5+A6+
A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:

A1

84 096 951,28

10 395,29

6 164 890,87

148 776,6
1

85 233,27

0,00

A2. udziały we
wpływach z podatku
dochodowego od osób
prawnych 1)
A3. udziały we
wpływach z podatku
dochodowego od osób
fizycznych 1)
A4. podatek rolny

A2

1 681 994,90

X

X

X

X

X

A3

43 034 025,00

X

X

X

X

X

A4

1 127 923,12

131,62

25 152,51

504,18

10,50

0,00

A5. podatek od
nieruchomości
A6. podatek leśny

A5

31 671 410,43

10 263,67

329 430,99

28 852,77

0,00

A6

38 500,41

0,00

0,00

148 264,6
1
7,82

0,00

0,00

0,00

5 810 307,37

0,00

56 370,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

A7. podatek od
A7
2 970 305,64
środków transportowych
A8. podatek dochodowy
A8
29 959,36
od osób fizycznych,
opłacany w formie karty
podatkowej
A9. podatek od
A9
3 446 368,22
czynności
cywilnoprawnych
A10. wpływy z opłaty
A10
96 464,20
skarbowej
A11. wpływy z opłaty
A11
0,00
eksploatacyjnej
w tym:
A12. od
A12
0,00
przedsiębiorstwa
górniczego 2)
* dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.

1) miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327)
*)
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3. Wieloletnia prognoza finansowa
* prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata
* prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z artykułu 243 ustawy
o finansach publicznych)
Rok
Nadwyżka
operacyjna
(prognoza
od 2021 roku)
Limit
zadłużenia wg
art. 243
(od 2021 roku
prognoza)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

15 295 841,58

14 537 342,49

445 199,27

19 284 214,70

30 467 759,00

31 240 000,00

9,75%

9,48%

7,18%

5,02%

7,66%

8,23%

4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 r.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg. miejscowości w przeliczeniu na
mieszkańca za 2020 rok
L.p.

1

2

3

4

Jednostka
pomocnicza

Liczba
mieszkańców
na dzień
31.12.2020 r.

Poniesione wydatki
inwestycyjne - dane
na dzień 30.12. 2020 r.

Poniesione wydatki inwestycyjne
wg. miejscowości w przeliczeniu
na mieszkańca (dane na
30.12.2020 r.)

1

Mokry Dwór

281

43 290,78 zł

154,06 zł

2

Bogusławice

166

31 219,80 zł

188,07 zł

3

Sulimów

236

50 481,01 zł

213,90 zł

4

Smardzów

306

70 637,27 zł

230,84 zł

5

Łukaszowice
TrestnoBlizanowice
Zębice

186

44 016,78 zł

236,65 zł

163

40 894,64 zł

250,89 zł

439

153 822,25 zł

350,39 zł

Iwiny
Biestrzyków Radomierzyce

1692

603 756,35 zł

356,83 zł

684

260 939,01 zł

381,49 zł

Radwanice
GrobliceDurok
SulęcinSzostakowice

3284

1 488 886,95 zł

453,38 zł

1051

842 326,66 zł

801,45 zł

129

116 335,78 zł

901,83 zł

6
7
8
9
10
11
12
13

16

Grodziszów
Siechnice
Żerniki
Wrocławskie
Kotowice

759

1 493 986,68 zł

1 968,36 zł

17

Zacharzyce

287

627 087,89 zł

2 184,98 zł

18

Ozorzyce
Święta
Katarzyna

221

627 168,28 zł

2 837,87 zł

2586

9 268 951,73 zł

3 584,28 zł

22686

30 182 940,73 zł

1 330,47 zł

14
15

19

Razem

99

90 516,26 zł

914,31 zł

8196

11 375 181,75 zł

1 387,89 zł

2 953 440,86 zł

1 537,45 zł

1921

* Kwota wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie pod nazwą „Promowanie strategii niskoemisyjnych na
terenie Gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" została przypisana do miejscowości
Siechnice (w kwocie - 5 789 585,79 zł) i Świętej Katarzyny (w kwocie - 4 118 892,17 zł), z którego korzystają
również mieszkańcy innych miejscowości.
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5. Rozliczenie funduszu Sołeckiego w 2020 r.
Przyznane środki
w 2020 r.

Wykorzystane
środki w 2020 r.

Stopień
wykonania

Procentowa struktura
wykorzystania

43 405,36

33 579,00

77,36%

9,86%

Bogusławice

19 154,16

16 768,43

87,54%

4,92%

Groblice-Durok

53 653,10

53 653,10

100,00%

15,75%

Kotowice

50 272,95

50 272,95

100,00%

14,76%

Łukaszowice

21 085,67

20 050,68

95,09%

5,89%

Mokry Dwór

26 075,41

24 688,72

94,68%

7,25%

Grodziszów

16 095,93

12 594,00

78,24%

3,70%

Ozorzyce

21 622,20

19 188,00

88,74%

5,63%

Smardzów

25 646,18

19 511,82

76,08%

5,73%

Sołectwo
BiestrzykówRadomierzyce

Iwiny

53 653,10

2 000,00

3,73%

0,59%

Sulimów

23 339,10

13 339,10

57,15%

3,92%

Sulęcin-Szostakowice

17 383,60

17 383,00

100,00%

5,10%

Trestno-Blizanowice

19 315,12

0,00

0,00%

0,00%

Zacharzyce

24 090,24

23 543,99

97,73%

6,91%

99,99%

Zębice

34 123,37

34 121,36

Razem

448 915,49

340 694,15

10,02%
100,00%

Fundusz sołecki 2020 - struktura procentowa
Biestrzyków-Radomierzyce
Bogusławice
Groblice-Durok

10,02%
0,00%

4,92%

9,86%

Łukaszowice

6,91%

Mokry Dwór

5,10%
0,59%

Kotowice

15,75%

3,92%

Grodziszów
Ozorzyce

5,73%
5,63%

14,76%
7,25%

5,89%

Smardzów
Iwiny
Sulimów
Sulęcin-Szostakowice

3,70%

Trestno-Blizanowice
Zacharzyce
Zębice

Rok budżetowy

2020

Liczba mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31
grudnia 2018 r. podana przez GUS

21960

Wysokość wykonanych dochodów bieżących
Gminy w 2018 r. wykazanych w sprawozdaniu z
uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych
izb obrachunkowych
Kb =
Kbk =
Kb/Kbk*100% =

117 822 216,46 zł
5 365,31 zł
4 380,34 zł
122,49%
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Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. wynosi:
dla gmin, w których Kb jest mniejsze od
25,351%
średniego Kbk w skali kraju
dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do
19,013%
120% średniego Kbk w skali kraju
12,676%

dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i
nie większe niż 200% średniego Kbk w skali
kraju

Kwota wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2020 r.
Kwota wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2020 r.
Razem:
Łączna kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego

84 370,73 zł
256 323,42 zł
340 694,15 zł
43 186,39 zł

Kwota zwrotu wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2020 r.
Kwota zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2020 r.
Kwota wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego
wg stanu na dzień 31 grudnia
2020 roku, za który składany
jest wniosek (poz. C z
wniosku)
z tego:

10 694,83 zł
32 491,56 zł

Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego z uwzględnieniem
wysokości zwrotu (tj. 28,567%, 21,425%, 14,283%)
(poz. E z wniosku)
kwota ogółem *
z tego:

kwota ogółem *
1
340 694,15

§ 2030*
2
84 370,73

§ 6330*
3
256 323,42

4
43 186,39

§ 2030*
5
10 694,83

§ 6330*
6
32 491,56
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5. Podsumowanie
w 2020 roku

zadań

inwestycyjnych

i

komunalnych

zrealizowanych

1) Program „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Siechnice, zadanie pod
nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika
z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej od Wschodniej
Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”. W ramach zadania wykonano odcinek drogi
o łącznej długości 233 m, przebudowano chodnik z przylegającą ścieżką rowerową
o szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (o długości ok. 210 m) oraz chodnik
o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej (na odcinku 34 m) wraz z budową
kanalizacji deszczowej. Chodnik z przylegającą ścieżką rowerową został oddzielony od
jezdni pasem zieleni. Przebudowa ul. Zacharzyckiej została zrealizowana w ramach
programu „Bezpieczna droga” – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie
Powiatu Wrocławskiego, we współpracy z Powiatem. Gmina zrealizowała zadanie w ramach
tzw. „zastępstwa inwestorskiego”.
Wykonawca: konsorcjum firm WIDBUD Sp. z o.o. oraz POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. Kwota
- 567.000 złotych.

2) Program „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Siechnice, zadanie pod
nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika
z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie
na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”. W ramach
zadania wykonano odcinek drogi o łącznej długości 174 m. W ramach prac budowlanych
wykonany został chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m z przylegającą do niego
ścieżką rowerową o szerokości 3,0 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego o długości
173 m. Chodnik został połączony z istniejącym chodnika na drodze wojewódzkiej.
W ramach inwestycji przebudowano również istniejący przepust oraz zarurowano rów
drogowy. Chodnik z przylegającą ścieżką rowerową został oddzielony od jezdni pasem
zieleni. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach programu „Bezpieczna droga” –
budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, we
współpracy z Powiatem. Gmina zrealizowała to zadanie w ramach tzw. „zastępstwa
inwestorskiego”.
Wykonawca: konsorcjum firm WIDBUD Sp. z o.o. oraz POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A.
Kwota - 652.000 zł.
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3) Zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na
przebudowie ul. Wyspiańskiego w Radwanicach. W ramach zadania przebudowano
odcinek drogi o łącznej długości 341,50 m. Wykonano jezdnię o szerokości 5,00 m
o nawierzchni z kostki betonowej. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo pieszych na
ul. Wyspiańskiego pojawiły się obustronne chodniki o szerokości 1,50 m również
o nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja swoim zasięgiem objęła także remont sieci
kanalizacji deszczowej oraz budowę kanałów technologicznych. Kwota - 1 162 410,89 zł.
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4) Zadanie związane z budową odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika
przy ul. H. Sienkiewicza i ul. Jarzębinowej w Siechnicach”. W ramach zadania
wykonano 108 m odcinek łączący obie ulice - chodnik o powierzchni 162,0 m2 oraz ścieżka
rowerowa o powierzchni 225,0 m2. W ramach inwestycji wybudowano również nowe
oświetlenie uliczne oraz zagospodarowano pas zieleni. Inwestycja jest istotna ze względu
na bezpośrednią bliskość przedszkola oraz żłobka, stanowi też znaczące ułatwienie dla
mieszkańców miasta w trakcie codziennych spacerów rekreacyjnych i wycieczek
rowerowych. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł - 175 000,00 zł, a koszt dodatkowy
związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego to kwota - 8 364,00 zł.
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5) Pilotażowy projekt wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice
z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy. W ramach projektu podpisano umowę na
budowę oświetlenia drogowego rozbudowanego o systemy sterowania odpowiadające
technologii Smart City ul. Henryka III w Siechnicach, którą rozliczono na kwotę 184 500,00
zł, umowę na dostawę i montaż 2 szt. kompletnych systemów zasilania hybrydowego
kamer monitoringu miejskiego, którą rozliczono na kwotę 26 568,00 zł oraz umowę na
dostawę i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza
atmosferycznego (system rozbudowywany w kolejnych etapach – do końca 2020 r.
zamontowano kolejne 4 stacje) na terenie Gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją
danych pomiarowych, która została rozliczona na kwotę 16 974,00 zł oraz umowę na
montaż 8 szt. kamer inteligentnego monitoringu na terenie miasta Siechnice oraz
uruchomienie i konfigurację systemów monitoringu wizyjnego CCTV w ramach projektu na
kwotę 93 775,20 zł, której rozliczenie zaplanowano na 2021 r.

35

6) Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice budowa multimodalnych centrów przesiadkowych. Na realizację zadania w budżecie
na 2020 rok zaplanowano kwotę 12 028 182,20 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano
9 908 477,96 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W styczniu 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę
robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowościach
Siechnice i Święta Katarzyna na łączną kwotę 12 546 000,00 zł oraz postępowanie
przetargowe na sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robót budowlanych budowy multimodalnych centrów przesiadkowych na
łączną kwotę 167 034,00 zł.
Termin zakończenia prac budowlanych oraz końcowe rozliczenie planowane jest
w 2021 roku.
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7) Zadanie związane z remontem drugiego etapu ul. Podwalnej
w Kotowicach. W ramach zadania wykonano remont ulicy o łącznej długości 437 m.
W ramach remontu drogi wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz
z obustronnymi poboczami z kruszywa i uporządkowanie terenu na całej szerokości pasa
drogowego. W ramach prac wykonano również zjazd do szkoły podstawowej o nawierzchni
bitumicznej oraz parking o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem terenu
przyległego. Ponadto w ciągu ul. Podwalnej zamontowano dwa progi zwalniające. Remont
ul. Podwalnej w Kotowicach został zrealizowany przy udziale środków pochodzących
z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
w 2020 roku – droga transportu rolnego. Wykonawca: firma POL-DRÓG DRAWSKO
POMORSKIE S.A. Kwota - 609 896,96 zł.
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8) Zadanie związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Świętej
Katarzynie. Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 283
741,55 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę - 1 990 025,06 zł.
W ramach zadania kontynuowano, zakończono i rozliczono prace budowlane
rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, które zostały rozliczone na
łączną kwotę 1 705 705,72 zł. W nowym skrzydle budynku powstało m.in. 8 sal lekcyjnych,
świetlica i sala zabaw, stołówka z zapleczem kuchennym, gabinety logopedy i pedagoga
szkolnego oraz pokój nauczycielski. Każda z ośmiu sal lekcyjnych w nowej części szkoły
została wyposażona w nowe meble szkolne (m.in. ławki, krzesła, regały). W każdej klasie
znalazły się również urządzenia elektroniczne takie jak monitory interaktywne wraz
z laptopami. W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące
wydzielenie placu zabaw i zieleni rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu szkoły. Plac zabaw
został wyposażony w urządzenia przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 6 lat między
innymi: słupki sprawnościowe, linarium widokowe, ściankę i piramidę wspinaczkową.

39

9) Zadanie związane z montażem 40 szt. kompletnych systemów
oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice - część I.
W ramach funduszu sołeckiego oraz inicjatyw społecznych zrealizowano umowę na montaż
systemów oświetlenia drogowego na kwotę 183 940,42 zł.
Lampy fotowoltaicznie nie wymagają uzyskania warunków technicznych od dostawcy
energii, zaprojektowania zasilania, złącza kablowego, wbudowania podziemnych kabli ani
wejścia w pas drogowy, dzięki czemu montaż tego typu latarni jest zdecydowanie prostszy
i trwa krócej. Dodatkowo zasilanie energią słoneczną jest darmowe. Z uwagi na brak opłat
za energię z sieci, Gmina ma pełną swobodę w wyborze firmy, która zapewni konserwację
lamp w przyszłości. Konserwacja lamp tradycyjnych leży po stronie dostawcy energii, który
pobiera wysokie stawki od punktu oświetleniowego rocznie.
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10) Zadanie związane z dostawą i montażem lampy hybrydowej na terenie
placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kalinowej w miejscowości Biestrzyków.
Koszt inwestycji wyniósł 18 939,58 zł.

11) Zadanie związane z zakupem urządzeń siłowni zewnętrznej przy
ul. Szerokiej w Radwanicach. W ramach zadania zakupiono trzy urządzenia siłowni
zewnętrznej tj.: orbitrek, wahadło/biegacz/twister, wyciskanie siedząc/słup/ wyciąg górny.
Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok w ramach Inicjatyw Społecznych
zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 350 zł na zakup urządzeń siłowni
zewnętrznej.
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12) Zadanie związane z remontem nawierzchni ulic Dębowej i Parkowej
w Biestrzykowie. W ramach zdania wykonano inwestycję we współpracy
z mieszkańcami, którzy zakupili destrukt asfaltowy do utwardzenia jezdni oraz kruszywo
do wykonania podbudowy. Koszt wykonania prac wyniósł około 100 000,00 zł, z czego
ponad 1/3 to koszt wykonania drenażu. Na odcinku ulicy Parkowej wykonano: korytowanie
jezdni, podbudowę i nawierzchnię z destruktu asfaltowego. Na odcinku ulicy Dębowej
wykonano: odcinki drenażu, profilację istniejącej podbudowy i nawierzchnię z destruktu
asfaltowego.

13) Zadanie związane z odnową Dolnośląskiej wsi na terenie Gminy
Siechnice. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej
w Świętej Katarzynie – etap III. Wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia na
wykonanie zaprojektowanych elementów zgodnie z Projektem Zagospodarowania
obejmujący m.in. urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych, wykonanie ciągu pieszorowerowego, dostawę i montaż elementów małej architektury. Z powodu braku stawienia
się Wykonawcy celem podpisania umowy przetarg unieważniono. Zaktualizowano
kosztorys inwestorski dla projektu budowlanego pod nazwą: „Projekt budowlany
zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”. Zlecono prace
polegające na wycince drzew 6 szt. oraz nasadzenia zieleni w ilości 17 szt. na kwotę
11 200,00 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie tyrolka za kwotę 15 000,00 zł.
Podpisano umowę, której zakres prac obejmował wykonanie prac pielęgnacyjnych
i cięć formujących wszystkich istniejących drzew i krzewów w parku zlokalizowanym na
działkach nr 785/7, 785/8, 785/9, 785/10, 1128/1, 1128/2 (dawniej nr działek 785/1,
785/3, 1128) przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Umowę rozliczono na kwotę
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16 729,20 zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 43 298,20 zł. Niewykorzystane środki
z roku 2020 r. zostały przeniesione na 2021 rok.

43

14) Zadanie związane z remontem mostu drogowego przez rzekę Zieloną
w ciągu ul. Starowiejskiej w Radwanicach. W ramach zadania wykonano nowe
wsporniki mostowe wraz z ułożeniem prefabrykatów na gzymsach, nową izolację na płycie
pomostowej z odtworzeniem jezdni na moście z kostki kamiennej wraz z obustronnymi
dojazdami do mostu z kostki betonowej, naprawę uszkodzonego skrzydełka mostu poprzez
wykonanie nowego zbrojenia i zabetonowania wraz z odtworzeniem repera, wzmocnienie
przyczółków gabionami, konserwację powłokami antykorozyjnymi zabezpieczającymi
przyczółki, płytę pomostową oraz belki nośne, wzmocnienie skarp kostką kamienną na
betonie wraz z umocnieniem skarp cieku kamieniem, montaż i pomalowanie nowych
poręczy mostowych, montaż nowych barier energochłonnych na dojeździe do mostu od
strony ul. Bzowej oraz odtworzenie barier energochłonnych od strony ul. Wałowej. Kwota
- 213 565,61 zł.

15) Zadanie związane z
remontem chodnika od skrzyżowania
ul. Krasińskiego z ul. Bolesława Chrobrego do istniejącego chodnika na wysokości
działki nr 102 w Ozorzycach. W ramach zadania został wykonany chodnik z kostki
betonowej, kanalizacja deszczowa, wyniesione przejścia dla pieszych oraz oznakowanie
pionowe i poziome. Wykonana została także warstwa ścieralna nawierzchni jezdni
o szerokości 0,5 m na długości wykonanego ścieku przykrawężnikowego.
Gmina wykonała tę inwestycję w ramach programu pod nazwą: „Bezpieczna droga”
- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego –
współfinansowana przez Powiat. Wartość inwestycji - 489 000,00 zł.

44

16) Zadanie związane z modernizacją budynku świetlicy przy ul. Parkowej
2 w Żernikach Wrocławskich. W ramach zadania wykonano remont oraz przebudowę
więźby dachowej. Przebudowa polegała na wymianie pokrycia dachowego na dachówkę
ceramiczną tzw. „karpiówkę”. Połać dachu została ocieplona. Wymianie uległa również
podbitka dachowa. W wybranych pomieszczeniach został zamontowany system
klimatyzacji w układzie Multi Split. W ramach remontu wykonano także bezprzewodową
sieć komputerową Wi-Fi, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie pomieszczenia
budynku. Wartość zadania - ponad 477 tys. zł. z czego około 150 tys. zł pochodziło ze
źródeł unijnych.
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17) Zadanie związane z budową przystanków autobusowych na wysokości
działki nr 777/2 oraz nr 207 na ul. Świętej Katarzyny w Siechnicach, w ciągu
drogi powiatowej nr 1938D. W ramach zdania wykonano dwa przystanki autobusowe
wyposażone w wiaty przystankowe zlokalizowane przy ul. Św. Katarzyny oraz przejście dla
pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemską zgodnie z projektem wykonawczym
opracowanym przez biuro projektowe KBH Inwestycje sp. z o. o. sp. k. Wykonawca: firma
GAGIK HAKOBYAN GAKO-BRUK. Kwota - 100.767,50 zł.
Inspektor nadzoru: KBH INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. K. Kwota - 2.767,50 zł.

18) Zadanie pod nazwą: „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na
terenie Gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice,
Groblice, Iwiny, Kotowice).”. W ramach zadania wykonano:
- progi zwalniające wyspowe z kostki granitowej wraz z oznakowaniem na ul. Piastów
Śląskich w Siechnicach. Wykonawca robót budowlanych: PRO-D Lucjan Kucharski Wierzbno
2, 55-216 Domaniów. Kwota - 10.996,20 zł.
- 12 szt. progów zwalniających wyspowych oraz 3 szt. progów zwalniających
płytowych w ciągu dróg gminnych. Wykonawca robót budowlanych: Spółdzielnia Pracy
AGROBUD Wrocław. Kwota - 75.713,84 zł.
19) Zadanie związane z remontem ul. Polnej w miejscowości Groblice.
W ramach zadania wykonano remont ul. Polnej (drogi gminnej) o długości około 660 m
i szerokości od 3,0 do 4,5 m wraz z poboczami i zjazdami oraz z nadzorem inwestorskim.
Prace zakończono 30.10.2020 r. Wykonawca robót budowlanych Bickhardt Bau Polska sp.
z o. o. Kwota - 605.419,07 zł.
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20) Zadanie związane z remontem ul. Jesionowej w miejscowości
Biestrzyków. W ramach zdania wykonano remont ul. Jesionowej zadanie 1 (drogi
gminnej) o długości 85 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami i zjazdami, zadanie
remontowe zakończone 22.12.2020 r. Wykonawca: WIDBUD Sp. z o. o. (lider) i Poldróg
Kościan – (partner). Kwota - 186.520,00 zł.
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21) Zadanie związane z remontem ul. Granicznej (łącznik) w miejscowości
Iwiny – dokumentacja. W ramach zdania wykonano projekt remontu ul. Granicznej
(drogi gminnej) o długości 107 m i szerokości 3,5 - 5,0 m wraz z poboczami i zjazdami,
zadanie projektowe zakończone 15.12.2020 r. Wykonawca: KBH Inwestycje Sp. z o. o.
Kwota - 19.434,00 zł.
22) Zadanie związane z montażem tablic z licznikiem prędkości
w miejscowości Mokry Dwór przy ul. Stefana Batorego oraz w miejscowości
Trestno przy ul. Nadodrzańskiej. W ramach zdania dokonano montażu radarowych
wyświetlaczy prędkości. Radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej jest urządzeniem
wskazującym prędkość rzeczywistą nadjeżdżającego pojazdu na wyświetlaczu diodowym
umieszczonym na tablicy informacyjnej. Stosuje się je w miejscach, w których obserwuje
się rozwijanie przez kierujących prędkości większej niż wynika to z przepisu ogólnego lub
szczegółowego ograniczenia prędkości i jest to zjawisko szczególnie niepożądane - np. na
początkowych odcinkach wjazdów do miejscowości położonych w ciągu drogi o dużym
natężeniu ruchu. Wykonawca: 3D Sp. z o.o. Łączna wartość urządzeń i montażu wyniosła:
34.194,00 zł. Licznik prędkości w Mokrym Dworze w całości został wykonany w ramach
funduszu sołeckiego, natomiast w Trestnie ze środków finansowych Gminy.

23)
Zadanie związane z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego
w budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach.
W ramach zdania wykonano oświetlenie ewakuacyjne w starej części budynku Przedszkola
Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, projektem wykonawczym elektrycznym oraz w oparciu o przedmiar robót.
Zakres robót obejmował wymianę rozdzielnic oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego.
Kwota 44.768,31 zł. Wykonawca: TWÓJ ELEKTRYK 24 Katarzyna Zając, Nowa Wieś Kącka
14, 44-080 Kąty Wrocławskie, Inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma Zakład
Instalacji Elektrycznych Ryszard Brandys. Kwota - 2.460,00 zł.
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24)
Zadanie związane z zakupem mieszkania komunalnego i jego
wyposażeniem. Dokonano zakupu lokalu mieszkalnego o pow. 46,88 m2 wraz
z pomieszczeniem przynależnym – pomieszczeniem gospodarczym nr K2.K3 o pow. 5,77
m2 oraz prawem do wyłącznego korzystania z naziemnego miejsca parkingowego
oznaczonego nr 174. Z opisanym lokalem mieszkalnym związany jest udział
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1769/100.000 części. Przeznaczony
na mieszkanie komunalne dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Cena
zakupu - 266.574,00 zł.
25) Zadanie związane z dopłatami do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. W ramach realizacji zadania zaplanowano kwotę 170.000,00 zł na dopłaty dla
mieszkańców budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2020 roku poniesiono
wydatki w wysokości 20.000,00 zł na refundację przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Siechnice.
26) Zadanie związane z wykonaniem lampy hybrydowej słonecznowiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul.
Świętego Krzyża w Siechnicach. W ramach zdania zamontowano lampę słonecznowiatrową przy nowoprojektowanym przejściu dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego
Krzyża w Siechnicach zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi dla projektowania
oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych. Wykonawca - Trading Group Poland
Daria Jasica, Wrocław. Kwota - 13.899,00 zł.
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27)
Zadanie
związane
z
kontynuacją
zagospodarowania
terenu
rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach.
W ramach zadania wykonano:
1) oświetlenie wiat - budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej wraz
z instalacjami wewnętrznymi w celu zasilenia w energię elektryczną altany i dwóch wiat.
Wykonawca: PB FON-DRUĆ Wacław Michał, Marcinkowice. Kwota - 16.974,00 zł.

2) renowacja płyty boiska poprzez:
- badanie składu gleby - zestawienie makro i mikro elementów, sprawdzenie
przekroju glebowego;
- aeracja boiska - napowietrzenie warstwy wegetacyjnej, poprawa stosunków wodnopowietrznych;
- piaskowanie boiska - rozsypanie około 25 ton piasku rzecznego płukanego na
powierzchni boiska;
- szczotkowanie piasku - równomierne rozprowadzenie piasku do otworów po aeracji;
- oprysk na chwasty dwuliścienne - likwidacja zbędnych chwastów;
- oprysk na choroby grzybowe - zabezpieczenie przez chorobami traw;
- dosiew murawy - siew odpowiednich gatunków traw w celu zagęszczenia murawy;
- nawożenie regeneracyjne: uzupełnienie makro i mikroelementów w składzie gleby;
- uzupełnienie brakujących fragmentów murawy pod bramkami: wyrównanie
i instalacja trawy w rolkach;
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- nawożenie dolistne - nawożenie pielęgnacyjne nawozami organicznymi.
Wykonawca: TRAWNIKI.com - Michał Muszkieta, Rzeplin. Kwota - 19.440,00 zł.

3) zakup stojaków na rowery - zakupiono 6 stojaków rowerowych po 4 stanowiska
każdy; stojaki ocynkowane ogniowo, wykonane z rury fi 2,5 cm, kątownika 4x4 cm.
Wykonawca: SPORT ADAM - Adam Chociej, Białystok. Kwota - 3.657,60 zł.
28) Zadanie związane z modernizacją placu zabaw w Sulęcinie przy
al. Lipowej – fundusz sołecki Sulęcin-Szostakowice. W ramach zadania przeniesiono
plac zabaw do nowej lokalizacji znajdującej się w środkowej część działki pomiędzy
kontenerową świetlicą wiejską, a betonowym stołem do ping-ponga i boiskiem.

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na
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budowę. Zdemontowano istniejące urządzenia oraz przeniesiono je w nowe miejsce –
zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki „bocianie gniazdo”,
urządzenia wspinaczkowego, karuzeli tarczowej oraz przeplotni. Zamontowano nowe
urządzenia oraz wyposażenie – balansada z równoważnią, drabinka pozioma wolnostojąca
podwójna, tablica do rysowania kredą oraz 2 kosze na śmieci i 3 ławki z oparciem.
Wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową wraz z obrzeżem betonowym, a także
nawierzchnię trawiastą. Wykonano chodnik betonowy.
Wykonawca: firma JOKO - Jolanta Kozłowska, Oława. Kwota - 94.710,00 zł.

29) Zadanie związane z zakupem oraz montażem piłkochwytu na boisku
z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47.
W ramach zadania zlecono wykonanie kompletnego piłkochwytu o wysokości 6,00 m nad
poziomem terenu i długości 12,00 m przy boisku do piłki nożnej przy ul. Św. Krzyża
w Siechnicach. Wykonawca: HUCK Polska Sp. z o. o., ul. Macieja Przybyły 1, Wrocław.
Kwota - 6.567,05 zł.
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30) Zadanie związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Radwanicach. W ramach zadania wykonano demontaż istniejących urządzeń wraz
z fundamentami i utylizacją zdemontowanych elementów. Zamontowano 6 urządzeń
zabawowych – zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawkę wahadłową podwójną,
huśtawkę wagową pojedynczą, drabinki, sprężynowca statku oraz sprężynowca koguta,
a także tablicę z regulaminem, 2 ławki parkowych z oparciem i 2 kosze na śmieci.
Uzupełniono nawierzchnię bezpieczną wokół nowych urządzeń oraz odnowiono istniejącą
nawierzchnię i przywrócono pierwotną kolorystykę. Wykonano nawierzchnię trawiastą na
pozostałym obszarze placu zabaw, a także nawierzchnię z rozdrobnionej kory. Wykonawca:
firma JOKO Jolanta Kozłowska ul. Iwaszkiewicza 26/2 , 55-200 Oława. Kwota 93.480,00 zł.
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31) Zadanie związane z montażem STREET WORKOUT w Świętej Katarzynie.
W ramach zadania zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu, uzyskanie
zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę,
dostawę i montaż zestawu STREET WORKOUT, 2 dodatkowych urządzeń (poręcze do
pompek oraz poręcze do przeskoków), tablicy z regulaminem, 2 ławek z oparciem, 1 kosza
na śmieci, stojaka na rowery oraz ogrodzenia z furtką, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
z płyt gumowych SBR oraz trawiastej na pozostałym obszarze za wyjątkiem strefy
wejściowej, gdzie należy wykonać nawierzchnię utwardzoną w rejonie furtki i stojaka na
rowery. Wykonawca: FITNESSinONE ul. Pawia 60/8, 59-300 Lubin. Kwota - 112.958,18 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych
i komunalnych zawarte są na stronach 22-33 i 34-45 Sprawozdania Burmistrza
z Działalności Urzędu Miejskiego w Siechnicach za rok 2020, stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.
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6. Prowadzone czynności związane z projektami finansowanymi ze środków
zewnętrznych
W roku 2020 Gmina Siechnice, poprzez projekty własne oraz partnerskie
przygotowane przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach,
pozyskała dofinansowanie w wysokości około 14,599 mln zł na rzecz 14 projektów o łącznej
wartości ok. 34,771 mln zł. Jednocześnie łącznie prowadzono czynności zarządcze
w stosunku do 30 projektów z dofinansowaniem zewnętrznym będących na etapie
trwałości, bezpośredniej realizacji lub na etapie aplikacyjnym zgodnie z poniższym
zestawieniem:

Lp.

Tytuł projektu

Program dotacyjny

1.

Kotowice droga
dojazdowa do
gruntów rolnych

2.

Groblice I droga
dojazdowa do
gruntów Rolnych

3.

Odnowa
Dolnośląskiej
Wsi na terenie
gminy Siechnice
zagospodarowan
ie parku przy
ulicy Kolejowej
w Świętej
Katarzynie –
etap III
Rozbudowa ul.
Wiosennej w
Żernikach
Wrocławskich

Dotacja celowa
z budżetu Województwa
Dolnośląskiego na
zadanie rekultywacyjne
na rok 2020 na podstawie
art. 22 c ustawy o
ochronie gruntów rolnych
i leśnych z dnia 3 lutego
1995 r.
Dotacja celowa
z budżetu Województwa
Dolnośląskiego na
zadanie rekultywacyjne
na rok 2020 na podstawie
art. 22 c ustawy o
ochronie gruntów rolnych
i leśnych z dnia 3 lutego
1995 r.
Dotacja celowa
z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w ramach
konkursu Odnowa
Dolnośląskiej Wsi w 2020
roku.

4.

5.

6.

Przebudowa
ulicy Łąkowej w
Świętej
Katarzynie oraz
budowa I etapu
ulicy Świętego
Krzyża w
Siechnicach w
ramach drogi
gminnej nr
107039D
Zapewnienie
funkcjonowania
miejsc opieki dla
dzieci w wieku
do lat 3 w
samorządowym

Dofinansowanie ze
środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
(dawniej Fundusz Dróg
Samorządowych)

Dofinansowanie ze
środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
(dawniej Fundusz Dróg
Samorządowych)

Resortowy program
rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+” 2020 –
moduł 2

Realizowane czynności, wielkość
wydatków, wielkość dofinansowania
(ogólne - zgodnie
z danymi ujętymi we wniosku o
dofinansowanie/umowie o
dofinansowanie)
Wartość projektu: 569 548,40 ZŁ
Dofinansowanie: 84 000,00 ZŁ
Realizowane czynności: opracowanie wniosku
o dofinansowanie we współpracy z WI i WPN,
przygotowanie dokumentów do umowy o
dofinansowanie, prowadzenie bieżącej
korespondencji, bieżące kontakty z
Instytucją, rozliczenie zadania. Projekt
własny Gminy Siechnice.
Wartość projektu: 555 592,07ZŁ
Dofinansowanie: 136 920,00 ZŁ
Realizowane czynności: opracowanie wniosku
o dofinansowanie we współpracy z WI i WPN,
przygotowanie dokumentów do umowy o
dofinansowanie, prowadzenie bieżącej
korespondencji, bieżące kontakty z
Instytucją, rozliczenie zadania. Projekt
własny Gminy Siechnice.
Wartość projektu: 42 929,20 ZŁ
Dofinansowanie: 21 464,00 ZŁ
Realizowane czynności: opracowanie wniosku
o dofinansowanie we współpracy z WI i WPN,
prowadzenie bieżącej korespondencji,
bieżące kontakty z Instytucją, rozliczenie
zadania. Projekt własny Gminy Siechnice.

Uwagi

Projekt
zakończony.

Projekt
zakończony.

Projekt
zakończony.

Wartość projektu: 1 720 164,85 ZŁ
Dofinansowanie: 828 556,81 ZŁ Realizowane
czynności: opracowanie wniosku o
dofinansowanie we współpracy z WI,
przygotowanie dokumentów do umowy o
dofinansowanie, prowadzenie bieżącej
korespondencji, bieżące kontakty z
Instytucją, sprawozdawczość w ramach
projektu. Projekt własny Gminy Siechnice.
Wartość projektu: 5 749 355,79 ZŁ
Dofinansowanie: 2 754 342,61 ZŁ
Realizowane czynności: opracowanie wniosku
o dofinansowanie we współpracy z WI,
przygotowanie dokumentów do umowy o
dofinansowanie, prowadzenie bieżącej
korespondencji, bieżące kontakty z
Instytucją, sprawozdawczość w ramach
projektu. Projekt własny Gminy Siechnice.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Wartość projektu: 567 363,05 ZŁ
Dofinansowanie: 145 800,00 ZŁ
Realizowane czynności: opracowanie wniosku
o dofinansowanie we współpracy z WE,
przygotowanie dokumentów do umowy o
dofinansowanie, prowadzenie bieżącej

Projekt
zakończony.

