
załącznik do zarządzenia nr 61/19 
Wójta Gminy Ciepłowody 

z dnia 29 maja 2019 r. 
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Opracowanie: 
 
Urząd Gminy Ciepłowody 
 

Raport opracowano w oparciu o materiały 

źródłowe referatów Urzędu Gminy  

Ciepłowody, gminnych jednostek  

organizacyjnych. 

 

W ramach przygotowania raportu zostały 

przeanalizowane wszystkie programy,  

polityki i strategie obowiązujące w Gminie. 

 

Raport o stanie Gminy Ciepłowody zawiera 

dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku. 

 

Elektroniczna wersja raportu znajduje  

się na stronie internetowej  

http://cieplowody.bip.gmina.pl/   

oraz na stronie http://www.cieplowody.pl/  

 

 

 

 

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

W 2018 roku odbyły się pierw-

sze wybory samorządowe, podczas 

których nastąpiły poważne zmiany 

prawne w zakresie funkcjonowania 

samorządów, między innymi – wydłu-

żenie kadencji radnych i włodarzy. 

Zamiast dotychczasowych 4 lat  

będzie 5-letnia kadencja. Rozpoczy-

nając kolejną kadencję myślę  

z optymizmem o czekających mnie  

obowiązkach, bo wiem, że praca  

na rzecz rozwoju Naszej gminy  

jest warta poświęcenia i zaangażo-

wania. 

Podkreślić należy, że nadal mam 

na uwadze dobro naszej Gminy, 

zrównoważony rozwój 17 miejscowo-

ści, jak i dbałość o bezpieczeństwo 

naszego skromnego budżetu przy jed-

noczesnym realizowaniu zadań 

Gminy oraz inwestycji. 

Myślę, że zmiany, jakie zaszły  

na przestrzeni ostatniego roku,  

są efektem wytężonej pracy całego 

samorządu. Są one zauważone  

i docenione przez naszych mieszkań-

ców, za co im serdecznie dziękuję. Re-

alizacja zadań inwestycyjnych była  

i jest zasługą pozyskanych środków 

zewnętrznych. Dzięki nim udało nam 

się zrealizować kilka znaczących  

inwestycji. Pomimo wielu płatności  

za wykonane inwestycje sytuacja  

finansowa gminy jest bardzo dobra  

i stabilna. Jak sami Państwo widzą, 

staramy się pozyskać kolejne środki 

zewnętrzne na następne inwestycje, 

po to, aby nasza Gmina rozwijała  

się każdego dnia, nie ustępując w tym 

zakresie znacznie większym Gminom. 

Dziękuję Radnym Gminy Ciepło-

wody, Sołtysom Gminy Ciepłowody. 

Dziękuję również pracownikom 

Urzędu Gminy oraz jednostek organi-

zacyjnych, którzy przyczynili  

się do sukcesów osiągniętych w 2018 

roku – dzięki Waszemu wsparciu  

jesteśmy co raz lepsi. 

Dziękuję stowarzyszeniom, 

działającym na terenie naszej gminy,  

w szczególności OSP Ciepłowody  

oraz OSP Dobrzenice, a także repre-

zentantkom Koła Gospodyń Wiejskich 

oraz parafiom. Dziękuję wszystkim 

mieszkańcom, którzy byli i są zaanga-

żowani w rozwój naszej Gminy.  

Podziękowania należą się również  

lokalnym firmową za pomoc finan-

sową oraz rzeczową przekazywaną 

na rzecz inicjatyw organizowanych 

na terenie Gminy Ciepłowody. 

Przed nami są nowe wyzwania, 

nowe plany na dalszą, jeszcze cięż-

szą pracę na rzecz Naszej Małej  

Ojczyzny, jaką jest Gmina  

Ciepłowody!  

Raport o stanie gminy 

za 2018 rok jest dokumentem, 

który w rzetelny i profesjonalny 

sposób prezentuje portret Naszej 

Gminy. Zachęcam zatem Państwa 

do zapoznania się z nim.
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      Wstęp  7-9 

 
1. Wójt i Rada Gminy  

11-18 
 

 
2. Edukacja  19-38 

 
3. Społeczność  39-58 

 
4. Infrastruktura  59-68 

 
5. Ochrona środowiska  69-76 

 
6. Bezpieczeństwo publiczne   77-82 

 
7. Fundusze sołeckie   83-90 

 
8. Załączniki  91-105 
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Podstawa prawna 
 

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania nie-

których organów publicznych  

do ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym wprowa-

dzono nową instytucję prawną –  

Raport o stanie gminy. 

Wójt, co roku do 31 maja przed-

stawia Radzie Gminy Raport  

o stanie gminy. Raport obejmuje pod-

sumowanie działalności Wójta  

w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów  

i strategii uchwał rady gminy  

i funduszu sołeckiego. 

W 2018 roku odbyły 

się wybory samorządowe, w których 

dotychczasowy Wójt Gminy Łukasz 

Białkowski zdobył 70,7% głosów 

w pierwszej turze wyborów. 

W związku z wyborem na kolejną  

kadencję Raport przedstawia wyniki 

pracy Wójta przez cały rok kalenda-

rzowy. W wyniku wyborów ukształto-

wała się Rada Gminy w składzie:

 

 

Skład Rady Gminy: 

- Jacek Wolski 

Przewodniczący Rady 

- Adam Klepacki   

Wiceprzewodniczący Rady 

- Damian Cieślik 

- Robert Czerwiński 

- Alicja Giergiczna 

- Michał Cwanek  

 

- Justyna Kłocko 

- Helena Konowalczuk 

- Paweł Kopeć 

- Mateusz Sobczyk 

- Ewa Zerek 

- Weronika Stopyra 

- Marzena Prygoń 

- Edyta Pięta 

- Tadeusz Kukuczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała piętnastka radnych na lata 

2018-2023 reprezentuje Komitet  

Wyborczy Wyborców Łukasza  

Białkowskiego. 
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różnica

    

 

Gmina Ciepłowody: dane geograficzne oraz demograficzne 

Gmina Ciepłowody jest gminą 

wiejską, położoną w powiecie  

ząbkowickim, w południowej części 

Dolnego Śląska, w obrębie Wzgórz 

Dobrzenickich, Niemczańskich, 

Szklarskich i Lipowych. Od północy 

graniczy z gminami Strzelin  

i Kondratowice, a od północnego- 

zachodu, południowego – zachodu  

i południowego – wschodu z gminami 

Niemcza, Ząbkowice Śląskie i Ziębice.

 

 
 

   Liczba mieszkańców gminy                                 Ruch naturalny w 2018 r.  

wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.  

 

 

 

Liczba mieszkańców Gminy  

na dzień 31 grudnia 2017 roku  

to 3 074 osób, natomiast na dzień  

31 grudnia 2018 roku to 3 047 osób. 

W 2018 roku urodziło się 30 dzieci.  

W 2018 r. na terenie Gminy Ciepło-

wody odnotowano 54 zgony, w tym 25 

kobiet oraz 29 mężczyzn. Tak wyso-

kie statystyki wynikają z faktu,  

że na terenie Gminy Ciepłowody 

w miejscowości Tomice znajduje  

się Rezydencja Seniora. Ze względu 

na wiek przebywających tam osób  

w USC odnotowywane są liczniejsze 

zgony. 

Liczba osób bezrobotnych  

zarejestrowanych w Gminie wynosiła 

118 osób, w tym 56 stanowiły kobiety 

oraz 62 mężczyzn.
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Gmina Ciepłowody: główne kierunki działań w 2018 roku 

W 2018 roku Gmina Ciepło-

wody aktywnie inwestowała w rozbu-

dowę infrastruktury oraz zajmowała 

się pozyskiwaniem środków  

zewnętrznych na realizację tego celu. 

Jedną z największych inwestycji  

finansowych była przebudowa dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

miejscowości Ciepłowody oraz prze-

budowa drogi gminnej w Tomicach. 

Działania podejmowane przez 

Gminę w 2018 roku były zgodne  

z głównymi założeniami Strategii Roz-

woju Gminy Ciepłowody na lata 

2015-2020. Większość wskaźników 

monitorowania realizacji celów  

już została osiągnięta. 

Wszystkie działania zaplano-

wane na 2018 rok zostały zrealizo-

wane. 

 
Finanse Gminy

Dochodami jednostek samo-

rządu terytorialnego są dochody wła-

sne, subwencja ogólna i dotacje  

celowe z budżetu państwa. Docho-

dami mogą być również środki pocho-

dzące ze źródeł zagranicznych nie-

podlegające zwrotowi, środki z bu-

dżetu Unii Europejskiej oraz inne 

środki określone w odrębnych przepi-

sach. Dochody własne gminy obej-

mują wszelkie dochody jednostek sa-

morządu terytorialnego z wyjątkiem 

subwencji ogólnych i dotacji celo-

wych. Kwestie związane z zobowiąza-

niami gminy wiążą się z odpowie-

dzialnością Wójta. Organ wykonaw-

czy gminy ma możliwość: 

 zaciągania zobowiązań, mają-

cych pokrycie w ustalonych 

w uchwale budżetowej kwotach 

wydatków, w ramach upoważ-

nień rady gminy, 

 emitowania papierów wartościo-

wych w ramach upoważnień rady 

gminy, 

 dokonywania wydatków budżeto-

wych, 

 zgłaszania propozycji zmian  

w budżecie gminy, 

 dysponowania rezerwami  

budżetu gminy, 

 blokowania środków budżeto-

wych. 