Projekt w
trakcie
realizacji.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Żłobku w
Siechnicach w
2020
Dostosowanie
linii kolejowej nr
276 do obsługi
przewozów
pasażerskich we
WrOF poprzez
budowę
przystanku
kolejowego
Iwiny - w części
dot. gminy
Siechnice
Promowanie
strategii
niskoemisyjnych
na terenie gminy
Siechnice budowa
multimodalnych
centrów
przesiadkowych

Budowa placu
zabaw i siłowni
zewnętrznej –
Otwarta Strefa
Aktywności w
Siechnicach przy
ul. Świętego
Krzyża
Zwiększenie
dostępności
i jakości
elektronicznych
usług
publicznych dla
mieszkańców
i podmiotów
gospodarczych
Powiatu
Wrocławskiego
oraz 8 Gmin:
Czernicy,
Długołęki,
Jordanowa
Śląskiego,
Kątów
Wrocławskich,
Kobierzyc,
Mietkowa,
Siechnic
i Żórawiny
Rewitalizacja
i infrastruktura
bezpieczeństwa
we WrOF poprawa
zdolności
retencyjnych na
terenie gminy
Siechnice
poprzez budowę
zbiornika
wielofunkcyjneg
o
w Smardzowie
Budowa szkoły
podstawowej w
Siechnicach jako

korespondencji, bieżące kontakty
z Instytucją. Projekt własny Gminy Siechnice.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 20142020

Wartość projektu (po zwiększeniu
dofinansowania): 1 147 663,30 ZŁ
Dofinansowanie (po zwiększeniu
dofinansowania): 965 449,13 ZŁ
Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem
projektu jest PKP PLK, Gmina Siechnice pełni
rolę Partnera. W ramach zadania w roku
2020 uzyskano zwiększenie dofinasowania.
Realizowane czynności: prowadzenie bieżącej
korespondencji, bieżące kontakty
z Liderem Projektu i Instytucją, rozliczenie
poszczególnych elementów zadania.
Wartość zadania (po zwiększeniu
dofinansowania): 13 240 414,66 ZŁ Wartość
dofinansowania (po zwiększeniu
dofinansowania):
9 149 879,96 ZŁ
W ramach zadania w roku 2020 zawarto
aneks do umowy o dofinansowanie
zwiększający kwotę dofinansowania
o ponad 7 mln ZŁ. Realizowane czynności:
prowadzenie bieżącej korespondencji,
bieżące kontakty
z Instytucją, sprawozdawczość
i rozliczenie poszczególnych elementów
zadania (wnioski o płatność).
Wartość projektu: 95 272,11 ZŁ
Dofinansowanie: 46 683,00 ZŁ
Realizowane czynności: końcowe rozliczenie
zadania zgodnie z umową
o dofinansowanie. Projekt własny Gminy
Siechnice.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 20142020

W części dotyczącej gminy:
Wartość projektu: 1 500 222,39 ZŁ
Wydatki kwalifikowalne: 1 500 222,39 ZŁ
Dofinansowanie: 1 275 189,03 ZŁ
Realizowane czynności: sprawozdawczość i
monitorowanie projektu w okresie trwałości,
przekazywanie do Lidera dokumentów
wymaganych w okresie trwałości projektu.

Projekt
zakończony na etapie
sprawozdawc
zości i
trwałości.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 20142020

Wartość projektu: 9 398 631,32 ZŁ
Dofinansowanie: 7 988 836,62 ZŁ
Realizowane czynności: przygotowanie
dokumentów niezbędnych do zawarcia
umowy o dofinansowanie, sporządzanie
wniosków o płatność w ramach projektu,
współpraca międzywydziałowa w zakresie
wyboru wykonawcy zadania, monitorowanie
realizacji przedsięwzięcia. Projekt własny
Gminy Siechnice.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa

Wartość projektu: 20 181 887,18 ZŁ
Dofinansowanie: 12 684 175,45 ZŁ

Projekt w
trakcie
realizacji.

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020

Program OSA- Otwarte
Strefy Aktywności

Projekt w
trakcie
realizacji.

Projekt
zakończony
w roku 2019.
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demonstracyjne
go budynku
pasywnego
(etap I i II)

Dolnośląskiego 20142020

Budowa obiektu
oświatowokulturalnego w
miejscowości
Kotowice, Gmina
Siechnice
Modernizacja
świetlicy
wiejskiej w
miejscowości
Żerniki
Wrocławskie

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020

15.

Przebudowa
budynku
świetlicy
wiejskiej w
miejscowości
Iwiny

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020

16.

Fundusz rozwoju
przewozów
autobusowych o
charakterze
użyteczności
publicznej dofinansowanie
do linii
komunikacyjnej
83, 84, 85 w
2020 roku
Wspólnie ku
lepszej edukacji
w gminach
Kobierzyce, Kąty
Wrocławskie i
Siechnice
(Wysoka,
Pustków Ż,
Sadków,
Malkowice, SP1
Siechnice,
Radwanice, Św.
Katarzyna,
Caritas)",
"Wspólnie ku
lepszej edukacji
w gminach
Kobierzyce, Kąty
Wrocławskie
i Siechnice
(Bielany,
Pustków W., SP2
Kąty, Smolec,
SP2 Siechnice)
Projekt pn.
„Koalicja na
rzecz poprawy
jakości
powietrza Gmin
ZIT Aglomeracji
Wrocławskiej
(ZIT WROF)

Fundusz rozwoju
przewozów autobusowych

13.

14.

17.

18.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020

Realizowane czynności: przygotowanie
dokumentów niezbędnych do zawarcia
umowy oraz aneksu do umowy o
dofinansowanie, sporządzanie wniosków o
płatność w ramach projektu, bieżące
monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.
Projekt własny Gminy Siechnice.
Wartość projektu: 930 615,70 ZŁ
Dofinansowanie: 481 000,00 ZŁ
Realizowane czynności: realizacja bieżących
obowiązków wynikających
z umowy o dofinansowanie oraz bieżące
kontakty z Instytucją.
Wartość projektu: 422 733,55 ZŁ
Dofinansowanie: 149 987,00 ZŁ
Realizowane czynności: sporządzenie
wniosku o przyznanie pomocy finansowej,
sporządzenie dokumentów do umowy,
przygotowywanie i przekazywanie innych
niezbędnych dokumentów, bieżące kontakty
z Instytucją.
Wartość projektu: 588 425,48 ZŁ
Dofinansowanie: 149 977,00 ZŁ
Realizowane czynności: sporządzenie
wniosku o przyznanie pomocy finansowej,
sporządzenie dokumentów do umowy,
przygotowywanie i przekazywanie innych
niezbędnych dokumentów, bieżące kontakty
z Instytucją.
Wartość projektu: 187 633,95 ZŁ
Dofinansowanie: 167 700,00 ZŁ
Realizowane czynności: sporządzenie
wniosku o dofinansowanie sporządzenie
dokumentów do umowy, przygotowywanie i
przekazywanie innych niezbędnych
dokumentów, bieżące kontakty z Instytucją.
Zadanie prowadzone przez WK przy
współpracy z BFZ.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Projekt
zakończony.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020

Wartość projektu: 1 610 000,00 ZŁ
Dofinansowanie: 1 400 000,00 ZŁ
Realizowane czynności: współpraca
z Fundacją Fabryka Marzeń w zakresie
bieżącej realizacji projektu. Projekt
partnerski Gminy Siechnice z Fundacją
Fabryka Marzeń oraz gminami Kobierzyce i
Kąty Wrocławskie

Projekt w
trakcie
realizacji.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 20142020

Wartość projektu: ok. 1 457 000,00 ZŁ
Dofinansowanie: ok. 1 238 000,00 ZŁ
Realizowane czynności: koordynacja bieżącej
realizacji zadania z Liderem projektu tj.
Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna
Przedsiębiorczość (oddział w Świdnicy).
Projekt partnerski Gminy Siechnice z
Oddziałem terenowym Stowarzyszenia Wolna
Przedsiębiorczość w Świdnicy oraz gminami
Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Sobótka,
Żórawina, Długołęka, Kąty Wrocławskie

Projekt w
trakcie
realizacji.
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19.

Realizacja
pilotażowego
projektu
wdrożenia
rozwiązań Smart
City dla gminy
Siechnice
z
uwzględnieniem
strategii rozwoju
gminy

Program Operacyjny
Pomoc techniczna 20142020

Wartość projektu: 1 333 295,88 ZŁ
Dofinansowanie: 1 142 680,31 ZŁ
Realizowane czynności: Realizowane
czynności: opracowanie aktualizacji wniosku
o dofinansowanie we współpracy z Akademią
Górniczo- Hutniczą w Krakowie (AGH),
przygotowanie dokumentów do aneksu do
umowy o dofinansowanie, koordynacja
bieżącej realizacji zadania z AGH, bieżące
kontakty z Instytucją. Projekt partnerski
Gminy Siechnice z AGH.

Projekt w
trakcie
realizacji.

20.

Zdalna Szkoła
– wsparcie
kształcenia
zdalnego na
terenie Gminy
Siechnice.
Zdalna Szkoła +
– wsparcie
kształcenia
zdalnego na
terenie Gminy
Siechnice.
Poprawa
bezpieczeństwa
miasta Siechnice
przed
niekorzystnymi
zjawiskami
pogodowymi
poprzez budowę
sieci kanalizacji
deszczowej w
przebiegu ulic:
Henryka III,
Fieldorfa i
Świętego Krzyża
Projekty
realizowane
przez CK, ZGK i
OSP

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 20142020

Wartość projektu: 99 991,62 ZŁ
Wartość dofinansowania: 99 991,62 ZŁ
Zadanie zostało w pełni zrealizowane zgodnie
z przyjętymi założeniami.

Projekt
zakończony.

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 20142020

Wartość projektu: 54 981,00 ZŁ
Wartość dofinansowania: 54 981,00 ZŁ.
Zadanie zostało w pełni zrealizowane zgodnie
z przyjętymi założeniami.

Projekt
zakończony.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 20142020

Wartość projektu: 2 641 629,54 ZŁ
Dofinansowanie: 2 245 385,11 ZŁ
Podpisana umowa o dofinansowanie.
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do
wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu
przetargowym. bieżące kontakty z Instytucją.
Projekt własny Gminy Siechnice.

Projekt w
trakcie
realizacji.

Program Infrastruktura
bibliotek. Biblioteka +,
Program Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
wodnej we Wrocławiu,
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 20142020

Współpraca z Centrum Kultury, Zakładem
Gospodarki Komunalnej oraz Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi w zakresie
realizowanych przez te jednostki projektów.
Sprawozdania w zakresie trwałości.

24.

Obsługa
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Wrocławskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
(ZIT WrOF)

Program Operacyjny
Pomoc Techniczna 20142020

Wartość projektu: 12 000,00 ZŁ
Wartość dofinansowania: 6 000,00ZŁ
Realizacja czynności w ramach ZIT WrOF
wynikających z podpisanego Porozumienia
ZIT WrOF

Projekty
realizowane
przez
Centrum
Kultury,
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Świętej
Katarzynie o
Ochotnicze
Straże
Pożarne we
współpracy z
Biurem ds.
Funduszy
Zewnętrznych
zgodnie
z zapisami
umów o
dofinansowan
ie – na etapie
sprawozdawc
zości i
trwałości.
Zadanie
w bieżącej
realizacji.

25.

Budowa Szkoły
Podstawowej
w Radwanicach
Etap I, Część. I.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Nabór I

Wartość projektu: 16 870 000,00 ZŁ
Dofinansowanie: 2 500 000,00 ZŁ
Podpisana umowa z Wykonawcą.
Termin realizacji 15 m-cy

21.

22.

23.

Projekt w
trakcie
realizacji.

58

26.

Budowa odcinka
sieci
wodociągowej
PEHD 225mm od
ulicy
Wrocławskiej
w Radwanicach
do ulicy Różanej
w Siechnicach
oraz odcinka
sieci
wodociągowej
PEHD 225mm od
ulicy Pogodnej w
Radwanicach do
ulicy Kolejowej
w Radwanicach
wraz z
odtworzeniem
nawierzchni
drogowych.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Nabór I

Wartość projektu: 2 275 535,00 ZŁ
Dofinansowanie: 2 275 535,00 ZŁ
Realizowane czynności: sprawozdawczość
i monitorowanie projektu, przekazywanie do
IZ DUW dokumentów wymaganych w
okresie trwałości projektu.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Projekt w
trakcie
realizacji.

27.

Budowa Szkoły
Podstawowej
w Radwanicach
Etap I, Część. II.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Nabór II

Wartość projektu: 16 870 000,00 ZŁ
Dofinansowanie: 1 000 000,00 ZŁ
Podpisana umowa z Wykonawcą.
Termin realizacji 15 m-cy.

Projekt w
trakcie
realizacji.

28.

Budowa remizy
OSP
w Siechnicach.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Nabór II

Wartość projektu: 3 206 000,00 ZŁ
Dofinansowanie: 500 000,00 ZŁ
Opracowywanie dokumentacji technicznej i
projektowej. Współpraca
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Siechnicach w
zakresie uzyskania dodatkowego wsparcia
finansowego. Sprawozdania w zakresie
trwałości.

Projekt w
trakcie
realizacji.

29.

Budowa odcinka
sieci
wodociągowej
PEHD 225mm od
ulicy Kościuszki
w Iwinach do
skrzyżowania
ulic
Brochowskiej i
Kościuszki
w Iwinach wraz
z odtworzeniem
nawierzchni
drogowych.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Nabór II

Wartość projektu: 504 300,00 ZŁ
Dofinansowanie: 500 000,00 ZŁ
Realizowane czynności: sprawozdawczość i
monitorowanie projektu, przekazywanie do
IZ DUW dokumentów wymaganych w
okresie trwałości projektu.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Zmiana
zakresu
rzeczowego
projektu.
Inwestycja
obejmie
odcinek sieci
wodociągowej
wzdłuż ul.
Kościuszki
(od ul.
Buforowej
do ul.
Wiśniowej)
w Iwinach.
Projekt w
trakcie
realizacji.

30.

Budowa odcinka
sieci
wodociągowej
PEHD 225mm od
ulicy
Wrocławskiej
i Kolejowej w
Żernikach
Wrocławskich do
ulicy
Poziomkowej w
Żernikach
Wrocławskich
wraz z
odtworzeniem
nawierzchni
drogowych.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Nabór II

Wartość projektu: 1 008 600,00 ZŁ
Dofinansowanie: 1 000 000,00 ZŁ
Realizowane czynności: sprawozdawczość i
monitorowanie projektu, przekazywanie do
IZ DUW dokumentów wymaganych w
okresie trwałości projektu.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Projekt w
trakcie
realizacji.
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SIECHNICE
Informacja o stanie mienia Gminy Siechnice za 2020 rok sporządzona została
w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych i obejmuje dane o przysługujących Gminie Siechnice:
1) prawach własności,
2) innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach
rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
oraz posiadaniu,
3) zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia
złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Informacje na temat wartości mienia komunalnego Gminy Siechnice, zaczerpnięte
z danych księgowych, zamieszczone są w załączniku Nr 2 do niniejszego Raportu.

Prawa własności przysługujące Gminie

36,84%

1. Grunty tworzące zasób
gruntów komunalnych

63,16%
2. Grunty własne przekazane
w użytkownianie wieczyste nie
tworzące zasobu
nieruchomości

Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych

6,43%
w tym grunty własne

93,57%

w tym nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania
wieczystego
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Grunty własne Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste
nietworzące zasobu nieruchomości w tym
1,35%

0,00%
dla MPWiK
dla pracowniczych ogródków
działkowych
98,62%

0,02%

dla osób fizycznych

Grunty Gminy Siechnice
0,85%
w tym grunty własne
34,48%
w tym nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania
wieczystego
w tym przekazane dla MPWiK

62,29%

2,37%

Wartość netto środków trwałych w latach 2019-2020 z
podziałem na grupy
1 167 995,57
1 742 121

8.Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż.

70 075,14
0

7.Środki transportu

421 764,85
330 128

6.Urządzenia techniczne

0,00
0

5.Specjalistyczne masz. urządzenia i aparaty

745 066,76
1 017 723

4.Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania

18 612,07
33 804

3.Kotły i maszyny energetyczne

95 384 158,51

2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

94 720 292
55 408 175,01
50 244 798

1.Budynki i lokale

630 018,02
732 979

O.Grunty - użytkowanie wieczyste

34 494 857,24
32 353 079

0.Grunty

0
Stan na dzień 31.12.2020

40 000 000

80 000 000

120 000 000

Stan na dzień 31.12.2019
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IV. ŁAD PRZESTRZENNY

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1. Pierwszy
uchwalony
dokument
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego został zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/230/97 Rady
Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 grudnia 1997 roku (przystąpiono na podstawie Uchwały
Nr XI/57/95 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 stycznia 2005 roku).
2. Drugi uchwalony, aktualny dokument Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice został zatwierdzony Uchwałą
Nr XXXIX/291/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 roku,
(przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XIV/115/03 Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 4 grudnia 2003 roku), który następnie został zmieniony:
1) Uchwałą Nr XXXI/228/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2016
roku, w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki
Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości.
2) Uchwałą Nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 roku,
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin,
Zębice i Grodziszów.
3) Uchwałą Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.,
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siechnice dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków, Gmina Siechnice.
4) W trakcie opracowania są następujące zmiany obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice:
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin – Szostakowice, Zębice,
(sporządzana na podstawie Uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
27 stycznia 2011 roku),
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice, (sporządzana na podstawie
Uchwały Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 roku),
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Groblice w rejonie ulic Łąkowej
i Kotowickiej, (sporządzana na podstawie Uchwały Nr XVI/131/12 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 roku),
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siechnice (sporządzana na postawie Uchwały Nr LV/463/18 Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 16 października 2018 roku).
3. Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siechnice została zatwierdzona Uchwałą Nr XXI/165/2016 Rady
Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Siechnice.
W wyniku przeprowadzonych analiz uznano za częściowo nieaktualne Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice,
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co szczegółowo opisano w załączniku do niniejszej uchwały. Jako istotnie wpływające na
brak aktualności Studium uznano brak analiz wynikających z treści art. 10 ust. 1 pkt 7
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogących mieć wpływ na kształt
ustaleń polityki przestrzennej. Stwierdzono również dezaktualizacje, wynikające ze zmian
przepisów prawa, a także braki i utratę aktualności spowodowane upływem czasu.
Większość z nich należy rozpatrywać w aspekcie formalnym i nie ma bezpośrednich
odniesień ustawowych warunkujących uznanie ustaleń Studium za nieaktualne
i wymagające konkretnych działań naprawczych. W toku opracowania zmian omawianego
studium dokonano analiz wynikających z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina Siechnice posiada 94% powierzchni pokrytej obowiązującymi miejscowymi
planami. Na bieżąco realizowane są kolejne opracowania, niemniej upływ czasu
i nowelizacje przepisów powodują utratę aktualności najstarszych planów miejscowych.
W dokumencie „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Siechnice” przyjętym Uchwałą
Nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 roku uznano za
częściowo nieaktualne zapisy planów miejscowych w przypadku 24 opracowań,
jednocześnie nie definiując opracowań jednoznacznie nieaktualnych. Na podstawie analiz
wskazano harmonogram prac planistycznych obejmujący konieczność ich zmian,
wynikającą ze zmian przepisów prawa i wniosków mieszkańców. Zaleca się realizację
kolejnych przystąpień na podstawie harmonogramu przedstawionego w załączniku do
uchwały. W harmonogramie przedstawiono pożądaną kolejność działań w zakresie
uaktualnienia prawa miejscowego, wyróżniając opracowania, do których złożono
ponadprzeciętnie dużo wniosków, i które jednocześnie uznano za najbardziej nieaktualne
ze względu na znowelizowane przepisy. Szczególnie zawarte w I etapie harmonogramu
plany miejscowe winny być potraktowane priorytetowo. Wskazuje się też na konieczność
jak najszybszego zakończenia trwających procedur planistycznych na przykład
w Żernikach Wrocławskich, ale również na możliwość realizacji przystąpień dla obszarów
istotnych z punktu widzenia bieżących potrzeb gminy.
Aktualnie podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, nad którymi nie rozpoczęto procedur
planistycznych jest 16. Poniżej zestawienie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Żernickiej;
2) Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Polnej;
3) Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Biestrzyków dla obszaru w rejonie ulicy Akacjowej;
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4) Uchwała Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „D”;
5) Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „B”;
6) Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego drogę krajową nr 94 na obszarze miasta
Siechnice, Gmina Siechnice;
7) Uchwała Nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 stycznia 2013
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej, obejmujących
północno – zachodnią część obrębu Święta Katarzyna;
8) Uchwała Nr XXXVIII/239/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 stycznia 2013
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej, obejmujących
północno – wschodnią część obrębu Święta Katarzyna;
9) Uchwała Nr XLI/261/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Święta Katarzyna dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy
Stefana Żeromskiego;
10) Uchwała Nr XLI/375/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Iwiny, Gmina Siechnice;
11) Uchwała Nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin,
Zębice oraz obrębu Grodziszów Gmina Siechnice;
12) Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2016
roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XII/68/15, Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części
obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice oraz obrębu Grodziszów Gmina
Siechnice;
13) Uchwała Nr XXXIV/256/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 stycznia 2017
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie – Tereny
aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Strzelińskiej, Gmina Siechnice;
14) Uchwała Nr XXXI/271/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17.09.2020 r.,
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLI/375/14 Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Iwiny, Gmina
Siechnice,
15) Uchwała Nr XXXII/275/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 października
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Ozorzyce,
16) Uchwała Nr XXXIV/291/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 listopada 2020
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Siechnice – w rejonie ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej.
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Aktualnie podjętych uchwał dotyczących przystąpienia do zmiany stadium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 9. Poniżej
zestawienie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
1) Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice dla terenu obejmującego obręb Święta
Katarzyna;
2) Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu
Radomierzyce;
3) Uchwała Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice dla terenu obejmującego zachodnią
część obrębu Siechnice;
4) Uchwała Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 stycznia 2013
roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w
Siechnicach z dnia 27.10.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice dla terenu
obejmującego obręb Święta Katarzyna;
5) Uchwała Nr XXXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 stycznia 2013
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice dla terenu obejmującego
część obrębu Święta Katarzyna w rejonie centrum miejscowości;
6) Uchwała Nr XLI/374/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice, dla terenu obejmującego część
obrębu Iwiny;
7) Uchwała Nr XXXIV/255/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 stycznia 2017
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Żerniki
Wrocławskie – Tereny aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Strzelińskiej, Gmina
Siechnice;
8) Uchwała Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, dla terenu obejmującego część obrębu
Święta Katarzyna, Gmina Siechnice;
9) Uchwała Nr XXVII/278/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017
r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice dla
terenu obejmującego zachodnią część obrębu Siechnice.

65

Aktualnie prowadzone prace planistyczne nad zmianami miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MPZP Radomierzyce –
Etap I zakończony.
A
Etap II - wstrzymany na wniosek radnych.
Projekt planu po uzgodnieniach z instytucjami, przygotowywany do
MPZP Ozorzyce
pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.
MPZP Zacharzyce B
Urbanista złożył pismo o rozwiązanie umowy.
MPZP Siechnice Projekt planu przygotowywany do uzgodnień z instytucjami
Zachód
Projekt planu jest przed III wyłożeniem do publicznego wglądu, z
MPZP Kotowice
uwagi na zmianę map ryzyka przeciwpowodziowego przez PGW Wody
Polskie projekt jest na nowo przygotowywany przez urbanistę.
II etap projektu planu jest po III wyłożeniu do publicznego wglądu i
MPZP Żerniki –
jest przygotowywany do kolejnego wyłożenia
Centrum

7.

MPZP Radwanice Szeroka, Starowiejska,
Wałowa

8.

MPZP Radwanice –
Grafitowa

9.

MPZP Iwiny C

10.

MPZP Zębice – Prusa

11.

MPZP Sulęcin - poza
obszarem
miejscowości

12.

MPZP Prawocin

13.

14.

MPZP Groblice B

ZMIANA mpzp TIM

15.

MPZP Sulimów

16.

MPZP Święta
Katarzyna

17.

MPZP Zębice - Opolska

18

MPZP Biestrzyków

19

MPZP Radomierzyce
Różana

20

Siechnice - Centrum

1.
2.
3.
4.

Projekt planu jest w trakcie wprowadzania zmian wynikających z
uwzględnionych uwag w trakcie III wyłożenia do publicznego wglądu –
przygotowywanie projektu do wyłożenia po raz IV
Projekt planu jest w trakcie wprowadzania zmian wynikających z
uwzględnionych uwag w trakcie III wyłożenia do publicznego wglądu –
przygotowywanie projektu do wyłożenia po raz IV
Na etapie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa
i rozwoju Wsi
projekt planu jest przed IV wyłożeniem do publicznego wglądu, po
ponownych uzgodnieniach z PKP
Projekt został przekazany Radzie Miejskiej w Siechnicach celem
naniesienia zmian i przygotowania do kolejnego wyłożenia do
publicznego wglądu.
I etap – uchwalony
II etap po uchyleniu przez WSA ponownie wyłożony do publicznego
wglądu, w trakcie rozpatrzenia uwag
Po wyłożeniu do publicznego wglądu. Przed uchwaleniem
Prace nad projektem planu zostały wstrzymane
Pismo projektanta planu o możliwość rozwiązania umowy ze względu
na niemożliwość uwzględnienia wniosku inwestora z zapisami studium
– zakaz lokalizowania inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na
środowisko w odległości 100m od zabudowy.
Projekt planu jest po II wyłożeniu do publicznego wglądu, jest w
trakcie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie II wyłożenia.
Na etapie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa
i rozwoju Wsi
Na etapie uzgodnień i przygotowania wniosku do Marszałka celem
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Na etapie uzgodnień i przygotowania wniosku do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
Projekt planu gotowy do uchwalenia

- I etap uchwalony
- II etap w trakcie opracowywania projektu
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Projekt studium jest przed III wyłożeniem do publicznego wglądu, z
ZMIANA STUDIUM
uwagi na zmianę map ryzyka przeciwpowodziowego przez PGW Wody
Kotowice
Polskie projekt jest na nowo przygotowywany przez urbanistę.
Projekt został przekazany Radzie Miejskiej w Siechnicach celem
ZMIANA STUDIUM
naniesienia zmian i przygotowania do kolejnego wyłożenia do
Sulęcin – Zębice
publicznego wglądu.
ZMIANA STUDIUM
Po wyłożeniu do publicznego wglądu. Przed uchwaleniem
Groblice
STUDIUM (dla całej
Przystąpienie do opracowania, zakończono etap przyjmowania
gminy)
wniosków, w trakcie opracowywania projektu przez urbanistę.
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V. ZASOBY MATERIALNE GMINY
1. Gminny program rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXII/246/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku.
Opracowanie dokumentacji było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a sam program został
opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Na mocy
ww. ustawy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia
i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią jej zadania własne. Gmina Siechnice
przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy
o rewitalizacji, wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Na podstawie
przeprowadzonych analiz wyznaczono 4 obszary zdegradowane. Charakteryzują się one
natężeniem występowania negatywnych zjawisk w obszarze między innymi
środowiskowym, technicznym, przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym. Jednocześnie
na ich terenie wskazano 5 podobszarów rewitalizacji wytyczonych w miejscowościach
uznanych za zdegradowane, tj. stanowiących część obszaru zdegradowanego
miejscowości: Siechnice, Święta Katarzyna, Radwanice oraz Żerniki Wrocławskie.
Zarządzeniem numer 30/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 21 marca 2018 roku
powołano Komitet Rewitalizacji Gminy Siechnice, który w 2020 roku spotkał się dwukrotnie.
Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 7 lutego 2020 roku. Zgodnie z zapisami
pkt. 9 Protokołu z posiedzenia termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 27 marca
2020 r., jednak z powodu zamknięcia Urzędu Miejskiego w Siechnicach i lockdownu w kraju
w związku z pandemią COVID-19 oraz braku możliwości technicznych przeprowadzenia
posiedzenia w trybie zdalnym, spotkanie nie odbyło się. Po ustabilizowaniu się sytuacji
epidemiologicznej i uzgodnieniach z Przewodniczącym Komitetu, członkowie zostali
powiadomieni o spotkaniu w dniu 29 lipca 2020 r., jednak ze względu na sezon urlopowy,
brak dostępności wielu członków Komitetu w tym terminie i brak możliwości uzyskania
kworum (na podstawie odpowiedzi mailowych i rozmów telefonicznych), spotkanie zostało
odwołane. Ostatecznie drugie posiedzenie odbyło się w dniu 27 września 2020 r.
W ramach czynności wynikających z zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji, Urząd Miejski w Siechnicach w roku 2020 prowadził bieżące konsultacje dla
osób zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat zapisów Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023. Jednocześnie po weryfikacji stanu
faktycznego wydano 376 zaświadczeń stwierdzających status danej nieruchomości
w stosunku do wyznaczonych obszarów rewitalizacji. Na podstawie decyzji Burmistrza
Siechnic za wydawanie ww. zaświadczenia nie jest pobierana opłata administracyjna.
W 2020 roku przeprowadzono również „Ocenę aktualności i stopnia realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023”, która została
pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji. Dokument został opublikowany na
stronie podmiotowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z zapisami art.
22 ust. 2 ustawy.
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
wskazano listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
obejmującą zdefiniowane na etapie tworzenia dokumentu projekty i zadania. Są to
projekty, które co do zasady zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują silną
zbieżność z celami rewitalizacji. W ramach „Listy podstawowych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych” zidentyfikowano 16 projektów - w tym w ramach Listy A: 1 sztuk, oraz
Listy B: 15 sztuk. Jednocześnie ze względu na wagę zagadnienia problemu rewitalizacji dla
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wszystkich mieszkańców Gminy podjęto decyzję o wprowadzeniu niezależnie od obszarów
wyznaczonych ustawowo do budżetu Gminy Siechnice oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacja – rewitalizacja pozostałych
miejscowości na terenie gminy Siechnice”.
Poniższa tabela opisuje stan zaawansowania prac nad realizacją
zidentyfikowanych zadań:
Stan
zaawansowania
Projekt
zrealizowany w
całości

Lp.

Tytuł projektu

Lista

1.

Rozbudowa szkoły
podstawowej w Żernikach
Wrocławskich.

A

2.

Przebudowa dworców
kolejowych Święta
Katarzyna, Siechnice oraz
Żerniki Wrocławskie –
Smardzów
w szczególności na
potrzeby kolei
aglomeracyjnej
w ramach ZIT WrOF.
Promowanie strategii
niskoemisyjnych na
terenie Gminy Siechnice
– budowa
multimodalnych centrów
przesiadkowych.

B

Projekt
zrealizowany w
całości

B

Projekt na etapie
realizacji

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 20142020. Została wykonana i odebrana
dokumentacja projektowa budowy
multimodalnych centrów
przesiadkowych zlokalizowanych przy
obiektach stacji kolejowych w
miejscowościach Siechnice i Święta
Katarzyna oraz wykonano znaczną
część robót budowlanych na obu
obiektach (pozostały do zrealizowania
jedynie prace wykończeniowe).

Budowa szkoły
podstawowej
w Siechnicach jako
demonstracyjnego
budynku pasywnego.
Poprawa jakości
środowiska miejskiego
w Siechnicach.

B

Projekt na etapie
realizacji

Projekt dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20142020.

B

Projekt na etapie
realizacji

Budowa Gminnego
Ośrodka Zdrowia
w Siechnicach.
Doposażenie
nowobudowanego
Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Siechnicach.
Zbiornik retencyjny
z terenem rekreacyjnym
w Siechnicach w rejonie
ul. Henryka III.

B

Projekt na etapie
realizacji

Zadanie z rekomendacją do
dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 z powodu
braku środków znalazło się na liście
rezerwowej projektów.
Operator projektu SISK
sp. z. o.o.

B

Projekt
nierozpoczęty

B

Projekt na etapie
realizacji

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Uwagi
Zadanie z rekomendacją do
dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20142020 z powodu braku środków
znalazło się na liście rezerwowej
projektów i ostatecznie zostało
sfinansowane ze środków własnych.
Projekt partnerski z PKP S.A.
dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20142020.

Operator projektu SISK
sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji
projektu nastąpi po wybudowaniu
obiektu.
Projekt włączony częściowo do
zadania numer 5.
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9.

Doposażenie Zespołu
Opieki Zdrowotnej w
Świętej Katarzynie.

B

Projekt na etapie
realizacji

10.

Rozbudowa szkoły
podstawowej
w Świętej Katarzynie.
Rewitalizacja
w miejscowości Święta
Katarzyna.
Rewitalizacja
w miejscowości Żerniki
Wrocławskie.

B

Projekt
zrealizowany w
całości
Projekt na etapie
realizacji

B

Projekt na etapie
realizacji

Rewitalizacja
w miejscowości
Radwanice.
Regionalny Program
Energetyki Prosumenckiej
w Gminie Siechnice.

B

Projekt na etapie
realizacji

B

Projekt
zrealizowany w
całości

Ograniczenie niskiej
emisji w budownictwie
mieszkaniowym.
Gminny Program
Rewitalizacja –
rewitalizacja pozostałych
miejscowości na terenie
gminy Siechnice.

B

Projekt
zrealizowany w
całości
Projekt na etapie
realizacji

11.
12.

13.
14.

15.
16.

B

Zadani
e poza
listą
ustaw
ową

Projekt nie otrzymał dofinansowania
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 i
realizowany jest ze środków własnych.
Finansowanie środkami własnymi.
Projekt na etapie międzywydziałowych
prac przygotowawczych Urzędu
Miejskiego w Siechnicach.
Projekt na etapie częściowej realizacji
oraz międzywydziałowych prac
przygotowawczych Urzędu Miejskiego
w Siechnicach.
Projekt na etapie międzywydziałowych
prac przygotowawczych Urzędu
Miejskiego w Siechnicach.
Projekt dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20142020. Projekt partnerski realizowany
przez Oddział Terenowy
Stowarzyszenia Wolna
Przedsiębiorczość w Świdnicy
Finansowanie środkami własnymi.
Projekt na etapie częściowej realizacji
oraz międzywydziałowych prac
przygotowawczych Urzędu Miejskiego
w Siechnicach.

W roku 2021 planuje się dalszą realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz
systematyczne organizowanie posiedzeń Komitetu Rewitalizacji.

2. Mieszkaniowy zasób Gminy
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Gmina Siechnice tworzy
i posiada zasób mieszkaniowy, który wynajmuje członkom wspólnoty samorządowej
Gminy.
W 2020 roku w zasobie Gminy znajdowało się 108 lokali mieszkalnych, w tym:
1) 26 lokali wynajmowanych na czas oznaczony – najem socjalny lokalu,
2) 82 lokali wynajmowanych na czas nieokreślony – najem lokalu mieszkalnego,
3) 7 lokali wyłączonych z eksploatacji (ul. Żernicka 34b, 46a oraz 46e w Św. Katarzynie;
ul. Nadodrzańska 5 w Trestnie).
W 2020 roku mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice tworzyły lokale mieszkalne
usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność Gminy oraz trzy lokale położone
w budynkach wspólnoty mieszkaniowej, według następującej charakterystyki:
1) Siechnice, ul. Wiosenna 13 – budynek mieszkalny składający się z 24 lokali
mieszkalnych oddanych w najem socjalny,
2) Święta Katarzyna, ul. Bukowa 20 – budynek mieszkalny składający się z 32 lokali
mieszkalnych, w tym jednego oddanego w najem socjalny,
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3) Święta Katarzyna, ul. Żernicka 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 oraz 46 - pawilony
mieszkalne (kontenerowe) składające się z 3 lub z 5 lokali mieszkalnych, w tym
1 lokal oddany w najem socjalny lokalu,
4) Święta Katarzyna, ul. Słoneczna 1-10 – budynek mieszkalny składający się z 10
lokali,
5) Siechnice, ul. Energetyczna 8/17 – lokal mieszkalny położony w budynku wspólnoty
mieszkaniowej,
6) Radwanice, ul. 1-go Maja 7 – lokal mieszkalny położony w budynku stanowiącym
własność Gminy,
7) Siechnice, ul. Grabskiego 11/4 i 17/1 – dwa lokale mieszkalne położone w budynkach
wspólnoty mieszkaniowej,
8) Trestno, ul. Nadodrzańska 5 – cztery lokale wyłączone z eksploatacji.
Zarządzaniem lokalami mieszkalnymi (budynek ul. Bukowa 20, ul. Słoneczna 1-10
i Wiosenna 13 - razem 66 lokali) zajmuje się licencjonowany zarządca. Pozostałymi
lokalami zarządza Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz
licencjonowani zarządcy wybrani przez wspólnoty mieszkaniowe.
Nie przewiduje się sprzedaży obecnego zasobu mieszkaniowego.
W 2020 roku wykonano następujące remonty w budynkach komunalnych:
1) naprawa anteny,
2) usunięcia bieżących awarii w lokalach,
3) wymiana ciepłomierzy ul. Bukowa lok 1 i 6,
4) wymiana rynny przy ul. Żernickiej 34a,
5) wymiana wew. linii zasilającej ul. Bukowa lok 18,
6) wykonanie
prac
remontowych
w
pawilonie mieszkalnym
ul.
Żernicka
34D,46D,30C,40D,
7) demontaż i montaż okien ul. Żernicka 34A,46B,40A.
Gmina Siechnice proponuje najemcom zamiany lokali dla rodzin w trudnej sytuacji
materialnej na inny lokal, za który będą ponoszone mniejsze opłaty, jeśli takie możliwości
lokalowe zaistnieją. Celem jest też odzyskanie zadłużenia najemców wobec Gminy oraz
dostosowanie wielkości lokalu do możliwości finansowych najemców.
Gmina Siechnice umożliwia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie
z lokali mieszkalnych poprzez:
1) dodatki mieszkaniowe,
2) Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 roku, w sprawie
umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice w formie świadczenia rzeczowego
(między innymi: prace porządkowe w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych),
3) porozumienie Gminy Siechnice z KOGENERACJĄ S.A. w sprawie dofinansowania
w opłacaniu rachunków za ciepło osobom będących w trudnej sytuacji materialnej za
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w 2020 roku gmina otrzymała od
Kogeneracji dotację w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie opłat dla osób
korzystających z ciepła sieciowego będącymi odbiorcami wrażliwymi - podopiecznymi
Ośrodka i pobierających dodatek mieszkaniowy. W okresie październik – grudzień 2020 r.
z dofinansowania skorzystały 34 rodziny z terenu Gminy Siechnice. Średnia wartość
dofinansowania wyniosła 405,60 zł.
4) wystąpienie do Burmistrza Siechnic o umorzenie części długu z powodu trudnej
sytuacji finansowej rodziny.
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Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu:
1) Burmistrz Siechnic w drodze zarządzenia ustala stawkę bazową czynszu za
1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z zachowaniem zasad wynikających
z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Stawka czynszu wynosi 2,30 zł/m2;
2) Stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu z zasobu mieszkaniowego
gminy obejmuje stawkę bazową podwyższoną o czynniki podwyższające lub obniżoną
o czynniki obniżające;
3) Burmistrz Siechnic może podwyższyć stawkę bazową czynszu nie częściej
niż 1 raz w roku w drodze zarządzenia;
4) Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć 50% stawki
najniższego czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy. Stawka wynosi
1,15 zł/m2, w lokalach socjalnych nie stosuje się czynników podwyższających
i obniżających;
5) Czynniki wpływające na podwyższenie stawki bazowej czynszu:
lokal posiadający centralne
+ 10%
ogrzewanie
lokal posiadający ciepłą wodę
+ 5%
lokal posiadający łazienkę
+ 10%
lokal posiadający gaz przewodowy
+ 10%
położenie lokalu na parterze budynku
+ 5%
6) Czynniki wpływające na obniżenie stawki bazowej czynszu:
brak wc
- 10%
brak łazienki
- 10%
brak instalacji gazowej
- 10%
brak centralnego ogrzewania
- 10%
zły stan techniczny budynku
- 5%
7) Obniżenie lub podwyższenie stawki podstawowej czynszu następuje poprzez
zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających lub
podwyższających.
3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
1) Informacje o zasobie nieruchomości
Gmina Siechnice posiada nieruchomości gruntowe stanowiące jej własność oraz
użytkowanie wieczyste. Nieruchomości te wchodzą do zasobu gminnego. Położone są
w obrębach: Biestrzyków, Blizanowice - Trestno, Bogusławice, Groblice, Grodziszów, Iwiny,
Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, Ozorzyce, Prawocin, Radomierzyce, Radwanice,
Siechnice, Smardzów, Sulęcin - Szostakowice, Sulimów, Święta Katarzyna, Zacharzyce,
Zębice, Żerniki Wrocławskie. Gmina Siechnice posiada również nieruchomości na terenie
Gminy Kobierzyce, w obrębie Wysoka. Są to nieruchomości zabudowane stacją uzdatniania
wody.
W niniejszej części, opisując stan ewidencji nieruchomości, uwzględniono wszystkie
nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących drogi gminne oraz
nieruchomości, które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod drogi gminne.
Duża część nieruchomości jest zabudowana i wykorzystywana na cele publiczne,
między innymi szkoły, przychodnie, place zabaw, parki. Niektóre nieruchomości są
wystawiane do sprzedaży w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej, jeśli
przepisy to umożliwiają. Część nieruchomości Gmina Siechnice wydzierżawia, na przykład
na cele rolnicze, rekreacyjne oraz jako ogrody przydomowe.
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2) Stan ewidencji nieruchomości
Stan ewidencji nieruchomości przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do
niniejszego Raportu.
3) Użytkowanie
własność

wieczyste,

przekształcenie

użytkowania

wieczystego

we

Na stan mienia wpływ mają również nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy, które należą do gminnego zasobu nieruchomości.
W 2020 roku w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice znajdowały się grunty
Skarbu Państwa. Z tego tytułu w zeszłym roku poniesione zostały koszty (wydatki)
związane z opłatami rocznymi w łącznej wysokości 34 684,33 zł. Sytuacje przedstawiają
poniższe tabele (tabela Nr 1 i 2):
Tabela Nr 1
Grunty Skarbu Państwa, oddane Gminie Siechnice w użytkowanie wieczyste przez KOWR wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminy - stan na 01.01.2020 r. - opłaty roczne
Lp.

Wysokość
udziałów w
użytkowaniu
wieczystym

Obręb

nr
działki

pow.

Istniejąca
zabudowa i jej
rodzaj

wartość
nieruchomości

stawka
%

opłata roczna

1.

1/1

Siechnice

545/128

1,3058

Brak zabudowy

145 988,44 zł

3%

4 379,65 zł

2.

1/1

Siechnice

545/130

0,0215

Brak zabudowy

2 403,70 zł

3%

72,11 zł

3.

1/1

Siechnice

545/132

0,2912

Brak zabudowy

32 556,16 zł

3%

976,68 zł

4.

1/1

Siechnice

545/134

0,5328

Brak zabudowy

59 567,04 zł

3%

1 787,01 zł

5.

1/1

Siechnice

545/135

0,2016

Brak zabudowy

22 538,88 zł

3%

676,17 zł

6.

1/1

Siechnice

545/138

0,2102

Brak zabudowy

23 500,36 zł

3%

705,01 zł

7.

1/1

Siechnice

545/139

0,1473

Brak zabudowy

16 468,14 zł

3%

494,04 zł

8.

1/1

Siechnice

545/93

0,2497

Brak zabudowy

10 500,00 zł

3%

315,00 zł

9.

1/1

Siechnice

758

1,0531

Brak zabudowy

44 200,00 zł

3%

1 326,00 zł

10.

1/1

Siechnice

760/2

0,4255

Brak zabudowy

17 832,94 zł

3%

534,99 zł

11.

1/1

Siechnice

549/127

0,0177

Brak zabudowy

4 160,45 zł

3%

124,81 zł

12.

1/1

Siechnice

549/130

0,269

Brak zabudowy

63 229,48 zł

3%

1 896,88 zł

13.

1/1

Siechnice

549/145

0,1668

Brak zabudowy

39 206,98 zł

3%

1 176,21 zł

14.

1/1

Siechnice

549/154

7,7226

Brak zabudowy

347 596,22 zł

3%

10 427,89 zł

15.

1/1

Siechnice

549/103

0,0485

Brak zabudowy

20 000,00 zł

3%

600,00 zł

16.

1/1

Siechnice

549/77

1,5344

Brak zabudowy

32 990,00 zł

3%

989,70 zł

17.

1/1

Siechnice

542/57

7,7727

Brak zabudowy

114 150,00 zł

3%

3 424,50 zł

18.

1/1

Blizanowice
- Trestno

120/3

1,33

Brak zabudowy

23 415,00 zł

1%

234,15 zł

19.

1/1

Siechnice

769/3

0,0354

Brak zabudowy

1 026,60 zł

1%

10,27 zł

20.

1/1

Siechnice

775/1

0,3698

Brak zabudowy

96 000,08 zł

1%

960,00 zł

21.

1/1

Siechnice

547/5

0,0189

Brak zabudowy

4 190,00 zł

1%

41,90 zł

22.

1/1

Siechnice

547/49

0,0137

Brak zabudowy

13 310,16 zł

1%

133,10 zł

ŁĄCZNIE

31 286,07 zł
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Tabela Nr 2
Grunty Skarbu Państwa, oddane Gminie Siechnice w użytkowanie wieczyste przez
Starostę Powiatu Wrocławskiego - wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy
Siechnice - według stanu na 1 stycznia 2020 roku - i związane z tym opłaty roczne

Lp.

Wysokość
udziałów w
użytkowaniu
wieczystym

Obręb

1.

1/1

Siechnice

2.

1/1

Siechnice

nr
dział.

549/1
9
549/2
0

pow.

0,1888
0,0791

Istniejąca
zabudowa i
jej rodzaj
brak
zabudowy
brak
zabudowy

3.

1/1

Siechnice

615/8

0,2158

Drogi
technologiczne
i przejścia
wzdłuż torów oznaczenie w
rejestrze
gruntów
symbolem Tk

4.

1/2

Siechnice

542/7

0,1254

brak
zabudowy

wartość
nieruchomości
(oszacowana
w momencie
nabywania
prawa uw)

stawka
%

opłata
roczna

80 000,00 zł

3%

2 400,00 zł

27 788,00 zł

3%

148 017,00 zł

32 924,00 zł

833,64 zł
Zwolnienie
z opłat na
podstawie
przepisów
art. 8 ustawy z
dnia 28 marca
2003 r. o
transporcie
kolejowym

1%

ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY

164,62 zł
3 398,26 zł

Ponadto zauważyć należy, że wobec przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 775/4 w obrębie ewid. Siechnice
w jedn. ewid. (gminie) Siechnice, nabytej w związku z nabyciem dwóch lokali mieszkalnych
w budynku wielorodzinnym nr 4 przy ul. Grabskiego w Siechnicach, w udziale wynoszącym
19533/1000000 z dniem 1 stycznia 2019 roku przekształcone zostało w prawo własności.
W związku z powyższym w 2020 roku wniesiono opłatę przekształceniową (której
wysokość równa jest opłacie za użytkowanie wieczyste naliczanej do dnia przekształcenia)
za powyższą nieruchomość w kwocie 232,60 zł za rok 2019 ponieważ termin jej uiszczenia
został ustalony na 29 lutego 2020 r. oraz 232,30 zł za rok 2020, ponieważ termin określony
ustawowo to 31 marca każdego roku od dnia przekształcenia. Łącznie uiszczona została
opata w wysokości 465,20 zł za 2020 r.
Należy również zaznaczyć, że z gminnego zasobu nieruchomości wyłączone są
nieruchomości oddane przez Gminę Siechnice w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
i prawnym, które jednak przynoszą z tego tytułu coroczny dochód do budżetu.
Gmina Siechnice nie oddała w 2020 r. żadnych gruntów w użytkowanie wieczyste.
Aktem notarialnym rep. A nr 446/2020 z dnia 18.08.2020 r., do Zasobu Gminy
Siechnice zostały nieodpłatnie przekazane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
nieruchomości dz. 547/12, 547/15, 547/11, 547/13 i 547/14, położone w Siechnicach,
z których dz. nr 547/11, 547/12 i 547/15 oddane są w użytkowanie wieczyste. Opłaty
z tego tytułu będą uiszczane do budżetu Gminy począwszy od 2021 r.
Łączna kwota wpływu do budżetu w 2020 roku z tytułu użytkowania wieczystego
wyniosła 351 827,04 zł brutto.
W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, zwanej dalej ustawą, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi uległo przekształceniu
w prawo własności.
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W przypadku gruntów należących do Gminy Siechnice, a oddanych w użytkowanie
wieczyste, przekształceniu z dniem 1 stycznia 2019 roku uległy następujące
nieruchomości:
Położenie
(obręb)

Numer działki

Powierzchnia działki

Rodzaj zabudowy na
działce

1.

Radwanice

513/2

0,1241

mieszkaniowa jednorodzinna

2.

Radwanice

472/7

0,2809

mieszkaniowa jednorodzinna

3.

Radwanice

515/6

0,1200

mieszkaniowa jednorodzinna

4.

Siechnice

344/1

0,1000

mieszkaniowa wielorodzinna

5.

Siechnice

369

0,1000

mieszkaniowa wielorodzinna

Ponadto na podstawie przepisów ustawy następujące grunty uległy w 2020 r.
przekształceniu po oddaniu do użytkowania budynków mieszkalnych (zaświadczenie z dnia
26.08.2020 r.):
Położenie
(obręb)

Radwanice

Numer działki

Powierzchnia
działki

Rodzaj realizowanej
zabudowy na działce

1062 (powstała ze scalenia działek 1043/1 i
1043/2

0,1094

mieszkaniowa jednorodzinna

1063 (powstała po scaleniu działek 1043/3,
1043/4, 1043/5)

0,1653

mieszkaniowa jednorodzinna

1043/6

0,0597

mieszkaniowa wielorodzinna

Zgodnie z zapisami ustawy z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na
rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, która jest równa wysokości opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia
i musi być uiszczana corocznie (do dnia 31 marca) przez okres 20 lat (licząc od dnia
przekształcenia). Istnieje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty, która odpowiada
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia
opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu. Ustawa przewiduje
możliwość udzielenia, na podstawie stosownej uchwały podjętej przez właściwą radę,
bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Siechnicach podjęła dwie uchwały
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej:
a) Uchwała nr VII/73/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielenia
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności udzielająca w pierwszym
roku od przekształcenia bonifikatę w wysokości 90%;
b) Uchwała nr XVI/159/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
ustalająca bonifikatę w wysokości 90% w przypadku zgłoszenia chęci wniesienia opłaty
jednorazowej w dowolnym roku w czasie trwania obowiązku dokonywania opłat.
W zasobie Gminy Siechnice znajdowało się 5 działek podlegających przekształceniu
od dnia 1 stycznia 2019 r. Z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej wraz z 90%
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bonifikatą w 2020 r. skorzystała 1 właścicielka lokalu znajdującego się w budynku
usytuowanym na działce nr 344/1 w obrębie Siechnice oraz właściciel działki nr 515/6
w Radwanicach. W 2020 r. wpłat dokonano na łączną kwotę 4.077,59 zł.
Opłaty przekształceniowe dotyczące pozostałych nieruchomości mieszkaniowych
wyniosły w 2020 r. w sumie 6.386,42 zł.
4) Sposób zarządzania nieruchomościami Gminy, w tym zasobem
Gmina Siechnice zarządza nieruchomościami, między innymi wystawiając część
nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Aktualnie
ogłaszane są przetargi dla następujących nieruchomości:
a) Dz. nr 264, obręb Siechnice - nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i zabudowy usługowej. Wykaz nieruchomości do sprzedaży został podany do
publicznej wiadomości dnia 27.10.2020 r., pierwszy przetarg ustny nieograniczony został
zaplanowany na 05 marca 2021 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
b) Dz. nr 493, obręb Iwiny- nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej
intensywności oraz w części pod ulicę klasy lokalnej. Wykaz nieruchomości podany został
do publicznej wiadomości dnia 22.12.2020 r., pierwszy przetarg ustny nieograniczony
zaplanowano na 14 maja 2021 r.
c) Dz. nr 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, obręb Sulęcin – Szostakowice
(położone w miejscowości Szostakowice) - nieruchomości przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej. Wykaz został podany do publicznej wiadomości dnia
25.05.2020 r. I przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony na dzień 21.08.2020 r.
i zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wymaganego wadium. II przetarg
ustny nieograniczony został ogłoszony na dzień 13 listopada 2020 r. i zakończył się
wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wymaganego wadium. Rokowania na sprzedaż
nieruchomości zaplanowano na 29 kwietnia 2021 r.
Działka nr 758, obręb Siechnice zaplanowana jest do sprzedaży w 2021 roku.
Przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny
zabudowy usługowej oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
i zabudowy usługowej.
Gmina Siechnice zarządza również zasobem nieruchomości ustanawiając ograniczone
prawa rzeczowe na niektórych nieruchomościach.
W 2020 roku ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcji
Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. na nieruchomościach składających się z dz. nr 542/150,
542/144, 542/146, 544/62, 582, 545/161, 584/4, 550/3, 549/154, 549/77, 549/80,
579/2, 542/5, 111/42, 111/40, obręb Prawocin. Z tytułu ustanowienia służebności Gmina
Siechnice otrzymała jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 30 000,00 zł brutto.
Ponadto ustanowiono nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz ESV S.A. z siedzibą
w Siechnicach na nieruchomości składającej się z dz. nr 549/225, obręb Siechnice.
Gmina Siechnice oddaje również nieruchomości w dzierżawę. W 2020 roku
dzierżawione były nieruchomości w obrębach Siechnice, Święta Katarzyna, Groblice,
Radwanice, Sulimów, Prawocin, Grodziszów, Smardzów, Sulęcin-Szostakowice, Iwiny.
W większości nieruchomości wydzierżawiane są na cele rolne, ale ponadto również na cele
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rekreacyjne, na tak zwany ogród przydomowy, jedna nieruchomość
wydzierżawiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej (gastronomia).
5) Główne kierunki
sprzedaż, zakup)

gospodarowania

nieruchomościami

została

(komunalizacja,

Gmina Siechnice w 2020 roku sprzedała:
a) Działka nr 54/3, obręb Prawocin – nieruchomość przeznaczona w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Aktem notarialnym Rep. A Nr 6618/2020 z dnia 22.12.2020 r.
nieruchomość została sprzedana na rzecz osób fizycznych za kwotę 116 850,00 zł.
b) Działka nr 54/4, obręb Prawocin - nieruchomość przeznaczona w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Aktem notarialnym Rep. A Nr 6611/2020 z dnia 22.12.2020 r.
nieruchomość została sprzedana na rzecz osoby fizycznej za kwotę 110 700,00 zł.
c) Działka nr 294/6 i 294/7, obręb Siechnice - nieruchomość
przeznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy usługowej, w części pod tereny dróg lokalnych
i drogi głównej ruchu przyspieszonego. Aktem notarialnym rep A nr 23442/2020 z dnia
02.10.2020 r. nieruchomość została sprzedana na rzecz Certus Investment Sp. z o.o. za
kwotę 1.180.185,00 zł.
d) Prawo użytkowania wieczystego dz. nr 547/5 i 547/49, obręb Siechnice, w drodze
przetargu ustnego ograniczonego, za kwotę 60 331,50 zł brutto (Akt notarialny Rep. A Nr
200/2020 z dnia 16.04.2020 r.).
Nieruchomości sprzedawane w trybie bezprzetargowym Gmina Siechnice zbywa
zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (zamiana nieruchomości) oraz pkt 6, czyli na polepszenie
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
W 2020 roku w trybie bezprzetargowym Gmina Siechnice sprzedała dz. nr 501/4,
obręb Radwanice, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za kwotę
2 460,00 zł brutto oraz dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Siechnice
a ATOM Deweloper Sp. z o.o. w taki sposób, że dz. nr 105/25, 776/1, 102/7, 102/10
i 102/13, obręb Siechnice przeszły na własność spółki, a dz. nr 776/7 i 776/9, obręb
Siechnice stały się własnością Gminy Siechnice. Zamiany dokonano bez dopłat.
W roku 2020 Aktem notarialnym Rep. A nr 719/2020 z dnia 16.12.2020 r. Gmina
Siechnice zbyła działki nr 785/7, 785/10 i 1128/1 w Świętej Katarzynie za cenę 61.992,00
zł brutto w trybie art. 209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz
właścicieli lokali mieszkalnych w budynku posadowionym na działce gminnej nr 785/2
z udzieloną bonifikatą w wysokości 99%.
Dodatkowo Gmina Siechnice nabyła Aktem notarialnym Rep. A numer 674/2020
z dnia 18.11.2020 r. działkę nr 247/4 w Siechnicach od Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Siechnicach za kwotę 1.107.000,00 zł brutto.
Tak jak wspomniano wcześniej, w drodze darowizny Starostwo Powiatowe we
Wrocławiu przekazało na rzecz Gminy Siechnice dz. nr 547/12, 547/15, 547/11, 547/13
i 547/14, obręb Siechnice, z czego dz. nr 547/11, 547/12 i 547/15 oddane są
w użytkowanie wieczyste, a dz. nr 547/13 i 547/14 stanowią własność Gminy Siechnice
(nie objęte są prawem użytkowania wieczystego).
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W ciągu ostatnich 5 lat poniższe nieruchomości stały się z mocy prawa własnością
Gminy Siechnice, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (tzw. komunalizacja mienia):
a) dz. nr 42/2, obręb Blizanowice -Trestno,
b) dz. nr 583/1, 583/2 obręb Siechnice
c) dz. nr 173, 151, 53, obręb Iwiny,
d) dz. nr 579/2, 572/2, obręb Siechnice,
e) dz. nr 582, obręb Siechnice,
f) dz. nr 15, obręb Blizanowice-Trestno,
g) dz. nr 289, obręb Radwanice,
h) dz. nr 104, obręb Grodziszów,
i) dz. nr 808, Radwanice,
j) dz. nr 184/3, obręb Kotowice,
k) dz. nr 184/4, obręb Kotowice,
l) dz. nr 18, 282/1, 282/2, 520, 521, 701 obręb Siechnice.
W 2020 roku:
a) dz .nr 41, 52, 91, 137, 209, 211/1, 211/2, 278/2, 285, 301, 335, 351, 422, 429,
obręb Iwiny,
b) dz. nr 679, 689, 692, obręb Radwanice,
c) dz. nr 174, obręb Zębice (postępowanie wszczęte w 2020 roku, zakończone
wydaniem decyzji w dniu 15 stycznia 2021 r. – ostateczna z dniem 04.02.2021 r.)
d) dz. nr 21, obręb Grodziszów,
e) dz. nr 604/3, obręb Siechnice,
f) dz. nr 1086, obręb Święta Katarzyna (postępowanie toczące się od 2019 r.,
zakończone wydaniem decyzji w dniu 22 lutego 2021 r. – ostateczna z dn. 12.03.2021 r.).
Aktualnie przed Wojewodą Dolnośląskim toczą się postępowania o stwierdzenie
nabycia przez Gminę Siechnice prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa:
a) dz. nr 613, obręb Siechnice,
b) dz. nr 93/7, obręb Sulimów,
c) dz. nr 578, 574/2, 576/3, 576/1, 540/7, 537/1, obręb Siechnice.
Ponadto od 02.04.2015 r. Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie w sprawie
nabycia przez Gminę Siechnice działek nr 11/1 i 10/8 obręb Radwanice - ul. Piastowska.
Aktualnie postępowanie jest zawieszone od 16 stycznia 2017 roku z uwagi na śmierć
jednego ze współwłaścicieli.
Przed Sądem Cywilnym w Oławie toczy się postępowanie w sprawie zniesienia
współwłasności nieruchomości w Smardzowie zgodnie z wyżej wymienionym wykazem
tabelarycznym nieruchomości. Postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności
nieruchomości w Trestnie zostało zakończone. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Oławie
I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 457/18 z dnia 18.11.2020 r. dokonano zniesienia
współwłasności nieruchomości w taki sposób, że dz. nr 4/21, obręb Blizanowice-Trestno
stała się własnością Gminy Siechnice, a dz. nr 4/22 przyznano na współwłasność Gminie
Siechnice w udziale 6612/10000.
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4. Opieka nad zabytkami w Gminie
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 roku formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków; uznanie za pomnik
historii; utworzenie parku kulturowego; ustalenia ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
Na obszarze Gminy Siechnice funkcjonują dwie z wyżej wymienionych form, jest to
wpis do wykazu i rejestru zabytków oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Do obowiązków Gminy należy ochrona zabytków, które znajdują się na jej terenie.
Zadania te określone są w art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 roku - gminy mają dbać między innymi o: „zapewnienie warunków
prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków
oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym
spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez ustawę
należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja
zabytków.
Zakres gminnej ewidencji zabytków obejmuje:
- zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
- inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
- stanowiska archeologiczne,
- historyczne układy ruralistyczne wsi, historyczne układy urbanistyczne miasta,
- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta (burmistrza,
wójta), w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Gminna ewidencja zabytków Gminy Siechnice została opracowana w dniu
1 października 2013 roku. Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujęte zostały 204
obiekty. Są to przeważnie prywatne budynki mieszkalne, dwory, domy ludowe, oficyny,
rządcówki, zajazdy, zabudowania rolnicze takie jak budynki gospodarcze, chlewnie,
stodoły, wozownie, średniowieczna wieża mieszkalna w Biestrzykowie, budynki i obiekty
Zespołu Elektrociepłowni w Siechnicach, cmentarze a przede wszystkim obiekty sakralne,
plebanie, kościoły oraz Klasztor w Świętej Katarzynie, obiekty infrastruktury - stacje
transformatorowe. Obiekty szczegółowo zostały opisane w poszczególnych kartach
zabytków.
Dbanie o zabytki świadczące o naszej przeszłości jest bardzo ważne. Dlatego też
władze Gminy udzielają wsparcia finansowego na ich remont.
W dniu 26 listopada 2020 r. została podjęta uchwała prze Radę Miejską
w Siechnicach nr XXXIV/289/20 w sprawie przyznana dotacja dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie (zabytek
wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1263/197), na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 64.822,50 zł. Dotacją objęto:
1) renowację murowanej południowej bramy wejściowej na teren kościoła oraz prace
konserwatorskie barokowej dachówki typu mnich/mniszka; czyszczenie lica ceglanego
i tynków, dezynfekcja, odsalanie, reprofilacja ubytków, wzmocnienie strukturalne,
hydrofobizacja, malowanie;
2) rekonstrukcję drewnianej bramy dwuskrzydłowej na wzór oryginału (brama
południowa), wykonanie i montaż zawiasów i okuć metalowych;
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3) wykonanie i montaż furtki drewnianej w północnej części zabytkowego muru na
wzór historycznych drzwi w bramie głównej – wykonanie, dostawa, montaż wraz
z okuciami;
4) zmianę lokalizacji piaskowcowej kapliczki z 1656 r. z płaskorzeźbionymi
przedstawieniami św. Barbary, św. Jadwigi i grupy Ukrzyżowania Chrystusa zgodnie
z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie fundamentu,
wykonanie i montaż piaskowcowej kolumny, montaż zabytkowej kapliczki po konserwacji.
Zgodnie z wykazem zabytków prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków we Wrocławiu w 2020 roku zarejestrowano 14 zabytków z terenu Gminy
Siechnice. Wykaz zarejestrowanych zabytków przedstawia poniższa tabela:
Wykaz zarejestrowanych zabytków w Gminie Siechnice, stan - grudzień 2020 r.,
źródło danych: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
(https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92697)
L.p. Miejscowość
Obiekt
Adres
Nr
Rodzaj
Rejestr
Data
obiektu
zabytków
rejestru

1.

Biestrzyków

2.

Kotowice

3.

Radwanice

4.

Święta
Katarzyna

5.

Święta
Katarzyna

6.

Święta
Katarzyna
Święta
Katarzyna

7.

Wieża
mieszkalna
Kościół par.
Najświętszego
Serca Pana
Jezusa
Kościół par. MB
Różańcowej

ul. Lipowa

7
16

wieża
mieszkalna
kościół

A/3915/42
1
A/1261/73
3/W

ul. Główna

ul. Kościelna 8

8

kościół

A/1262/73
2/W

24.11.1997

Kościół par. Św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
Zakład
OpiekuńczoLeczniczy
Zgrom. ss.
Pasterek
Opatrzności
Bożej:
Dom Pomocy
Społecznej
Kaplica
Chrystusa
Dobrego
Pasterza
Dom mieszkalny
ss. Pasterek

ul. Sienkiewicza

21

kościół

A/1263/19
7

31.05.1950

ul.
Dąbrowskiego

8

zespół

A/1264/65
5/W

5.07.1991

ul.
Dąbrowskiego
ul.
Dąbrowskiego

8

publiczny

5.07.1991

8

kaplica

A/1264/65
5/W
A/1264/65
5/W

ul.
Dąbrowskiego

8

budynek
mieszkalny

A/1264/65
5/W

5.07.1991

budynek
gospodarcz
y
budynek
mieszkalno
gospodarcz
y
kaplica

A/1264/65
5/W

5.07.1991

A/1264/65
5/W

5.07.1991

A/1264/65
5/W

5.07.1991

kościół

A/1265/73
1/W

20.11.1997

cmentarz

A/1265/73
1/W
A/3916/69
0/W

20.11.1997

8.

Święta
Katarzyna

9.

Święta
Katarzyna

Obora

ul.
Dąbrowskiego

8

10.

Święta
Katarzyna

Budynki
mieszkalnogospodarcze

ul.
Dąbrowskiego

8

11.

Święta
Katarzyna

12.

Trestno

Kaplica
przy drodze na
cmentarna na d. Żerniki
cmentarzu
przyklasztornym
Kościół fil.
Niepokalanego
Poczęcia NMP

13.

Trestno

14.

Żerniki
Wrocławskie

Cmentarz
katolicki
Park dworski,
ob. osiedlowy

park

1.04.1957
24.11.1997

5.07.1991

23.08.1994
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Gmina Siechnice posiada program ochrony zabytków na wypadek zagrożenia lub
wojny.
Urząd Miejski w Siechnicach podejmie działania zmierzające do uaktualnienia kart
zabytków, przeanalizowania obiektów i ruchomości.
W tym miejscu należy odnieść się do gminnych cmentarzy, które ujęte są
w wykazie zabytków w powiecie wrocławskim, stan marzec 2016 roku – Gmina Siechnice
– źródło Uchwała nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016
roku lub BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu - https://wosoz.ibip.
wroc.pl/public/?id=92697
Do cmentarzy gminnych należą:
1. cmentarz w Sulęcinie – dz. nr 21, obręb Sulęcin-Szostakowice, ul. Wierzbowa.
2. cmentarz w Grodziszowie – dz. nr 41/1, obręb Grodziszów, ul. Topolowa.
3. cmentarz w Trestnie – dz. nr 4/50, obręb Trestno-Blizanowice, droga gminna
(dz. nr dr. 115) z Trestna do Blizanowic.
Wykaz cmentarzy na terenie Gminy Siechnice
Lp.
1.
2.
3.

Miejscowość
Grodziszów
Kotowice
Radwanice

4.

Siechnice

5.
6.
7.

Sulimów
Sulęcin
Święta Katarzyna

8.
9.

Trestno
Żerniki Wrocławskie

Nr działki

Powierzchnia m2

41/1
219
506/1
502
508/26

2.300
5.500
2.200
1.800
500
Razem: 4.500
10.646
5.288
Razem: 15.934
7.300
2.600
4.665
7.419
Razem: 12.084
1.700
5.307
7.627
Razem: 12.934

141
140/1
150
21
273
958
4/3
140
139/2

Własność
Gmina Siechnice
Parafialny
Parafialny

Parafialny
Parafialny
Gmina Siechnice
Parafialny
Gmina Siechnice
Parafialny

VI. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
1. Transport zbiorowy w Gminie
System komunikacji miejskiej zapewniający obsługę transportową Gminy Siechnice
w roku 2020 składał się z dwóch grup funkcjonalnych:
1) aglomeracyjnych:
a) międzygminnych, których organizatorem jest Gmina Siechnice, a operatorem
Dolnośląskie linie Autobusowe Sp. z o.o., obsługujące linię 800, 810, 820, 860, 870;
b) wewnątrzgminnych, których organizatorem jest Gmina Siechnice, a operatorem
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A., obsługujące linię 83, 84, 85;
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2) miejskich, których operatorem był podmiot wewnętrzy Gminy Wrocław – Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – realizujący zadania przewozowe na liniach
100 do Mokrego Dworu, 110 do Iwin, 133 wybrane kursy w dni nauki szkolnej do
miejscowości Iwiny, 145 do przystanku Iwiny rondo, 120 do Trestna, Blizanowic.

Realizacja przewozów na liniach aglomeracyjnych odbywała się na mocy:
1) umowy nr PU/168/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, która została zawarta
pomiędzy organizatorem przewozów – Gminą Siechnice, a operatorem Dolnośląskie Linie
Autobusowe Sp. z o.o. na okres 5 lat lub do okresu wyczerpania limitu kilometrów, który
ustalono minimalnie na poziomie 3 370 000 km przez okres obowiązywania umowy,
2) umowy nr PU/148/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., która została zawarta pomiędzy
organizatorem przewozów – Gminą Siechnice, a operatorem Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Oławie S.A. na okres 1 roku.
Przedmiotem umów było wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Siechnice, usług przewozu osób ich bagażu podręcznego oraz
zwierząt, prowadzenie sprzedaży biletów przejazdowych oraz kontroli dokumentów
przewozu oraz publikowanie informacji dla pasażera.
Sieć komunikacji publicznej w Siechnicach składała się z 5 międzygminnych
i 3 wewnątrzgminnych linii komunikacyjnych uruchomionych w komunikacji dziennej.
W sieci wyróżnione były linie o charakterze podmiejskim kursujące między
miejscowościami w gminie i Wrocławiem oraz o charakterze wewnątrzgminnych
obsługujące wyłącznie obszar Gminy Siechnice. Konstrukcja rozkładów jazdy zapewniła
funkcjonowanie w różnych godzinach odjazdów w dni robocze szkolne, soboty i niedziele.
W dzień roboczy szkolny rozkład jazdy przewidywał funkcjonowanie 12 zadań, w soboty 5,
a w niedzielę 3 zadania.
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Do realizacji przewozów wykorzystywanych było 13 pojazdów, spośród których
11 było zdefiniowanych jako podstawowe i 2 rezerwowe w obsłudze linii międzygminnych
i 4 pojazdy w tym jedno rezerwowe do obsługi linii wewnątrzgminnych.
W ramach działań inwestycyjnych w najbliższym czasie w dalszym ciągu będzie
realizowana ze środków Gminy budowa węzłów przesiadkowych w Siechnicach oraz
w Świętej Katarzynie, jak również budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do stacji
Iwiny. Pozwoli to na pozostawienie środka lokomocji na parkingu i kontynuowanie podróży
liniami kolejowymi. Opcja ta umożliwi szybki dojazd do centrum miasta Wrocławia
z pominięciem szczytów komunikacyjnych i tak zwanych „korków”.
W celu zapewnienia szybkiej i wygodnej komunikacji z Wrocławiem, zostały
uruchomione dodatkowe linie autobusowe łączące poszczególne miejscowości Gminy ze
stacjami kolejowymi skoordynowane czasowo z godzinami przyjazdu i odjazdu pociągów.
Istniała również możliwość zakupu biletu zintegrowanego na SKP i Koleje
Dolnośląskie oraz Przewozy Regionalne w zakresie biletu zintegrowanego. Bilet taki
upoważniał do przejazdu SKP i pociągami po preferencyjnej cenie.
Ponadto Gmina Siechnice w celu poprawy organizacji i funkcjonowania komunikacji
publicznej przystąpiła do związku powiatowo-gminnego „Oławskie Przewozy GminnoPowiatowe”.
Planuje się aktualizowanie rozkładów jazdy SKP w celu optymalnego dostosowania
ich do potrzeb i wymogów mieszkańców. Docelowo, w miarę zwiększania się ilości połączeń
kolejowych, zakłada się coraz większy udział przewozów realizowanych na bazie biletu
zintegrowanego SKP i PKP, a w przyszłości niewykluczone, że również z biletem
komunikacji wrocławskiej.
Przewiduje się ponadto rozwój systemów informacyjnych w zakresie informacji
pasażerskiej.
Wszystkie te działania mają na celu poprawę dostępności do komunikacji publicznej,
poprawę jakości świadczonych usług, skrócenia czasu podróży, a w efekcie osiągnięcie
konkurencyjności komunikacji publicznej w odniesieniu do transportu indywidualnego.