 

W 2018 roku wydatki budże-

towe Gminy Ciepłowody wyniosły 

13 182 192,00 zł. 

Dochody – 13 125 072,00 zł. 

Wykonanie dochodów podatkowych  

– 5 331 462,05 zł.  

Stan środków na rachunku budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego - 

731 580,09 zł 

Gmina Ciepłowody w 2018 r. 

spłacała zobowiązania wcześniej  

zaciągniętego kredytu.
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1.1 Urząd Gminy 

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

Ciepłowody. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Łukasz Białkowski.  

Skarbnikiem Gminy jest Monika Kowalska, a Sekretarzem Gminy Magdalena  

Tęsna-Pitner. W 2018 r. Sekretarzem Gminy był Robert Sarna.

 

Urząd funkcjonuje zgodnie  

z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, a zwłaszcza 

z rozdziałem 2 w/w ustawy „Zakres 

działania i zadania gminy”. Zaspoka-

janie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. 

  

W szczególności zadania własne  

obejmują m.in. sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony śro-

dowiska i przyrody oraz gospo-

darki wodnej; 

 gminnych dróg, ulic, mostów, 

placów oraz organizacji ruchu 

drogowego; 

 wodociągów i zaopatrzenia  

w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunal-

nych, utrzymania czystości  

i porządku oraz urządzeń sani-

tarnych, wysypisk i unieszkodli-

wiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię  

elektryczną i cieplną oraz gaz; 

 ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej, w tym ośrod-

ków i zakładów opiekuńczych; 

 wspierania rodziny i systemu  

pieczy zastępczej; 

 gminnego budownictwa mieszka-

niowego; 

 edukacji publicznej; 

 kultury, w tym bibliotek  

gminnych i innych instytucji  

kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami; 

 kultury fizycznej i turystyki,  

w tym terenów rekreacyjnych  

i urządzeń sportowych; 

 porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowo-

dziowej, w tym wyposażenia  

i utrzymania gminnego  

magazynu przeciwpowodziowego; 

 utrzymania gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicz-

nej oraz obiektów administracyj-

nych; 

 polityki prorodzinnej, w tym  

zapewnienia kobietom w ciąży 

opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 

 wspierania i upowszechniania 

idei samorządowej, w tym tworze-

nia warunków do działania  

i rozwoju jednostek pomocni-

czych i wdrażania programów  

pobudzania aktywności obywa-

telskiej; 

 promocji gminy; 

 współpracy i działalności  

na rzecz organizacji pozarządo-

wych oraz podmiotów wymienio-

nych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz  

z 2019 r. poz. 37); 

 współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 

Za realizację zadań własnych  

są odpowiedzialni pracownicy Urzędu 

oraz jednostki organizacyjne Gminy.
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ciepłowody  

 

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich   (4 osoby) 

  

Referat Finansów i Planowania 
(5 osób) 

  

Referat Ochrony Środowiska,  

Rolnictwa i Infrastruktury  
Społecznej   

 (3 osoby) 

  

Referat Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej     (3 osoby) 

  

Urząd Stanu Cywilnego  
 (1 osoba) 

  

 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Ciepłowody 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach  

 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach  

 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach 
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1.2  Pracownicy Urzędu Gminy  

 

W Urzędzie Gminy Ciepłowody            

w 2018 roku zatrudnionych było  

19 osób, w tym 18 pracowników  

w pełnym wymiarze etatu oraz jedna 

osoba w wymiarze 1/2 etatu.  

Poza realizacja podstawowych 

obowiązków pracownicy Urzędu 

Gminy Ciepłowody w 2018 roku słu-

żyli pomocą przy redagowaniu wnio-

sków o pozyskanie środków  

zewnętrznych, przede wszystkim  

dla OSP i LKS Ciepłowody. 

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ciepłowody w 2018 roku 

Lp.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Białkowski Łukasz Wójt Gminy 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

2 Sarna Robert Sekretarz i Z-ca kierownika USC 

3 Bartusiak Jadwiga 
podinspektor ds. kadrowych i obsługi  

organów gminy 

4 Grudzińska Grażyna 
Podinspektor ds. obywatelskich, archiwista 

zakładowy w Referacie Organizacyjnym  
i Spaw Obywatelskich 

5 Karolczak Grzegorz Informatyk Urzędu 

Referat Finansów i Planowania 

6 Kowalska Monika Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu FP 

7 Duraj Katarzyna Główna Księgowa 

8 Toporczyk Marta 
Młodszy Referent ds. wymiaru podatków  

i opłat 

9 Mospan Ilona Inspektor ds. windykacji należności 

10 Tomkowicz Sylwia Inspektor ds. księgowości budżetowej 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej 

11 Adamczyk Urszula Kierownik Referatu OŚRiS 

12 Bielecka Katarzyna  
Młodszy Referent ds. rolnictwa, gospodarki 

wodnej i spraw społecznych 

13 Wójcik Joanna 
Młodszy referent ds. gospodarki  

nieruchomościami i gospodarki komunalnej 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

14 Pankiewicz-Krawiec Kamila Kierownik Referatu BGP 

15 Andrejczuk Eliza Referent 

16 Hebda Sebastian  
Referent ds. pozyskiwania środków  

zewnętrznych 

Urząd Stanu Cywilnego 

17 Sarna Robert Sekretarz i Z-ca kierownika USC 

Pozostali pracownicy 

18 Zalas Janina sprzątaczka 

19 Tchórz Jan 
robotnik gospodarczy  

(umowa zawarta po robotach publicznych)  

20 Wilk Dariusz 
robotnik gospodarczy 

(umowa zawarta po robotach publicznych) 

 



 
 

    
              Wójt i Rada Gminy  
 

 

16 
  

1.3 Zadania Wójta i Rada Gminy 

Zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 

ustawy o samorządzie gminnym  

do zadań wójta należy  

w szczególności: 

 przygotowywanie projektów 

uchwał rady gminy; 

 opracowywanie programów  

rozwoju w trybie określonym  

w przepisach o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju; 

 określanie sposobu wykonywa-

nia uchwał; 

 gospodarowanie mieniem komu-

nalnym; 

 wykonywanie budżetu; 

 zatrudnianie i zwalnianie kierow-

ników gminnych jednostek  

organizacyjnych; 

W realizacji zadań własnych gminy 

wójt podlega wyłącznie radzie gminy, 

która jest organem stanowiącym  

i kontrolnym Gminy.  

Rada gminy kontroluje działal-

ność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy, w tym celu 

powołuje komisję rewizyjną. 

Do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy między innymi: 

 uchwalanie statutu gminy; 

 ustalanie wynagrodzenia wójta, 

stanowienie o kierunkach jego 

działania oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności; 

 powoływanie i odwoływanie 

skarbnika gminy, który jest głów-

nym księgowym budżetu 

- na wniosek wójta; 

 uchwalanie budżetu gminy,  

rozpatrywanie sprawozdania 

z wykonania budżetu oraz podej-

mowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia  

absolutorium z tego tytułu; 

 rozpatrywanie raportu o stanie 

gminy oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia  

lub nieudzielenia wotum zaufa-

nia z tego tytułu; 

 określanie wysokości sumy,  

do której wójt może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania; 

 podejmowanie uchwał w sprawie 

przyjęcia zadań. 
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1.4  Zamówienia publiczne 

Gmina Ciepłowody, jako jed-

nostka sektora finansów publicznych 

jest zobowiązana w zakresie nabywa-

nia dostaw, robót budowlanych  

lub usług do stosowania przepisów o 

zamówieniach publicznych. Zasady 

udzielania zamówień publicznych są 

sprecyzowane w ustawie z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).  

W 2018 roku udzielone zostały: 

 3 zamówienia klasyczne o wartości 

przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty, o której mowa 

w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, i mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:

 

 

 

 

 
 

Przetarg nieograniczony 

W tym: Ilość postępowań Wartość netto [zł] 

Roboty budowlane 2 982 946,70 zł 

Dostawy 1 225 955,54 zł  

SUMA 3 1 208 902,24 zł  

 

 2 zamówienia udzielone z wyłącze-

niem procedur określonych przepi-

sami ustawy 

 

 

 

 Ilość udzie-
lonych za-
mówień 

Wartość netto [zł] 

Zamówienia, których wartość nie przekra-
cza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy 

1 362 130,90 zł 

Zamówienia, których przedmiotem są 
usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 
3 ustawy 

1 26 683,15 zł  

SUMA 2 388 814,05 zł 
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2. Edukacja 

2.1  Wstęp 
 

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

1991 r. o systemie oświaty, należy prowadzenie przedszkoli publicznych  

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

dzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówkom odpowiednich warunków 

działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym z najważniej-

szych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego 

szkołę, przedszkole lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych 

warunków nauki.   

 

W gminie w 2018 r. funkcjonował 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cie-

płowodach w skład, którego wcho-

dziło: 

 Samorządowe Przedszkole „Baj-

kowa Kraina” w Ciepłowodach, 

 Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Ciepłowodach. 

Klasy Gimnazjum Zespołu Szkół 

Samorządowych w Ciepłowodach 

prowadzone były w Szkole Podstawo-

wej im. Adama Mickiewicza w Ciepło-

wodach, zgodnie z przyjętą Uchwałą 

nr 132/XXX/17 Rady Gminy Ciepło-

wody z dnia 29 marca 2017 r. w spra-

wie dostosowania sieci szkół podsta-

wowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. Na terenie Gminy 

Ciepłowody nie funkcjonowały inne 

placówki edukacyjne, publiczne 

i prywatne. 