2. Wieloletni Plan
i Kanalizacyjnych

Rozwoju

i

Modernizacji

Urządzeń

Wodociągowych

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Siechnice, w tym budownictwa
mieszkaniowego, konieczne jest prowadzenie działań zmierzających do niezawodnego
świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków dla stale wzrastającej liczby
odbiorców. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji
dostaw wody w wymaganej ilości oraz pod odpowiednim ciśnieniem, jak również
zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny jest
obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającym z ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Obowiązek ten jest realizowany przez Spółkę nie tylko poprzez prawidłową eksploatację
infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie bieżących prac konserwacyjnych
i remontowych, jak również poprzez budowę, modernizację, bądź przejęcie infrastruktury
technicznej.
W 2020 r. uchwalono Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie na lata 2020-2027 (uchwała Nr XXI/201/20 Rady
Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.), który obejmuje liczne inwestycje
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związane z rozbudową infrastruktury technicznej. W grudniu 2020 r. dokonano zmiany
powyższego planu (uchwała Nr XXXV/298/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
10 grudnia 2020 r.). Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Siechnice określonymi
w studium
zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
miejscowymi
planami
zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja zadań inwestycyjnych stwarza warunki umożliwiające zapewnienie
ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i ilości oraz niezawodnego odbioru
i oczyszczania ścieków. Realizacja inwestycji pozwala na zapewnienie zrównoważonego
rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy Siechnice i podłączenie do sieci
wodociągowych lub kanalizacyjnych nowych odbiorców usług z terenów urbanizowanych.
Wykonanie zaplanowanych zadań pozwoli na utrzymanie zdolności produkcyjnej
i sprawne działanie obiektów na właściwym poziomie, spełnienie wymogów norm prawa
i dyrektyw Unii Europejskiej, w tym dostosowanie zadań inwestycyjnych w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków do zmiany granic aglomeracji, a także ograniczenie
awaryjności i zwiększenie efektywności systemu.
W 2020 r. zrealizowano poniższe zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:
1) projekt robót geologicznych i operatu wodnoprawnego na likwidację uszkodzonych
studni na ujęciu wód podziemnych w Świętej Katarzynie na działce 913/3,
2) projekt sieci wodociągowej w ul. Buforowej i Kościuszki w Iwinach oraz
w ul. Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich,
3) budowa sieci wodociągowej w Siechnicach ul. Kwiatkowskiego i Henryka III,
4) wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w Radwanicach ul. Katarzyńska,
5) wykonanie otworu pilotażowego i otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3
w Groblicach,
6) nadzór i przygotowanie sprawozdania z wykonania prac geologicznych
dotyczących otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 w Groblicach,
7) wykonanie odwiertu pilotażowego w Żernikach Wrocławskich,
8) wykonanie projektu robót geologicznych – otwór badawczo-eksploatacyjny nr 2
w Żernikach Wrocławskich.
W 2020 r. zlecono wykonanie opracowania „Program modernizacji i rozbudowy sieci
na terenie Gminy Siechnice”, obejmujące analizę stanu i pracy istniejącego systemu
wodociągowego na obszarze Gminy Siechnice pod względem oceny zdolności przesyłowych
głównych przewodów wodociągowych oraz możliwości zasilania w wodę obecnych jej
konsumentów. W ramach opracowania przewidziano wykonanie analizy hydraulicznej
istniejącej sieci wraz z propozycją modernizacji w celu poprawy jej funkcjonowania
w warunkach ekstremalnych oraz na potrzeby dostarczenia odpowiedniej ilości wody
do nowych, zakontraktowanych odbiorców. Opracowanie obejmuje również program
rozbudowy systemu wodociągowego na obszarze Gminy Siechnice dla okresu
perspektywicznego 20 lat. Zlecono ponadto poniższe zadania w zakresie infrastruktury
wodociągowej:
1) wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 4 w Groblicach,
2) projekt sieci wodociągowej od ul. Wrocławskiej w Radwanicach do ul. Różanej
w Siechnicach,
3) projekt sieci wodociągowej od ul. Pogodnej w Radwanicach do ul. Kolejowej
w Radwanicach,
4) audyt techniczno-technologiczny 4 stacji uzdatniania wody.
W 2020 r. wykonano prasopłuczkę skratek, płytę fundamentową pod kontener
socjalny i nawierzchnię parkingu na terenie oczyszczalni SBR oraz odcinek sieci kanalizacji
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sanitarnej w ul. Czeremchowej w Siechnicach. Ponadto wykonano koncepcję budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w celu przekierowania ścieków z miejscowości Radomierzyce, Żerniki
Wrocławskie, Iwiny, Mokry Dwór do oczyszczalni ścieków SBR w Siechnicach.
Wyremontowano dwie główne przepompownie ścieków usytuowane przy skrzyżowaniu
ul. Wrocławskiej i Starowiejskiej w Radwanicach oraz przy ul. Świętej Katarzyny
w Siechnicach.
Zadania w trakcie realizacji:
1) projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Groblicach, ul. Polna,
2) projekt przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni Bioblok wraz z rurociągiem
tłocznym.
Perspektywy działania Spółki w latach następnych
Kierunki rozwoju:
1) Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody.
2) Opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowych na terenie Gminy
Siechnice.
3) Wykonanie audytów techniczno-technologicznych 4 stacji uzdatniania wody.
4) Wykonanie sieci wodociągowej Radwanice – Siechnice.
5) Wykonanie sieci wodociągowej Groblice – Siechnice.
6) Wykonanie sieci wodociągowej łączącej ulicę Buforową i Kościuszki w Iwinach
z ulicą Poziomkową w Żernikach Wrocławskich.
7) Wykonanie sieci wodociągowej w Radwanicach od ulicy Pogodnej do Kolejowej.
8) Wykonanie sieci wodociągowej w Iwinach od ulicy Kościuszki do Brochowskiej.
9) Wykonanie sieci wodociągowej w Żernikach Wrocławskich ul. Wrocławska
i Kolejowa do ul. Poziomkowej.
10) Rozbudowa sieci wodociągowych.
11) Wykonanie nowej studni głębinowej na terenie SUW Suchy Dwór.
12) Wykonanie odwiertów badawczo-eksploatacyjnych na terenie Gminy Siechnice
w celu uzyskania informacji na temat możliwości wystąpienia warstw wodonośnych
i budowy nowych stacji uzdatniania wody.
13) Budowa stacji uzdatniania wody.
14) Wykonanie systemu monitoringu pracy stacji uzdatniania wody.
15) Modernizacja stacji podwyższania ciśnienia przy ul. Ciepłowniczej w Siechnicach.
16) Wykonanie kontenera socjalnego na terenie oczyszczalni SBR.
17) Wykonanie przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni Bioblok wraz
z rurociągiem tłocznym odprowadzającym ścieki z Biobloku do oczyszczalni ścieków SBR.
18) Wykonanie kanału przesyłowego Święta Katarzyna – oczyszczalnia SBR.
19) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Groblicach, ul. Pogodna i Słoneczna.
20) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Groblicach, ul. Polna.
21) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej w Groblicach.
22) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czeremchowej
i Prawocińskiej w Siechnicach - II etap.
23) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kotowickiej i Krótkiej
w Groblicach - II etap.
24) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Prawocińskiej do ulicy Opolskiej
w Siechnicach.
25) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa,
Zacisze i Kasztanowa.
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26) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zimowej, Wierzbowej,
Jesionowej, Leszczynowej, Dębowej i Lipowej w Żernikach Wrocławskich.
27) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Zębice ul. Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa,
Świerkowa, Jodłowa.
28) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Iwiny ul. Lipowa i Magnoliowa.
29) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cisowej, Chabrowej
i Niepodległości w Iwinach.
30) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej i Kwiatowej
w Radomierzycach.
31) Wykonanie rurociągu przesyłowego Groblice – Siechnice.
32) Naprawa lub wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
33) Przejęcie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych
inwestorów.
W kierunku obsługi bieżącej zakładu:
1) Prowadzenie w sposób ciągły i systematyczny gospodarki wodomierzowej w celu
rzetelnego rozliczania odbiorców.
2) Utrzymywanie sprawności technicznej eksploatowanego majątku trwałego,
sukcesywne prowadzenie remontów bieżących oraz okresowych.
3) Czyszczenie sieci wodociągowych metodą hydropneumatyczną.
4) Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie inspekcji TV w celu wykrycia
ewentualnych wad lub usterek.
5) Stałe utrzymywanie sprawności technicznej eksploatowanych urządzeń,
sukcesywne prowadzenie remontów bieżących oraz okresowych.
6) Sukcesywne wdrażanie zdalnego odczytu wodomierzy (obejmowanie zdalnym
odczytem kolejnych miejscowości).
7) Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
8) Wprowadzenie e-BOK, podwyższenie standardu świadczonych usług.
Wprowadzenie tych działań do realizacji ma na celu:
1) Kontynuację strategii Spółki, wdrażanie jej celów i programów oraz misji i wizji
w niej zawartych.
2) Utrzymanie stabilniej sytuacji finansowej Spółki.
3) Wypracowanie pozytywnego wizerunku Spółki, kształtowanie korzystnych relacji
z otoczeniem.
4) Generowanie zysku netto z działalności Spółki na poziomie minimum 3%
przychodów.
5) Prowadzenie wieloletniej polityki taryfowej.
6) Utrzymanie infrastruktury technicznej na dobrym poziomie.
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VII. ŚRODOWISKO I OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice został przyjęty uchwałą Rady
Miejskiej w Siechnicach nr XVI/111/15 z dnia 19 listopada 2015 roku. Opracowanie
dokumentacji było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie obejmowało
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla całego Obszaru Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym dla Gminy
Siechnice, będącego dokumentem strategicznym wyznaczającym działania umożliwiające
rozwój gospodarki obszaru Gminy Siechnice i jej docelowe przekształcenie w gospodarkę
niskoemisyjną, ale także przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko i działań informacyjno-promocyjnych. Projekt realizowany w partnerstwie
z: Gminą Wrocław (Lider projektu), Miastem i Gminą Jelcz-Laskowice, Miastem i Gminą
Katy Wrocławskie, Gminą Trzebnica, Miastem i Gminą Oborniki Śląskie, Miastem i Gminą
Sobótka, Miastem Oleśnica, Gminą Długołęka, Gminą Czernica, Gminą Żórawina, Gminą
Kobierzyce, Gminą Miękinia, Gminą Wisznia Mała i Gminą Oleśnica.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który
wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice, należącej do
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład której poza miastem Siechnice wchodzi
23 miejscowości. Kierunki te dotyczą działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo,
gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka
wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja.
Strategia długoterminowa gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zakładająca
osiągnięcie 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie do roku 2050,
realizowana będzie we wszystkich wyznaczonych sektorach działania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Cele Planu to: ograniczenie do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych
o 20% w stosunku do roku bazowego, ograniczenie do roku 2020 zużycia energii o 20%
w stosunku do prognozy Business as usual (prognoza BAU – jest to prognoza zużycia
energii i wielkości emisji zakładająca kontynuację dotychczas obserwowanych trendów),
zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w końcowym
zużyciu energii. Wielkość emisji w roku bazowym oszacowano na poziomie 150 714 Mg
CO2e (8,37 Mg CO2e na mieszkańca). Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
działania pozwalają na zaoszczędzenie 47 043 MWh energii i 13 259 Mg CO2e emisji –
redukcja emisji o 8,8% w stosunku do roku bazowego. Realizacja PGN ma przyczynić się
również do ograniczenia emisji innych ubocznych produktów spalania (pyły, benzo(a)piren,
tlenki siarki, inne) i w konsekwencji poprawie jakości powietrza na terenie gminy. PGN jest
również dokumentem wymaganym w procesie pozyskiwania środków finansowych w nowej
perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
W PGN ujęte są działania m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działania
edukacyjne z tych obszarów, a także dotyczące zmian klimatu oraz oszczędności zasobów
naturalnych. W ramach działań zaproponowanych dla poszczególnych sektorów
gospodarki, planowane są zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia
zamierzonego celu. PGN ujmuje zarówno zadania gminy jak i interesariuszy zewnętrznych.
Dla zadań zgłoszonych do Planu został opracowany harmonogram rzeczowofinansowy. Część zaplanowanych zadań w odniesieniu do projektów własnych Gminy
Siechnice jest spójna z zakresem zidentyfikowanym w Gminnym Programie Rewitalizacji
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i jest realizowana w zakresach zidentyfikowanych w budżecie Gminy Siechnice na rok 2020
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do zadań realizowanych w roku 2020 wpisujących
się w założenia Gminnego Programu Rewitalizacji należą między innymi następujące
projekty opisane w tabeli poniżej.
Stan zaawansowania prac nad realizacją zidentyfikowanych zadań
Lp.

Tytuł projektu
Modernizacja
oświetlenia na terenie
Gminy Siechnice

Stan zaawansowania
Zadanie w bieżącej
realizacji

Uwagi
Finansowanie środkami własnymi oraz
środkami zewnętrznymi w ramach
projektu ,,Realizacja pilotażowego
projektu wdrożenia rozwiązań Smart
City dla gminy Siechnice
z uwzględnieniem strategii rozwoju
gminy”.

2.

Plan Rozwoju Sieci
Ciepłowniczej w
Gminie Siechnice
na lata 2014-2016

Projekty w częściowej
realizacji lub na etapie
prac analitycznych ze
strony spółki

Operator projektów: Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A, zaplanowane
zadania w PGN: ,,Budowa sieci
ciepłowniczych w rejonie ul.
Czeremchowej
i Kwiatowej na terenie osiedla Prawocin
w Siechnicach wraz z przyłączami do
odbiorców indywidualnych”, „Budowa
sieci ciepłowniczych w Gminie
Siechnice”, „Przebudowa sieci
technologicznej zasilającej
Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej
Siechnice” (Citronex). Zadania
realizowane w zakresie zgodny z
planem inwestycyjnym spółki.

3.

Budowa budynku
pasywnego
świadczącego
usługi publiczne
w zakresie
edukacji
podstawowej
w miejscowości
Siechnice

Projekt na etapie
realizacji

Pozyskał dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020.

4.

Modernizacja
połączona
z wyposażeniem
obiektu Szkoły
Podstawowej wraz
z częścią
Gimnazjum w
Świętej Katarzynie

Projekt zakończony

Finansowanie środkami własnymi.

5.

Termomodernizacja
budynków
miejskich

Projekt częściowo
zrealizowany, na etapie
analizy identyfikacji
dalszego zakresu praczlecono realizację
audytów
energetycznych
budynków będących
z=w zasobie
komunalnym.

Finansowanie środkami własnymi,
środkami Unii Europejskiej w ramach
perspektywy finansowej 2021-2027,
środkami rządu polskiego w ramach
programów realizowanych przez
NFOŚiGW.

1.
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6.

7.

Rozbudowa i
modernizacja sieci
drogowej w
Gminie Siechnice
Powiatowy plan
transportu zbiorowego

Projekt na etapie
bieżącej realizacji

Projekt na etapie
realizacji i bieżącej
aktualizacji

Finansowanie środkami własnymi, oraz
środkami zewnętrznymi w ramach
programów rządowych oraz Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Operator projektu: Powiat Wrocławski

8.

Promowanie
strategii
niskoemisyjnych
na terenie Gminy
Siechnice –
budowa
multimodalnych
centrów
przesiadkowych

Projekt na etapie
realizacji

Projekt z przyznanym dofinansowaniem
ze środków programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.

9.

Modernizacja stacji
i przystanków
kolejowych, Święta
Katarzyna,
Siechnice, na
potrzeby kolei
aglomeracyjnej
w ramach ZIT
WrOF

Projekt zrealizowany

Projekt partnerski z PKP S.A
z dofinansowaniem ze środków RPO
WD.

10.

Rewitalizacja
i kształtowanie
przestrzeni
publicznej w
Gminie Siechnicemiejscowości
Siechnice,
Radwanice, Święta
Katarzyna, Żerniki
Wrocławskie,
Iwiny

Projekt na etapie
realizacji

Finansowanie środkami własnymi oraz
zewnętrznymi programami dotacyjnymi
w zakresie opisanymi dla działań
przewidzianych w Gminnym Programie
Rewitalizacji.

11.

Rozbudowa
i modernizacja
systemu gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Siechnice

Projekt na etapie
realizacji (częściowo
zakończony w zakresie
modernizacji gminnej
oczyszczalni ścieków
przy ul. Zachodniej).

Operator projektu ZGK sp. z o.o.
Finansowanie środkami własnymi oraz
zewnętrznymi w tym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego.

Zadania na etapie
opracowania zakresu
rzeczowego

Projekt na etapie prac
przygotowawczych

12.

Kompleksowa
kampania
promocyjna

W związku z nową perspektywą budżetową środków Unii Europejskiej na lata 20212027 oraz koniecznością przygotowania Miejskiego (Gminnego) Planu Adaptacyjności do
Zmian Klimatu w roku 2021 planuje się przeprowadzenie kwerendy zapisów Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice i jego aktualizację.
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2. Ochrona środowiska i utrzymanie zieleni na terenie Gminy
1) Działania Burmistrza Siechnic w obszarze środowiska
Obszar środowiska naturalnego, w szczególności ochrona jego zasobów i dbałość
o przestrzeganie obowiązujących norm i zasad korzystania ze środowiska, objęty był
w 2020 roku działaniami Burmistrza Siechnic poprzez prowadzenie postępowań
administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowych. W tym celu prowadzone
były kontrole w zakresie ochrony środowiska, występowano do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli stwierdzono
w wyniku kontroli naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska
lub wystąpiły uzasadnione podejrzenia, że takie naruszenie mogło nastąpić. Prowadzono
postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie odpadów
składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
W wyniku dotacji celowej z budżetu Gminy Siechnice na likwidację niskiej emisji
13 nieekologicznych źródeł ciepła wymienionych zostało w ciągu 2020 roku na ekologiczne
urządzenia grzewcze.

Dotacja celowa

Podejmowano działania w zakresie edukacji ekologicznej o charakterze
informacyjnym z zakresu ograniczenia niskiej emisji. Prowadzono współpracę
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działaniami proekologicznymi.
Gmina zaangażowała się w propagowanie ogólnopolskiego programu rządowego
„Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we
Wrocławiu poprzez współorganizacje spotkań informacyjnych z mieszkańcami
miejscowości na terenie Gminy Siechnice. Od dnia 1 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim
w Siechnicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. W zakres
działania punktu konsultacyjnego wchodzi: informowanie mieszkańców o możliwości
indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze do
wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, fotowoltaiki, udzielanie pomocy mieszkańcom
w założeniu indywidualnego Konta na Portalu Beneficjenta, udzielanie wsparcia
merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku
o dofinansowanie.
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W 2020 roku Gmina Siechnice kontynuowała zapoczątkowany w 2019 r. program
priorytetowy „Edukacja ekologiczna” dofinansowany ze środków NFOŚiGW obejmującego
kaskadowe szkolenia dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie
projektowania i gospodarowania zielenią w miastach. W wyniku realizacji pierwszego etapu
(2019) Gmina Siechnice zakwalifikowana została do grupy miast „Liderów” tego programu,
natomiast w 2020 roku Gmina Siechnice uczestniczyła w II etapie programu polegającym
na szkoleniach eksperckich w zakresie szerokiego spektrum zagadnień związanych
z zagospodarowywaniem terenów zieleni i ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych.
W 2020 r. wybudowano system monitoringu jakości powietrza atmosferycznego
składającego się z 20 stacji pomiarowych na terenie gminy Siechnice (obecnie system
rozbudowany do 23 stacji). Wszystkie stacje telemetryczne posiadają następujące
programy pomiarowe: pomiar ilości pyłów PM 10, PM 2,5, pomiar ciśnienia
atmosferycznego oraz pomiar temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego
w otoczeniu czujnika. Wybrane stacje posiadają dodatkowo pomiar dwutlenku azotu NO2,
pomiar dwutlenku siarki SO2, pomiar tlenku węgla CO oraz pomiar hałasu.
Wizualizacja danych pomiarowych udostępniona jest poprzez stronę internetową
Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz aplikacje mobilną.
Zadanie wykonywała firma Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz
z siedzibą w Katowicach, ul. Artura Grottgera 22 a, 40-681 Katowice za kwotę 167 607,00
zł brutto, która zawiera w sobie koszty dostawy i instalacji stacji, uruchomienie programu
pomiarowego, kalibrację czujników, transmisje danych pomiarowych, udostepnienie
aplikacji i systemu wizualizacji danych oraz bieżące przeglądy i serwisowanie systemu
w okresie 48 miesięcy.
Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc techniczna 20142020 oraz budżetu państwa. W kosztach realizacji zadania partycypował również Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Łowieckiej 24, który dofinansował zadanie w kwocie 50 000,00 zł brutto.

Stacja monitoringu powietrza na terenie
Żłobka Samorządowego w Siechnicach.

Stacja monitoringu powietrza na budynku
przedsiębiorstwa ESV w Siechnicach.
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2) Działania Burmistrza Siechnic w obszarze utrzymania zieleni na terenie
Gminy
Zrównoważony rozwój jest istotnym zagadnieniem w krótko- i długofalowych
działaniach Burmistrza Siechnic. Równowaga pomiędzy rozwojem gospodarczym
i mieszkalnictwem wymaga systemowego podejścia do zapewnienia mieszkańcom gminy
przestrzeni życiowej, której istotnym elementem są obszary zieleni urządzonej. W dobie
walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu oraz szeroko zakrojonymi działaniami
w zakresie polepszenia stanu środowiska, w szczególności jakości powietrza
atmosferycznego, odpowiednie zagospodarowanie terenów zieleni jest głęboko
uzasadnioną i skuteczną formą działań zaradczych. Burmistrz Siechnic konsekwentnie
wdraża z myślą o mieszkańcach idee podnoszenia komfortu życia w gminie poprzez
systematyczny rozwój obszarów zieleni.
W roku 2020 na terenie Gminy Siechnice realizowane były prace związane
z utrzymaniem zieleni, które obejmowały następujące obszary działania:
1) sadzenie, pielęgnacja i wycinka drzew:
a) sadzenie materiału szkółkarskiego,
b) przeprowadzanie wycinki i przycinki drzew,
c) pielęgnacja młodych drzewek (bieżące poprawianie palikowania, odchwaszczanie
i utrzymywanie mis, poprawianie wiązań, pionizacja drzewek, usuwanie odrostów na
pniach),
d) podlewanie drzew nowo posadzonych;
2) pielęgnacja zieleni urządzonej:
a) odchwaszczanie terenów zieleni urządzonej (klombów, żywopłotów i alejek na
skwerach),
b) nawożenie roślin na klombach i skwerach, wykonywanie oprysków roślin,
uzupełnianie kory,
c) strzyżenie i formowanie żywopłotów oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjnych
krzewów zgodnie z kalendarzem cięć krzewów,
d) sadzenie kwiatów sezonowych na klombach oraz w donicach,
e) wykonywanie innych drobnych prac związanych z utrzymaniem zieleni;
3) koszenie terenów zieleni publicznej:
a) regularne koszenie terenów gminnych parków, skwerów, zieleni przyulicznej,
rekreacyjnej, placów zabaw, boisk i zieleni nieurządzonej,
b) koszenie poboczy dróg gminnych,
c) koszenie terenów zieleni gminnej nie wykazanej powyżej na wniosek
mieszkańców;
4) zagospodarowywanie nowych terenów zieleni:
a) przygotowanie terenu pod nowe zagospodarowanie zielenią (wycinka drzew
i krzewów, koszenie, porządkowanie terenu),
b) sadzenie roślin, układanie geowłókniny, palikowanie i wykonywanie wiązań nowo
posadzonych drzew, formowanie mis, ściółkowanie i wiele innych.
Bogactwo krajobrazu miejskiego Siechnic oraz osiedli i sołectw gminnych kształtują
drzewa. Jako trwałe nasadzenia roślinne nadają cechy tożsamości i unikalnego charakteru
określonym miejscom. Są dominującymi elementami przestrzennymi, zarówno pod
względem wizualnym, jak i w zakresie oddziaływania ekologicznego, klimatycznego
i oczyszczającego środowisko. Podnoszą walory terenu i tworzą ład przestrzenny,
wyznaczając określone funkcje poszczególnym miejscom w krajobrazie gminy. Towarzyszą
powstającym i dynamicznie rozwijającym się osiedlom mieszkaniowym, ciągom
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komunikacyjnym, zbiornikom małej retencji, miejscom rekreacji i wypoczynku, a także
osłaniają i izolują obszary aktywności gospodarczej stanowiąc naturalne ekrany
dźwiękochłonne i barierę dla migracji zanieczyszczeń powietrza.
Zielone miasto i gmina to idea konsekwentnie rozwijana przez Burmistrza Siechnic.
Efekty, które już teraz widać, to dorobek już niemal trzydziestoletniej praktyki sadzenia
w mieście i gminie drzew przydrożnych. Teren wzbogacił się o liczne dęby, lipy, klony,
brzozy, jesiony, jarząby, które dobrze aklimatyzują się i dobrze znoszą trudne warunki
w mieście.
Rzędowe nasadzenia w formie szpalerów podkreślają z dostojeństwem linie dróg,
ulic i placów podnosząc równocześnie walory architektury krajobrazu i stanowiąc osłonę
przed zawiewaniem, zaśnieżaniem oraz słońcem w upalne dni. Korony drzew stają się
ostoją różnych form dzikiej przyrody, głównie ptactwa i owadów.
Burmistrz Siechnic podejmował w 2020 r. inicjatywy sadzenia drzew, do których
zachęcał mieszkańców gminnych miejscowości i osiedli mieszkaniowych. W 2020 r. udało
się zorganizować wspólne sadzenia drzew, w których uczestniczyły rodziny, przedstawiciele
wspólnot mieszkaniowych, osoby oddane pracy społecznej i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Siechnicach. Poprzez wyraźne akcentowanie wspaniałej idei wzbogacenia drzewami
krajobrazu gminnego, udaje się Burmistrzowi angażować do tego dzieła lokalnych
przedsiębiorców, deweloperów, instytucje, a także indywidualnych darczyńców, którzy
stają się fundatorami lub stronami współfinansującymi przedsięwzięcie.

Dużą wagę przywiązuje się do doboru materiału szkółkarskiego, którego jakość ma
duże znaczenie przy urządzaniu terenów zieleni. W Siechnicach stawia się na dojrzałe,
dobrze wykształcone sadzonki, które rokują duże szanse na przyjęcie się w trudnych
warunkach.
Nowe nasadzenia drzew na terenie Gminy Siechnice są częstą formą podkreślenia
ważnych wydarzeń okolicznościowych. Jako przykład posłużyć może rozpoczęta w 2018 r.,
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kontynuowana w 2020 r. z zamysłem kontynuowania przez kolejne lata, akcja wspólnego
sadzenia drzew, która jest niezwykle wymownym świadectwem nieprzemijającej pamięci
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Inicjatywa Burmistrza Siechnic odwołuje się do
spontanicznego sadzenia drzew (głównie dębów) jakie miało miejsce w latach 1918 -1928.
Nawiązując do tej pełnej patriotycznej symboliki aktywności społecznej sprzed 100 lat,
gmina funduje i realizuje w miesiącu listopadzie sadzenie szlachetnych drzew z udziałem
przedstawicieli Rad Sołeckich, Rad Osiedli, a przede wszystkim uczniów i wychowanków
jednostek oświatowych, począwszy od najmłodszych dzieci ze żłobka i przedszkoli
gminnych.
Ukłon w stronę zieleni, w szczególności w stronę drzew przejawia się w Siechnicach
inicjatywą rewitalizacji parków, którym często towarzyszą zbiorniki wodne małej retencji,
stanowiące zarówno rezerwuar wody wkomponowany w funkcjonalny system
hydrologiczny, jak również wzbogacające krajobraz i podnoszące walory rekreacyjne
parku. Liczny starodrzew pozwala rokrocznie typować i uchwalać pomniki przyrody, które
otacza się szczególną troską dla zapewnienia odpowiedniego stanu fitosanitarnego
i zapewnienia im ochrony prawnej.
W 2020 roku posadzono na terenie Gminy Siechnice ponad 800 drzew w ramach
zagospodarowywania terenów zieleni ponad 4 tys. krzewów, 4,5 tys. bylin i traw ozdobnych
oraz 3 tys. roślin cebulowych.

W zakresie utrzymania zieleni wykonywano ekspertyzy dendrologiczne i oceny stanu
fitosanitarnego drzew. Wydano 43 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,
4 decyzje odmowne w sprawie usunięcia drzew i krzewów, 3 decyzję mieszaną.
Burmistrz Siechnic kładzie istotny nacisk na zagospodarowanie terenów zieleni
w formie skwerów, klombów i pasów zieleni przyulicznej. Przestrzeń miejska wzbogacana
jest kompozycjami krzewów ozdobnych, bylin i traw oraz roślinnością sezonową. Wśród
gatunków stosowanych w nasadzeniach oprócz walorów wizualnych duże znaczenie mają
rośliny o znaczeniu sensorycznym, pobudzające zmysły zapachu i smaku, przyciągające
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owady i wzbogacające mikrofaunę. Tereny nieurządzone i otwarte przestrzenie
zagospodarowywane są jako łąki kwietne urozmaicone kępami krzewów i skupiskami
drzew.

Miejskie tereny utwardzone upiększane są formami zieleni mobilnej. Sezonowo
ozdabiane są kompozycjami roślin cebulowych i kwiatów jednorocznych.

W celu należytego zabezpieczenia zieleni w procesach inwestycyjnych wprowadzono
w 2020 r. szczegółowe wymagania dla inwestorów w zakresie dokumentów, jakie muszą
być złożone na etapie uzgodnień i decyzji. Na ich podstawie określa się warunki wykonania
przedsięwzięcia w zakresie ochrony istniejącej zieleni. Na etapie koncepcji planowanych
inwestycji
żądana
jest
inwentaryzacja
dendrologiczna
zawierająca
zgodny
z rzeczywistością wykaz roślin drzewiastych na danym terenie wraz ze wskazaniem ich
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podstawowych wymiarów i opisu stanu zdrowotnego. Na etapie projektu budowlanego lub
wykonawczego inwestycji Urząd Miejski w Siechnicach wymaga od inwestorów
dostarczenia operatu dendrologicznego gospodarowania drzewami oraz krzewami
dostosowanego do przyrodniczych i prawnych uwarunkowań ochrony drzew oraz
wskazującego zalecenia do realizacji w czasie prac budowlanych.
W 2020 roku Gmina Siechnice zakupiła 1100 worków dostarczających wodę drzewom
ponieważ opady atmosferyczne nie zaspokajają potrzeb nawodnienia świeżych roślin.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, woda jest równomiernie i w sposób ciągły dostarczana do
systemów korzeniowych. Jeden worek pozwala zaopatrzyć roślinę nawet w 60 litrów wody.
Jest to wystarczająca dawka, dzięki której podłoże jest odpowiednio nasiąknięte przez
około tydzień czasu.

3) Program opieki na zwierzętami bezdomnymi
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice

oraz

zapobiegania

Rokrocznie Rada Miejska w Siechnicach uchwala Program opieki na zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice
w związku z należącym do zadań własnych gminy obowiązkiem zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt.
W 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki
na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Siechnice w 2020 roku, w której określono, że w ramach opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności Gmina:
1) zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
2) interwencyjnie odławia bezdomne zwierzęta,
3) zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siechnice w przytulisku,
do czasu umieszczenia ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy,
4) poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym przez ich dokarmianie,
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6) ogranicza populację bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez
kastrację i sterylizację, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
7) edukuje mieszkańców Gminy w zakresie sterylizacji i kastracji oraz właściwej
opieki nad zwierzętami.
W zakresie opieki nad zwierzętami, działania Burmistrza Siechnic obejmowały
w 2020 roku przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, odławianie tych zwierząt
i umieszczanie w przytulisku dla zwierząt. Odłowionym bezdomnym zwierzętom
zapewniano schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
W 2020 roku odłowionych zostało z terenów Gminy Siechnice 26 psów, w tym:
19 odebrano przez dotychczasowych właścicieli, 3 zostały adoptowane przez nowych
właścicieli, 4 psy zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy.
Do schroniska w Świdnicy trafiło 8 kotów z terenu Gminy Siechnice.
Działania prowadzone były również w zakresie podejmowania i utylizacji martwych
zwierząt z terenów Gminy Siechnice.
W zakresie gospodarki łowieckiej prowadzonej na terenie Gminy Siechnice przez koła
łowieckie przygotowywano opinie w sprawie przedkładanych planów łowieckich,
zagospodarowania obwodów łowieckich oraz pozyskania zwierzyny.

4) Gospodarka wodna
1. Szeroko pojęty obszar gospodarki wodnej objęty był działaniami Burmistrza
Siechnic poprzez współpracę z organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami.
W jej wyniku, na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Siechnice,
a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni we Wrocławiu
wykonano w 2020 r. konserwację rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka.
Wykonane prace utrzymaniowe zwiększyły przepustowość hydrauliczną rzek przyczyniając
się do obniżenia zagrożenia powodziowego na obszarze Gminy Siechnice.
2. Zrealizowano kolejny etap zadania pn.: „Rewitalizacja i infrastruktura
bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie Gminy Siechnice
poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”. Uzyskano Decyzję Wojewody
Dolnośląskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji w
zakresie budowli
przeciwpowodziowych – budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie. Zbiornik
wielofunkcyjny w Smardzowie łączy w sobie kilka zadań, jakie będzie realizował
w zależności od sytuacji hydrologicznej rejonu. W okresach suszy atmosferycznej,
a następnie suszy glebowej i rolniczej retencjonowana w zbiorniku woda obniżać będzie
niedobory wody dostępnej dla roślin i upraw rolnych w terenach przyległych. W okresach
suszy hydrologicznej zbiornik wpływał będzie na zwiększenie zasobów wód
powierzchniowych i regenerację zasobów wód podziemnych. Zdolność retencyjna zbiornika
pozwoli na transformację przepływu polegającą na wydłużeniu okresu odpływu wody ze
zlewni. W okresach wezbrań, których genezą będą intensywne i długotrwałe opady
atmosferyczne lub roztopy skutkujące zwiększeniem odpływu wody ze zlewni nadrzędnym
zadaniem projektowanego zbiornika będzie transformacja fali wezbraniowej, która
odbywać się będzie w suchej, retencyjno-rozsączającej części zbiornika oraz w obszarach
pozostałych części zbiornika (część stale wypełniona wodą i część osadowa), które posiadać
będą zdolność przyjęcia wód wezbraniowych. Zastosowany regulator odpływu w połączeniu
z pojemnością zbiornika o charakterze przeciwpowodziowym, pozwoli na transformację
odpływu wody ze zlewni oraz ograniczy odpływ wody do recypienta, jakim jest struga
Brochówka.
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3. Prowadzono ewidencję gminnych urządzeń wodnych, urządzeń melioracji
podstawowych i szczegółowych, kontrolowano ich stan techniczny, sporządzono
harmonogram prac oraz przygotowywano i prowadzono prace utrzymaniowe i remontowe
na tych obiektach. Wykonano konserwację rowów odwadniających tereny zabudowane
i urządzeń melioracji szczegółowych tj. m.in. wykoszenie skarp i dna rowów oraz pasów
przyległych do rowów, wydobycie roślin korzeniących się, odmulenie dna i oczyszczenie
skarp z namułu, rozplantowanie namułu, zabudowanie wyrw w skarpach, oczyszczenie
i odbudowanie przepustów i wylotów drenarskich, zgodnie z harmonogramem
opracowanym zgodnie z potrzebami i wnioskami Rady Mieszkańców Siechnic, Rad Osiedli
i Sołectw.
Na podstawie harmonogramu robót konserwacyjnych na 2020 r., uzgodnionego
z Wrocławskim Związkiem Spółek Wodnych, utrzymywano w roku ubiegłym urządzenia
melioracyjne, w tym wyremontowano ponad 42 kilometry rowów oraz poddano konserwacji
kolejne 2 zbiorniki małej retencji w Grodziszowie oraz w Siechnicach.

Konserwacja zbiornika małej
retencji w Grodziszowie.

Konserwacja zbiornika małej
retencji w Siechnicach.

4. W trosce o prawidłową gospodarkę wodną na terenie gminy Siechnice opiniowane
były rozwiązania projektowe odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów
inwestycji do odbiorników (rowy melioracyjne), wydawane warunki techniczne dla
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odprowadzania wód oraz podjęto działania przygotowawcze do wykonania w latach
kolejnych rewitalizacji zbiorników małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
5. Na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne prowadzono postępowania
administracyjne w sprawach gospodarowania wodami, korzystania z wód, usług wodnych
i ochrony wód, w szczególności w sprawie zmiany stanu wód na gruntach w wyniku zmiany
kierunku natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych. Prowadzono również
działania administracyjne w zakresie wód wykorzystywanych do kąpieli (kąpielisko
„Błękitna Laguna”).

VII. POLITYKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie
przy ulicy Żernickiej 17, jest jednostką organizacyjną Gminy Siechnice, powołaną do
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, które obejmują
w szczególności:
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy
społecznej,
2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób
i rodzin,
4) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w środowisku oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia z tytułu pomocy społecznej,
asystenta rodziny, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia „dobry
start”, profilaktyki uzależnień, pozostałych świadczeń (świadczenia: zdrowotne,
interwencyjne, praca socjalna).
W 2020 r. system pomocy społecznej objął wsparciem 209 rodzin - 371 osób.
Analizując liczbę osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej do liczby
mieszkańców, przyjąć należy, iż wsparciem zostało objętych 1,63% społeczności lokalnej.
Na uwagę zasługuje liczba rodzin pobierających świadczenie z programu 500plus –
17,93% oraz programu „Dobry Start” – 15,64% społeczności Gminy Siechnice.
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż występujące w Gminie Siechnice
problemy najczęściej związane są z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością
i długotrwałą chorobą, co znajduje odzwierciedlenie w ilości osób/rodzin korzystających
z różnych form pomocy materialnej.
Powody przyznania pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w 2020
roku
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ogółem
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność:
Sieroctwo
Bezrobocie

Liczba
rodzin
209
105
7
18
9
1

W tym
na wsi
156
78
3
14
6
0

Liczba osób
w rodzinie
371
180
7
75
1
1

63

47

104
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Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa
Niepełnosprawność
Długotrwała lub nagła choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie
gospodarstwa domowego w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Przemoc
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

3
3
1
52
95
31

2
1
1
45
76
24

9
5
2
82
160
86

22
2
3
1
1
2

17
1
3
1
0
0

54
11
3
4
2
2

W związku z ogłoszoną w 2020 roku pandemią COVID-19 obserwowany jest wzrost
rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w porównaniu do lat 2018-2019,
w tym głównie z powodu ubóstwa.
Porównanie lat 2018 - 2020 w odniesieniu do rodzin korzystających z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach
Rok, w którym
Liczba rodzin
w tym z terenów
Liczba osób
udzielano pomocy
wiejskich
w rodzinie
2018
178
140
335
2019
147
115
284
2020
209
156
371

Rodzaje udzielanych świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siechnicach w 2020 r.

3%
świadczenia pieniężne

35%

świadczenia niepieniężne

pomoc udzielana w postaci
pracy socjalnej

50%

12%

praca socjalna prowadzona
w oparciu o kontakt
socjalny

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w 2020 roku
opisuje Sprawozdanie, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego Raportu.
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1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta została Uchwałą Rady
Miejskiej w Siechnicach Nr XXVI/183/16 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia
i wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016
- 2022.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 20162022 powstała w ramach prac prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siechnicach, przy szerokim udziale władz Gminy, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych oraz lokalnej społeczności, a także wsparciu ekspertów zewnętrznych
Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, którzy odpowiadali za przygotowanie
wstępnej i ostatecznej wersji dokumentu, opracowanie wyników badań empirycznych oraz
przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych.
Cele strategiczne wytyczają pięć głównych ścieżek działań w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Siechnice. Dla ich realizacji wyróżniono cele operacyjne,
konkretyzujące cele strategiczne oraz zadania – konkretne kierunki działań w sferze
społecznej. Cele strategiczne, operacyjne oraz zadania tworzą hierarchiczny układ działań,
które przyczyniają się do realizacji przyjętej misji społecznej Gminy Siechnice czyli
wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów społecznych dla zapewnienia
wysokiej jakości życia mieszkańców Gminy Siechnice. Do celów strategicznych należą:
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Siechnice.
2. Kompleksowe wsparcie rodzin dla prawidłowej realizacji ich funkcji.
3. Stworzenie spójnego systemu wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.
4. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia.
5. Rozwój działań wspierających rozwiązywanie problemów społecznych.
Realizację powyższych celów w 2020 roku określa Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Siechnice, stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszego
Raportu.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.
Obowiązek ten realizowany jest we współpracy ze środowiskami lokalnymi, instytucjami
oświatowymi, sądami, policją, organizacjami społecznymi. Ważne jest aby wsparcie
potrzebującym rodzinom udzielone było dostatecznie wcześnie, by eliminować sytuacje gdy
dziecko musi opuścić rodzinę biologiczną.
W 2017 roku został opracowany i wdrożony trzyletni Program Wspierania Rodziny dla
Gminy Siechnice podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XLIV/359/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Siechnice na lata 2018-2020, w którym zaplanowane zostały działania
zmierzające do wsparcia rodzin mających trudności w należytym wypełnianiu swoich
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program jest spójny ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2016-2022, w której określone cele
strategiczne mówią o „minimalizacji zjawisk społecznie szkodliwych poprzez działania
mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej środowisk
i osób wymagających szczególnego wsparcia.”.
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Praca z rodziną jest organizowana przez Gminę Siechnice i realizowana przez Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.
Rodzaje świadczeń przyznawane w zakresie świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Siechnicach w 2020 roku
Wyszczególnienie
Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami
7 613
Zasiłki rodzinne
4 801
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
2 812
- urodzenie dziecka
21
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
150
- samotnego wychowywania dziecka
294
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
298
- rozpoczęcia roku szkolnego
793
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
605
- wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej
951
Zasiłki pielęgnacyjne
2 780
Świadczenia pielęgnacyjne
616
Specjalny zasiłek opiekuńczy
76
Świadczenia opiekuńcze
3 472
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
126
Program „Za życiem”
3
RAZEM
11 214

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznane w 2020 roku
Ilość rodzin ubiegających się o stypendium
32
Ilość rodzin, która otrzymała stypendia
Ilość wypłaconych świadczeń
Ilość przyznanych zasiłków szkolnych

21
35
1

Ilość wypłaconych składek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siechnicach w 2020 roku
Rodzaj składki
Liczba świadczeń
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
549
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
174
Pomoc przyznana w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach w 2020 roku
Liczba osób,
Liczba
Liczba Liczba
którym
świadczeń rodzin osób
Rodzaj świadczenia
przyznano
w
decyzją
rodzinie
świadczenie
Dożywianie dzieci w szkołach
6
248
3
10
Dożywianie w formie ciepłego posiłku
22
3 655
20
22
(pełen obiad) z dowozem do domu

Liczba wypłacanych świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 + w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w 2020 roku
Liczba wniosków ogółem:
4 687
Liczba wypłacanych świadczeń:
- świadczenia w pełnej wysokości:
- świadczenia podzielne
- świadczenia w ramach koordynacji

73 064
71 865
512
687
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Liczba dzieci na które przyznane było świadczenie Dobry Start w 2020 r.
Liczba wniosków ogólnie
2 365
Liczba dzieci uczących się w tym:
w szkole podstawowej
w szkole ponadpodstawowej
w dotychczasowym gimnazjum
w szkole artystycznej
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

3 548
2 689
784
50
14
8
3

Szczegółowy opis zadań realizowanych w 2020 roku w ramach Programu wspierania
rodziny określa załącznik Nr 7 do niniejszego Raportu.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, działania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są w formie Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na 2020 rok,
uchwalanego przez Radę Miejską w Siechnicach Uchwałą Nr XVI/147/19 z dnia
21 listopada 2019 roku.
Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień
(problemów alkoholowych, przemocy oraz narkotycznych) na terenie Gminy Siechnice jest
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny
do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice.
Rodzaje udzielonych porad w Punkcie Konsultacyjnym według zakresu
konsultacji w 2020 r.
Porady prawne
21%
Inne porady
Diagnozowanie i 4%

Osoby z
problemem
uzależnień
26%

kierowanie do
placówek na
terapię
1%

Pomoc
psychologiczna
w rozwiązywaniu
bieżących
problemów
życiowych
30%

Rodziny osób
uzależnionych
18%
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Z danych Komisariatu Policji w Siechnicach wynika, że funkcjonariusze Policji
w 2020 r. podjęli następujące działania na terenie gminy:
1) zatrzymano 59 nietrzeźwych kierujących (brak nieletnich);
2) odnotowano 71 zdarzeń drogowych (wypadków/kolizji) z udziałem nietrzeźwych
kierujących;
3) przewieziono do wytrzeźwienia 97 osób (do PDOZ w KMP Wrocław);
4) przeprowadzono 143 interwencje w związku z innymi zdarzeniami z udziałem osób
nietrzeźwych (kradzieże, włamania);
5) zatrzymano 12 osób będących pod wpływem narkotyków lub innych substancji
odurzających (w tym dopalaczy);
6) przeprowadzono 23 interwencje podczas których podejrzewano, że osoby mogą
znajdować się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (w tym
dopalaczy);
7) nie odnotowano zdarzeń/interwencji wobec osób nieletnich pod wpływem
alkoholu/narkotyków.
W związku z przeprowadzonymi interwencjami wobec osób pod wpływem alkoholu
Komisariat Policji skierował 11 wniosków do GKRPA.
Wsparcie udzielone rodzinom kierowanym przez GOPS do wsparcia
w 2020 r.
pomoc
społeczna
12%
teapia
Biofeedback
29%

grupy wsparcia
39%

terapia rodzin
20%

Podział procentowy Niebieskich Kart prowadzonych w latach 2018-2020
NK - 2018
21%

NK - 2020
47%

NK - 2019
32%
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Szczegółowy opis zadań realizowanych w 2020 roku z zakresu profilaktyki uzależnień
– alkoholizm i narkomania, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie określa sprawozdanie, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego
Raportu.
4. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie - nakłada na organy administracji publicznej obowiązek
realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVI/152/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy
Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok współpraca została zrealizowana
w następujący sposób:
1. Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert, do których zostało złożonych przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
38 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów dokonano wyboru 22 zadań, którym zostało
przyznane wsparcie finansowe z budżetu gminy w łącznej kwocie 351.940,00 złotych.
Ostatecznie liczba zrealizowanych przez organizacje pozarządowe zadań uległa
zmniejszeniu do 15, co w głównej mierze było konsekwencją sytuacji epidemicznej w kraju
i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami sanitarnymi (wobec 4 zadań organizacje
nie przystąpiły do zawarcia umowy, wobec 2 zadań umowy zostały rozwiązane i 1 zadanie
nie zostało zrealizowane, pomimo zawarcia umowy – środki zostały zwrócone do budżetu
gminy).
2. W trybie tzw. pozakonkursowym wynikającym z art.19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie została złożona tylko jedna oferta. Zadanie wynikające
z tej oferty zostało uznane przez Burmistrza Siechnic za celowe, tym samym zlecone
organizacji pozarządowej do realizacji. Kwota zadania wyniosła 3 360,00 zł.
3. Przeprowadzono kontrolę po zakończeniu realizacji zadań. Kontrola merytoryczna
i finansowa sprawozdań finansowych w oparciu o przedstawioną dokumentację związaną
z realizowanym zadaniem zakończyła się wynikiem pozytywnym w większości przypadków.
4. Podjęto współpracę pozafinansową z organizacjami pozarządowymi, polegającą
głównie na użyczaniu obiektów sportowych.
5. Promowano zasady dobrej współpracy z organizacjami. Wydział Spraw
Społecznych udzielał wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym zarówno przy
składaniu ofert do otwartych konkursów, jak również sprawozdań z wykonania zadań
publicznych i rozliczania otrzymanych środków. Po ogłoszeniu konkursów na realizację
zadań publicznych Gminy Siechnice na rok 2020 zostało zorganizowane spotkanie, podczas
którego zostały omówione zasady składania oraz wypełniania ofert do konkursów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych. Ponadto pomoc
merytoryczna w tym zakresie prowadzona była na bieżąco zgodnie z potrzebami organizacji
– konsultacje odbywały się głównie w formie rozmowy bezpośredniej, telefonicznej, jak
również drogą mailową.
6. Konsultowano z organizacjami projekty aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji - organizacje pozarządowe miały
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możliwość współtworzenia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy
Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie
Programu współpracy.
7. Informowano organizacje o planowanych kierunkach działalności. Informacje
dotyczące działań Gminy Siechnice zamieszczano na stronie internetowej Gminy.
Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Siechnicach, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wysłano także korespondencję elektroniczną do organizacji biorących udział
w konkursach.
8. W zakresach opisanych w punktach 5, 6 i 7 Gmina współpracowała ściśle
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Informacje dotyczące realizacji w 2020 roku zadań zgodnych z priorytetami
określonymi w Rocznym programie współpracy zawarte są na stronach 52-58
Sprawozdania Burmistrza z Działalności Urzędu Miejskiego w Siechnicach za rok
2020, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.

IX. OŚWIATA I EDUKACJA
1. Szkoły i Przedszkola
Gmina Siechnice jest organem prowadzącym dla trzech przedszkoli publicznych
i pięciu szkół podstawowych.
Lp.
Nazwa placówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach, ul. Osiedlowa 23A
Przedszkole Publiczne „Układanka” w Świętej Katarzynie, ul. Dąbrowskiego 5
Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 2
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach, ul. Szkolna 14
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, ul. Szkolna 4
Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, ul. Główna 94
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich,
ul. Kolejowa 7A
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach, ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6

Na mocy obowiązującego prawa na organ prowadzący nałożone zostały liczne
obowiązki i szeroki zakres zadań, do których w szczególności należy:
1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej
i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
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6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
dyrektora szkoły lub placówki.
1) Organizacja pracy placówek oświatowych
W roku szkolnym 2019/2020 działalność edukacyjną na terenie Gminy Siechnice
prowadziło 9 placówek publicznych (4 przedszkola, w tym 1 prowadzone przez osobę
fizyczną i 5 szkół podstawowych oraz 12 placówek niepublicznych, do których łącznie
uczęszczało 3963 dzieci i młodzieży w 196 oddziałach. Wychowaniem przedszkolnym
objętych zostało 1551 wychowanków w wieku 3-6 lat tj. o 89 wychowanków więcej
w porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019. Do szkół podstawowych uczęszczało 2412
uczniów w 110 oddziałach, czyli o 144 więcej niż w roku 2018/2019.
Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Siechnice
2019/2020
Nazwa placówki
Liczba
Liczba
L.p.
dzieci oddziałów
Szkoły podstawowe publiczne
1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach
393
19
2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach
533
23
3
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
368
17
Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana
431
19
4
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
5
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
539
24
Suma 2264
102
Szkoły podstawowe niepubliczne
Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks.
148
8
6
Jana Twardowskiego w Kotowicach
Suma
148
8
Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych
1
Oddział w szkole Podstawowej w Radwanicach
22
1
2
Oddział w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie
45
3
Razem
67
4
Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych
1
Oddział w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kotowicach
25
1
Razem
25
1
Przedszkola publiczne prowadzone przez JST
1
Przedszkole Publiczne Układanka w Świętej Katarzynie
246
10
2
Przedszkole Publiczne w Siechnicach
444
19
3
Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich
104
7
Suma
794
36
Przedszkola i punkty niepubliczne
1
Przedszkole Niepubliczne “Wspólny Świat” w Radomierzycach
30
2
2
Punkt Przedszkolny "Wspólny Świat" w Radomierzycach
26
2
3
Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty” w Zębicach
43
4
4
Przedszkole Niepubliczne „Tuptusie” w Radwanicach
62
4
5
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Kącik” w Radwanicach
70
4
6
Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids” w Siechnicach
46
2
7
Przedszkole Niepubliczne „Pimpuś Sadełko” w Iwinach
25
4
8
Przedszkole Niepubliczne Supełek w Siechnicach
45
3
9
Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy w Siechnicach
25
2
10 Przedszkole Sensoryczne Pluszaki w Świętej Katarzynie
101
4
11 Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno w Iwinach
100
7
Suma
573
38
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST
1
Przedszkole Publiczne „Wedanek” w Żernikach Wrocławskich
92
4
Suma
92
4
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2) Baza lokalowa szkół i przedszkoli
Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe
wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne
technologie co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez
rozbudzanie zainteresowania nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości
ucznia, co czyni go bardziej wartościowym w otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten
fakt placówki na bieżąco doposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
w tym: komputery, laptopy, tablety, tablice interaktywne i inne. Stały rozwój bazy
dydaktycznej pochłania określone nakłady finansowe jednak ograniczoność środków
budżetowych nie pozwala na zaspokojenie w pełni potrzeb. Stan techniczny
i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych podlega
ciągłej modernizacji.
Działania w tym zakresie powodują, że baza lokalowa spełnia określone standardy
i normy użytkowe. Dbałość i troska o stan techniczny obiektów oraz ich wyposażenie
zapewniają podstawowe warunki nauki uczniom. Pomimo znacznych nakładów jakie
poniesiono na ten cel, należy mieć świadomość ogromu zadań, których gmina musi się
podjąć. W roku szkolnym 2019/2020 została ukończona rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Żernikach Wrocławskich, dzięki czemu pozyskano aulę, siedem sal dydaktycznych,
jadalnię z zapleczem do wydawania posiłków cateringowych oraz dwa gabinety
terapeutyczne. Poniżej zestawienie szczegółowe.

Pomieszczenia (ilość)

wielofunkcyjne

sportowe

Świetlice

Stołówka

stomatologiczne

logopedyczne

Psychologicznopedagogiczne

Integracji
sensorycznej

18

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

10

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

13

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

2

0

15

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

2

0

20

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

3

1

20

1

1

1

10

0

1

0

1

0

1

3

0

20

2

2

1

-

1

2

1

1

0

0

2

1

pomocy
przedlekarskiej

gimnastyczne

Gabinety

językowe

Sale

komputerowe

PP
Siechnice
PP Św.
Katarzyna
PP Żerniki
Wroc.
SP
Radwanice
SP 1
Siechnice
SP2
Siechnice
SP Św.
Katarzyna
SP Żerniki
Wroc.

Sale lekcyjne

Placówka

Pracowni
e

Stan wyposażenia szkół jest zadawalający. Pomimo trudnych warunków (dwuzmianowość)
klasy posiadają urządzenia specjalistyczne, zapewniające dobre warunki do realizacji
podstawy programowej.
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Tablet

Ksero

uczniów

PP Siechnice

1

1

0

1

0

2

0

9

3

PP Św.
Katarzyna

2

1

0

0

10

2

0

2

4

PP Żerniki
Wroc.

1

0

0

3

0

2

0

2

3

SP
Radwanice

3

11

0

0

7

2

26

21

4

SP 1
Siechnice

3

7

0

1

0

3

26

20

6

SP2
Siechnice

12

9

0

2

26

4

26

71

5

SP Św.
Katarzyna

13

9

1

2

7

2

34

27

6

9

20

0

1

5

4

52

30

7

Placówka

Odtwarzacz
DVD, VHS

Tablica
Interaktywna/
monitor
interaktywny
Rzutnik pism
/przeźroczy

Projektor
multimedialny

Liczba komputerów do dyspozycji:

SP Żerniki
Wroc.

nauczycieli

administracji

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz ze względu na dbałość
o powierzone mienie publiczne, szkoły sukcesywnie rozbudowują systemy wizyjne
monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Obecny stan monitoringu w placówkach
przedstawia tabela.
Placówka
Publiczne Przedszkole w Siechnicach
Publiczne Przedszkole w Żernikach Wrocławskich
Publiczne Przedszkole w Świętej Katarzynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
Szkoła Podstawowa w Radwanicach
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich
Razem

Monitoring: /liczba kamer/
wewnętrzny
zewnętrzny
0
0
0
0
0
0
13
6
11
3
16
10
6
2
18
2
64
23

Razem
0
0
0
19
14
26
8
20
87

3) Kadra nauczycielska
Stan zatrudnienia kadry pedagogicznej w placówkach gminnych wynika
z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest
z ramowym planem nauczania, określonym rozporządzeniem MEN oraz z liczbą oddziałów
na każdym poziomie, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć
z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów
klasowych oraz określoną w rozporządzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministra
Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.
W każdej ze szkół różni się liczbą nauczycieli w zakresie posiadania stopnia awansu
zawodowego, będącego efektem realizacji ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.
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Szkoła Podstawowa nr 1 w
Siechnicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Siechnicach
Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie
Szkoła Podstawowa w Radwanicach
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wr.
Przedszkole Publiczne w Siechnicach
Przedszkole Publiczne w Św.
Katarzynie
Przedszkole Publiczne w Żernikach
Wr.
Suma

Bez
stopnia

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

0

5

14

15

18

0

2

18

11

34

0
5
0
1

8
4
1
2

6
12
20
21

16
20
22
12

26
16
17
7

0

2

11

8

7

0

0

5

7

2

6

24
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127

4) Ocena efektywności pracy szkół
Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, egzamin ósmoklasisty miał się odbyć
21 kwietnia 2020 r. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną decyzją Ministra
Edukacji Narodowej egzamin ósmoklasisty został przeniesiony drugą połowę czerwca 2020
r. i został przeprowadzony w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. Do egzaminu przystąpili
wszyscy uczniowie. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych:
1) języka polskiego,
2) matematyki,
3) języka obcego nowożytnego.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Swoim treściami obejmował wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do
wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. W dniach 16 -18 czerwca 2020 r.
uczniowie pisali test z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Poniżej wyniki
szkół w Gminie Siechnice:

Placówka / liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Radwanicach - 24
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach 22
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach 50
Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie - 30
Szkoła Podstawowa w Żernikach
Wrocławskich
35
Katolicka Szkoła Podstawowa w
Kotowicach - 12
Średni wynik GMINA SIECHNICE - 173

Język
polski
%

Matematyka
%

Język
angielski %

Język
niemiecki
%

70,3

57,6

76,2

50,0

66,2

49,1

63,2

0,0

73,3

60,81

62,7

0,0

73,4

58,9

68,3

93,0

68,2

59,7

71,8

90,0

62,5

54,5

67,1

0,0

70,2

57,9

67,7

77,7
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Wyniki szkół gmin
dolnośląskiego:

w

powiecie wrocławskim

Wyszczególnienie

oraz

Miasta

Wrocław

województwa

język

matematyka

język

język

polski %

%

angielski %

niemiecki %

Gmina Siechnice

70,2

57,9

67,7

77,7

Gmina Czernica

68,1

55,1

70,2

60,0

Gmina Długołęka

66,6

54,4

62,8

61,0

Gmina Jordanów Śląski

60,6

51,6

52,7

52,0

Gmina Kąty Wrocławskie

59,7

45,9

60,8

54,4

Gmina Kobierzyce

67,3

58,1

64,1

0,0

Gmina Mietków

54,5

33,0

35,3

0,0

Gmina Sobótka

65,1

47,7

53,9

44,3

Gmina Żórawina

68,6

47,1

54,0

64,0

Średni wynik Powiatu
Wrocławskiego
Średni wynik Miasta Wrocław

65,8

52,2

61,9

55,9

65,6

56,1

66,4

61,5

Średni wynik woj. Dolnośląskiego

58,8

44,5

55,0

44,0

Podsumowując wyniki szkół gmin w powiecie wrocławskim oraz Miasta Wrocław
województwa dolnośląskiego z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w dniach 16, 17
i 18 czerwca 2020 r., Gmina Siechnice zajęła pierwsze miejsce z egzaminu z języka
polskiego i języka niemieckiego, a drugie miejsce z matematyki i języka angielskiego.
5) Ocena działalności wychowawczej w Szkołach i w Przedszkolach
W roku szkolnym 2019/2020 następujące placówki były nadzorowane przez
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Szkoła
Podstawowa
w Radwanicach

Szkoła
Podstawowa
w Św. Katarzynie

Monitorowanie w zakresie:
1. organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu
i toku nauki;
2. prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania;
3. prowadzenia działalności innowacyjnej.
Monitorowanie w zakresie:
1. działalności innowacyjnej,
2. realizacji obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
Ewaluacja zewnętrzna Oddziałów Przedszkolnych.
Kontrola: ocena pracy dyrektora szkoły.

6) Projekty, programy i strategie realizowane w Szkołach i w Przedszkolach
Program „Umiem pływać”
Projekt realizowany z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Projektu Powszechnej Nauki
Pływania „Umiem pływać”. Wartość projektu to 49 772,90,00 zł, wartość dofinansowania
17 170,50 zł. W ramach projektu w roku 2019 z zajęć nauki pływania skorzystało
90 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice. W ramach projektu
dzieci nabyły podstawowe umiejętności w zakresie pływania. W edycji wiosennej w 2019
roku (od marca do czerwca) zajęcia na basenie nie odbyły się z powodu ogłoszenia stanu
epidemii i zawieszenia działalności szkół i placówek oświatowych. Od września br. I i II
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edycja zostały połączone. Koszty projektu po stronie Gminy to kwota 32 602,40 zł (dopłata
do transportu 10 700zł oraz koszty opieki nad uczniami w wysokości 21 902,40 zł).
Stypendia dla uzdolnionych
Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na
terenie gminy wynikają z ustawy o systemie oświaty z art. 90b i art. 90m. Pomoc
materialna może być udzielona uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku
szkolnego (sytuacja losowa). Środki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji
celowej. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Św. Katarzynie.
W roku szkolnym 2020/21 przyznano 16 stypendiów dla uczniów w ramach Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie nauki, twórczości artystycznej oraz rywalizacji sportowej.
7) Rodzaje zajęć prowadzonych w Szkołach i w Przedszkolach w ramach
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy
z nimi. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści,
a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni:
a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia:
Dla kogo organizowane: uczniowie szczególnie uzdolnieni. Zajęcia te prowadzi się
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą
pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 8 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.
b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
Dla kogo organizowane: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą
pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 8 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.
c) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą
pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 5 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 60 minut. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
d) Zajęcia logopedyczne:
Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują
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zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą
pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 4 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 60 minut. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
e) Zajęcia socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:
Dla kogo organizowane: uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą
pomocy.
Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Ilość uczestników: do 10 uczniów.
Czas trwania pojedynczej jednostki: 60 minut. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
f) Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców uczniów
i nauczycieli:
Działania te mają wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
g) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ustalanie:
form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym poszczególne
formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących
z uczniem. Ustalenia te są uwzględniane w opracowanym dla niego indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
Program opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie
30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni
przed upływem okresu, na jaki został opracowany program poprzedni. Zespół nie rzadziej
niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności udzielanej mu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Nie
ma obligatoryjnego wzoru tego dokumentu. To jak będzie on wyglądał zależy od rodzaju
niepełnosprawności, nasilenia niedostosowania, czy etapu edukacyjnego na którym
znajduje się uczeń. Powinien zawierać jednak następujące elementy:
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, w tym w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym;
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3)
4)

5)

6)

7)

b) ucznia
niedostosowanego
społecznie
zakres
działań
o
charakterze
resocjalizacyjnym;
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym;
formy i metody pracy z uczniem;
ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy
pomocy będą realizowane;
działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
uczniów;
zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów.
8) Wydatkowanie środków finansowych na prowadzenie Szkół i Przedszkoli

Najistotniejsze źródło finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie
w Gminie Siechnice stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, ustalanej na finansowanie
zadań oświatowych realizowanych przez gminę, z wyłączeniem zadań związanych
z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych
i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań
związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego. Wielkość części
oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala
corocznie ustawa budżetowa. Wysokość subwencji oświatowej jest zależna od liczby
uczniów przeliczeniowych (naliczana corocznie na podstawie danych o liczbie uczniów
w SIO, wg stanu na 30 września każdego roku). Tę zaś otrzymuje się przez zastosowanie
zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów
i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu
zawodowego nauczycieli. Finansowy standard A, czyli kwotę, którą samorządy otrzymują
na jednego ucznia, otrzymuje się, dzieląc kwotę ogólną subwencji (pomniejszoną o 0,4%
rezerwy) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Kwota subwencji na rok 2020
określana została na podstawie:
1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30.09.2019 r.
2) danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) wykazanych
w SIO wg stanu na dzień 30.09.2019 r. z uwzględnieniem zmniejszenia
o 33,33% uczniów klas gimnazjalnych.
Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 wyniosła
23 021 479 zł jest wyższa od kwoty subwencji ogólnej otrzymanej na rok 2019 o 2 839
182 zł.
Ponadto, zgodnie z realizacją ustawy budżetowej, realizowany jest obowiązek
wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy środków w wysokości, nie niższej niż zostały naliczone w subwencji
oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Specjalna organizacja nauki
i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży:
a) objętych kształceniem specjalnym;
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b) niedostosowanych społecznie, umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych;
c) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, umieszczonych w młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii.
Przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego
ogólnodostępnych i integracyjnych, należy rozumieć wydatki na wszelką działalność
wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, w tym
w odpowiedniej części również na utrzymanie budynku, administracji szkoły, na
wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz na wynagrodzenie
dyrektora i wicedyrektorów szkoły.
Wyszczególnienie
Liczba mieszkańców Gminy
Siechnice
Liczba mieszkańców Siechnic
Otrzymana subwencja
Oświatowa
Statystyczna liczba
uczniów szkół P/ NP
otrzymujących subwencję
Finansowy standard A
podziału subwencji
Wskaźnik koryg.Di

Metryczka
subwencji
oświatowej 2018
19 995

Metryczka
subwencji
oświatowej 2019
21 403

Metryczka
subwencji
oświatowej 2020
22.545

6 958
17 258 690,00

7 676
20 182 297

8.148
23 021 479

2196,7084

2354,0043

2411,00

5409,1141

5568,5657

5917,8938

0,9665162998

0,9616730528

0,9687497422

Zadania oświatowe realizowane przez gminę finansowane były z następujących
źródeł:
1) części oświatowej subwencji ogólnej;
2) dotacji przedszkolnej;
3) dotacji podręcznikowej,
4) dotacji programów rządowych, unijnych,
5) dochodów własnych gminy.
Największy wpływ na poziom wydatków mają w szczególności następujące czynniki:
1) wzrost liczebności uczniów, powodujący tworzenie dodatkowych oddziałów
i etatów nauczycielskich,
2) system wynagradzania nauczycieli zgodny z ustawą Karta Nauczyciela i regulacje
z tym związane (m.in. urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, dokształcanie
i doskonalenie zawodowego nauczycieli),
3) realizacja zadań uzupełniających podstawową działalność szkół (drugi język
nieobowiązkowy, zajęcia pozalekcyjne, pomoc socjalna dla uczniów, dotacje dla organizacji
pozarządowych);
4) wysokie dotacje dla niepublicznych placówek,
5) zapewnienie dowozu dzieci do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek we
Wrocławiu oraz Oławie,
6) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami
rozwojowymi, w tym nauczanie indywidualne i zindywidualizowane ścieżki kształcenia,
zapewnienie nauczycieli wspomagających,
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7) inwestycje, remonty, modernizacje placówek w celu zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy i nauki,
8) zmiana regulacji prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli i organizacji
pracy placówek oświatowych.
Czynniki te powodują konieczność angażowania przez Gminę dodatkowych środków.
W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany
organizacyjne polegające na ograniczaniu w zatrudnieniu, konsekwentnym weryfikowaniu
arkuszy organizacyjnych, po uprzednim uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
zgodnym z wytycznymi zawierającymi normy etatów dla nauczycieli i pracowników obsługi
i administracji. Podejmowanie wszelkich działań wymuszają względy ekonomiczne,
niemniej jednak nadrzędnym celem jest zawsze podejmowanie działań nakierowanych na
jakość kształcenia.
9) Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020
Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ujętej w ustawie budżetowej na dany
rok, wyodrębnia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23) rezerwę
części oświatowej subwencji ogólnej. Gmina Siechnice otrzymała z tego tytułu w okresie
między 1.09.2019 a 31.08.2020 następujące środki z tytułu:
1) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych 514 175 zł (w roku budżetowym 2019),
2) dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych
(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń
do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - SP 1 Siechnice: 20 000 zł;
3) dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach
podstawowych - SP Święta Katarzyna: 41 908 zł.
Na 2020 r. MEN ustaliło następujące kryteria podziału 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej:
Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
I
II

III
IV

V
VI

VII
VIII

Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na
wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia
algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w
budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki
samorządu terytorialnego - z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form
wychowania przedszkolnego.
Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w
budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w
szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta
Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych)
przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo
wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku
adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach
Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
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10) Dotacja podręcznikowa
W roku szkolonym 2019/2020 dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki
zostali objęci uczniowie klas trzecich i szóstych szkół podstawowych. Samorządy otrzymały
środki finansowe na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla w/w klas. Kwota
dotacji dla każdego ucznia wynosiła:
a) klasy trzeciej: 74,25 zł na podręczniki lub materiały edukacyjne;
b) klasy szóstej: 178,20 zł na podręczniki lub materiały edukacyjne.
Ponadto uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych zostali objęci dotacją na
wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe. Dla klas I-III kwota dotacji wynosiła 49,50 zł
oraz 24,75 zł na ucznia klas IV-VIII.
11) Dotacja przedszkolna
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017
poz. 2425) gminom udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
W roku 2019 Gmina Siechnice otrzymała dotację w wysokości 1.589.599,00 zł. Kwota
dotacji została ustalona w oparciu o dane systemu informacji oświatowej (wg SIO, stan na
30.09.2018 r.) oraz informację o liczbie dzieci, którym Gmina Siechnice w roku szkolnym
2018/2019 nie zapewniła miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Dotacja została
przekazana łącznie na 1133 dzieci i wynosiła 1.403,00 zł na jedno dziecko w roku, co daje
kwotę - 116,92 zł miesięcznie.
W roku 2020 dotacja wyniosła 1.699.977 zł. wg danych SIO na dzień 30.09.2019 r.
Dotacja została przekazana łącznie na 1185 dzieci i wynosiła 1.434,58 zł na jedno dziecko
w roku, co daje kwotę - 119,55 zł miesięcznie.
12) Zdalne nauczanie
Rok 2020 należy zaliczyć do bardzo trudnych ze względu na ogłoszoną w marcu 2020
r. pandemię wirusa COVID-19. Działalność szkół i przedszkoli decyzją Rządu została
zawieszona od 11 marca 2020 r. Od 18 maja 2020 r. działalność wznowiły przedszkola,
a od 25 maja 2020 r. umożliwiono konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
Przy organizacji konsultacji opracowano i wdrożono wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogli korzystać
uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. We wrześniu 2020 r., w nowym roku
szkolnym uczniowie rozpoczęli naukę w trybie stacjonarnym. W wyniku drugiej fali
epidemii, decyzją Rządu uczniowie od 9 listopada 2020 r. przeszli na tryb nauki zdalnej.
Szkoły na mocy wydanych rozporządzeń pracowały zdalnie, wykorzystując różne narzędzia
technologii informacyjnej.
Szkoły w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” oraz ze środków własnych Gminy otrzymały
laptopy z przeznaczeniem do użyczenia uczniom i nauczycielom.
W związku z epidemią COVID-19 w 2020 roku do sześciu szkół z naszego terenu,
Gmina Siechnice zakupiła i przekazała 100 szt. laptopów, w tym 60 szt. zakupionych
z dofinansowania pozyskanego przez gminę, a 40 szt. laptopów z budżetu gminy.
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Zakup 60 komputerów został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła+ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy
Siechnice”.
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
nauczyciele realizowali w klasach 1-8 w ramach obowiązujących planów lekcji
z wykorzystaniem: e-dziennika Librus, aplikacji Zoom, Classroom, materiałów
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (m.in. epodreczniki.pl,
gov.p/zdalnelekcje) w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii. W okresie
całościowego i częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrektorzy ustalili zasady
organizacji pracy szkoły w tym okresie. Zgodnie z rozporządzeniami MEN opracowano
i modyfikowano procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii oraz pracę dydaktyczno –
wychowawczą.
2. Samorządowy Żłobek
Działalność żłobka w 2020 r. koncentrowała się na realizacji zadań ustawowych
i statutowych, w tym na zagwarantowaniu dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz
prowadzeniu zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dzieci, dostosowanych do ich wieku i możliwości. Opiekunowie, mający
przygotowanie kierunkowe wykazywali się zaangażowaniem w swoją pracę, wykorzystując
w niej elementy aktywnych metod pracy z dzieckiem oraz systematycznie podnosząc swoje
kwalifikacje.
Żłobek zapewniał racjonalne i zdrowe żywienie dzieciom zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie standardami, poprzez sporządzanie dekadowych jadłospisów i kwartalnych
analiz żywienia. Stosowanie systemu HACCP, stosowanie dobrej praktyki produkcyjnej
produkcji i dystrybucji potraw Samorządowego Żłobka w Siechnicach oraz powołanie
Zespołu do spraw HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Utrzymanie
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standardów w tym zakresie uzyskujemy dzięki przeprowadzaniu audytów zewnętrznych
i wewnętrznych. Nad zgodnością jadłospisu z aktualnymi normami żywienia dla danej grupy
wiekowej populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia
w Warszawie czuwa dietetyk kliniczny.
Wszystkie zajęcia organizowano w formie zabaw dostosowanych do możliwości
i zainteresowań dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Miesięczna praca opiekuńczo
- wychowawczo – dydaktyczna ujęta w formie planu pracy, była umieszczanym w żłobku
oraz publikowana na stronie internetowej placówki. Miesięczna praca z grupą dzieci była
zwieńczona sprawozdaniem opisowym sporządzanym przez opiekunów.
W okresie od 16 marca do 15 maja żłobek nie świadczył opieki nad dziećmi
w wyniku decyzji rządu o zawieszeniu zajęć w żłobkach i przedszkolach w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym czasie w żłobku
trwały prace porządkowe i naprawcze. Opiekunki podnosiły swoje kwalifikacje poprzez
udział w szkoleniach online takich jak:
- „Dobra i efektywna współpraca z rodzicami”,
- „Zabawy dźwiękonaśladowcze w rozwoju dziecka”,
- „Zasady wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”,
- „Muzyka, ruch i zabawa to dla dzieci ważna sprawa – wielorakie zastosowanie muzyki
i ruchu w edukacji”,
- „Logorytmika w pracy z dziećmi”,
- „Opowieści ruchowo-rozciągające oraz zabawy rozciągające”,
- „Jak zachęcić opornego do zabawy”,
- „Ponowna adaptacja dzieci w żłobku po przerwie związanej z kwarantanną”.
Ponadto kadra opiekuńcza przygotowywała i opracowywała materiały edukacyjnodydaktyczne na cały rok żłobkowy dla poszczególnych grup dzieci.
W związku z reżimem sanitarnym zostały odwołane imprezy z udziałem rodziców,
takie jak Piknik Rodzinny oraz Dzień Mamy i Taty. Pozostałe imprezy (Bal karnawałowy,
Dzień Dziecka, Mikołajki) odbyły się zgodnie z Kalendarzem Imprez. Pożegnanie
absolwentów odbyło się w grupach bez udziału rodziców.
Współpraca z rodzicami oraz ich wspieranie w wychowaniu dzieci przejawiały się
w codziennych kontaktach opiekuna z rodzicami, na zebraniu organizacyjno-adaptacyjnym
dla dzieci przyjętych do żłobka na rok 2020/2021, organizowanych konsultacjach
z opiekunami, pielęgniarką i dietetykiem przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie
z Procedurami Bezpieczeństwa.
W 2020 roku w żłobku zostało objętych opieką 90 dzieci. W naborze do żłobka na rok
2020/2021 wpłynęło 121 wniosków o przyjęcie. Liczba wolnych miejsc wynosiła 57.
Przyjęto 57 dzieci, w tym:
- 25 dzieci przyjętych w pierwszej kolejności, z największą liczbą punktów,
przyznaną za spełnianie dodatkowych kryteriów,
- 32 dzieci przyjętych na podstawie spełniania wszystkich podstawowych
kryteriów. Wyboru dokonano na podstawie wolnych miejsc w danej grupie wiekowej,
zgodnie z Zarządzaniem nr 68/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 13 maja 2020 r.
Na liście rezerwowej umieszczono 64 dzieci.
W nowym roku żłobkowym rozpoczęto realizowanie autorskich programów
edukacyjnych w poszczególnych grupach dzieci:
W grupie I: Program edukacyjny pt. „Zwierzyniec”, którego celem było zapoznanie
dzieci ze zwierzętami, wydawanymi przez nie odgłosami, sposobem poruszania, żywienia
i zamieszkiwania.
W grupie II: Program edukacyjny pt. „Mali odkrywcy przyrody”, którego celem było
zapoznanie dzieci ze środowiskiem naturalnym, wzbogaceniem słownictwa dzieci,
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rozwijaniem zmysłów i wyobraźni, zachęcaniem do działań oraz zaangażowania ze strony
rodziców podczas realizacji scenariuszy zajęć.
W grupie III: Program edukacyjny pt. „Świat wokół nas”, którego celem było
zapoznanie dzieci z otaczającym światem, przyrodą i porami roku. Podczas spacerów,
dzieci brały udział w odkrywaniu piękna i tajemnic przyrody.
W grupie IV: Program edukacyjny pt. „Higiena, zdrowie, bezpieczeństwo”, którego
celem było zaszczepienie zdrowych i potrzebnych w codziennym życiu nawyków dbania
o siebie, o swoje otoczenie, wskazanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia.
Dokonano okresowych przeglądów:
- Systemów przeciwpożarowych i hydroforów,
- Instalacji gazowej,
- Przewodów kominowych grawitacyjnych i wentylacyjnych,
- Rocznego przegląd technicznego obiektu budowlanego,
- Konserwacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz podręcznego sprzętu
gaśniczego,
- Okresowego przeglądu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz serwisu
przepompowni.
W dniach 11.05.2020-27.07.2020 odbył się audyt finansów, organizacji i kontroli
zarządczej w Samorządowym Żłobku w Siechnicach. Wynikiem audytu były następujące
zalecenia:
1) Dokonanie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
poprzez:
a) określenie, że odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których
stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach
rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia
kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, zgodnie z przepisem
§ 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
b) określenie, że inwentaryzację należności i zobowiązań publicznoprawnych
przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego, bez możliwości zastosowania terminu:
1 październik – 15 stycznia, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) Zobowiązanie wszystkich pracowników Żłobka do wpisywania na rozliczanych
poleceniach wyjazdu służbowego godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
W opinii audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności
kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym: System kontroli
zarządczej wymaga usprawnienia w obszarze legalności procedur wewnętrznych, kontroli
wstępnej dokumentów oraz rozliczania poleceń wyjazdu służbowego przez pracowników.
Powyższe zalecenia zastosowano.
W dniach 14-18 grudnia 2020 r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział
Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach pod względem warunków i jakości sprawowanej
opieki oraz zgodności danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym. Uwag nie
zgłoszono.
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X. KULTURA
1. Centrum Kultury
Centrum Kultury w Siechnicach jest samorządową instytucją kultury z siedzibą
w Świętej Katarzynie przy ulicy Fabrycznej 15.
W skład Centrum Kultury wchodzą:
1) Miejska Biblioteka w Siechnicach oraz Biblioteki Publiczne w Świętej Katarzynie,
w Radwanicach, w Żernikach Wrocławskich, w Groblicach, w Kotowicach,
2) Klub Relaks w Siechnicach,
3) Klub Osiedlowy Słońce w Radwanicach,
4) Klub Osiedlowy Kuźnia w Żernikach Wrocławskich,
5) Klub Osiedlowy Tęcza w Świętej Katarzynie,
6) Świetlica w Iwinach.
Centrum Kultury w Siechnicach jest ośrodkiem wielofunkcyjnym pełniącym rolę
upowszechniania i rozwoju kultury, prowadzi działania animacyjne, edukacyjne
i artystyczne. W każdym klubie i świetlicy odbywają się stałe sekcje zajęciowe dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów. Biblioteki podejmują szereg działań promujących
czytelnictwo. Zarówno w klubach, jak i w bibliotekach odbywają się również cykliczne
i tematyczne warsztaty. Centrum Kultury w Siechnicach
inspiruje społeczny ruch
kulturowy, współpracuje z mieszkańcami, przedstawicielami społeczności lokalnych tak, by
działania były odpowiedzią na realne potrzeby. W swoich działaniach jest elastyczne
i stara się biec z duchem czasu, oferując coraz nowsze i ciekawsze zarówno
w tematyce, jak i formie, zajęcia i warsztaty. Centrum Kultury w Siechnicach powstało
i działa z myślą o rozpowszechnianiu kultury wśród społeczności gminnej, a także aktywnie
zachęca do rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz zdolności mieszkańców gminy.
W swoich działaniach Centrum Kultury w Siechnicach łączy przeszłość z teraźniejszością,
przekazując wartości ponadczasowe.
Z powodu panującej pandemii i licznych obostrzeń z tym związanych, rok 2020 był
bardzo trudnym rokiem, stawiającym przed pracownikami Centrum Kultury nowe
wyznania. Niestety, nie udało się zrealizować, w tradycyjnej formule, wielu zaplanowanych
imprez (np. Dni Siechnic) czy wydarzeń kulturalnych. Nasza działalność z dnia na dzień
musiała się dostosować do nieznanych warunków i przenieś do wirtualnej rzeczywistości.
Dlatego składane sprawozdanie przybrało w tym roku nową formułę, ukazując naszą pracę
– bibliotek i klubów- nie tylko w wymiarze pracy stacjonarnej, ale tez pracy zdalnej czy
funkcjonowaniu online.
Rok 2020 rozpoczął się tradycyjnie Galą Otwarcia Nowego Roku Kulturalnego.
W styczniu głównymi tematami były nowości książkowe w bibliotekach, a także Dzień Babci
i Dziadka. Zapowiadane były bale karnawałowe dla dzieci i aktywności związane z feriami.
W lutym rozpoczęto działania na profilu Instagram oraz pierwszy raz w historii
Centrum Kultury live – „Poranna kawa z Centrum Kultury”, poza tym relacjonowalizowano
zajęcia feryjne w klubach, pokazywano fragmenty Koncertu Noworocznego z Radwanic
i od Tłustego Czwartku aktywnie promowano koncert zespołu Pączki w Tłuszczu.
Marzec rozpoczęty został livem „Poranek z Centrum Kultury”, a potem przyszedł
lockdawn i Centrum Kultury musiało zmienić formułę działania z promocji online na
działania online. Ogłoszono konkurs fotograficzny „Spojrzenie na wiosnę”.
Kwiecień to czas działań online. Na kanale YT ruszyły cykle czytelnicze, rozpoczęto
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, cykliczne Wtorkowe Poczytanki, były również
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opowieści o wrocławskich krasnalach. Na FB odbywały się zajęcia Muzyczanki dla
najmłodszych, Muzyczne pogadanki, na stronie oprócz linków zewnętrznych na czas
kwarantanny, udostępniane były linki do zajęć online: joga, wokal, nauka gry na gitarze.
Opublikowano quiz o Siechnicach.
W maju kontynuowano poczytanki i czytanie na ekranie, z okazji Święta Konstytucji
publikowany były quiz, z okazji Rocznicy Urodzin Jana Pawła II czytano online o jego
podróżach. Majowe wyzwanie na FB i IG – zabawa aktywująca odbiorców Centrum Kultury.
Przeprowadzano również Jeżycjadę – po raz pierwszy online.
W czerwcu odbywały się zajęcia tematyczne online – taniec, Jeżycjada, film,
gotowanie. Dodatkowo promowano warsztaty wakacyjne.
W lipcu realizowane były warsztaty wakacyjne i ruszył konkurs Lato z Pippi, którego
Centrum Kultury zostało Ambasadorem.
W sierpniu rozpoczęto nowy cykl związany z literaturą - prezentowane były na
stronie internetowej zasoby biblioteczne jako półki tematyczne. Ponownie zapraszano na
nowy termin koncertu Pączków w Tłuszczu. Ruszyły zapisy na warsztaty „Co w trawie
piszczy”. Zapraszano na spotkania autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską. Promowano
zajęcia sekcyjne.
Wrzesień został otwarty Mszą Dożynkową, po raz pierwszy zorganizowane zostało
Narodowe Czytanie online. Promowano weekendowe wydarzenie na świeżym powietrzu –
warsztaty „Co w trawie piszczy”, Czytanie na trawie i wyprzedaż garażowa. Przez cały
miesiąc prezentowano poszczególne sekcje w naszych klubach. Relacjonowano koncert
zespołu Pączki w Tłuszczu.
Początek października był pod znakiem Nocy Bibliotek. Zapraszano do corocznej akcji
dla przedszkolaków Mała Książka Wielki Człowiek, a także na Kiermasz Książki Przeczytanej
na Siechnickim targowisku. Ogłoszony został konkurs Mój Świat Moja Poezja. Zachęcano
również do listopadowego wyzwania książkowego.
W listopadzie aktywnie realizowano wyzwanie książkowe, prezentowano kolejne
księgozbiory. Obchodzony był Dzień Postaci z Bajek. Zorganizowane zostało spotkanie
autorskie online z Edytą Świętek. Ogłoszono wyniki konkursu Lato z Pippi. Wspominano
występy z okazji Dnia Niepodległości. Rozpoczęto cotygodniowe cykle jogi online.
Zapraszano na warsztaty pierniczkowe online. Zorganizowano online dwa spotkania
autorskie z Iwoną Kienzler i z Alkiem Rogozińskim. Zorganizowano Warsztaty Pierniczkowe
online.
W grudniu ogłoszono konkurs Mikołajkowy. Ogłoszono konkurs na nazwę Klubu Gier
Planszowych. Ogłoszono konkurs na piosenkę lub wiersz świąteczny. Zorganizowano
dwudniowe warsztaty kreatywne online – Anioł na Święta. Centrum Kultury odniosło
sukces, przekroczona została liczba 2000 fanów na FB. Na 10 dni został otwarty Świąteczny
Jarmark Dobroci i Radości.
Centrum Kultury wychodząc naprzeciw trendom w social media, uruchomiło codzienne
relacje na Instagramie i Facebook, co miało na celu marketingowe „ocieplanie” relacji
z odbiorcami. Pozwoliło to na znacznie częstsze przypominanie o pewnych tematach, na
codzienne bieżące przekazywanie informacji, na najszybsze dotarcie do odbiorców.
Ilość odbiorców w poszczególnych miesiącach 2020 roku
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Facebook