W 2018 roku praca ww. placówek 

edukacyjnych odbywała się zgodnie  

z zaplanowanymi planami i progra-

mami.

 

 
 
 

Szkoły / placówki prowadzone przez Gminę      

 

Samorządowe Przedszkole 
„Bajkowa Kraina” 
w Ciepłowodach

Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza

w Ciepłowodach
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Wydatki na oświatę i wychowanie 3 965 544,18 zł  

Otrzymana subwencja oświatowa 2 220 079,00 zł  

Wkład własny Gminy do oświaty 1 602 675,70 zł  

Wartość 

2.2 Dane finansowe  
 

Wydatki na oświatę to znacząca 

część budżetu niemal każdej  

jednostki samorządu terytorialnego. 

Środki te pochodzą z subwencji 

oświatowej, dotacji oraz środków  

własnych gminy. Przepisy określa-

jące zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest  

podstawowym elementem podziału 

subwencji oświatowej w budżecie 

państwa. Decyzję w sprawie ilości 

uczniów w oddziałach/klasach  

podejmuje Wójt Gminy przy zatwier-

dzaniu arkuszy organizacyjnych na 

dany rok szkolny. Nie uwzględnia się 

w podziale subwencji indywidual-

nych uwarunkowań gmin i poszcze-

gólnych placówek oświatowych. 

Wydatki gminy Ciepłowody 

na oświatę w 2018 roku wyniosły 

3 965 544,18 zł z założonej kwoty 

4 021 058 zł (wykonano 99% planu). 

Z subwencji oświatowej przekazanej 

z budżetu państwa pokryte zostało 

55,98% wydatków. Z pozostałych do-

tacji i zwrotów 3,6% wydatków  

tj. kwota 142 789,48 zł oraz ze środ-

ków własnych Gminy 40,42%  

wydatków. 

 

 

Wydatki na oświatę   

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Wydatki na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w przeliczeniu na jednego ucznia  

11 613,61 zł 
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2.3 Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenie 
Gminy Ciepłowody 

 
Obowiązek szkolny spełniany 

jest przez uczniów poprzez uczęsz-

czanie do publicznych lub niepu-

blicznych szkół podstawowych i gim-

nazjów. Rozpoczyna się on z począt-

kiem roku szkolnego. Jest on kontro-

lowany przez dyrektora odpowiednio 

szkoły podstawowej / gimnazjum  

w obwodzie, w którym uczeń 

mieszka. 

 

W przypadku obowiązku  

nauki za jego kontrolę odpowie-

dzialna jest Gmina, która na podsta-

wie wykazów z ewidencji ludności 

oraz informacji uzyskanych  

z placówek, dokonuje weryfikacji da-

nych. 

W roku szkolnym 2017/2018 

do przedszkola uczęszczało 88 dzieci, 

a do Szkoły Podstawowej 240 

uczniów i uczennic.

 
Podział dzieci na grupy przedszkolne:  

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „BAJKOWA KRAINA” 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

2-3 latków 25 1 

4 latków 20 1 

5-6 latków 43 2 

Suma 88 4 

W roku szkolnym 2017/2018  

na terenie Gminy Ciepłowody odsetek 

dzieci w wieku przedszkolnym  

objętych wychowaniem przedszkol-

nym wynosił 70,25%. 

 

                        70,25 %  

odsetek dzieci w wieku przedszkolnym  

objętych wychowaniem przedszkolnym 

Podział uczniów na klasy: 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa – klasa I 16 1 

Szkoła Podstawowa – klasa II 17 1 

Szkoła Podstawowa – klasa III 45 3 

Szkoła Podstawowa – klasa IV 34 2 

Szkoła Podstawowa – klasa V 25 1 

Szkoła Podstawowa – klasa VI 26 1 

Szkoła Podstawowa – klasa VII 27 2 

Szkoła Podstawowa – klasa VIII 0 0 

Gimnazjum – klasa I 0 0 

Gimnazjum – klasa II 22 1 

Gimnazjum – klasa III 28 2 

Suma 240 14 
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Klasyfikacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicz 

w Ciepłowodach z oddziałami gimnazjalnymi 

 

Uczniów klasyfikowanych - 240 

Bez ocen niedostatecznych - 229 

 

W kl. I - III klasyfikowanych było 78 uczniów, w tym: 

 uczniowie wyróżniający się w nauce - 20 osób (25,6 %) 

 uczniowie mający problemy w nauce w kl. I - III – 23 osoby (29,4 %) 

 liczba skierowanych do poradni - 5 osób (6,4%) 

Frekwencja klas I-III na koniec roku: 89,1 % 

W kl. IV - VII i II - III gimnazjalnych klasyfikowanych było 162 uczniów, tym: 

 uczniowie wyróżniający się w nauce 32 osoby (19,8 %) 

 uczniowie z 1 ocena niedostateczną – 8 osób (4,9 %) 

 uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi – 3 osoby (1,8 %) 

 nie było uczniów z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi 

 liczba skierowanych do poradni - 1 osoba (0,6%) 

Klasa z najwyższą średnią w roku szkolnym 2017/2018 – IIIa Gim 4,98 (II sem.). 

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

Frekwencja szkoły - 90 %. 

 

2.4 Informacje o nauczycielach zatrudnionych w ZSP 
 

W placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Ciepło-

wody w 2018 roku zatrudnionych 

było 33 nauczycieli, w tym:  

 w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza – 29 nauczycieli, 

 w Samorządowym Przedszkolu 

„Bajkowa Kraina” – 4 nauczycieli. 

 w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Ciepłowodach: 

- 28 nauczycieli (17 nauczycieli 

dyplomowanych, 6 nauczycieli 

mianowanych, 5 nauczycieli kon-

traktowych) było zatrudnionych 

w pełnym wymiarze. 

- jeden nauczyciel (nauczyciel dyplo-

mowany) był zatrudniony w niepeł-

nym wymiarze. 

W Samorządowym Przedszkolu 

„Bajkowa Kraina” w Ciepłowodach 

wszyscy nauczyciele byli zatrudnieni 

na pełen etat (4 nauczycieli dyplomo-

wanych).  

Na jednego nauczyciela  

w Szkole Podstawowej przypadało 

średnio 8 uczennic i uczniów,  

natomiast w Przedszkolu średnio 

22 dzieci. 
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W 2018 roku zostały zaplano-

wane i zrealizowane studia podyplo-

mowe oraz szkolenia dla kadry nau-

czycielskiej Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Ciepłowodach. 

 

Na szkolenia pracowników  

ZSP wydano kwotę 13 094,50 zł. 

Indywidualne uczestnictwo nau-

czycieli w kursach, szkoleniach i kon-

ferencjach: 

 „Orzecznictwo w poradniach 

psychologiczno - pedagogicznych 

po zmianach” – 3 os., 

 „Reforma Edukacji 2017. Zmiany  

w kształceniu ogólnym, specjal-

nym i zawodowym oraz w obsza-

rze wychowania i profilaktyki”  

– 5 os., 

 „Podstawowe założenia, filozofia 

zmiany i kierunki działania”  

– 4 os., 

 szkolenie metodyczne – „Piłka 

siatkowa” – 2 os., 

 „Nauczycielska Akademia Inter-

netowa” – cykl szkoleń OK RUN II 

– 3 os., 

 „Szkolenie liderów OK.” – 2 os., 

 „Międzynarodowa konferencja 

uczniowie szczególnie uzdolnieni, 

jako kapitał kulturowy” – 3 os., 

 „Keeping an open mind about 

New open tasks In” - egzamin 

ósmoklasisty – 1 os., 

 egzamin ósmoklasisty: „Mamy in-

formator i co dalej” – 1 os., 

 „Jeżeli na ciało nie działa żadna 

siła, to pozostaje ono w spo-

czynku – czyli o tym jak pobudzić  

do rozwoju” – 1 os., 

 szkolenie dla egzaminatorów 

gimnazjalnych z j. polskiego  

– 1 os., 

 szkolenie uzupełniające dla egza-

minatorów egzaminu gimnazjal-

nego w zakresie egzaminu ósmo-

klasisty – 1 os., 

 konferencja „Dolnośląska Sieć 

Szkół Wspierających Uzdolnienia 

 - nowe wyzwania” – 3 os., 

 „Czy nowa podstawa programowa 

zda egzamin ósmoklasisty”  

– 1 os., 

 „Podniesienie umiejętności kom-

petencji w zakresie nauczania 

programowania w edukacji for-

malnej na wszystkich poziomach 

edukacji” – 3 os., 

 Szkolenie z zakresu programowa-

nia „Baltie 0”, „Baltie 1” – 3 os., 

 „Program wychowawczo- profi-

laktyczny na rok 2017/2018. Na-

rzędzia badawcze, raporty, wnio-

ski z ewaluacji wybranych obsza-

rów pracy szkoły” – 1 os., 

 „Możliwości wykorzystania  

mediacji w konfliktach rodzin-

nych” – 1 os., 

 „Konferencje w PSSE” w Ząbko-

wicach Śl. – 1 os., 

 „Spotkania warsztatowe” – 1 os., 

 „Dowód, że da się dowodzić”  

– 1 os., 

 „Egzamin ósmoklasisty w teorii  

i praktyce” – 1 os., 

 „Sposoby budowania i utrzyma-

nia relacji z uczniem, klasą i ro-

dzicem, budowanie szkoły dia-

logu” – 1 os., 

 „Konferencja dla nauczycieli 

świetlic” – 1 os., 

 „Rekolekcje dla katechetów” – 

1 os., 

 „Adwentowy Dzień Skupienia  

dla katechetów” – 1 os., 

 „Wielkopostny Dzień Skupienia 

dla katechetów” – 1 os. 

E-szkolenia: 

 „Efektywność osobista - jak mą-

drze zarządzać sobą w zawodzie 

nauczyciela” – 1 os., 

 „Świetlica szkolna kształtująca 

prospołeczne postawy wśród 

uczniów” – 1 os., 

 „Terapia przez zabawę” – 1 os., 
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 „Dostosowanie wymagań eduka-

cyjnych i indywidualizacja nau-

czania” – 1 os., 

 „Rola wczesnej diagnozy dziecka  

ze spektrum autyzmu w procesie 

uczenia się i nauczania” – 1 os., 

 „Mistrzowie kodowania” – 1 os., 

 „Preposition and phrasal verbs 

uncovered, czyli jak zrozumieć lo-

gikę ich użycia oraz jak  

w praktyce zastosować ukryte re-

guły” – 1 os. 

 

 

Szkoleniowe rady pedagogiczne – I semestr 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1.  
Zasady organizacji świadczenia pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej w szkołach 
 

31 

2.  
Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał 

ucznia w procesie uczenia się i nauczania 
 

26 

 

Szkoleniowe rady pedagogiczne – II semestr 

 

Lp. Tematyka 
Liczba osób 

uczestniczących 

1. 
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucze-

nia w procesie nauczania i uczenia się cz. 2 
 

26 

2. 
Bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenie proce-
dury RODO w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  

w Ciepłowodach 

 
31 

3. 
Szkolenie OK. w ramach CRS 2 (Grupa Pomocnych 

Przyjaciół) 
10 

4. 
Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić 

siebie-poziom I 
26 

 

2.5  Zajęcia dodatkowe 

 

W roku szkolnym 2017/2018  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

zostało zrealizowanych 1428 dodat-

kowych zajęć, w których udział wzięło 

220 uczniów.  

W ramach współpracy z Urzędem 

Gminy w Ciepłowodach 4 czerwca 

2018 r. odbyły się lekcje dla uczniów 

klas VII szkoły podstawowej i kl. II-III 

gimnazjum. Spotkania poprowadził 

radca prawny pan Wojciech Mrozek. 
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W marcu 2018 r. uczniowie 

klasy V Szkoły Podstawowej im. 

A. Mickiewicza wraz z opiekunami 

odwiedzili pasiekę państwa Malinow-

skich w Ciepłowodach. Zajęcia od-

były się w ramach zajęć Edukacji Re-

gionalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 maja 2018 r. uczniowie klas 

IIIa, IIIb, IIIc Szkoły Podstawowej  

im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach 

uczestniczyli w zajęciach praktycz-

nych, które odbywały się na terenie 

Gminy Ciepłowody. Wraz z policjan-

tami Ruchu Drogowego oraz dzielni-

cowymi uczniowie za pomocą radaru 

mogli zmierzyć prędkość nadjeżdża-

jących pojazdów, a także dokonać po-

miaru ilości alkoholu w wydychanym 

powietrzu przy użyciu alkomatu.
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2.6  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

W ramach pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej były realizo-

wane zajęcia łącznie dla 55 uczniów. 

W Przedszkolu prowadzono zajęcia 

wyrównawcze, logopedyczne, kuli-

narne oraz zajęcia i zabawy badaw-

cze.  

W klasach I-III Szkoły Podstawo-

wej odbywały się zajęcia dydak-

tyczno-wyrównawcze, rozwijające 

uzdolnienia, terapeutyczne oraz logo-

pedyczne.  

W klasach IV-VII Szkoły Podsta-

wowej uczniowie brali udział w zaję-

ciach korekcyjno-kompensacyjnych, 

dydaktyczno - wyrównawczych  

z języka polskiego oraz z matematyki, 

rozwijających uzdolnienia, logope-

dycznych, terapii psychologicznej, 

zajęciach rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz zaję-

ciach socjoterapeutycznych.  

W klasach gimnazjalnych w ra-

mach pomocy organizowane były lek-

cje przygotowujące do egzaminu, roz-

wijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, konsultacje z matematyki, 

warsztaty historyczne. Zajęcia odby-

wały się na podstawie orzeczeń  

lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

 
 

 

Szkoła Podstawowa 

 

W klasach I-III: 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 18 uczniów 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 11 uczniów 

 Zajęcia terapeutyczne - 9 uczniów 

 Zajęcia logopedyczne - 21 uczniów 

 

W klasach IV-VII: 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 8 uczniów  

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - 6 uczniów 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 12 uczniów 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia - 19 uczniów 

 Zajęcia logopedyczne – 15 uczniów 

 Terapia psychologiczna - 9 uczniów 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- 6 uczniów 

 Zajęcia socjoterapeutyczne – 4 uczniów 

 

W klasach gimnazjalnych: 

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu – 28 uczniów 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - 8 uczniów 

 Konsultacje z matematyki – 9 uczniów 

 Warsztaty historyczne - 10 uczniów 
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2.7  Dowóz uczniów do szkoły 
 

W roku szkolnym 2017/2018 

Gmina zapewniała dowóz do szkoły 

154 uczennicom i uczniom. 

Na dowożenie uczniów do Szkoły 

Gmina wydała kwotę 205 239,70 zł. 

 

 

Uczniowie dojeżdżający w roku szkolnym 
2017/18 

Ilość osób 

Szkoła Podstawowa 125 

Klasy gimnazjalne 29 

    

Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły trwał 35 minut

 

 

 

 

2.8  Realizacja programu stypendialnego 

     Zgodnie z Regulaminem przy-

znawania stypendium, stypendia  

naukowe za wysokie wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe w Szkole 

Podstawowej otrzymali uczniowie 

klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych, 

którzy uzyskali średnią ocen co naj-

mniej 4,75. Na stypendia dla uczniów 

za bardzo dobre wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe w 2018 roku 

wydano 12 250,00 zł.  

 

 

Wyszczególnienie 
Szkoła  

Podstawowa 
Klasy  

gimnazjalne 
Razem 

Stypendium za wysokie wyniki w 
nauce 

23 10 33 

Stypendium za osiągnięcia spor-
towe 

9 0 9 
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2.9 Wydarzenia w ZSP w Ciepłowodach w roku szkolnym 
2017/2018 

 

20 października 2017 r. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Ciepłowodach odbył się II turniej 

Siatkarski Dolny Śląsk pod patrona-

tem siatkarskiego klubu Gwardia 

Wrocław. 

 

Koordynatorem przedsięwzięcia był 

trener Piotr Lebioda. Pozyskane 

środki na realizację pochodziły z Sej-

miku Dolnośląskiego. 

 

14 stycznia 2018 r. 

W szkole na hali odbył się 26 Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy pod hasłem ,,Dla wyrównania  

 

szans w leczeniu noworodków’’.  

Zebrano kwotę 7 233,56 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
                    Raport o stanie gminy | Edukacja 
 

 

31 
  

 

 

2 lutego 2018 r. 

W przedszkolu „Bajkowa kraina”    

zorganizowano Dzień Babci 

i Dziadka. 

 

 

8 lutego 2018 r. 

W Szkole Podstawowej im. A. Mickie-

wicza odbyła się uroczystość,  

na którą przybyły władze gminy Cie-

płowód, przewodniczący Rady Gmin, 

ks. dziekan, ks. proboszcz radni po-

wiatowi, Dyrektor GOKiP oraz ro-

dzice. Wójt gminy przedstawił  

uczniom, gronu pedagogicznemu  

 

i zaproszonym gościom, nową Panią 

Dyrektor - wieloletnią nauczycielkę 

historii w Szkole Podstawowej Panią 

Beatę Lupę. Jednocześnie Wójt po-

dziękował Pani Barbarze Kopij - peł-

niącej obowiązki dyrektora od VIII 

2017 do I 2018 r. - za sprawne pro-

wadzenie placówki. 
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20 lutego 2018 r. 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym  

w Ciepłowodach odbył się szkolno-

gminny konkurs recytatorski „Pega-

zik’’. Wzięło w nim udział 14 uczennic 

z klas IV-VII szkoły podstawowej i II-

III gimnazjum. Celem konkursu było  

 

 

 

rozbudzanie wśród uczniów zamiło-

wania do poezji, szerzenie kultury 

słowa poetyckiego oraz wspieranie 

uzdolnień recytatorskich. 

Po wysłuchaniu wszystkich uczen-

nic, biorących udział w konkursie, 

jury oceniło i wyłoniło zwycięzców  

w 2 kategoriach wiekowych: 

 

 

Szkoła Podstawowa: Klasy gimnazjalne: 

I miejsce  

 Julia Kołodziej - kl. V 

 

II miejsce  

Martyna Klonowska - kl. VII b 

 

III miejsce 

 Paulina Zioła- kl. V 

I miejsce 

 Agnieszka Kwiatkowska - kl. III 

 

II miejsce 

 Anna Zarówna- kl. III 

 

III miejsce 

 Jagoda Janiszewska - kl. III 

 

Zdobywczynie I i II miejsca zostały 

zakwalifikowane do II Etapu Powiato-

wego Konkursu Recytatorskiego  

„Pegazik’’, który odbył się w Staro-

stwie Powiatowym, w Ząbkowicach 

Śląskich. 
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Od 19 do 27 lutego 2018 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna wraz  

z Biblioteką Szkolną zorganizowały 

akcję pod nazwą „Tydzień z bohate-

rami bajkowymi”. Tematem zajęć był 

Psi Patrol – grupa odważnych pie-

sków, ratujących przyjaciół z opałów. 