8668

11168

7125

5149

7784

7940

9652

9482

15505

7191

10757

12886

Instagram

8

196

270

363

167

190

312

305

195

179

285

165
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Aktywność Centrum Kultury w social media w 2020 roku – ilość postów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Facebook

50

60

35

27

42

51

54

38

39

30

52

50

Instagram

-

9

9

14

13

6

10

7

3

6

13

6

Główną grupę odbiorców stanowią kobiety w wieku 25-44 lata

Najbardziej popularny post 2020 miał zasięg na 6400 odbiorców

Rok 2020 był dla działań promocyjnych Centrum Kultury w Siechnicach testem, gdyż
ciężar aktywności przeniósł się ze wsparcia działań, na ich współorganizację i organizację
online. Test zaliczony został pozytywnie, otworzył wiele nowych możliwości i pomysłów.
Trzeba przyjąć, że czas pandemii to pojęcie względne i nie wrócimy całkowicie do form
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działania sprzed pandemii. Pozostawia to konieczność otwarcia się na nowe rozwiązania,
jakim są działania online w przeróżnych formach.
2. Biblioteki Publiczne i Kluby
Biblioteki wchodzące w skład Centrum Kultury, służą rozwojowi i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Siechnice oraz upowszechnianiu wiedzy
i kultury poprzez prowadzenie wypożyczalni, czytelni, filii i punktów bibliotecznych.
Do szczególnych zadań bibliotek należy:
1)
gromadzenie,
opracowanie
i
przechowywanie
materiałów
bibliotecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) popularyzacja książki i czytelnictwa;
5) sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi oraz udzielanie instruktażu;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz
organizacjami i towarzystwami w rozwoju czytelnictwa i potrzeb edukacyjnych
i kulturalnych mieszkańców Gminy Siechnice;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
8) promowanie rozwiązań innowacyjnych mających na celu doskonalenie form i metod
pracy na rzecz jej użytkowników.
Z początkiem roku 2020 kontynuowanych było wiele stałych przedsięwzięć jak
np. udział w trzeciej edycji projektu dla Małych Czytelników w wieku od
3-6 lat i ich Rodziców MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, spotkania autorskie, cykle
spotkań dla dzieci przedszkolnych, wizyty w przedszkolach, spotkania DKK, wolontariat na
rzecz seniorów, konkursy, wystawy itp. Jednak 2020 rok okazał się rokiem wyjątkowym ze
względu na pandemię i zmienił wiele w pracy bibliotek. Biblioteki zostały zamknięte dla
czytelników od 12 marca do 8 maja. Do połowy kwietnia 2020 roku kontaktowano się
z czytelnikami poprzez komunikatory i dyżury telefoniczne, promując w mediach
społecznościowych wydarzenia i akcje, promujące głównie literaturę dla dzieci. Nagrywane
były i publikowane filmiki, w których prezentowano w atrakcyjny sposób fragmenty tekstów
literackich, kompletowane były zamówienia w księgarniach internetowych.
Z końcem marca 2020 roku umożliwiono czytelnikom dostęp do platformy Legimi.
Platforma udostępniona została dzięki współpracy z firmą Legimi, jedyną, która oferuje
dostęp do e-booków, na zasadzie bezpłatnego dla czytelnika, abonamentu. Dzięki temu
czytelnicy mogą korzystać z ponad 60.000 tytułów najlepszych autorów – polskich
i zagranicznych. Na ten cel udało się pozyskać dotację z Biblioteki Narodowej z funduszy
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Z oferty skorzystało 130 czytelników.
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Priorytetem jeśli chodzi o otwarcie placówek w maju 2020 roku w reżimie
sanitarnym były biblioteki objęte projektem Biblioteka+. Jako pierwsze w okresie 11 - 22
maja były czynne tylko Biblioteki w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Od 25 maja dołączyły
Żerniki Wrocławskie, a od 4 czerwca Kotowice. Otwarcie zostało poprzedzone
przygotowaniem materiałów informacyjnych, zabezpieczeniem lokali w dozownik z płynem
do dezynfekcji rąk, przygotowaniem stanowisk do obsługi czytelników bez wolnego dostępu
do półek. Przy drzwiach wejściowych zostały zainstalowane stoły, na których zaznaczono
strefy zwrotu i strefy wypożyczenia. Zwracane książki trafiały na wcześniej przygotowane
do tego celu miejsca. Zwracane książki objęte były trzydniową kwarantanną. Instytut
Książki w systemie MAK+ wprowadził funkcję uniemożlwiającą wypożyczanie książek
objętych kwarantanną.
Ponownie Biblioteki zostały zamknięte dla czytelników w okresie 7-27 listopada
2020 roku. Był to okres wytężonej pracy, realizowano zakupy nowości z Dotacji Ministra
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Był też czas na szkolenia online, selekcję
księgozbioru, nowe aranżowanie pomieszczeń i promocję działań bibliotek w mediach
społecznościowych. Zrealizowano wówczas, po raz pierwszy online, trzy spotkania
autorskie z: Edytą Świętek, Iwoną Kienzler i Alkiem Rogozińskim. Przeprowadzono konkurs
na filmik promujący czytanie „Dzieci czytają dzieciom”, wyłoniono laureatów konkursu „Mój
świat, moja poezja”, przeprowadzono eliminacje do ogólnopolskiego Konkursu z okazji 75.
urodzin Pipi.
Działalność Bibliotek za 2020 rok opisana jest w Sprawozdaniu, stanowiącym załącznik
Nr 9 do niniejszego Raportu.
Działalność Klubów za 2020 rok opisana jest w Sprawozdaniu, stanowiącym załącznik
Nr 10 do niniejszego Raportu.

XI. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
Z uwagi na walory przyrodnicze oraz dzięki stale wdrażanym inwestycjom sportowym
i rekreacyjnym, Gmina Siechnice stała się jednym z najatrakcyjniejszych sąsiadów
Wrocławia pod względem aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez teren Gminy
prowadzą atrakcyjne trasy rowerowe i turystyczne takie jak: ponadregionalny szlak
rowerowy tzw. Szlak Odry, żółty szlak turystyczny „wokół Wrocławia”, szlak pielgrzymkowy
droga św. Jakuba (który jest częścią europejskiego szlaku VIA REGIA).
Najnowszym projektem jest zrealizowany w 2016 roku system turystyczny ODRA
VELO. Celem tego projektu było stworzenie na terenie Gminy Siechnice systemu, dzięki
któremu będzie możliwość spędzania wolnego czasu na aktywnym wypoczynku poprzez
uprawianie aktywnych form turystyki pieszej i rowerowej. W ramach projektu oznakowano
kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych oraz stworzono trasy edukacyjne. Na szlaku
znajdują się dwa Punkty Informacji Turystycznej, w których można odpocząć. Podążając
trasą można odwiedzić wiele ciekawych miejsc, w tym wieżę widokową w Kotowicach, którą
można uznać za jeden z najoryginalniejszych obiektów turystycznych w okolicy Wrocławia.
W 2020 roku Burmistrz Milan Ušák podpisał w imieniu Gminy Siechnice list intencyjny
dotyczący powstania kilkuset kilometrowej „Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej”, która
ma przebiegać również przez teren gminy Siechnice. Projekt w swoich założeniach ma
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uzupełnić układ transportowy na Dolnym Śląsku oraz ograniczać zjawisko wykluczenia
komunikacyjnego.

Na terenie Gminy znajdziemy również kilka jezior, które są świetnym miejscem
wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Głównymi obiektami tego typu są starorzecza
Odry i Oławy nazywane: Czarna Łacha, Stara Odra (zwana tez Jeziorem Panieńskim) oraz
Jezioro Dziewicze. Są one rajem dla wędkarzy oraz wspaniałym miejscem wypoczynku dla
osób poszukujących kontaktu z naturą. Najatrakcyjniejszym sztucznym zbiornikiem
wodnym o podobnym charakterze jest Błękitna Laguna zlokalizowana w Siechnicach. Dla
ludzi, którzy wypoczywają w sposób bardziej aktywny fizycznie polecić należy stadniny
koni, które znajdują się w Duroku i Zębicach.
Główne obiekty sportowe w Gminie Siechnice
1. Siechnice:
1) Stadion lekkoatletyczny w Siechnicach - powstał w ramach projektu pod nazwą
"ODRA VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu
w Siechnicach". Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20042013. Stadion posiada bardzo atrakcyjne położenie, ponieważ zlokalizowany jest zaledwie
5 km od granicy Wrocławia (a jedynie 12 km od ścisłego centrum miasta). Obiekt znajduje
się w centrum sportowo-rekreacyjnym w Siechnicach, w którym zlokalizowane są także:
pełnowymiarowa hala sportowa (wraz z siłownią i salą fitness), boisko do piłki nożnej ze
sztuczną murawą i oświetleniem, kompleks boisk tartanowych (koszykówka, siatkówka
i tym podobne), korty tenisowe, bieżnia (60 metrów), zbiornik wodny Błękitna Laguna.
Jednocześnie obiekt położony jest na terenach atrakcyjnych przyrodniczo. W zasięgu do
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kilkuset metrów od stadionu znajdują się: zbiornik wodny (kąpielisko) Błękitna Laguna,
rzeka Oława oraz lasy siechnicko-kotowickie (tereny NATURA 2000).
Obiekt dysponuje sześciotorową bieżnią o długości 400 metrów. Nawierzchnia bieżni
jest wykonana z poliuretanu (naniesionego metodą natrysku).
Ponadto na stadionie zapewnione są stanowiska do uprawiania takich dyscyplin jak:
pchnięcie kulą, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, rzut oszczepem.
Obiekt posiada zaplecze socjalne (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu
posiada: szatnie, prysznice, toalety), magazyny sprzętu sportowego, a także duży
oświetlony parking. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników cały obiekt objęty jest
monitoringiem.

2) Kompleks Sportowy w Siechnicach, ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6a:
- hala sportowa (pełnowymiarowa sala sportowa z widownią, salką fitness, siłownią,
zapleczem socjalnym),
- boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą i oświetleniem,
- boiska wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej,
- korty tenisowe: 2 sztuki – nawierzchnia dywanowa (sztuczna trawa),
- siłownia zewnętrzna,
- park i tereny zielone.
3) Obiekt sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012”, ul. Szkolna 4:
- boisko piłkarskie ze sztuczną murawą i oświetleniem,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej,
- zaplecze socjalne.
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2. Radwanice:
1) Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Radwanicach, ul. Kolejowa:
- trawiaste boisko piłkarskie z oświetleniem i widownią,
- kort tenisowy o nawierzchni tartanowej,
- siłownia zewnętrzna,
- zaplecze socjalne.
2) Obiekt sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012” w Radwanicach, ul. Lazurowa:
- boisko piłkarskie ze sztuczną murawą i oświetleniem,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej,
- boisko do siatkówki plażowej,
- zaplecze socjalne.
3) Hala Sportowa w Radwanicach, ul. Szkolna 14:
- sala sportowa z widownią,
- salka fitness,
- zaplecze socjalne.
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3. Żerniki Wrocławskie
1) Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa:
- trawiaste boisko do piłki nożnej,
- trawiaste boisko treningowe do piłki nożnej,
- zaplecze socjalne,
- kort tenisowy.
2) Hala Sportowa w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 7:
- hala sportowa z widownią,
- zaplecze socjalne.
4. Święta Katarzyna
1) Kompleks Sportowy w Świętej Katarzynie, ul. Główna 4:
- hala sportowa z widownią, zapleczem socjalnym,
- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną murawą,
- boisko trawiaste z oświetleniem,
- ścieżka zdrowia,
- park.

W 2020 roku na mocy zawartej umowy użyczenia obiektami sportowymi kompleksem sportowym w Radwanicach (w tym boiskiem Orlik) oraz w Żernikach
Wrocławskich zarządzał lokalny Klub EKS Kolektyw Radwanice.
W 2020 roku Gmina Siechnice wsparła kilkadziesiąt lokalnych organizacji i klubów
sportowych poprzez umożliwienie korzystania na preferencyjnych warunkach z gminnych
obiektów sportowych na cele treningowe, turniejów, zawodów oraz rozgrywek ligowych.
Wsparcie takie było przyznawane zgodnie z Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Obiektów
Sportowych na terenie Gminy Siechnice.
Gmina Siechnice jako dynamicznie rozwijający się samorząd, dba o stale
zwiększający się standard życia mieszkańców poprzez zapewnianie im dogodnych
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warunków zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej i rekreacji na jej
terenie. Jednym z głównych celów zwiększającego się standardu życia w Gminie jest
prawidłowy rozwój fizyczny mieszkańców - w szczególności dzieci i młodzieży wypracowywany między innymi w oparciu o nowoczesną bazę sportową: boiska, hale
i inne obiekty sportowo-rekreacyjne. Realizując ten cel, Gmina od wielu lat z inicjatywy
Burmistrza udostępnia bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach Gminne obiekty
sportowe lokalnym klubom oraz organizacjom pozarządowym, prowadzącym zajęcia
głównie dla najmłodszych mieszkańców. W 2020 roku Gmina wspierała w ten sposób różne
dyscypliny sportu między innymi piłkę nożną, koszykówkę, karate, lekkoatletykę,
gimnastykę artystyczną i tenis stołowy.
W styczniu 2020 roku wdrożona została aktualizacja Regulaminu Rezerwacji
i Wynajmu Obiektów Sportowych na Terenie Gminy Siechnice. Aktualizacja została oparta
m.in. na wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych z udziałem klubów,
stowarzyszeń i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP).
Błękitna Laguna
Kilka lat temu w okolicach Siechnic prowadzona była budowa Wschodniej Obwodnicy
Wrocławia. Do jej wykonania potrzebnych było tysiące ciężarówek ziemi. Po jej wywiezieniu
w Siechnicach na miejscu, które było łąką, powstał około 5 hektarowy zbiornik retencyjnorekreacyjny Błękitna Laguna.
Obecnie, na powyższym terenie funkcjonuje pełnoprawne kąpielisko Błękitna Laguna
z zabezpieczeniem ratowniczym oraz socjalnym, z piaszczystą plażą, boiskiem do piłki
siatkowej, postawiono ławki i stojaki na rowery, pomost przeznaczony do rekreacji
i cumowania drobnego sprzętu wodnego.
W 2020 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej sezon kąpielowy w naszej gminie został
wyznaczony od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. W związku z rozporządzeniem Rady
Ministrów wydanym w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, otwarcie kąpieliska nastąpiło 20 czerwca 2020
roku. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarze kąpieliska Błękitna Laguna
(na długości 100 m linii brzegowej) czuwali ratownicy wodni. Na pozostałym terenie
kąpieliska i na sąsiadujących z nim terenach o bezpieczeństwo mieszkańców w 2020 roku
dbała zatrudniona profesjonalna agencja ochrony.
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W 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przeprowadził
5 kontroli jakości wody na kąpielisku „Błękitna Laguna” w Siechnicach. Badania wody
wykonywał zarządzający obiektem przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego i w jego
trakcie. Przedłożono do wglądu cząstkowe oceny wody, które odpowiadały wymaganiom
sanitarnym ustalonym dla wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do
kąpieli (Dz. U. 2019, poz. 255). Na kąpielisku w okresie od 17 czerwca do 20 sierpnia
2020 r. nie stwierdzono naruszenia przepisów sanitarnych.
Inne obiekty turystyczne udostępniane przez Gminę
Oprócz wspomnianych wcześniej obiektów Gmina udostępniała też turystom
bezpłatnie trzy inne obiekty turystyczne.
Główną atrakcją turystyczną na terenie Gminy jest wieża widokowa w Kotowicach.
Jest to jeden z ciekawszych obiektów turystycznych jaki powstał w ostatnich latach
w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Wieża położona jest w Kotowicach, a dokładnie
rzecz biorąc w przysiółku Utrata tuż nad brzegiem Odry. Wieża jest magnesem
przyciągającym turystów, głównie rowerzystów całej aglomeracji wrocławskiej.
Ze szczytu wieży widać nie tylko ciekawą panoramę Gminy Siechnice - terenów
przyrodniczych Natura 2000 - rzadkich pod względem przyrodniczym w skali Polski
i Europy. Przy dobrej pogodzie z wieży podziwiać można piękną panoramę aglomeracji
wrocławskiej (miast takich jak Wrocław, Oława czy Oleśnica) i dużej części Dolnego Śląska
– Masyw Ślęży, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie oraz zarys Sudetów.
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Uzupełnieniem infrastruktury turystycznej dla turystów docierających do wieży
rowerami są dwa punkty informacji turystycznej w Trestnie i Mokrym Dworze, wybudowane
w ramach projektu „ODRA VELO - system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz
z budową stadionu w Siechnicach”. Ze względu na ograniczenia finansowe na zatrudnienie
obsługi tych obiektów oraz obostrzenia związane z epidemią COVID-19, były one
udostępniane turystom w 2020 roku w wybrane dni. Ponadto obiekty te pełnią na co dzień
rolę świetlic wiejskich.
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XII. OPIEKA ZDROWOTNA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie funkcjonuje
na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXXVI/227/12
z dnia 27 grudnia 2012 roku. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Zespołem
jest Gmina Siechnice.
ZOZ w Świętej Katarzynie jest podmiotem leczniczym, którego celem jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty
zdrowotnej, współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.
Do podstawowych zadań Zespołu należą:
1. W zakresie opieki podstawowej:
- udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych,
- świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania chorego (wizyty domowe,
pielęgnacja obłożnie chorych),
- opieka nad kobietą ciężarną, jej połogiem i noworodkiem,
- szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
- zabiegi medyczne ambulatoryjne (iniekcje, opatrunki).
2. W zakresie opieki specjalistycznej - udzielanie porad lekarskich specjalistycznych
w zakresie:
- laryngologii,
- okulistyki,
- dermatologii,
- chirurgii,
- neurologii,
- ortopedii,
- rehabilitacji i fizykoterapii,
- pulmonologii,
- planowania rodziny i rozrodczości.
3. W zakresie świadczeń z zakresu medycyny pracy - wykonywanie badań
profilaktycznych, wstępnych i okresowych pracownikom zakładów pracy oraz badań
kierowców.
4. W zakresie higieny szkolnej - opieka lekarska i pielęgniarska dzieci i młodzieży.
5. Realizacja programów zdrowotnych, prowadzenie działalności oświatowowychowawczej.
6. Zabiegi z zakresu fizykoterapii.
7. Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
8. Badania w zakresie diagnostyki obrazowej (RTG, USG).
Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywa się w:
- Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie przy ulicy Stefana Żeromskiego 1,
- Ośrodku Zdrowia w Siechnicach przy ulicy Kolejowej 15.
W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie budowy nowego Ośrodka
w Siechnicach.
Zespół realizuje zadania ujęte
świadczeń:
badanie i porada lekarska,
leczenie,
rehabilitacja lecznicza,

w

Statucie

poprzez udzielanie

Zdrowia

następujących
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-

opieka nad kobietą ciężarną, jej połogiem i noworodkiem,
szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
badania diagnostyczne,
pielęgnacja chorych,
pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
orzekanie o stanie zdrowia.

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych mogą być poszerzone
w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów.
Obszar działania Zespołu obejmuje ludność zamieszkałą na terenie Gminy Siechnice
oraz przyjezdnych z obszaru całego kraju.
Ośrodki Zespołu świadczą następujące usługi medyczne w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna.
2. Stomatologia.
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - w ramach, której działają następujące
Poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, okulistyczna, ginekologiczna,
laryngologiczna,
neurologiczna,
pulmonologiczna,
rehabilitacja,
pracownia
rentgenodiagnostyki, laboratorium.
4. Rehabilitacja lecznicza.
5. Świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze.
W ramach umowy w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ wykonywał program profilaktycznych badań
cytologicznych zapobiegających rakowi szyjki macicy.
W ramach umowy o realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia
profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie
Siechnice w latach 2020-2021” zawartej z Gminą Siechnice ZOZ przeprowadzał kampanię
informacyjno-edukacyjną, prowadził badania lekarskie oraz wykonywał szczepienia
w grupie objętej programem.
Kampanią informacyjno-edukacyjną objęto 280 dziewcząt i 192 chłopców w wieku
13-16 lat, oraz 193 rodziców/opiekunów prawnych.
Liczba zaszczepionych według roczników w programie
Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom HPV w 2020 r.
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DANE STATYSTYCZNE
W 2020 roku ZOZ udzielił następujące ilości świadczeń zdrowotnych:
POZ Siechnice
POZ Św. Katarzyna
Razem:

- 59 332
- 32 596
- 91 928

Liczba świadczeń zdrowotnych udzielonych
w latach 2017-2020
91928
85156

83621

79466

59332

43108

48353

46092
36358 37529

2017

2018

POZ Siechnice

36803

2019
POZ Św.Katarzyna

32596

2020
Ogółem

Liczba zadeklarowanych pacjentów ZOZ Święta
Katarzyna w latach 2017-2020
17467
16930

16059
15249

2017

2018

2019

2020
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Liczba wizyt pielęgniarek środowiskowych
i położnych w latach 2017-2020
36287

36532

36833

9177

2017

2018

2019

2020

Liczba udzielonych porad specjalistycznych
w ramach kontraktu z NFZ w ZOZ Święta
Katarzyna w latach 2017-2020

19119

18484

20653
14677

2017

2018

2019

2020

Liczba zabiegów i porad rehabilitacyjnych
w latach 2017-2020 w ZOZ Święta Katarzyna
58336

57882

52051
37015

2017

2018

2019

2020
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Liczba wizyt domowych pielęgniarek opieki
pielęgniarskiej dlugoterminowej w latach 20172020
1520
1507

1506

1491

2017

2018

2019

2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 oraz ograniczeniami związanymi
z wprowadzeniem reżimu sanitarnego, lockdown-u oraz ograniczeniem bezpośrednich
porad spadła liczba wizyt pielęgniarek środowiskowych u pacjenta, liczba udzielanych
porad specjalistycznych, liczba porad rehabilitacyjnych oraz liczba wizyt domowych
pielęgniarek opieki pielęgniarskiej długoterminowej (OPD).
Wzrosła natomiast liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, jak również liczba zadeklarowanych osób do świadczeń zdrowotnych.
W związku ze zwiększoną liczbą udzielanych porad lekarskich telefonicznych, w celu
polepszenia jakości obsługi pacjentów w zakresie rejestracji do lekarzy oraz bieżącej
koordynacji udzielanych świadczeń zdrowotnych uruchomione zostało Call-Center
w przychodni ZOZ w Siechnicach. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej
udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2020 na kwotę 40 000 zł oraz ze środków
własnych ZOZ w kwocie 17 197,33 zł. W związku z uruchomieniem Call-Center zakupiono
4 pełne zestawy komputerowe, zakupiono serwer, zakupiono centralę telefoniczną oraz
rozbudowano sieć informatyczną. Call-Center obsługuje rejestrację obu ośrodków zdrowia.
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XIII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W GMINIE
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi
miejscowymi zagrożeniami. Obszar Gminy Siechnice jest objęty właściwością działania
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Kręta 28.
Do zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy również ponoszenie
kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
ochotniczej straży pożarnej, umundurowania, ubezpieczenia i ponoszenia kosztów
okresowych badań członków ochotniczej straży pożarnej.
Na terenie Gminy Siechnice działają trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
w miejscowościach: Siechnice, Sulimów i Święta Katarzyna. W każdej jednostce powołane
są Jednostki Operacyjno-Techniczne, w których skład wchodzi ogółem 75 strażaków (OSP
Siechnice – 32 strażaków, OSP Św. Katarzyna – 24 strażaków, OSP Sulimów – 19
strażaków), posiadających niezbędne umundurowanie i uzbrojenie osobiste, wymagane
przeszkolenie, ważne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach
ratowniczych i ubezpieczonych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednostki na
swoim wyposażeniu posiadają 3 samochody gaśnicze i 5 samochodów specjalnych (OSP
Siechnice - 4, OSP Św. Katarzyna - 2, OSP Sulimów – 2) wyposażonych w sprzęt pożarniczy
oraz szereg różnego rodzaju sprzęt silnikowy i specjalistyczny.
Wyżej wymienione jednostki są przygotowane do podejmowania działań ratowniczych
w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego
i drogowego, ratownictwa w czasie klęsk żywiołowych i powodzi, a OSP Siechnice
dodatkowo ratownictwa ekologicznego i wodnego oraz poszukiwania osób zaginionych
i zasypanych.
Jednostki OSP oprócz samochodów, posiadają między innymi: 4 motopompy,
11 pomp szlamowych, 7 pomp pływających, 5 pomp dużej wydajności ok. 5 m 3,
8 m3/min, 12 m3/min, 8 agregatów prądotwórczych, 4 komplety sprzętu do ratownictwa
drogowego, 7 toreb medycznych PSP R1 z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera,
2 zestawy poduszek wysokociśnieniowych, 8 pił spalinowych,4 przecinarki spalinowe,
16 kompletów aparatów oddechowych, łódź płaskodenną z silnikiem 50 KM, ponton
z silnikiem 30 KM, 2 komplety sprzętu nurkowego, sanie do ratownictwa lodowego,
4 defibrylatory AED, zestaw do stabilizacji pojazdów - 1 komplet.
W 2020 roku z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz środków własnych OSP w Siechnicach zakupiła pneumatyczny namiot
ratowniczy, a Gmina nagrzewnicę spalinową do tego namiotu.
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Do obsługi sprzętu, jak również prowadzenia działań ratowniczych na wysokim
poziomie, Gmina przygotowuje członków OSP na specjalistycznych kursach, szkoleniach
i ćwiczeniach. W 2020 roku strażacy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy ratowników OSP - 2 osoby i recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy
- 1 osoba.
Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem
COVID-19 i zaprzestania szkoleń przez PSP i inne jednostki szkoleniowe nie
przeprowadzono zaplanowanych na 2020 rok szkoleń podstawowych strażaków
ratowników i funkcyjnych OSP.
Uczestniczono jedynie w ćwiczeniach z zakresu
ratownictwa ekologicznego organizowanych przez PSP na rzece „Odra”. Strażacy OSP Św.
Katarzyna zorganizowali manewry ratownicze z udziałem 7 zastępów z zakresu
ratownictwa medycznego na terenie miejscowości Święta Katarzyna.
Obecnie strażacy posiadają przeszkolenie w zakresie:
- podstawowym ratowników OSP - 75 strażaków,
- naczelników OSP - 7 strażaków,
- kierujących działaniem ratowniczym - 35 strażaków,
- ratownictwa technicznego - 36 strażaków,
- kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego - 9 strażaków,
- działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach - 6 strażaków,
- kwalifikowanej pierwszej pomocy - 42 strażaków,
- współpracy w Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - 22 strażaków,
- kierowania ruchem drogowym - 17 strażaków,
- przewodników psów poszukiwawczych - 6 strażaków,
- obsługi agregatów prądotwórczych powyżej 50 KV - 6 strażaków,
- sternika motorowodnego - 8 strażaków,
- płetwonurków - 11 strażaków.
W 2020 roku na terenie Gminy Siechnice odnotowano ogółem 334 zdarzenia
(w porównaniu do roku 2019 zanotowano wzrost o 59 zdarzeń), do których były
dysponowane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Siechnice lub Państwowej
Straży Pożarnej, w tym odnotowano:
- 71 pożarów,
- 241 miejscowych zagrożeń,
- 22 wyjazdy zakwalifikowano jako fałszywe (2 wyjazdy zakwalifikowano jako złośliwy,
8 wyjazdów zakwalifikowano jako w dobrej wierze, 12 z instalacji alarmowo wykrywczych).
Do powstałych zdarzeń były dysponowane OSP działające na terenie Gminy, które
interweniowały łącznie 347 razy (Siechnice – 210 interwencji, Św. Katarzyna – 100
interwencji, Sulimów – 37 interwencji).
W około 90% prowadzonych akcji ratowniczych uczestniczyły jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych działające na terenie Gminy Siechnice, likwidując zagrożenia bez udziału
jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Specyficzność działań była bardzo różnorodna,
w zależności od miejscowych zagrożeń.
W 2020 roku do najczęstszych należały akcje związane z usuwaniem skutków wichur
i silnych opadów deszczu - 69 interwencji, z wypadkami drogowymi – 36 zdarzeń (w tym:
4 ofiary śmiertelne oraz 39 osoby ranne), działania związane z koronawirusem COVID-19
– 69 interwencji oraz wiele innych jak na przykład usuwanie zagrożeń od owadów
błonkoskrzydłych, ratownictwo zwierząt, usuwanie plam olejowych na drogach,
poszukiwanie osób zaginionych, pomoc udzielana Policji oraz pogotowiu ratunkowemu.
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Źródło danych: Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za
rok 2020