Wszystko rozpoczęło się od lekcji bi-

bliotecznych, w których udział wzięli 

uczniowie z klas I-III szkoły podsta-

wowej. W trakcie zajęć dzieci słuchały 

fragmentu książki „Pieski ratują 

święta” autorstwa Ursuli Ziegler-Sul-

livan, poznawały czasopisma, wyko-

nywały plakaty z numerami alarmo-

wymi, a także odpowiadały na pyta-

nia, dotyczące bezpieczeństwa. Do-

datkowo na komputerach każdy  

z uczestników oglądał prezentację 

multimedialną na temat prawdzi-

wych psów działających w służbach 

ratowniczych.                                

 

 

 

Zajęcia przeprowadzone zostały 

również w Przedszkolu Samorządo-

wym „Bajkowa Kraina”. Przedszko-

laki wysłuchały fragmentu bajki, 

przejrzały czasopisma oraz zobaczyły 

plakaty na temat bezpieczeństwa wy-

konane przez uczniów. Na koniec 

otrzymały odznaki Psiego Patrolu. 

Podsumowaniem „Tygodnia  

z bohaterem bajkowym” były odwie-

dziny panów policjantów: asp. sztab. 

Rafał Smela oraz st. asp. Jarosław 

Kępka w bibliotekach. W spotkaniu 

wzięli udział uczniowie klas trzecich 

szkoły podstawowej. Panowie opo-

wiadali o swojej pracy, a najbardziej 

ciekawe historie dotyczyły psa poli-

cyjnego, którego pan Jarosław był 

przewodnikiem. Dzieci dowiedziały 

się, na czym polega praca psiego po-

licjanta, jak długo trwa tresura i dla-

czego takie psy są policji potrzebne. 

 

 

W marcu 2018 r. Biblioteka Szkolna 

Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewi-

cza w Ciepłowodach otrzymała w ra-

mach realizacji Priorytetu 3 "Narodo-

wego Programu Rozwoju Czytelnic-

twa dofinansowanie w kwocie 12 tys. 

zł. + 3 tys. zł. wkładu własnego  

od organu prowadzącego szkołę  

na zakup nowości wydawniczych. 
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20 marca 2018 r. 

W klasach edukacji wczesnoszkolnej 

odbył się finał projektu ekologiczno- 

przyrodniczego pt. „O przyrodę 

dbamy…” połączony z obchodami 

pierwszego dnia wiosny.

. 

 

 

 

27 kwietnia 2018 r. 

W ramach cyklicznych wyjazdów 

edukacyjnych z zakresu matematyki 

i fizyki klasa III A Gimnazjum Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Cie-

płowodach zwiedziła Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. Uczniowie 

mieli okazję poznać prawa przyrody  

i fizyki, zdobyć cenną wiedzę poprzez 

samodzielne przeprowadzanie  

doświadczeń na interaktywnych  

wystawach. 
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Projekt z przedmiotów matema-

tyczno - przyrodniczych „Matematyka 

w praktyce” był realizowany w mie-

siącach kwiecień – maj 2018. 

Autorami i realizatorami projektu 

byli: Elżbieta Opyc, Adriana Sołty-

siak, Krystyna Koperek, Michał Żyga-

dło. Uczestnikami projektu byli wszy-

scy uczniowie klas II-III gimnazjum 

oraz klas VII SP. 

Na przełomie maja i czerwca klasy IV-

VII szkoły podstawowej i II-III gimna-

zjum wyjeżdżały do Wrocławia do nie-

zwykłego muzeum - Centrum Historii 

Zajezdnia. 

Wycieczki ufundował Wójt gminy  

Ciepłowody.

 

Zakończono projekt powszechnej 

nauki pływania „Umiem pływać” 

dla 30 uczniów z klas I-III Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowo-

dach. 

Zajęcia odbywały się na krytej 

pływalni w Strzelinie od lutego  

do maja 2018r. Opiekę nad dziećmi 

sprawowały nauczycielki edukacji 

wczesnoszkolnej oraz chętni rodzice. 

Program zakładał udział dzieci z klas 

I-III w pozalekcyjnych i pozaszkol-

nych zajęciach sportowych z zakresu 

nauki pływania. Do jego głównych  

celów można było zaliczyć: upo-

wszechnianie aktywności fizycznej 

dzieci i młodzieży, nabycie przez 

dzieci podstawowych umiejętności 

pływania, profilaktyka i korygowanie 

wad postawy, wyrównywanie szans  

w dostępie do infrastruktury sporto-

wej poprzez objęcie programem 

w szczególności uczniów, zamieszka-

łych w miejscowościach, w których 

nie ma pływalni. 
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15 czerwca 2018 r. – wyjątkowy 

dzień w historii szkoły. Wyniki egza-

minu gimnazjalnego okazały się wy-

jątkowo wysokie. Klasy trzecie upla-

sowały się w dziewięciostopniowej 

skali staninowej na wysokich pozy-

cjach. 

Z przedmiotów przyrodniczych 

uzyskany wynik to 61,4 pkt – stanin 

7, z historii i wiedzy o społeczeństwie 

62,6 pkt – stanin 7, j. polski 71,3 pkt 

– stanin 6, matematyka 50,2 pkt – 

stanin 5, j. angielski - część podsta-

wowa- 56,9 pkt – stanin 4. Wyniki  

z większości przedmiotów są wyższe 

od średniej wojewódzkiej o ponad  

4 punkty procentowe, a z przedmio-

tów przyrodniczych o ponad 6 punk-

tów. 

W grupie najzdolniejszych trze-

cioklasistów w Polsce znaleźli się: 

 

 Tomasz Stawowy uzyskał: 100% 

pkt z matematyki i j. angielskiego 

rozszerzonego (100 centyl), z hi-

storii i WOS-u 97% punktów (100 

centyl), a z przedmiotów przyrod-

niczych 93% punktów (99 cen-

tyl). 

 Agnieszka Kwiatkowska najlep-

sza okazała się z historii i WOS-u 

- uzyskała 100% punktów (100 

centyl). Z przedmiotów przyrod-

niczych uzyskała 95 centyl. 

 Anna Zarówna uzyskała najwyż-

szy w szkole wynik z j. polskiego 

97% punktów (centyl 100). 

 Ola Opyc i Ania Zarówna zdobyły 

99 centyl z matematyki 

 Dominik Zugaj uzyskał 97 centyl 

z przedmiotów przyrodniczych. 

 

  

 

25 czerwca 2018 r.

Podczas posiedzenia XLV sesji Rady 

Gminy Ciepłowody Wójt Gminy Cie-

płowody - Łukasz Białkowski oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Ciepło-

wody Jacek Wolski złożyli podzięko-

wania w formie listów gratulacyj-

nych, drobnych upominków oraz na-

gród pieniężnych ufundowanych 

przez Przewodniczącego Rady Gminy 

Jacka Wolskiego dla wybitnie uzdol-

nionych uczniów uczęszczającym  

do ZSP w Ciepłowodach za szczególne 

osiągnięcia. 

  

Nagrody otrzymali: 

 Aleksandra Opyc, 

 Tomasz Stawowy, 

 Anna Zarówna, 

 Agnieszka Kwiatkowska, 

 Dominik Zugaj. 

 

Dodatkowo do szkoły zakupiono: 

 5 laptopów do świetlicy, 

 kuchenkę z palnikiem gazowym 

na stołówkę szkolną, 

 wymieniono ławki w gabinetach 

105 i 201 w budynku byłego  

gimnazjum, 

 przeniesiono lokalizację serwera 

monitoringu ZSP, 

 przeniesiono gabinet pielęgniarki 

do budynku SP (tymczasowo  

na II piętro SP sala 303), 

 zakupiono nowe rolety do klas 

edukacji wczesnoszkolnej  

oraz pracowni matematycznej.
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2.10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Egzamin gimnazjalny odbył się 

18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. i składał 

się z trzech części:  

 Humanistycznej – historia  

i wiedza o społeczeństwie, ję-

zyk polski. 

 

 

 

 

 Matematyczno-przyrodniczej – 

przedmioty przyrodnicze: bio-

logia, chemia, geografia, fizyka  

i matematyka. 

 Język obcy nowożytny – język 

angielski (poziom podstawowy 

oraz poziom rozszerzony 

Wyniki egzaminu w % i skali staninowej: 

Części humanistyczna 
Matematyczno  

- przyrodnicza 
językowa 

Obszar 
Język 

polski 

Historia 

WOS 

Matema-

tyka 

Biologia, 

chemia, 

fizyka, 

geografia 

Język  

angielski 

(poziom 

podsta-

wowy) 

Język  

angielski 

(poziom  

rozszerzony) 

Województwo 67,2 57,9 50,6 55,1 68,7 53,2 

Powiat 64,7 54 47,5 51,0 63,5 49,5 

Ciepłowody 73,6 62,6 50,2 61,4 56,9 70,2 

W części humanistycznej  

uczniowie ZSP uzyskali z j. polskiego 

wynik wyższy od wyniku wojewódz-

twa o 4,1, od powiatu ząbkowickiego 

- 6,6. Również wynik osiągnięty przez 

uczniów z historii jest wyższy o 4,7  

od średniej wojewódzkiej. 

Uczniowie napisali egzamin z mate-

matyki na poziomie porównywalnym  

do średniej wojewódzkiej (wynik  

0,4 niższy). Z przedmiotów przyrodni-

czych najłatwiejsza dla uczniów oka-

zała się fizyka – wynik – 65,9% (woj. 

57,1%), biologia – wynik – 62,3% 

(woj. 52,4%), chemia – wynik – 60,7% 

(woj. 52%), geografia – wynik – 56,6% 

(woj. 58%) poprawności. 

Trudniejszy dla uczniów ZSP w Cie-

płowodach był egzamin z języka an-

gielskiego na poziomie podstawowym 

(-12,2 p.p. w porównaniu do wyniku 

wojewódzkiego). Dużo lepiej gimna-

zjaliści poradzili sobie z częścią egza-

minu obejmującą znajomość języka 

angielskiego na poziomie rozszerzo-

nym, tu osiągnęli wynik o 17 p.p. 

wyższy od średniej wojewódzkiej. 
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2.11 Pozyskanie środków zewnętrznych 

Gmina Ciepłowody w ramach 

Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompe-

tencji uczniów i nauczycieli w zakre-

sie technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych na lata 2017-2019 – „Ak-

tywna tablica” pozyskała dla Szkoły 

Podstawowej im. A. Mickiewicza  

w Ciepłowodach dofinansowanie  

w kwocie 14 000,00 zł. Ze środków 

własnych na przedmiotowe przedsię-

wzięcie Gmina wydatkowała 3 500,00 

zł. Za kwotę 17 500,00 zł zakupiono 

interaktywny monitor dotykowy,  

tablicę interaktywną i dwa projek-

tory.  

Ponadto, w marcu 2018 roku 

Gmina Ciepłowody złożyła wniosek  

o dofinansowanie w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, poddziałania 10.2.1  

Zapewnienie równego dostępu do wy-

sokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  

- konkursy horyzontalne. Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie  

i Gmina Ciepłowody w dniu 16 listo-

pada 2018 roku podpisała umowę 

o dofinansowanie projektu pn. „Roz-

wój kompetencji kluczowych i zainte-

resowań uczniów w gminie Ciepło-

wody”. 

Celem głównym projektu jest 

podniesienie u uczniów kompetencji 

kluczowych, właściwych postaw  

i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy uczniów poprzez: 

a) realizację dodatkowych zajęć  

rozwijających, dydaktyczno-wyrów-

nawczych, specjalistycznych  

dla uczniów ze specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi,  

b) podniesienie kompetencji zawodo-

wych w wyniku realizacji szkoleń  

i studiów podyplomowych, 

c) doposażenia pracowni matema-

tycznej i przyrodniczej w sprzęt  

i pomoce dydaktyczne. 

Wartość projektu – 398 374,02 zł, 

w tym wkład własny Gminy w kwocie 

20 736,00 zł, który zostanie wnie-

siony w postaci kosztów użytkowania 

sal ZSP w Ciepłowodach podczas  

zajęć dodatkowych. Realizacja  

projektu rozpoczęła się w styczniu 

2019 roku i będzie trwać do końca 

2020 roku. 
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3. Społeczność  

3.1 Wstęp 
 
W 2018 roku Gmina Ciepłowody realizowała zadania z zakresu opieki społecz-

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

pracowała z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

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

zadania społeczne wynikające z: 

 

 Rządowego Programu „500+”; 

 Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie; 

 Programu Współpracy Gminy 
Ciepłowody z organizacjami po-

zarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 
2018. 

Wszystkie zaplanowane cele zostały 
osiągnięte.

3.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 
Gmina Ciepłowody w 2018 roku 

współpracowała z organizacjami  

pozarządowymi, realizując program 

współpracy, który został przyjęty 

uchwałą Nr 159/XXXVI/17 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 29 listo-

pada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pro-

gramu współpracy Gminy Ciepło-

wody z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie na rok 

2018. Roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi obo-

wiązywał od dnia 1 stycznia 2018 r. 

do 31 grudnia 2018 r.   

Do priorytetowych zadań publicz-

nych realizowanych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  

w 2018 r. należały zadania w zakre-

sie: 

 nauki, edukacji, oświaty i wycho-

wania, 

 upowszechniania kultury fizycz-

nej i sportu. 

Zgodnie z przyjętą Uchwałą  

Nr 214/XLVII/18 Rady Gminy Cie-

płowody z dnia 14 września 2018 r. 

planowana wysokość środków finan-

sowych przewidziana w założeniach 

do budżetu Gminy na rok 2018 na fi-

nansowanie programu współpracy 

z podmiotami Programu wynosiła:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 800,00 zł
upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu

7 600,00 zł 
zadania z zakresu nauki, 
edukacji i wychowania



 
 

    
                        Raport o stanie gminy | Społeczność  
 

  

42 
  

 

Sprawozdania z wykonania zadań publicznych 

 

Okres, za jaki jest 

składane  

sprawozdanie 

02.01.2018 – 31.12.2018 05.02.2018 – 31.12.2018 

Tytuł zadania  

publicznego 

Dowóz dzieci niepełnospraw-

nych z terenu Gminy Ciepło-

wody do Ośrodka Rewalida-

cyjno-Wychowawczego  

w Mikoszowie 27,  

Gmina Strzelin,  

Powiat Strzeliński 

 

Upowszechniania kultury  

fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Ciepłowody  

w 2018 roku 

Nazwa zleceniobiorcy Stowarzyszenie św. Celestyna 
Ludowy klub Sportowy  

Ślęża-Ciepłowody 

Data zawarcia 

umowy 
02.01.2018 r. 05.02.2018 r. 

Opis wykonania  

działań 

W ramach zadania dowożono 

codziennie (w dniach nauki 

szkolnej) dzieci niepełno-

sprawne z terenu Gminy  

Ciepłowody (w okresie sty-

czeń 2018 – czerwiec 2018:  

1 dziecko niepełnosprawne, 

w okresie wrzesień 2018 – 

grudzień 2018: 2 dzieci nie-

pełnosprawnych). Dowóz był 

prowadzony przy użyciu sa-

mochodu własnego Stowa-

rzyszenia, przystosowanego 

do osób niepełnosprawnych. 

Podczas dowozów dzieciom 

zapewniono opiekę. 

Organizowane były regularne 

zajęcia oraz mecze, które 

upowszechniają sport i kul-

turę fizyczną. W 2018 roku 

prowadzono ok. 12 godzin 

zajęć tygodniowo dla ok. 100 

zawodników oraz ok. 10 me-

czy dla widowni. Dla odbior-

ców zadania publicznego za-

kupione zostały niezbędne 

akcesoria, stroje, obuwie. 

Faktycznie ponie-

sione wydatki 

8 054,02 zł, w tym dotacja  

7 600,00 zł 

29 161,67 zł, w tym dotacja 

28 800,00 zł 

 

W związku z powyższym zało-

żone cele w Rocznym Programie 

Współpracy Gminy Ciepłowody  

z organizacjami pozarządowymi  

na 2018 rok zostały zrealizowane.
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3.3 Opieka społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach jest jednostką orga-

nizacyjną Gminy Ciepłowody, reali-

zującą zadania z zakresu pomocy 

społecznej w formie wsparcia finan-

sowego, usług, pomocy w naturze 

oraz w postaci pracy socjalnej i po-

radnictwa specjalistycznego. W 2018 

roku pomoc udzielana była z powodu 

ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, przemocy w ro-

dzinie, potrzeby ochrony macierzyń-

stwa lub wielodzietności, bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowaw-

czych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, alko-

holizmu. 

W 2018 roku w Gminie Ciepło-

wody pomocą społeczną było obję-

tych 79 rodzin, w tym 99 osób, któ-

rym przyznano decyzją świadczenie. 

W 2018 roku w OPS pracowało: 

 dwóch pracowników socjalnych – 

cały etat, 

 referent ds. świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych i alimentacyjnych 

– cały etat, 

 asystent rodziny – ¾ etatu, 

 główny księgowy – cały etat. 

Na poziomie lokalnym OPS  

wykonuje zadania skierowane  

na wsparcie i poprawę warunków  

życia mieszkańców Gminy Ciepło-

wody. Działania Ośrodka są zbieżne  

z lokalną polityką społeczną i zgodne 

z realizacją celów Gminnego  

Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

na terenie Gminy Ciepłowody  

na 2018 rok.

 

3.4 Praca Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy spo-

łecznej pomoc przysługuje osobom  

i rodzinom, którym posiadane  

dochody nie przekraczają kryterium 

dochodowego przy jednoznacznym 

wystąpieniu, co najmniej jednego  

z powodów np. bezrobocie, sieroctwo, 

przemoc w rodzinie, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, niepełnosprawno-

ści, wielodzietności, alkoholizmu, 

narkomanii, potrzeby ochrony macie-

rzyństwa lub innych okoliczności, 

uzasadniających udzielenie pomocy.  

 

Od 1 października 2018r. kry-

terium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 701,00 zł, 

a na osobę w rodzinie 528,00 zł.  

W roku 2018 dominującymi przyczy-

nami korzystania ze świadczeń po-

mocy społecznej w Gminie Ciepło-

wody było: długotrwała lub ciężka 

choroba, ubóstwo, niepełnospraw-

ność oraz bezrobocie. 
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W 2018 roku świadczenia nie-

pieniężne z pomocy społecznej stano-

wiły 93,63%, a świadczenia pieniężne 

tylko 6,37 % świadczeń z pomocy  

społecznej. 