Z uwagi na występujące zagrożenia, zastosowane obostrzenia i w trosce o zdrowie
własne i mieszkańców w 2020 roku ograniczono do minimum działania w zakresie
profilaktyki, zorganizowano jedynie eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, OSP Siechnice dwukrotnie przeprowadziła szkolenie w formie pokazów
i instruktażu z zakresu posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym dla mieszkańców
Gminy.
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Dnia 3 października 2020 w Świętej Katarzynie odbyły się zorganizowane przez
tamtejszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej ćwiczenia pożarnicze z zakresu
ratownictwa medycznego. W ćwiczeniach udział wzięło siedem zespołów strażackich w tym
trzy z terenu Gminy Siechnice (OSP Św. Katarzyna, OSP Sulimów, Grupa PoszukiwawczoRatownicza). W ramach ćwiczeń zrealizowano dziesięć scenariuszy z zakresu udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, segregacji poszkodowanych
w wypadkach masowych oraz sprawnościowy tor przeszkód.
W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 i pomocy
osobom chorym bądź skierowanym na kwarantannę strażacy OSP:
- wspólnie ze Strażą Miejską w Siechnicach przeprowadzili działania informacyjnoostrzegawcze, we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy,
- dostarczyli ulotki informacyjne i maski ochronne dla seniorów przygotowane przez Urząd
Miejski w Siechnicach,
- udzielono pomocy GOPS w Siechnicach w dostarczaniu żywności dla osób skierowanych
na kwarantannę ogółem dostarczono 118 paczek żywnościowych,
- trzykrotnie przeprowadzono dezynfekcję wiat przystankowych,
- kilkukrotnie rozwieziono płyny dezynfekujące i maski ochronne do szkół, przedszkoli,
żłobków, domów pomocy społecznej, domów seniora, bibliotek oraz do mieszkańców
powyżej 50 roku życia z terenu Gminy – łącznie rozwieziono ok. 4100 litrów płynów
i 10 800 masek ochronnych.
- siedmiokrotnie udzielono pomocy seniorom w zakupach.
XIV. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
1. Komisariat Policji w Siechnicach
Na terenie Gminy Siechnice funkcjonuje Komisariat Policji w Siechnicach z siedzibą
przy ulicy Jana Pawła II 12, który obejmuje swoim zasięgiem Gminę Siechnice oraz Gminę
Czernica. Stan etatowy Komisariatu – 27 funkcjonariuszy (w tym 7 PP w Kamieńcu
Wrocławskim).
Z analizowanym okresie odnotowano 171 przestępstw w 7 podstawowych
kategoriach – 56 przestępstw więcej niż w 2019 r., co dało dynamikę na poziomie 148,7%.
ILOŚĆ PRZESTĘPSTW W GMINIE SIECHNICE W LATACH 2019-2020
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W analizowanym okresie na terenie gminy Siechnice doszło do wzrostu
przestępczości w kategoriach: rozboje - 1 zdarzenie – brak zdarzeń w tej kategorii
w okresie styczeń-grudzień 2019, bójki i pobicia - 2 zdarzenia – brak zdarzeń w tej
kategorii w roku 2019, włamania – 14 włamań więcej – dynamika 133,3%, kradzieży –
wzrost o 21 kradzieży – dynamika 133,9%, kradzieże pojazdów – dwa skradzione pojazdy
więcej – dynamika 118,2% oraz niszczenie mienia – 19 zdarzeń więcej - dynamika
337,5%.
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Gmina Siechnice
Rozboje
Bójki i pobicia
Uszkodzenia ciała
Włamania
Kradzieże
Kradzieże pojazdów
Niszczenie mienia
Razem:

2019
0
0
3
42
62
11
8
115

2020
1
2
2
56
83
13
27
171

różnica
1
2
-1
14
21
2
19
56

dynamika
0,0%
0,0%
66,7%
133,3%
133,9%
118,2%
337,5%
148,7%

Podział kradzieży:
- pojazdy – 13,
- mieszkania – 9,
- z posesji – 7,
- rowerów – 12,
- z pojazdów – 10,
- z firm/zakładów – 8.
Podział włamań:
- do samochodów – 9,
- do domów/mieszkań – 8,
- do innych obiektów – 5.
LICZBA PRZESTĘPSTW Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE W 2020
ROKU
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Miejscowości o największej ilości przestępstw w Gminie Siechnice:
Do największej ilości przestępstw doszło w miejscowości:
1) Siechnice – 55 zdarzeń co stanowi 32,2% ogółu przestępczości na terenie gminy,
2) Święta Katarzyna - 19 zdarzeń,
3) Iwiny – 16 zdarzeń,
4) Radwanice – 20 zdarzeń,
5) Groblice – 15 zdarzeń,
6) Żerniki Wrocławskie – 15 zdarzeń.
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2. Straż Miejska w Siechnicach

Straż Miejska w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Kolejowej 3 jest
samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu
ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Siechnice. Straż jest umiejscowiona w
strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach, a terenem jej działania jest
obszar administracyjny Gminy Siechnice.
W 2020 roku służbę pełniło czterech strażników straży miejskiej oraz komendant.
Praca odbywała się na terenie Miasta Siechnice oraz na terenie osiedli i sołectw z terenu
Gminy w systemie zmianowym i godzinach w zależności od zapotrzebowania.
I. Działania podejmowane przez Straż Miejską w Siechnicach w zakresie ochrony
porządku publicznego
Rok 2020 to kolejny rok, w którym liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców
utrzymuje się na podobnym poziomie. Ilość zgłoszeń oraz nowe zadania przypisywane
jednostkom oraz zwiększanie uprawnień straży, wskazują na potrzebę istnienia tej
formacji. Dotychczasowe działania realizowane według wypracowanych procedur
i wieloletnich planów w roku 2020 musiały być na bieżąco weryfikowane z planami wobec
nowo zaistniałej sytuacji jaką wywołała epidemia. Epidemia koronawirusa zmieniła
charakter pracy Straży Miejskiej w Siechnicach. Funkcjonariusze zwracali uwagę na
przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a ich działania były ukierunkowane
na walkę z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Równocześnie
realizowano dotychczasowe zadania, w szczególności egzekwowano przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego oraz wykonywano zadania na rzecz ochrony środowiska
i utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
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Ilość zgłoszeń telefonicznych wpływająca od mieszkańców do
Straży Miejskiej w Siechnicach w latach 2017-2020
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4. Zgłoszenia od mieszkańców
W roku 2020 podjęto 48 interwencji. Były to interwencje zgłoszone przez
mieszkańców oraz instytucje publiczne takiej jak Policja, Urząd Miejski w Siechnicach oraz
inne. Nadrzędnym celem Straży Miejskiej było zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej
mieszkańców w sferze szeroko rozumianego porządku publicznego. Interes i oczekiwania
ogółu mieszkańców były i są najważniejszym celem wszystkich działań w zakresie porządku
i bezpieczeństwa. Gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych,
poświęcenie i bezinteresowność oraz służenie pomocą.
Poniższy wykres przedstawia naruszenia:
Interwencje w związku z naruszeniami przepisów o
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu w latach 2017-2020
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W porównaniu do roku 2019 zwiększyła się ilość interwencji porządkowych,
jednocześnie odnotowano niewielki spadek przyjmowanych zgłoszeń związanych ze
zwierzętami. Ogólna ilość interwencji uległa nieznacznemu spadkowi ze względu na
pandemię COVID–19 i wynikającymi z jej przyczyny ograniczeniami.
Większość podjętych interwencji miała miejsce na terenie miasta Siechnice oraz
miejscowości: Święta Katarzyna, Radwanice, Żerniki Wrocławskie - co prezentują poniższe
wykresy z rozbiciem na miejscowości.
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Podjęte interwencje w 2020 roku z podziałem na miejscowości
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Ilość interwencji zgłoszonych w sołectwach w 2020 roku
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Podejmowane przez Straż Miejską w Siechnicach interwencje dotyczyły między
innymi:
- interwencji związanych z COVID-19,
- interwencji porządkowych,
- interwencje wobec osób bezdomnych,
- interwencji drogowych,
- interwencji z zakresu gospodarki odpadami i obowiązków właścicieli nieruchomości,
- uszkodzone elementy jezdni lub chodnika, znaków, latarni przekazywane do
właścicieli lub zarządców terenu,
- interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt potrzebujących pomocy lub
zagrażających bezpieczeństwu osób (azyl Zakrzów 20),
- zaśmiecane tereny zgłoszone do zarządców celem uprzątnięcia,
- potrącone martwe zwierzęta (firma AMI),
- kontrole posesji przeprowadzone na mocy upoważnienia Burmistrza do kontroli
z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
- kontrole zgodności deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz śmieci.
II. Działania podejmowane przez Straż Miejską w Siechnicach w celu utrzymania
czystości i porządku w Gminie oraz ochrony środowiska
W 2020 roku ogółem przyjęto 482 interwencje, z czego 117 wykroczeń zakończono
w postępowaniu mandatowym na łączną kwotę 13 900,00 złotych.
W stosunku do 3 sprawców za popełnione wykroczenie przeprowadzono czynności
wyjaśniające w celu zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie do
Sądu Rejowego w Oławie.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rzecz utrzymania
właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy Siechnice miały na celu
przede wszystkim kontrole miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów, a także
kontrole czystości i porządku posesji oraz terenów zielonych do nich przyległych.
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Ochrona środowiska - spalanie odpadów
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Straż Miejska eliminowała zjawiska mające wpływ na degradację środowiska
naturalnego, poprawę stanu środowiska, w którym żyją mieszkańcy Gminy, tj. podniesienie
standardów prowadzonej gospodarki odpadami, poprzez: kontrole nieruchomości pod
kątem palenia w piecach, poprawę gospodarki ściekowej poprzez eliminowanie zachowań
polegających na wylewaniu nieczystości płynnych, wyrzucaniu nieczystości stałych itp.
Do zadań i celów działania Straży Miejskiej w Siechnicach należało, w szczególności:
1) monitoring miejsc publicznych pod kątem dzikich wysypisk śmieci,
2) eliminowanie miejsc wylewania nieczystości płynnych,
3) kontrola segregowania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów,
4) zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, w związku z paleniem w piecach,
5) kontrola w zakresie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i organicznymi,
6) realizacja zadań związanych z Programem Ochrony Powietrza oraz uchwałą
antysmogową, w tym zapisu w przedmiocie ograniczeń eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie niedozwolonych paliw stałych.
Ważnym elementem działań, mających na celu poprawę stanu środowiska Gminy
były kontrole gospodarki odpadami. Strażnicy w ramach powyższych działań sprawdzali
m.in. posiadanie przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości, kontrolę stan czystości
nieruchomości, w tym sankcje za wykroczenia polegające na zanieczyszczeniu miejsc
dostępnych publicznie (art. 145 kw. 10 ust 2a uucpg ), naliczono 20 mandatów karnych
kredytowych.
Duże znaczenie miała również współpraca z mieszkańcami, którzy zgłaszali
nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie i wielokrotnie wskazywali miejsca tzw.
„dzikich wysypisk”.
III. Działania podejmowane przez Straż Miejską w Siechnicach w zakresie
kontroli ruchu drogowego
W 2020 roku w zakresie kontroli ruchu drogowego strażnicy realizowali zadania
związane z egzekwowaniem przepisów, dotyczących w głównej mierze parkowania
pojazdów. Straż Miejska w Siechnicach położyła szczególny nacisk na parkowanie pojazdów
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na terenach zielonych przeznaczonych do użytku publicznego (art. 144 § 1 kodeksu
wykroczeń), naliczono 16 mandatów karnych kredytowych.
Podejmowane interwencje dotyczyły ruchu drogowego i bezpieczeństwa
w komunikacji, gdzie odnotowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2019. Straż Miejska
uzasadnia tę zmianę polityką gminy w obrębie ratusza oraz terenów rekreacyjnych - ciągle
rozwijająca się infrastruktura i powstawaniem nowej organizacji ruchu. Wykroczenia
drogowe w zdecydowanej większości polegały na parkowaniu w sposób niezgodny
z przepisami (art. 92 § 1, art. 97 kodeksu wykroczeń), naliczono 29 mandatów karnych
kredytowych.

IV. Współpraca z Policją i innymi podmiotami
Straż Miejska w Siechnicach prowadziła współpracę z Policją na mocy porozumienia
podpisanego pomiędzy Burmistrzem Siechnic, a Komendantem Miejskim Policji we
Wrocławiu. Współpraca odbywała się w ramach codziennych rutynowych działań oraz przy
okazji zabezpieczania imprez, świąt, miejsc katastrof, wypadków, pożarów oraz innych
akcji prowadzonych wspólnie. Współpraca była koordynowana przez Komendanta
Komisariatu Policji w Siechnicach.
Współpracę z Policją w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19 na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
polecił Wojewoda Dolnośląski, aby z dniem 02.04.2020 r., Burmistrz Siechnic zlecił
podległej Straży Miejskiej w Siechnicach następujące czynności:
1) dokonywanie dyslokacji patroli Straży zgodnie ze wskazaniami komendantów
właściwych terytorialnie jednostek Policji,
2) organizację wspólnych patroli z Policją, zgodnie ze wskazaniami właściwego
Komendanta Policji,
3) prowadzenie innych form współpracy Straży z właściwą terytorialnie jednostką Policji,
w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania
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rozprzestrzenia się wirusa, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie
jednostek Policji.
Ponadto polecono, aby pozostałe zadania Straży Miejskiej były zrealizowane
wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją
wykonywania wyżej wymienionych nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną strażnicy
miejscy w ramach wyżej wymienionej współpracy z Policją (art. 54 kodeksu wykroczeń)
naliczyli 7 mandatów karnych kredytowych. Wykonywano następujące zadania:
1) kontrolowano tereny zielone, boiska szkolne, targowiska i sklepy,
2) ogłaszano komunikaty głosowe dla Mieszkańców,
3) monitorowano sytuację w zakresie przemieszczania się i gromadzenia osób,
4) zwracano szczególną uwagę na ciągi komunikacyjne, przystanki MPK, itp.,
5) kontrolowano i legitymowano małoletnich, pozostających bez opieki osób
dorosłych,
6) reagowano na naruszenia aktów prawnych, wydawanych na bieżąco, w związku
z epidemią występującą na terenie kraju.
7) kontrolowano i legitymowano małoletnich, pozostających bez opieki osób
dorosłych,
8) reagowano na naruszenia aktów prawnych, wydawanych na bieżąco, w związku
z epidemią występującą na terenie kraju.
W 2020 roku Straż Miejska stale współpracowała z Urzędem Miejskim w Siechnicach
oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy. Kontynuowano współpracę ze Związkiem
Międzygminnym Ślęza-Oława, prowadząc kontrole porządkowo-sanitarne dążące do
uszczelniania systemów gospodarki odpadami oraz gospodarowania odpadami na
poszczególnych nieruchomościach. Strażnicy miejscy współpracowali również ze
wszystkimi służbami mundurowymi na terenie Gminy Siechnice między innymi
ze strażakami OSP prowadząc - akcje „bezpieczny senior”, polegającą na dostarczeniu
maseczek ochronnych osobą powyżej 60 roku życia.
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XIV. POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Podstawą prawną w zakresie bezpieczeństwa i obronności mieszkańców Gminy
Siechnice jest ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
Kwestie związane z zarządzania kryzysowego reguluje ustawa z dnia 26 kwietnia
2007 roku o zarzadzaniu kryzysowym.
Gmina Siechnice objęta jest Planem operacyjnym funkcjonowania Gminy
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Na wypadek sytuacji kryzysowych został opracowany Gminny Plan Zarządzania
Kryzysowego. Plan został opracowany w listopadzie 2016 roku.
Do najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 roku w ramach
pozamilitarnych przygotowań obronnych i obrony cywilnej (ochrony ludności) należy
zaliczyć:
1) opracowywanie Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w Gminie Siechnice w 2020 roku,
2) opracowanie Planu szkolenia obronnego Gminy Siechnice na 2020 rok – plan po
opracowaniu został uzgodniony z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim,
3) opracowanie sprawozdania – informacji z realizacji zadań obronnych „Narodowego
Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – 2019” – ankietę wypełnia się
corocznie za ubiegły rok,
4) opracowanie zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego Planu operacyjnego
funkcjonowania Gminy Siechnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,
5) aktualizacja Programu szkolenia obronnego Gminy Siechnice na lata 2019-2021,
6) aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru oraz doskonalenie zadań związanych
z jego działaniem na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
7) aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach na czas
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
8) aktualizacja dokumentacji związanej z mobilizacyjnym rozwinięciem Sił Zbrojnych
RP – Plan akcji kurierskiej, Plan rozplakatowania obwieszczeń,
9) wykonywanie zadań na rzecz obrony i bezpieczeństwa państwa w zakresie
świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji
i na czas wojny:
− wydano 25 decyzji oraz wezwań do wykonywania świadczeń (4 osobiste
i 21 rzeczowych),
− uchylono 7 decyzji oraz wezwań do wykonywania świadczeń (4 osobiste
i 3 rzeczowe)
10) opracowanie zbiorczych zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obrony,
11) opracowanie rocznego sprawozdania za 2020 rok z realizacji zadań związanych
z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Siechnice,
12) opracowanie bilansu personelu medycznego Gminy,
13) upowszechnianie zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności,
14) udział w ćwiczeniach obronnych, treningach ostrzegania i alarmowania oraz
treningach systemu wczesnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza (z uwagi na sytuację
pandemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 szereg ćwiczeń
i treningów odwołano lub przełożono na późniejszy termin),
15) aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych,
16) aktualizacja Planu obrony cywilnej Gminy Siechnice.
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Do najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 roku w ramach
zarządzania kryzysowego należy zaliczyć:
1) aktualizacja Gminnego Planu Zarzadzania Kryzysowego,
2) aktualizacja Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Siechnice,
3) zakup wyposażenia, materiałów i urządzeń do Gminnego magazynu
przeciwpowodziowego (min. 2 napełniaczy worków piaskiem),
4) informowanie, ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców drogą elektroniczną
o zagrożeniach poprzez aplikację SI SMS,
5) realizacja zadań związanych z organizacją, zwalczaniem i rozliczaniem pandemii
COVID-19,
6) prowadzenie działań w zakresie monitorowania, analizowania i reagowania
w związku z obowiązywaniem w terminie 15-23.10.2020 r. stanu pogotowia
przeciwpowodziowego na terenie Gminy Siechnice.

Ilość otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń w latach 2018-2020
z podziałem na źródło pochodzenia
Łącznie w 2018 r. – 176 otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń,
Łącznie w 2019 r. – 162 otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń,
Łącznie w 2020 r. – 110 otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń.
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Ilość otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń w latach 2018-2020
z podziałem na miesiące
Łącznie w 2018 r. – 176 otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń,
Łącznie w 2019 r. – 162 otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń,
Łącznie w 2020 r. – 110 otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń.
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Otrzymanie zgłoszenia i ujawnione przy użyciu monitoringu w 2020 roku przez
operatora monitoringu zdarzenia ze względu na ich treść można podzielić
następująco:
1) zagrażające życiu lub zdrowiu: spadające w wyniku silnego wiatru dachy
budynków, niestabilny właz studzienki kanalizacyjnej, zapadająca się, uszkodzona
studzienka kanalizacyjna,
2) zwierzęta: ranne, martwe, luzem biegające, bezdomne itp.,
3) wykroczenia drogowe: niestosowanie się do ograniczenia tonażowego, parkowanie
w sposób ograniczający widoczność,
4) zagrożenia związane z ruchem drogowym: pozostałości na jezdni po kolizji
pojazdów, plamy oleju na jezdni, uszkodzony znak drogowy, brak możliwości przejazdu
z uwagi na lokalne podtopienia, wyrwa w jezdni itp.,
5) nieczystości: spalanie śmieci w instalacji grzewczej, przepełnione kosze na śmieci
itp.,
6) zachowania społecznie nieakceptowalne: spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym i gromadzenie się osób w czasie pandemii koronawirusa, niezachowywanie
dystansu, brak reżimu sanitarnego, nieprzestrzeganie zakazu wchodzenia na tereny
zamknięte dla ludzi w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na koronawirusa,
7) pozostałe: zalanie terenu posesji, niedrożne studzienki kanalizacyjne, uszkodzony
hydrant, brak oświetlenia itp.
Ilość otrzymanych zgłoszeń i ujawnionych zdarzeń
z uwagi na treść w 2020 roku przy użyciu monitoringu
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XIV. SPÓŁKI GMINNE I SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała
w 2000 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.
Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Siechnice. Spółka prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Siechnice, a w ramach tej działalności eksploatuje:
1) 4 stacje uzdatniania wody (SUW Groblice, SUW Łukaszowice, SUW Suchy Dwór,
SUW Święta Katarzyna),
2) 2 oczyszczalnie ścieków w Siechnicach (typu SBR i BIOBLOK),
3) przepompownie ścieków,
4) sieci wodociągowe,
5) sieci kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowe usługi świadczone przez Spółkę obejmują głównie: budowę sieci
i przyłączy wodociągowych, budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, najem
pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, usługi asenizacyjne.
Spółka w ramach podstawowej działalności świadczyła usługi dla odbiorców na terenie
gminy Siechnice w zakresie dostawy wody na potrzeby bytowe, produkcyjne,
przeciwpożarowe. Wszystkie miejscowości na terenie gminy wyposażone są w wodociągi
sieciowe. Woda dla mieszkańców dostarczana była z kilku źródeł:
1) własne ujęcia wody – pobór i uzdatnianie w stacjach uzdatniania wody,
2) zakup wody od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o.
z siedzibą w Siechnicach,
3) zakup wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą
we Wrocławiu – do miejscowości Mokry Dwór, Trestno, Blizanowice oraz częściowo
do miejscowości Radwanice i Iwiny.
Spółka realizując podstawowe zadania w zakresie dostawy wody prowadziła
działalność w sferze technicznej. Głównymi działaniami były:
1) eksploatacja stacji uzdatniania wody,
2) utrzymanie sprawności i niezawodności sieci wodociągowych przesyłowych,
rozdzielczych w zakresie ciągłości dostaw oraz jakości dostarczanej wody,
3) usuwanie awarii na sieciach wodociągowych,
4) monitoring pracy urządzeń pomiarowych, na podstawie których Spółka rozlicza się
z dostawcami wody,
5) kontrola hydrantów p.poż. oraz przegląd i wymiana wyeksploatowanych
i niesprawnych zasuw,
6) wymiana wodomierzy i montaż nakładek radiowych do zdalnego odczytu
wodomierzy.
Nadzór nad jakością wody dostarczanej ze stacji do sieci oraz jakość wody
dostarczanej za pośrednictwem sieci przesyłowych prowadzony był w 2020 roku przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.
Spółka realizując podstawowe zadania w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków
prowadziła działalność w sferze technicznej. Głównymi działaniami były:
1) eksploatacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach - dwa obiekty,
2) utrzymanie sprawności i niezawodności sieci sanitarnych,
3) eksploatacja 58 przepompowni ścieków oraz ich remonty,
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4) usuwanie awarii na sieciach i przyłączach sanitarnych.
Informacje dotyczące działalności Zakładu Gospodarko Komunalnej Sp. z o.o.
w 2020 roku znajdują się na stronach 75-78 niniejszego Raportu.
2. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 jest spółką komunalną zajmująca się zarządzaniem
obiektami gminnym tj. Ratuszem, halami sportowymi, boiskami, kąpieliskiem "Błękitna
Laguna", a także oświetleniem drogowym, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
odpowiedzialnych za ekologiczne funkcjonowanie danego obiektu. Zadaniem spółki jest
dbanie o prawidłowe funkcjonowanie obiektów oraz optymalizowanie kosztów ich obsługi.
Zadaniem Spółki jest także dbanie o dobry wizerunek Gminy jako miejsca
przyjaznego dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym nastawieniem na ekologię,
tworzenie planów inwestycyjnych z uwzględnieniem nowych technologii dbających
o środowisko, a także budowanie prawidłowych relacji publicznych z mieszkańcami Gminy
oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, to podstawa powołania
i funkcjonowania Spółki.
Informacje dotyczące działalności SISK Sp. z
w załączniku Nr 11 do niniejszego Raportu.

o. o. w 2020 roku określone są

3. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
Gmina Siechnice jest udziałowcem Dolnośląskiego Centrum Hurtu RolnoSpożywczego S.A., która to spółka powstała w 1995 roku w ramach Rządowego Programu
Budowy Rynków Hurtowych. Jednym z punktów oferty Spółki jest wynajem magazynów.
4. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest publiczną spółką non profit,
w całości należącą do samorządów, o kapitale zakładowym w wysokości 26 mln zł.
Jej akcjonariusze to 30 samorządów gminnych aglomeracji wrocławskiej - Miasto Wrocław,
Gmina Siechnice, Brzeg Dolny, Gmina Czernica, Gmina Długołęka, Gmina Dobroszyce,
Gmina Domaniów, Gmina Jelcz-laskowice, Gmina Kąty wrocławskie, Gmina Kobierzyce,
Gmina Kostomłoty, Gmina Krośnice, Gmina Malczyce, Miasto Świdnica, Gmina Miękinia,
Gmina Milicz, Gmina Oborniki Śląskie , Gmina Oława, Gmina Prusice, Gmina Strzeli, Gmina
Środa Śląsk, Gmina Trzebnica , Gmina Twargogóra, Gmina Udanin, Gmina Wisznia Mała,
Gmina Wołów, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Bierutów oraz Miasto
Oleśnica.
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA została utworzona w 2005 roku
z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli gmin otaczających metropolię.
Celem Spółki jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności
ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów
związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a także prowadzenie innej działalności
ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
5. Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. (DIS)
Spółka została utworzona na potrzebę realizacji Projektu "Rekultywacja dolnośląskich
składowisk odpadów komunalnych" i jest Beneficjentem środków pozyskanych na
realizacje Projektu. Udziałowcami są: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Mietków, Gmina
Miejska Zgorzelec, Gmina Sulików, Gmina Przemków, Gmina Siechnice, Gmina Polanica
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Zdrój, Gmina Ziębice, Gmina Sobótka oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
– Sp. z o.o. Urzędu Województwa Dolnośląskiego.
DIS jest spółką celową, utworzoną na czas trwania projektu do dnia 31 grudnia 2020
roku. Od 1 stycznia 2021 r. spółka postawiona w stan likwidacji.
XV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH
1. Omówienie ogólne
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Siechnic jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy między
innymi wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Siechnic
przy pomocy Urzędu Miejskiego w Siechnicach realizował uchwały podjęte przez Radę
Miejską w 2020 r. w sposób określony uchwałami.
W 2020 roku Rada Miejska obradowała na 16 sesjach i podjęła 142 uchwały,
z czego 9 uchwał dotyczyło prac Komisji Rady Miejskiej w Siechnicach.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały, Burmistrz Siechnic zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym, przedkładał w terminie 7 dni do organów nadzoru celem
weryfikacji podjętych aktów pod kątem zgodności z prawem – Wojewodzie Dolnośląskiemu,
a w zakresie spraw finansowych – Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
W 2020 roku zostały wydane trzy rozstrzygnięcia nadzorcze przez Wojewodę
Dolnośląskiego, jeden wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz
trzy uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Zestawienie szczegółowe
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Zestawienie podjętych w 2020 roku uchwał przez Radę Miejską w Siechnicach stanowi
załącznik Nr 12 do niniejszego Raportu.

XVI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
1. Związek Międzygminny Ślęza-Oława
Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, utworzono Związek Międzygminny celem wspólnego wykonywania zadań
publicznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w obszarze
zrównoważonego rozwoju i innych przedsięwzięć proekologicznych wszystkich
miejscowości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Związku. Związek
Międzygminny Ślęza-Oława od 1 lipca 2013 roku organizuje i nadzoruje gospodarkę
odpadami komunalnymi na terenie następujących Gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica,
Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice oraz Żórawina.
Misją Związku Międzygminnego Ślęza-Oława jest sprawna obsługa mieszkańców
Gmin Członkowskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zapewnienie czystości
i porządku oraz propagowanie ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
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Celem działania Związku jest:
1) zapewnienie wszystkim mieszkańcom gmin członkowskich Związku, objętych
wspólnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zorganizowanej zbiórki
odpadów komunalnych,
2) podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
3) rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
4) rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,
5) rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych,
6) odnoszenie świadomości społecznej obywateli.
Organami Związku są:
- Zgromadzenie Związku - organ stanowiący i kontrolny Związku. W skład zgromadzenia
wchodzą
wójtowie
i
burmistrzowie
gmin
uczestniczących
w
Związku.
- Zarząd Związku - organ wykonawczy Związku, składający się z trzech członków:
Przewodniczącego, jego Zastępcy i członka zarządu.
2. Związek Powiatowo-Gminny Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe
W dniu 20 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę
Nr XXIX/246/20 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie:
„Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” oraz uchwałę Nr XXIX/247/20 w sprawie
w sprawie przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie: „Oławskie Przewozy
Gminno-Powiatowe”.
Współpraca Gminy Siechnice z takim partnerem daje szansę na polepszenie oferty
i dostępności usług w zakresie komunikacji zbiorowej. Dotychczasowo do związku należały
bowiem następujące samorządy: powiat oławski, gmina miasto Oława, miasto i gmina
Jelcz-Laskowice, gmina Oława oraz gmina Domaniów.
Celem związku jest wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci
komunikacyjnej w powiatowo-gminnych i gminnych przewozach pasażerskich na obszarze
gmin i powiatu tworzących związek. Współpraca w ramach związku ma na celu poprawę
już istniejącej sieci komunikacyjnej, a także daje możliwość poszerzenia oferty
przewozowej.
Związek posiada własną osobowość prawną i jest organizatorem publicznego
transportu zbiorowego.
3. Zestawienie zawartych porozumień i listów intencyjnych
1. Porozumienie nr SP-DT.032.13.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. zawarte pomiędzy
zarządcą dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Wrocławskiego, a zarządcą dróg gminnych
– Burmistrz Siechnic w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na
terenie Gminy Siechnice przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga:
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą
ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od
ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”.
2. Porozumienie nr SP-DT.032.14.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. zawarte pomiędzy
zarządcą dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Wrocławskiego, a zarządcą dróg gminnych
– Burmistrz Siechnic w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na
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terenie Gminy Siechnice przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga:
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą
ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do
Zacharzyc”.
3. Porozumienie nr SP-DT.032.25.2020 z dnia 06 maja 2020 r. zawarte pomiędzy
zarządcą dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Wrocławskiego, a zarządcą dróg gminnych
– Burmistrz Siechnic w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na
terenie Gminy Siechnice przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga:
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943D w miejscowości Ozorzyce w zakresie budowy
chodnika”.
4. Porozumienie międzygminne z dnia 19 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Wrocław,
Gminą Czernica, Gminą Miękinia, Gminą Siechnice oraz Gminą Wisznia Mała w sprawie
współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic
aglomeracji Wrocław na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
5. Porozumienie nr 1/WTR/2020 z dnia 1 października 2020 r. pomiędzy Gminą
Wrocław a Gminą Żórawina oraz Gminą Siechnice na mocy którego:
1) Gmina Siechnice oraz Gmina Żórawina powierzają Miastu wykonanie zadania w zakresie
zorganizowania przewozów w ramach komunikacji miejskiej na linii autobusu 903 łączącej
Wrocław, Siechnice i Żórawinę,
2) Gmina Żórawina powierza Miastu wykonanie zadania w zakresie zorganizowania
przewozów w ramach komunikacji miejskiej na linii autobusowej 913 łączącej Wrocław
i Żórawinę.
6. Porozumienie nr SP-DT.032.31.2020 z dnia 07 września 2020 r. zawarte pomiędzy
zarządcą dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Wrocławskiego, a zarządcą dróg gminnych
– Burmistrz Siechnic w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na
terenie Gminy Siechnice przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga:
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca rozszerzenie jezdni i budowę
chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śl. w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do
skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Gmina Siechnice”.
7. Porozumienie międzygminne z dnia 23 października 2020 r. pomiędzy Gminą
Wrocław, Miastem i Gminą Bierutów, Gminą Brzegiem Dolnym, Gminą Jelcz-Laskowice,
Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Międzybórz, Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Prusice,
Gminą Siechnice, Gminą Sobótka, Gminą Strzelin, Gminą Syców, Gminą Środa Śląska,
Gminą Trzebnica, Gminą Wołów, Gminą Żmigród, Gminą Brzeg, Gminą Miasto
Oleśnica, Gminą Miasto Oława, Gminą Borów, Gminą Czernica, Gminą Długołęka, Gminą
Dobroszyce, Gminą Domaniów, Gminą Dziadowa Kłoda, Gminą Jordanów Śląski,
Gminą Kobierzyce, Gminą Kostomłoty, Gminą Krośnice, Gminą Malczyce, Gminą Mietków,
Gminą Miękinia, Gminą Oleśnica, Gminą Oława, Gminą Przeworno, Gminną Wisznia Mała,
Gminą Zawonia, Gminą Żórawina w sprawie powierzenia Gminie Wrocław realizacji zadania
pn. „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wrocławia.”.
8. List intencyjny podpisany dnia 15 września 2020 r. dotyczący budowy
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej projektu zainicjowanego przez Stowarzyszenie
Rzeczpospolitej Samorządnej. Inicjatywa wpisuje się w lokalne strategie rozwoju, a także
w Dolnośląską Politykę rowerową.
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9. List intencyjny podpisany dnia 15 grudnia 2020 r. przez Gminę Siechnice i OTS
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy w sprawie współpracy i partnerstwa
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz
organizacją pozarządową OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w celu rozwoju
przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych wymagających współdziałania o charakterze
sieciowym i ponadgminnym.
3. Zestawienie stowarzyszeń
1. Stowarzyszenie Lider A4 - Lokalna Grupa Działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina,
Domaniów – Lider A4 jest stowarzyszeniem i została zarejestrowana w KRS w dniu
16.07.2008 roku.
Na obszarze LGD Lider A4 funkcjonuje pięć Gmin: Domaniów, Kąty Wrocławskie,
Kobierzyce, Siechnice oraz Żórawina, które administracyjnie przynależą do dwóch
powiatów: oławskiego (Domaniów) i wrocławskiego (pozostałe jednostki gminne). Dwie
gminy posiadają status wiejsko – miejski (Kąty Wrocławskie i Siechnice), pozostałe są
podmiotami wiejskimi.
Głównymi celami LGD są między innymi działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans,
aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na
obszarze działania LGD. Powyższe cele LGD realizuje głównie za pomocą opracowanej
Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Gmina Siechnice należy do Związku Miast Polskich od 20 kwietnia 2017 r.
Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem, które reprezentuje polskie miasta.
Reprezentuje interesy ponad 300 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi
lobbing legislacyjny. Jest silną i skuteczną ogólnopolską organizacją, integrującą miasta
członkowskie wokół wspólnych celów. Aktywnie angażuje się w działania wspierające
samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast.
Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych stara się być
aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem
merytorycznym polskich miast.
Związek Miast Polskich zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Prowadzi
System Analiz Samorządowych - największą samorządową bazę danych statystycznych
o miastach.
Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich
zrzeszających samorządy w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Radzie Gmin
i Regionów Europy (CEMR), Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE).
3. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna zrzesza jednostki samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli. Zostało założone 6 kwietnia 2018 r. (wpis do KRS) przez
Województwo Dolnośląskie, Powiat Lubiński, Gminę Miejską Lubin, Gminę Siechnice
i Gminę Ścinawa. Liczba członków stowarzyszenia ciągle rośnie.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego
i kulturowego, integracja wspólnot lokalnych, promocja i realizacja wspólnych interesów
jednostek samorządu terytorialnego.
Ponadto inicjatywą Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna jest budowa
przystani pasażerskich w miejscowościach położonych wzdłuż biegu rzeki Odry w celu
stworzenia zaplecza umożliwiającego rozwój małej żeglugi pasażerskiej. Program budowy
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przystani obejmuje następujące miejscowości nadodrzańskie: Trestno (gmina Siechnice),
Lubiąż (gmina Wołów), Dziewin (gmina Ścinawa), Ścinawa (gmina Ścinawa). Pierwszy etap
przedsięwzięcia finansowany ze środków Stowarzyszenia obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece
Odrze oraz zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa przystani pasażerskiej
w Trestnie będzie uwzględniała obecne i perspektywiczne potrzeby małej żeglugi na Odrze
dając możliwość rozbudowy infrastruktury w przyszłości oraz uwzględniać będzie
wymagania eksploatacyjne i utrzymaniowe obiektów.
Stowarzyszenie jest inicjatorem „Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej” opisanej na
stronach 117-118 niniejszego Raportu.
XIX. GMINA W OGÓLNOPOLSKICH RANKINGACH I KONKURSACH
1. W styczniu 2020 r. gmina Siechnice zajęła 4. miejsce w Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2018 w kategorii
Gmina Miejsko-Wiejska. Ranking organizowany jest przez Komisję Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".
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2. w 2020 r. Gmina Siechnice została laureatem konkursu "Samorząd przyjazny
energii". Jury konkursu doceniło realizację projektu budowy multimodalnych centrów
przesiadkowych, które połączą kolej podmiejską z komunikacją autobusową
i samochodową. Gmina została doceniona również za realizację projektu „Smart City
Siechnice”, który przewiduje realizację dwunastu funkcjonalności sieci inteligentnej, w tym
m.in. ładowanie pojazdów elektrycznych.