 

 

 

 

 

93,63%

6,37%

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia pieniężne

Procent świadczeń 

Procent świadczeń

17

2

8

56

47

31

3

2

53

Alkoholizm

Przemoc w rodzinie

Bezradność w sprawach opiekuńczo -

społecznych i prowadzenia gospodarstwa…

Długotrwała lub ciężka choroba

Niepełnosprawność

Bezrobocie

Potrzeba ochrony macierzyństwa

Bezdomność

Ubóstwo

Główne powody przyznania pomocy w 2018 r.

Liczba rodzin
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3.5 Realizacja zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w 2018 roku.

Zasiłki celowe, celowe specjalne, 

okresowe i stałe: 

Zasiłki wypłacone w 2018 roku przez 

OPS w Ciepłowodach: 

 zasiłki celowe i celowe specjalne – 

57 rodzin. Liczba świadczeń – 

130 na kwotę 53 204,00 zł; 

 zasiłki okresowe – 14 osób, w tym 

przyznane z powodu bezrobocia 

(12 os.), niepełnosprawności  

(2 os.), długotrwałej choroby  

(1 os.). Liczba świadczeń – 57  

na kwotę 17 388 zł; 

 zasiłki stałe – 26 osób, w tym 

przyznane osobom samotnie  

gospodarującym (21 os.), osobom 

pozostającym w rodzinie (5 os.). 

Liczba świadczeń – 266 na kwotę 

130 590 zł.  

 

Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne: 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacono za 21 osób, pobierających 

świadczenia w formie zasiłków sta-

łych. Udzielono 237 świadczeń  

na kwotę 11 525,00 zł. 

 

Program „Pomoc państwa w zakre-

sie dożywiania”: 

Gmina Ciepłowody realizuje rządowy 

program „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”, od 2019 roku zastą-

piony Programem „Posiłek w szkole  

i w domu”. W ramach Programu rea-

lizowane były zadania, dotyczące za-

pewnienia pomocy w formie dożywia-

nia dzieci do 7 roku życia, uczniom 

do czasu ukończenia szkoły ponad-

gimnazjalnej, osobom i rodzinom,  

w szczególności bezrobotnym, samot-

nym, chorym, niepełnosprawnym  

w formie zasiłku celowego na zakup 

posiłku, żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci artykułów żyw-

nościowych.   W 2018 roku na to za-

danie przeznaczono 18 097,50 zł. 

Środki finansowe w kwocie 9 249,00 

zł otrzymano od Wojewody Dolnoślą-

skiego, pozostała część (48,89%)  

to środki własne Gminy Ciepłowody.  

 

Praca socjalna: 

Pracą socjalną w formie poradnictwa 

objęto wsparciem 14 rodzin w opar-

ciu o kontrakt socjalny. Podpisano 

kontrakt socjalny z 7 osobami. 

 

Dom pomocy społecznej: 

Do zadań własnych OPS należy rów-

nież partycypowanie w kosztach  

pobytu mieszkańców Gminy  

w Domach Pomocy Społecznej. Osoby 

przebywające w Domu Pomocy Spo-

łecznej ponoszą odpłatność za pobyt 

w wysokości 70% swojej emerytury. 

Ośrodek w 2018 roku poniósł różnicę 

pomiędzy pełną odpłatnością usta-

loną przez starostów powiatów i obo-

wiązującą w danej placówce, a kwotą 

wniesioną przez Pensjonariusza.  

W 2018 roku w Domach Pomocy Spo-

łecznej na terenie powiatu ząbkowic-

kiego przebywało 6 osób z terenu 

Gminy Ciepłowody. Wydatkowana 

kwota na odpłatność za ich pobyt to 

191 945,00 zł. 

 

Usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze w miej-

scu zamieszkania: 

Ze świadczeń opiekuńczych świad-

czonych w miejscu zamieszkania ko-

rzystało 8 osób na kwotę 74 806,00 

zł. Ze specjalistycznych usług opie-

kuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 2018 roku skorzystała 

1 osoba na kwotę 11 200,00 zł. 
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Ze względu na rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysoko-

ści minimalnej stawi godzinowej  

w 2018 r. dokonano zmiany w zakre-

sie kosztów jednej godziny za usługi 

opiekuńcze ustalonych na mocy 

Uchwały nr 143/XXXII/17 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia 06 czerwca 

2017 roku w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyzna-

wania i odpłatności za usługi opie-

kuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze, z wyłączeniem specjalistycz-

nych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowe warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również tryb ich pobierania.               

W 2018 roku podjęto uchwałę  

nr 172/XL/18 Rady Gminy Ciepło-

wody, w której określono koszt jednej 

godziny za usługi opiekuńcze  

na kwotę 16,51 zł. 

 

Decyzje administracyjne: 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej wydał łącznie 238 decyzji  

administracyjnych. 

 

Poradnictwo specjalistyczne 

Na terenie Ośrodka w 2018 roku  

odbywały się konsultacje z psycholo-

giem w I i III czwartek miesiąca  

w godzinach 10.00-14:00. 

Najwięcej konsultacji udzielono: 

- dzieciom z problemami, 

- rodzicom, mającym problemy opie-

kuńczo-wychowawcze z dziećmi, 

- rodzicom, którzy byli nieprzygoto-

wani do pełnienia roli rodzica. 

Przez cały 2018 rok odbywała się ści-

sła współpraca psychologa z asysten-

tem rodziny na rzecz rodzin potrzebu-

jących wsparcia i pomocy. 

 

Porady prawne: 

W indywidualnych przypadkach  

porad prawnych w 2018 roku udzie-

lał radca prawny zatrudniony w Urzę-

dzie Gminy. 

 

Punkt konsultacyjny: 

W 2018 roku działał Punkt Informa-

cyjno-Konsultacyjny dla osób, mają-

cych problem z uzależnieniem  

od alkoholu. Konsultacje odbywały 

się w pierwszy i ostatni piątek mie-

siąca w budynku OPS. 

 

Wypoczynek letni 

Z wypoczynku letniego nad morzem 

w okresie wakacji skorzystało 10 

dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej 

pokrył koszty dowozu dzieci do Ząb-

kowic Śląskich, skąd autokarem po-

jechały one nad morze. Organizato-

rem wypoczynku było Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu. Kolonie letnie 

odbywały się w miejscowości Pust-

kowo w Ośrodku Wypoczynkowo - 

Kolonijnym „Magda” w okresie  

od 7 lipca 2018 roku do 20 lipca 

2018 roku. 
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3.6 Realizacja innych zadań powierzonych Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w 2018 roku 

Świadczenia wychowawcze: 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku  

do 31 grudnia 2018 roku udzielono  

3 727 świadczeń. Na wypłatę  

ww. świadczeń w kwocie  

1 846 836,54 zł poniesiono wydatki  

z budżetu państwa.  

 

Świadczenia rodzinne:  

Wydatki w kwocie 915 711,10 zł  

zostały wypłacone na świadczenia  

rodzinne, w szczególności na: 

 zasiłki rodzinne i dodatki – 

418 164,00 zł, 

 zasiłki rodzinne i dodatki (zło-

tówka za złotówkę) – 15 089,10 zł, 

zasiłki pielęgnacyjne – 156 956,00 

zł, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 

36 040,00 zł, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka – 19 000,00 zł, 

 świadczenie rodzicielskie – 

58 168,00 zł, 

 ZUS – składki emerytalno-rentowe 

– 37 317,00 zł 

 Składka zdrowotna dla osoby 

uprawnionej do świadczeń pielę-

gnacyjnych oraz specjalnego  

zasiłku – 16 165,00 zł.

 

 

Zasiłki dla opiekuna: 

Na zasiłek dla opiekuna wydano 

kwotę 6 440,00 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego: 

Na fundusz alimentacyjny wydano 

122 266,00 zł. 

 

Postępowanie wobec dłużników: 

W 2018 roku komornicy sądowi wy-

egzekwowali środki finansowe w kwo-

cie 20 502,30 zł, z tego: 

 na dochody budżetu państwa – 

20 141,70 zł, 

 na dochody budżetu gminy – 

360,60 zł. 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia „Dobry Start”: 

Na świadczenie „DOBRY START”, 

które przysługuje raz w roku na roz-

poczynające rok szkolny dzieci  

do ukończenia 20 roku życia (w przy-

padku dzieci z niepełnosprawno-

ściami, uczących się w szkole  

do ukończenia 24 roku życia) wydano 

kwotę 99 000,00 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 

roku wydał 29 Kart Dużej Rodziny  

5 rodzinom. Gmina Ciepłowody z tego 

tytułu nie poniosła żadnych kosztów. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Z dodatku mieszkaniowego w 2018 

roku skorzystały 2 rodziny na łączną 

kwotę 1 309,09 zł. 
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Wsparcie rodziny 

W 2018 roku realizowano działania 

na rzecz rodzin we współpracy z in-

nymi instytucjami: szkołą, ośrod-

kami zdrowia, poradniami specjali-

stycznymi, klinikami dziecięcymi, 

pracownikami socjalnymi z innych 

ośrodków pomocy, psychologiem,  

 

 

prawnikiem, Urzędem Gminy, Poli-

cją, sądem. Pomocy udzielono 11 ro-

dzinom. Asystent Rodziny pracował 

ze wszystkimi rodzinami. 