3. W październiku 2020 roku Gmina Siechnice po raz kolejny została doceniona przez
niezależną Kapitułę Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". W XVI edycji rankingu,
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Siechnice znalazła się na 12 miejscu
wśród 874 sklasyfikowanych samorządów.
Celem tworzenia tego rankingu jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin
w Polsce. Zestawienie to pokazuje, które samorządy najbardziej dbają o rozwój
i standard życia swoich mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie
finansowym samorządu.
Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia
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dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które
najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła,
której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także
przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych
oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

4. Dnia 30 listopada 2020 r. gmina Siechnice zajęła 3. miejsce w Rankingu
Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 20032019 w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska. Ranking organizowany jest przez Komisję
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego
"Teraz Polska". Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka, jest 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy,
społeczny oraz ochrony środowiska. Zestawienie uwzględnia wszystkie polskie miasta
i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu
Statystycznego.
Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich
jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejskowiejskie i miejskie.

161

XX. NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA W 2020 R.
1. Kontynuacja budowy szkoły podstawowej nr 2 w Siechnicach.
Na realizację zadania w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 6 291 220,54 zł.
Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łącznie 810 182,33 zł.
Dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej, za okres od początku roku do dnia
31.07.2020 r., na kwotę 4 869,82 zł. Rozliczono umowę na budowę tłoczni kanalizacji
sanitarnej w ulicy Osiedlowej na kwotę 565 800,00 zł oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego na tym zadaniu na kwotę 4 500,00 zł. Ponadto rozliczono umowę na
budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej do szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej
w Siechnicach na kwotę 36 900,00 zł.
W II kwartale 2020 r. zlecono wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na przebudowę Kociego Rowu na działce nr 590/4
obręb Siechnice, poprzez zarurowanie rowu na długości 65 m w zakresie określonym
decyzją 608/2016 z dnia 12 października 2016 r. Umowę rozliczono na kwotę 5 626,81 zł.
W pierwszym kwartale 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono
wykonawcę robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej
w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej
sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach. Umowa z Wykonawcą firmą
Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP” S.A. została podpisana w dniu
17 czerwca 2020 r. na łączną kwotę 20 541 000,00 zł, z terminem realizacji do 17 miesięcy
od dnia podpisania umowy. W dniu 24.06.2020 r. została podpisana umowa na
sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych
z firmą SAFEGE S.A.S na kwotę 307 500,00 zł. Przekazanie terenu budowy nastąpiło
w dniu 28 lipca 2020 r.
We wrześniu 2020 r. Gmina pozyskała dodatkowe dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 909 463,94 zł .
Do 31 grudnia 2020 roku w ramach robót budowlanych wykonano 50% robót
przygotowawczych i ziemnych, 50% robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na
budynku szkoły, 90% robót murowych i żelbetowych na sali gimnastycznej, 50%
konstrukcji drewnianej dachu sali gimnastycznej, 40% budowy budynku gospodarczego.
Płatność za ww. roboty oraz rozliczenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego za okres
od podpisania umowy do grudnia 2020 r. nastąpiły w styczniu 2021 r.
Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą robót, spowodowane
trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 oraz z uwagi na opóźnienia w realizacji robót
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nastąpiły
w wyniku konieczności przeprowadzenia przez obecnego wykonawcę inwentaryzacji prac
wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, wydatki w roku 2020 zostały poniesione
w znacznie mniejszym zakresie niż zaplanowano. Niewykorzystane środki finansowe z roku
2020 r. przeniesiono do realizacji na 2021 r.

2. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.
Dnia 30 kwietnia 2020 r. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., jako
inwestor realizujący budowę Ośrodka Zdrowia w Siechnicach ogłosiła drugi przetarg
(opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE TED) o wyłonienie generalnego wykonawcy
Ośrodka Zdrowia. Złożono osiem ofert, z których najniższa miała wartość 27.004.456,48
zł. Dnia 10 sierpnia postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
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z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej
oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na
sfinansowanie zadania.
W związku z niepowodzeniem dwóch postępowań Spółka podjęła analizę
finansowania i możliwości zwiększenia środków. Dodatkowo, ponieważ zbliżał się termin
wykorzystania kredytu inwestycyjnego Spółka złożyła wniosek do Banku PKO BP SA
o zmianę umowy.
W następstwie negocjacji i analizy zdolności Spółka otrzymała nową decyzję
kredytową. Dnia 31 sierpnia 2020 r. Spółka ogłosiła trzeci przetarg o wyłonienie
Generalnego Wykonawcy obiektu (ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr
2020/S 168-406272, przesłane do publikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r., opublikowane
w dniu 31 sierpnia 2020 r.). W postępowaniu uzyskano osiem ofert, z których oferta spółki
Erbud była najniższa (24.579.698,50 złotych). Otwarcie ofert nastąpiło 16 października
2020 r. Najkorzystniejszą ofertę wybrano 29 stycznia 2021 r.
Z dniem 26 listopada 2020 r. Spółka rozwiązała umowę nr 01/08/2019/SISK
z konsorcjum składającym się z Spółki Biuro Inwestorskie sp. z o.o. oraz przedsiębiorcy
Janusza Rybki, które pełniło funkcję inżyniera kontraktu. Umowa została rozwiązana za
porozumieniem stron, bez warunków dodatkowych, wobec bezskuteczności dwóch
postępowań o wybór wykonawcy robót budowlanych (dwukrotne unieważnienie
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.) Spółka, zgodnie z umową zapłaciła część wynagrodzenia
umownego obejmującą postępowanie zgodne z prawem zamówień publicznych.
Dnia 8 grudnia 2020 r. Spółka ogłosiła przetarg o wyłonienie nowego inżyniera kontraktu.
Wpłynęły cztery oferty, najniższa cena wyniosła 304.056,00 zł. Przetarg unieważniono
z powodu przekroczenia wysokości środków, które Zamawiający zarezerwował na
zamówienie. Wobec zaistniałej sytuacji Spółka podjęła decyzję o zatrudnieniu inspektora
robót budowlanych/koordynatora na umowę o pracę.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa Gminie w zakresie dostarczania wody.
W związku z intensywnym rozwojem Gminy Siechnice, konieczne jest prowadzenie
działań zmierzających do niezawodnego świadczenia usług w zakresie dostawy wody
i odbioru ścieków. Realizacja dostaw wody w wymaganej ilości oraz pod odpowiednim
ciśnieniem przy rosnącej liczbie odbiorców wymaga optymalizacji pracy istniejących
urządzeń wodociągowych, w tym racjonalnej rozbudowy sieci wodociągowych, jak również
poszukiwania nowych ujęć wody i budowy stacji uzdatniania wody.
W oparciu o analizę kierunków rozwoju poszczególnych obszarów gminy konieczne
było wykonanie analizy zdolności przesyłowych urządzeń wodociągowych, dzięki której
będzie możliwe wskazanie urządzeń wymagających budowy, przebudowy bądź
modernizacji, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług. Są to procesy wieloletnie
i kapitałochłonne, dlatego kontynuowane były rozmowy z Przedsiębiorstwem Produkcji
Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
S.A. we Wrocławiu mające doprowadzić do zawarcia wieloletnich umów na dostawę wody.
Istotnym zagrożeniem w zakresie świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków
przez ZGK był fakt wystąpienia na terenie Polski pandemii i zachorowań mieszkańców na
COVID-19. Z uwagi na to, iż w tym okresie znaczna liczba mieszkańców Gminy pracowała
zdalnie w domach, co przełożyło się na zwiększenie ilości zużywanej wody, istotne było
zapewnienie jej w wystarczającej ilości.
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Kolejnym ważnym elementem było zagrożenie zachorowań wśród pracowników ZGK,
co mogło zagrozić ciągłości świadczenia usług.
Dodatkowo, ze względu na brak możliwości wymiany wodomierzy, pojawił się
problem ich legalizacji i możliwości dokonywania zdalnych odczytów stanów wodomierzy.

4. Linia kolejowa dużych prędkości na terenie gminy w wariantach
uwzględnionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK.
Władze i Mieszkańcy Gminy Siechnice z dużym niepokojem przyjęli informacje, że
budowa tzw. „szprychy dziewiątej” w korytarzu istniejącej linii kolejowej Wrocław – Jelcz
– Laskowice - Opole – Groszowice (E-30) będzie wymagała zajętości dużo większego terenu
(…), na którym nastąpi dewastacja środowiska, niż pokazywały to pierwotne dane,
a szerokość ta może wynieść od 40 do 80 m, przy jednoczesnej zmianie sposobu
użytkowania pasa terenu o szerokości szlakowej „nie przekraczającej 150 m, w obrębie
którego zlokalizowana zostanie trasa nowego ciągu kolejowego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą”.
Ponadto, „na obszarze tym konieczne będzie przeprowadzenie wysiedlenia ludności,
wyburzeń obiektów mieszkalnych i usługowych, a także użyteczności publicznej” (Prognoza
oddziaływania na środowisko SSL CPK).
Informacje, które Rada Miejska w Siechnicach i Mieszkańcy otrzymywali na etapie
obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu SSL w lutym bieżącego
roku oraz w wyniku roboczych konsultacji z Panem Patrykiem Wildem, Radnym
i Przewodniczącym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego, współpracującym społecznie z CPK, wskazywały, że
ingerencja w obszary Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) oraz Grądy
Odrzańskie (PLB020002) nie będzie znacząca. Między innymi dlatego, że korytarz dla
poprowadzenia dwóch torów linii kolei dużych prędkości będzie wynosił od 10 do 20
metrów.
Jak wynika z powyższego, informacje te w pierwszym etapie konsultacji społecznych
wprowadziły Radę i Mieszkańców w błąd, stąd wzięło się stanowisko sformułowane
w uchwale Nr XXII/204/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
stanowiska, dotyczącego rozwiązań przyjętych w dokumencie pn.: Strategiczne Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego które aktualnie nie może być
podtrzymane zarówno przez Władze jak i Mieszkańców Gminy Siechnice.
W następstwie, Burmistrz Siechnic działając w interesie publicznym, z początkiem
roku 2021 rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją do Prezesa Zarządu Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o. o. w Warszawie jako wyraz stanowczego sprzeciw dla realizacji linii
kolejowej dużych prędkości, w wariantach uwzględnionych w Strategicznym Studium
Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL CPK) w zakresie Załącznika
nr 1 Atlasów map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących
- ciąg nr 9 linia kolejowa nr 86 i 87, arkusz 3 przez cały obszar Gminy Siechnice,
tj. w przebiegach oznaczonych w wariantach: 1 (pomarańczowym), 2 (turkusowym),
3 (jasnozielonym), 4 (granatowym), 5 (czerwonym), 6 (żółtym), 8 (brązowym),
10 (ciemnozielonym) przedstawionych na mapie pn. Konsultacje z Jednostkami Samorządu
Terytorialnego.
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XXI. PRZYGOTOWANIE GMINY DO
ŚRODKÓW UE NA LATA 2021-2027

NOWEJ

PERSPEKTYWY

FINANSOWEJ

W roku 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego
kontynuował wewnętrzne prace nad wyznaczeniem kierunków rozwoju Województwa
Dolnośląskiego w przyszłej perspektywie finansowej środków Unii Europejskiej na lata
2021-2027. W roku 2020 w prace te zostały zaangażowane Jednostki Samorządu
Terytorialnego, poprzez powołanie Grupy Roboczej wspierającej prace nad
przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2021-2027. W skład ww. Grupy Roboczej weszli przedstawiciele strony
samorządowej, gospodarczej i społecznej. Gmina Siechnice jest zaangażowana w prace
ww. Grupy poprzez bieżącą pracę Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Wrocławskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
(ZIT
WrOF),
którego
przedstawiciele zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego wchodząc
w skład wyżej wymienionej Grupy.
Jednocześnie w ramach prac wewnętrznych ZIT WrOF zakończono prace nad
identyfikacją wstępnych propozycji projektów poszczególnych gminy oraz nad projektami
zintegrowanymi oddziaływującymi ponadlokalnie w obszarze ZIT WrOF. W ramach struktur
ZIT WrOF powołano 6 grup roboczych składających się z przedstawicieli Jednostek
Samorządu Terytorialnego wchodzącego w skład ZIT WrOF mających za zadanie
opracowanie koncepcji wspólnych, zintegrowanych i międzysektorowych projektów
międzygminnych. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień objętych pracami grupy podzielono
na obszary obejmujące swoim zakresem następujące obszary tematyczne:
1. Zasoby Przyrodnicze,
2. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne oraz e-usługi,
3. Wodociągi i Kanalizacja,
4. Gospodarka Niskoemisyjna,
5. Mobilność, Komunikacja zbiorowa,
6. Edukacja.
Gmina Siechnice zgłosiła 40 propozycji projektów indywidualnych w perspektywie
finansowej środków UE w latach 2021-2027 oraz dwa projekty o charakterze regionalnym.
W związku z zainicjowaniem w sierpniu 2020 roku prac związanych
z przygotowaniami do opracowania Krajowego Panu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
(tzn. Krajowy Plan Obudowy) Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych na bieżąco analizowało
dane związane z ww. dokumentem w kontekście planów projektowych Gminy Siechnice.
W związku z realizacją projektu budowy nowej EC Czechnica i wygaszeniem funkcji
przemysłowych obecnych obiektów w roku 2020 trwały prace przygotowawcze związane
z opracowaniem koncepcji rewitalizacji obecnych obiektów EC w celu nadania im nowych
funkcji gospodarczych, społecznych oraz publicznych w kontekście perspektywy finansowej
środków UE na lata 2021-2027.
We wrześniu 2020 roku odbyły się warsztaty robocze przygotowane przez gminę
Siechnice oraz Kogenerację S.A. z udziałem szeregu przedstawicieli sektora
gospodarczego, samorządowego oraz naukowego w czasie których zaprezentowano wyniki
prac inwentaryzacyjnych realizowanych przez Politechnikę Wrocławską na zlecenie
Kogeneracji S.A. wraz ze wskazaniem rekomendowanych kierunków działań
rewitalizacyjnych. Równolegle Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych prowadziło prace
związane ze zidentyfikowaniem potencjalnych źródeł finansowania wskazanych typów
działań ze środków działań (fundusze Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 20212027, polskie programy dotacyjne, środki publiczne JST, biznes).
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XXII. PRACE NAD OPRACOWANIEM
ROZWOJU GMINY SIECHNICE 2030+

PROJEKTU

AKTUALIZACJI

STRATEGII

W I kw. 2020 roku trwały prace Radnych Rady Miejskiej w Siechnicach związane
z przekazywaniem uwag i sugestii co do treści projektu Tomu I i II Strategii Rozwoju Gminy
Siechnice 2030+. Ze względu na bardzo niewielką ilość uwag otrzymanych ze strony
Radnych Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych zwrócił się do Przewodniczego Rady
Miejskiej z wnioskiem o wydłużenie okresu ich składania oraz do wyznaczenia po
13.03.2020 roku terminu pierwszego spotkania roboczego w celu przedyskutowania
zgłoszonych uwag i uzgodnienia ostatecznej treści dokumentu, który powinien zostać
skierowany do konsultacji społecznych w trybie i na zasadach ustalonych przez Wysoką
Radę.
Do wyżej wymienionego spotkania nie doszło ze względu na sytuację pandemiczną,
która w znacznym stopniu w swoim pierwszym okresie ograniczyła możliwość realizacji
spotkań i narad, a także przełożyła się na ograniczenia w bieżącej pracy Urzędu Miejskiego
w Siechnicach. Po unormowaniu sytuacji pandemicznej, a przede wszystkim po przyjęciu
procedur i rozwiązań organizacyjnych pozwalających na zapewnienie funkcjonowania
Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej zgodnie z wytycznymi epidemicznymi w Polsce
rozpoczął się proces wprowadzania zmian w przepisach prawa związanych
z przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej środków Unii Europejskiej na lata
2021-2027, które przekładają się na konieczność wprowadzenia znaczących zmian w treści
projektu strategii.
Od I kw. 2020 roku trwały intensywne prace legislacyjne, które zakończyły się
wprowadzeniem w dniu 15 lipca 2020 roku Ustawy o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu
13 listopada 2020 roku. Wprowadziła ona szereg modyfikacji w ponad 20 aktach prawnych
w tym kilku związanych bezpośrednio z działalnością Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Zmiany dotyczą między innymi: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska, Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zmiany realizują postanowienia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie konsolidacji systemu zarządzania
rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej,
wojewódzkiej i gminnej, a także strategii ponadlokalnej dla grupy sąsiadujących,
powiązanych ze sobą funkcjonalnie lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.
W ich konsekwencji w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym znalazła się
– po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym – podstawa prawna dla strategii rozwoju
gminy, a także znalazły się nowe szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania tego
dokumentu.
W konsekwencji
wprowadzono konkretne wymogi dotyczące treści samego
dokumentu. Zgodnie z nowymi wytycznymi Strategia rozwoju gminy musi zawierać wnioski
z diagnozy, przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz określa nowe obszary
merytoryczne dla ww. dokumentu planowania strategicznego. Wprowadzone nowelizacje
zdefiniowały więc nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii: model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej gminy, ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, obszary strategicznej interwencji określone
w strategii rozwoju województwa oraz fakultatywnie obszary strategicznej interwencji dla
gminy i ramy finansowe strategii.
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Opisano również szczegółowo procedurę opracowania ww. dokumentu dotyczącą
między innymi wprowadzenia wymogów w zakresie samej treści uchwały rady gminy,
określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju
gminy, w tym tryb jej konsultacji, konieczności opiniowania przez właściwy Zarząd
Województwa projektu danej strategii w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki
przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa, wymogów w zakresie
konsultowania projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex ante.
Jednocześnie prace związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju gminy powinny
być zintegrowane ze strategią rozwoju ponadlokalnego – będącą nowym typem dokumentu
planowania strategicznego - przygotowywaną dla obszaru Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).
W IV. kw. 2020 roku Ministerstwo Funduszy i Rozwoju zapowiedziało publikację
poradnika opisującego zasady i treść nowych strategii rozwoju gmin. W związku
z powyższym ze względu na opisaną powyżej nowelizację przepisów prawa wszystkie 2478
gmin w Polsce stanęło w obliczu konieczności uchwalenia nowej strategii rozwoju lub
przeprowadzenia na przestrzeni roku 2021 ich aktualizacji. Ze względu na fakt, iż wszystkie
samorządy oczekiwały od IV. kw. 2020 roku na publikację wytycznych ze strony
Ministerstwa prace merytoryczne związane z koniecznymi zamianami w strategii gminy nie
były realizowane.
Dotychczas zrealizowane prace przy aktualizacji Strategii rozwoju Gminy Siechnice
2030+ pozwalają stwierdzić, iż spośród gmin ZIT WrOF (poza gminą Wrocław) Gmina
Siechnice posiada najbardziej aktualną wersję projektu strategii – wymagającej jednak
dostosowania jej treści do opisanych powyżej zmian w przepisach prawa.
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XXIII. WYBRANE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE ZWALCZANIA COVID-19
Wkraczając w rok 2020 nie przypuszczano, że nadejdzie globalny kryzys XXI wieku.
Wraz z pojawieniem się w Polsce koronawirusa (COVID-19) i wprowadzeniem od dnia
20 marca 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, jednostki
samorządu terytorialnego, w tym Gmina Siechnice stanęły przed ogromnymi wyzwaniami
organizacyjnymi i finansowymi. Po raz pierwszy zagrożenie wirusem ma tak istotny wpływ
zarówno na społeczeństwo i gospodarkę, jak i na administrację publiczną wszystkich
szczebli. Rozległość obowiązków, nowych zadań i zmian legislacyjnych, które objęły
samorządy, zmusiła nas do wzmożonej pracy. Pandemia COVID-19 w 2020 roku miała
bowiem bardzo dynamiczny i chwilami gwałtowny przebieg w powiecie wrocławskim.
Statystyki dotyczące zakażeń niejednokrotnie sytuowały powiat w czołówce obszarów
najdotkliwiej dotkniętych pandemią w województwie dolnośląskim, zwłaszcza pod koniec
2020 r. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. liczba osób zakażonych w powiecie wyniosła
4777 osób, liczba zgonów – 58 osób, a liczba ozdrowieńców – 2660 osób.

Samorząd natychmiast podjął działania koncentrujące się między innymi na takich
kwestiach jak zabezpieczenie pracowników urzędu i jednostek podległych oraz
reorganizacja pracy w jednostkach organizacyjnych, wzmożone załatwianie spraw za
pomocą usług internetowych, poczty elektronicznej lub telefonicznie, obsługa obywateli
w miejscach do tego wyznaczonych i przygotowanych z zachowaniem wszystkich środków
ochrony, odwołanie i nieorganizowanie imprez i zajęć kulturalnych, sportowych i innych,
zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół oraz wprowadzenie nauki zdalnej, zwoływaniem
i prowadzeniem obrad organów stanowiących oraz komisji – Rady Miejskiej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Pandemia COVID-19 zmieniła radykalnie obraz funkcjonowania administracji w 2020
roku. W związku z narzuconymi odgórnie restrykcjami i obostrzeniami, zmieniła się
organizacja pracy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach i w jednostkach organizacyjnych
Gminy. Ograniczono bezpośredni kontakt z interesantami, umożliwiając im jednocześnie
sprawne załatwianie spraw poprzez kontakt elektroniczny i telefoniczny. Przykładowo,
w przypadku spraw wymagających osobistej wizyty interesanta w Urzędzie, wprowadzono
system umawiania wizyt z pracownikiem na konkretną godzinę, poprzez e-mail lub telefon.
Poddano reorganizacji hol główny Urzędu w celu ograniczenia dostępu i niekontrolowanego
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przemieszczania się interesantów po Urzędzie. Ponadto zadbano o ochronę stanowisk na
poszczególnych stanowiskach pracy, które z uwagi na specyfikę świadczenia usług
(bezpośredni kontakt z interesantem) były szczególnie narażone na potencjalne zarażenie.
W 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Siechnicach zanotowano znaczny wzrost liczby
korespondencji otrzymanej i wysłanej za pośrednictwem e-PUAP, co obrazuje poniższa
tabela:
Korespondencja otrzymana i wysłana przez ePUAP w latach 2019-2020
w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
Rok
Przesyłki otrzymane
Przesyłki wysłane
2019
1 987
350
2020
4 910
716
Wybrane procedury i działania wdrożone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
Lp.
Opis działania/procedury
Dodatkowe informacje
1.
Zamontowano namiot
Główne wejście do budynku
zabezpieczający przed wiatrem i
deszczem dla osób
odwiedzających Urząd
2.
Mierzenie temperatury ciała
Pomiar na wejściu do budynku Urzędu
pracowników i osób zewnętrznych
3.
Wprowadzenie szybkiej ścieżki
kontakt ze Szpitalem we Wrocławiu przy ul.
testowania pracowników Urzędu
Borowskiej na podstawie umowy podpisanej
podejrzanych o zachorowanie na
przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w
COVID-19
ramach współpracy Starostwa z gminami
4.
Przejście na hybrydową formę
W 2020 r. 32 pracowników Urzędu przebywało
pracy – zakup dodatkowego
na izolacji lub kwarantannie, natomiast w okresie
wyposażenia do pracy zdalnej dla
od marca do grudnia 2020 r. – 96 pracowników
pracowników Urzędu
(67%) świadczyło pracę zdalną. Zakupiono 40
sztuk laptopów do pracy zdalnej.
5.
Wyposażenie pracowników w
Płyny, mydła odkażające i antybakteryjne,
środki ochrony osobistej
rękawiczki, maski.
6.
Montaż infrastruktury
Zamontowano w kancelarii ogólnej oraz w biurze
ograniczającej bezpośredni
meldunkowym osłonę z plexi
kontakt z klientem
7.
Dezynfekcja pomieszczeń
Bieżąca dezynfekcja biurek, drzwi, toalet, dźwigu
osobowego, podłóg, zamgławianie pomieszczeń
biurowych i ciągów komunikacyjnych

Władze Gminy systematycznie monitorowały rozwój pandemii, współpracując w tym
zakresie między innymi z Wojewodą Dolnośląskim, władzami powiatu wrocławskiego,
sąsiednimi gminami oraz służbami i inspekcjami bezpośrednio zaangażowanymi
w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. W tym celu zorganizowano cztery
spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Lp.

1.

Wybrane formy wsparcia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19
Asortyment
Odbiorca asortymentu
Urząd Miejski Siechnice; Urząd Miejski Siechnice - Dworzec
PKP Siechnice; Urząd Miejski Siechnice - Dworzec PKP
Święta Katarzyna; GOPS w Siechnicach; ZGK Sp. z o.o.; CK
w Siechnicach; Przedszkole Publiczne Święta Katarzyna;
Termometry
Przedszkole Publiczne Żerniki Wrocławskie; SP Radwanice;
SP Święta Katarzyna; Szkoła Podstawowa nr 2 w
Siechnicach; SP nr 1 w Siechnicach; SP w Żernikach
Wrocławskich

Ilość

17
szt.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Wybrane formy wsparcia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19
Asortyment
Odbiorca asortymentu
Gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; Straż
Miejska Siechnice; ZOZ w Świętej Katarzynie; Urząd Miejski
Siechnice; Przedszkole Publiczne Święta Katarzyna;
Przyłbice
Przedszkole Publiczne Żerniki Wrocławskie; SP Święta
ochronne
Katarzyna; SP Radwanice; SP nr 1 w Siechnicach; SP nr 2 w
Siechnicach; SP w Żernikach Wrocławskich; GOPS w
Siechnicach
Fartuch
materiałowy
ochrony osobistej
Pakiet ochrony
biologicznej 2210
W skład pakietu
wchodzą:
- kombinezon,
- półmaska z
filtrem FFP3,
- okulary
ochronne,
- rękawice
ochronne,
- wysokie osłony
na buty
Indywidualny
pakiet ochrony
osobistej
Kombinezon
ochronny
Worki na odpady
medyczne (60 l)
Gogle ochronne
G39P

9.

Maska ochronna
typu FFP2

10.

Maska ochronna
bawełniana
(fizelinowa)

11.

Maski
jednorazowe

12.

Dozownik płynu
dezynfekującego
+ wkład do
dozownika

Ilość

109
szt.

Przedszkole Publiczne Żerniki Wrocławskie; SP Święta
Katarzyna; SP Radwanice

18
szt.

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
we Wrocławiu; Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

45
kpl.

Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; SP nr 1 w
Siechnicach; SP nr 2 w Siechnicach; Przedszkole Publiczne
w Świętej Katarzynie; Przedszkole Publiczne w Żernikach
Wrocławskich; SP w Radwanicach; Szkoła Podstawowa w
Świętej Katarzynie; Żłobek Samorządowy w Siechnicach
Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; ZOZ w
Świętej Katarzynie; SISK Sp. z o.o.; ZGK Sp. z o.o.; Urząd
Miejski w Siechnicach
Bezpłatna dystrybucja dla mieszkańców gminy powyżej 60
roku życia; GOPS w Siechnicach; ZOZ w Świętej Katarzynie;
SP nr 1 w Siechnicach; SP w Żernikach Wrocławskich;
Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie; Przedszkole
Publiczne w Żernikach Wrocławskich; SP w Radwanicach; SP
w Świętej Katarzynie; Żłobek Samorządowy w Siechnicach;
Pomoc humanitarna dla rodaków na kresach
SP nr 1 w Siechnicach; SP nr 2 w Siechnicach; SP w
Żernikach Wrocławskich; Przedszkole Publiczne w Świętej
Katarzynie; Przedszkole Publiczne w Żernikach
Wrocławskich; SP w Radwanicach; SP w Świętej Katarzynie;
Żłobek Samorządowy w Siechnicach; GOPS w Siechnicach
Gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; CK w
Siechnicach; SP nr 1 w Siechnicach; SP nr 1 w Siechnicach;
SP w Radwanicach; SP w Żernikach Wrocławskich; SP w
Świętej Katarzynie; Przedszkole Publiczne w Siechnicach;
Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich; Żłobek
Samorządowy w Siechnicach; Urząd Miejski – dworzec PKP
w Świętej Katarzynie; Urząd Miejski w Siechnicach;
Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie

6 kpl.

29
szt.
40
szt.
50
szt.
260
szt.

15
571
szt.

1 868
szt.

68
szt.
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13.
14.

15.

16.

Wybrane formy wsparcia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19
Asortyment
Odbiorca asortymentu
Dozownik
ZOZ w Świętej Katarzynie
łokciowy
Tabletki
dezynfekujące (w
ZOZ w Świętej Katarzynie
opakowaniu 300
szt.)
ZOZ w Świętej Katarzynie; Urząd Miejski w Siechnicach; SP
nr 1 w Siechnicach; SP nr 2 w Siechnicach; SP w Żernikach
Wrocławskich; Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie;
Żel do dezynfekcji
Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich; SP w
rąk (10l)
Radwanicach; SP w Świętej Katarzynie; Żłobek
Samorządowy w Siechnicach
Płyn do
dezynfekcji
(250 ml)

17.

Płyn do
dezynfekcji
(pochodził ze
środków Gminy
oraz został
pozyskany od
Powiatu
Wrocławskiego i
podmiotów
zewnętrznych)

18.

Płyn do
dezynfekcji
powierzchni (5l)

19.

20.
21.

22.

Rękawiczki
nitrylowe (w
opakowaniu 100
sztuk)
Megafon wraz z
akcesoriami
Test narkotykowy
typu DrugWipe 6S
Zamgławianie
wiat
przystankowych

Gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
GOPS w Siechnicach; Gminne jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych; SP w Siechnicach nr 1; SP w Siechnicach nr 2;
SP w Żernikach Wrocławskich; SP w Radwanicach; CK w
Siechnicach wraz z bibliotekami i klubami; SP w Świętej
Katarzynie; Przedszkole Publiczne w Żernikach
Wrocławskich; Przedszkole Publiczne w Siechnicach;
Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie; Żłobek
Samorządowy w Siechnicach; Zakład Gospodarki
Komunalnej; Związek Międzygminny Ślęza-Oława; Urząd
Miejski w Siechnicach – Dworzec PKP w Świętej Katarzynie;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach; SISK
Sp. z o.o. w Siechnicach, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Św. Katarzynie,
Domek z Sercem dla Seniora w Radwanicach, Dom Opieki w
Radwanicach; Domu Seniora „Parkowy Dworek” w
Żernikach Wr.; Komisariat Policji w Siechnicach, Parafia w
Kotowicach; Parafia w Siechnicach, Parafia w Św.
Katarzynie; Kościół w Sulimowie; Parafia w Radwanicach;
Kościół w Żernikach Wr.; Kościół p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP (filia Parafii NMP Wspomożycieli Wiernych we
Wrocławiu)
Pomoc humanitarna dla rodaków na kresach
Gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; Urząd
Miejski w Siechnicach; Przedszkole Publiczne w Świętej
Katarzynie; Przedszkole Publiczne w Żernikach
Wrocławskich; SP w Radwanicach; SP w Świętej Katarzynie;
Żłobek Samorządowy w Siechnicach; Straż Miejska w
Siechnicach; GOPS w Siechnicach
Straż Miejska Siechnice
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie Gminy

Ilość
12
szt.
6 op.

17 op.

10 op.

265
op. po
5l
oraz
70 op.
po 10l

30 op.

80 op.

2 szt.
75
szt.
3 razy
w
ciągu
2020
roku
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W tych niecodziennych okolicznościach epidemicznych władze Siechnic okazały się
pionierem na skalę kraju we wprowadzeniu nowinek technicznych w zakresie obsługi
posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Siechnicach. Dnia 3 kwietnia 2020 roku w Siechnicach
odbyła się pierwsza w Polsce sesja Rady Miejskiej przeprowadzona w trybie on-line. Takie
działanie gminy było wzorem dla innych samorządów, wyprzedzając zalecenia rządu
i pozwoliło na zachowanie ciągłości działalności gminy i jej jednostek w trudnych warunkach
epidemii.

Rok szkolny 2019/2020 był inny niż jakikolwiek w przeszłości. Większość drugiego
semestru nauka przebiegała w trybie nauki na odległość poprzez internet. Dlatego Gmina
Siechnice wykazała się dużym zaangażowaniem w zapewnienie komputerów dla dzieci
niedysponujących odpowiednim sprzętem. Łącznie w związku z epidemią COVID-19 do
sześciu szkół, Gmina Siechnice zakupiła i przekazała 100 sztuk laptopów. Sześćdziesiąt
z nich zakupiono z dofinansowania unijnego pozyskanego przez gminę, a czterdzieści
laptopów z budżetu gminy.
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Pojawiające się niebezpieczeństwo trwałego kryzysu uczestnictwa w życiu
oświatowym i kulturalno-sportowym stało się nie lada wyzwaniem dla samorządu, które to
formy życia społecznego są i powinny być sposobem na umacnianie więzi społecznych,
budowanie wspólnoty oraz przełamywanie traumy wywołanej pandemią. Tymczasem z dnia
na dzień została zawieszona działalność kulturalna, wiele zaplanowanych imprez
i uroczystości zostało odwołanych, zrealizowano tylko część zadań zgodnie z planem. Część
dostosowano do zaistniałej sytuacji mając na uwadze obostrzenia związane z zagrożeniem
epidemiologicznym. Duża ilość propozycji została przeniesiona do sieci.
Władze Gminy zaangażowały się w pomoc dla przedsiębiorców wprowadzając
zwolnienia od podatku od nieruchomości tych grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. Równocześnie prowadzono akcję dystrybucji
bezpłatnych maseczek dla mieszkańców Gminy Siechnice, którzy ukończyli 60 rok życia.
Przekazano dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na uruchomienie Call-Center,
dezynfekowano wiaty przystankowe, zakupiono namioty zabezpieczające przed wiatrem
i deszczem, zakupiono nagrzewnice z osprzętem dla namiotów pneumatycznych,
wyposażano jednostki organizacyjne Gminy, jednostki oświatowe i ośrodki zdrowia
w dozowniki, środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej, zakupiono nowe zabawki
do Żłobka.
Pandemia COVID-19 zmieniła priorytety i cele samorządu, pokazując mocną stronę
zarządczą władz Gminy Siechnice w zakresie umiejętności elastycznego dostosowania się
do nowych, trudnych warunków zarządzania i administrowania Gminą. Co ważne - działania
nie ograniczały się jedynie do udzielania wsparcia w obszarze lokalnym, ale objęły także
wsparcie podmiotów zewnętrznych. Gmina przekazała bowiem dotację na zakup
wyposażenia szpitala – Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
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Podsumowanie
Niniejszy Raport o stanie Gminy Siechnice przedstawia podsumowanie działań Burmistrza
Siechnic w 2020 roku. Zapewne w marcu ubiegłego roku nikt nie przypuszczał, że rok
później pandemia będzie wciąż trwała, a nasze działania zostaną zreorganizowane przez
obostrzenia i wymogi.
W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania Mieszkańcom Gminy,
władzom wojewódzkim, samorządowi powiatu, Radnym Rady Miejskiej w Siechnicach,
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Siechnicach, pracownikom jednostek
organizacyjnych gminy i instytucji kultury, sołtysom i przewodniczącym rad osiedli,
funkcjonariuszom służb mundurowych, lokalnym przedsiębiorcom, a także tym wszystkim
którzy przyczynili się do rozwoju naszej Gminy służąc pracą i pomocą, a których nie sposób
tu wszystkich wymienić.
Ogólnoświatowa pandemia odcisnęła swoje piętno nie tylko na zdrowiu i życiu ludzi, ale
również na gospodarce i codziennym życiu milionów osób na świecie.
Trudności związane z pandemią nie wpłynęły na szczęcie na tempo inwestycji
i prowadzonych w Gminie modernizacji. Realizowano ważne projekty społeczne
i gospodarcze, nie odkładając niczego „na jutro”. Kończą się inwestycje już rozpoczęte,
przygotowywane są dokumentacje z myślą o nowych inwestycjach celem podnoszenia
poziomu życia mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne skupiają się głównie na
poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji i promowaniu zrównoważonej
mobilności. Ważne jest również zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów zielonych
oraz miejsc rekreacyjnych, troska o edukację, pomoc społeczną i ochronę zdrowia.
Wyzwania Gminy są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób
strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać
o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej Gminy. Z myślą o mieszkańcach prowadzana
jest strona internetowa oraz lokalne media społecznościowe, które na bieżąco uzupełniamy
o najważniejsze informacje z życia codziennego Gminy.
Kolejny rok 2021, choć nadal pandemiczny, napawa nadzieją na lepszą przyszłość i choć
trudno tą przyszłość przewidzieć, chcemy aby Gmina Siechnice była wciąż miejscem
otwartym, przyjaznym dla dzieci i młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów. Naszym
głównym priorytetem w tych trudnych czasach powinna być gospodarka, zieleń o wysokiej
jakości, dbałość o przestrzeń publiczną i środowisko, w którym wszyscy żyjemy.
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Spis załączników do Raportu:
1. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Siechnicach za 2020 rok;
2. Skan Informacji o stanie mienia Gminy Siechnice za 2020 rok;
3. Stan ewidencji nieruchomości;
4. Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste;
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok;
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2020 roku;
7. Program Wspierania Rodziny w 2020 roku;
8. Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2020 roku;
9. Sprawozdanie z działalność Bibliotek Publicznych Gminy Siechnice za 2020 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Klubów za 2020 rok;
11. Sprawozdanie z działalności SISK Sp. z o.o. za 2020 rok;
12. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach za 2020 rok.

175