Gmina Ciepłowody pokryła koszty 

utrzymania dzieci w pieczy zastępczej 

w wysokości 8 900,95 zł. Czworo 

dzieci jest umieszczonych w rodzi-

nach zastępczych spokrewnionych  

i niespokrewnionych-zawodowych

3.7 Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2018 rok 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ciepłowodach na reali-

zacje zadań w ramach działu  

„POMOC SPOŁECZNA”: 

 wydatkował kwotę 881 525,00 zł 

z założonej kwoty 925 237,00 zł 

(wykonał 95% planu), 

 otrzymał 280 513,00 zł z plano-

wanej kwoty 283 033,00 zł 

(99,1%). 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Ciepłowodach na reali-

zacje zadań w ramach działu „RO-

DZINA”: 

 wydatkował kwotę 3 128 367,00 

zł z założonej kwoty 3 139 262,00 

zł (wykonał 99,65% planu), 

 otrzymał 3 333 465,00 zł z plano-

wanej kwoty 3 331 771,00 zł 

(100%), w tym dotacja na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w ra-

mach Rządowego Programu „Ro-

dzina 500+” w kwocie  

1 873 235,00 zł.

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan wykonanie plan wykonanie

pomoc społeczna rodzina

283 033,00 zł 280 513,00 zł

3331 771,00 zł 3333 465,00 zł

925 237,00 zł
881 525,00 zł

3139 262,00 zł
3128 367,00 zł

WYKONANIE PLANU

Dochody wydatki
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3.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na te-
renie Gminy Ciepłowody na 2018 rok 

 

Prowadzenie działań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych  

od alkoholu należy do zadań  

własnych gminy. 

W 2018 roku OPS również reali-

zował Program Profilaktyki i Rozwia-

zywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie na terenie Gminy Ciepłowody, 

który został przyjęty Uchwałą  

Nr 176/XLI/18 Rady Gminy Ciepło-

wody z dnia 28 luty 2018r.  

Program Profilaktyki i Rozwia-

zywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie na terenie Gminy Ciepłowody  

w 2018 roku był realizowany przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w Ciepło-

wodach. Komisja została powołana 

Zarządzeniem Nr 37/18 Wójta Gminy 

Ciepłowody z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w składzie: 2 pracowników OPS, 

Dzielnicowego Rewiru Policji Ciepło-

wody, pedagoga szkolnego, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

W 2018 roku na terenie Gminy 

Ciepłowody w zakresie nadużywania 

alkoholu i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie działały następujące pod-

mioty: 

 Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

 Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, 

 Punkt Konsultacyjny działający 

przy Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, 

 Punkt Interwencji Kryzysowej  

w Ciepłowodach, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

 Gminny Ośrodek Zdrowia, 

 Rewir Dzielnicowych w Ciepłowo-

dach Komendy Powiatowej Policji 

w Ząbkowicach Śląskich. 

Na terenie Gminy Ciepłowody  

w 2018 r. prowadziło sprzedaż napoi 

alkoholowych 11 punktów handlo-

wych (usługowych). Pomimo spadku 

ilości mieszkańców Gminy ilość spo-

żywanego alkoholu w porównaniu  

z latami ubiegłymi kształtuje się tak 

jak w latach ubiegłych. Najbardziej 

zagrożonymi alkoholizmem spośród 

17 sołectw są: Dobrzenice, Ciepło-

wody, Stary Henryków, Wilamowice. 

W 2018 roku odbyło się 9 posie-

dzeń Komisji. Analizując całoroczną 

pracę Komisji, można stwierdzić, że 

zagrożenie nadużywania napojów al-

koholowych to duży problem. W 2018 

roku wysłano zaproszenia na Komisję 

34 osobom. Na spotkanie wstawiło 

się 10 osób, współpracę podjęło tylko 

5 osób. 

Program finansowany był z bu-

dżetu Gminy ze środków, pochodzą-

cych z wpłat za wydane zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych.             

W 2018 roku Komisja posiadała bu-

dżet w kwocie 37 000,00 zł. Komisja 

wykorzystała 31 250,00 zł. Kwota  

została przeznaczona na realizację 

następujących działań:  

 koszty na działania priorytetowe, 

czyli na profilaktykę dzieci i mło-

dzieży, 

 udział w ogólnopolskiej kampanii 

profilaktycznej „Zachowa 

Trzeźwy Umysł”, 

 prowadzenie świetlic środowisko-

wych (pokrycie kosztów zatrud-

nienia nauczycieli w świetlicy), 
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 prowadzenie Punktu Konsulta-

cyjnego, 

 dofinansowanie wyjazdu  

dla dzieci klas II Gimnazjum  

do Zakładu Karnego w Kłodzku 

wraz z pedagogiem szkolnym, 

 opłacenie biegłych sądowych  

w zakresie uzależnienia (psycho-

log, psychiatra) – wydanie opinii 

na potrzeby Sądu – 2 osoby, 

 skierowanie wniosku do Sądu  

o poddanie się przymusowemu 

leczeniu odwykowemu – 3 osoby, 

 szkolenie terenowe na przedsię-

biorców korzystających z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych na terenie Gminy Ciepło-

wody – 9 punktów, 

 szkolenie członków Komisji, 

 dofinansowanie do świadczenia 

usług zdrowotnych (profilaktycz-

nych) dla mieszkańców Gminy 

Ciepłowody korzystającym z tera-

pii w Centrum Terapii Uzależnień 

„SANGO” w Ząbkowicach Ślą-

skich, 

 wypłata diet dla członków GKRPA 

oraz materiały biurowe. 

 zlecenie firmie zewnętrznej prze-

prowadzenie diagnozy proble-

mów społecznych na terenie 

Gminy Ciepłowody.  

W czerwcu 2018 roku została 

opracowana diagnoza problemów 

społecznych na terenie Gminy.  

Problematyka badań obejmowała: 

problem alkoholowy wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców, 

problem narkotykowy, problem niko-

tynowy oraz zjawisko przemocy  

na terenie szkoły i domu. W badaniu 

wzięło udział 258 osób, w tym: z 148 

uczniami została przeprowadzona 

ankieta on-line, z 100 mieszkańcami 

na terenie Gminy Ciepłowody zostały 

przeprowadzone ankiety wypełniane 

osobiście oraz z 10 sprzedawcami. 

Z przeprowadzonego badania 

wynika, iż: 

 wśród mieszkańców  

 20% wykonuje swoje obowiązki  

w pracy pod wpływem alkoholu, 

 5% badanych doświadczyło prze-

mocy, gdzie przeważała przemoc 

psychiczna, 

 dorośli mieszkańcy najczęściej 

spożywają piwo, 

 4% mieszkańców Gminy ma  

za sobą inicjację narkotykową, 

najczęściej sięgają po marihuanę, 

 wśród uczniów: 

 28% uczniów przeszło inicjację 

alkoholową, 

 uczniowie po raz pierwszy sięgają 

po napoje wysokoprocentowe 

najczęściej między 14 a 16 ro-

kiem życia, 

 17% pali papierosy, a 2%  

z nich sięga po nie regularnie, 

 3% respondentów bierze narko-

tyki, które najczęściej pozyskują 

od kolegów lub koleżanek, 

 dzieci i młodzież wskazały,  

że problem przemocy w szkole  

na terenie Gminy jest po-

wszechny 

 24% uczniów nie wie, czym jest 

cyberprzestrzeń. Brak tej wiedzy 

może narażać dzieci i młodzież na 

doświadczenie przemocy w Sieci. 

 wśród sprzedawców: 

 jak wynika z zebranych danych, 

ekspedientom zdarza się sprze-

dawać alkohol osobom nietrzeź-

wym i niepełnoletnim, 

 5 sprzedawców nie ma wiedzy,  

w jakich sytuacjach zabrania się 

sprzedaży alkoholu mimo dekla-

racji znajomości ustawy o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łania alkoholizmowi. 
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3.9 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, art. 10 ust. 

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

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii Rada Gminy podjęła 

uchwałę Nr 175/XLI/18 z dnia  

28 luty 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziała-

nia Narkomanii na rok 2018. 

Przeciwdziałanie narkomanii należy 

do zadań własnych Gminy. 

Program był realizowany przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych przy współ-

pracy pedagoga szkolnego, nauczy-

cieli, wychowawców świetlic środowi-

skowych działających na terenie 

Gminy.

 

3.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Ciepłowody w 2018 roku 

Na podstawie przepisu art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt do kompetencji 

Rady Gminy Ciepłowody należało 

uchwalenie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na te-

renie Gminy Ciepłowody w roku 

2018. Program został przyjęty 

uchwałą Nr 183/XLI/18 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 28 lutego 2018 r. 

Realizatorami Programu są: 

 Wójt Gminy Ciepłowody, 

 Organizacje pozarządowe 

Program w 2018 roku był realizo-

wany wspólnie z Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Zwierząt „AZYL” Schroni-

sko dla zwierząt w Dzierżoniowie (ul. 

Brzegowa 151), Gabinetem Wetery-

naryjnym „DAMAR” Dariusz Marcin-

ków (ul. Daleka 21, 57-200 Ząbko-

wice Śląskie), gospodarstwem rolnym 

Pani Zdzisławy Piątek położonym  

w Czesławicach (Czesławice 20,  

57-210 Henryków.

 

3.11 Biblioteka 

Na terenie Gminy w 2018 roku 

funkcjonowały 2 biblioteki: Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka 

Szkolna ZSP w Ciepłowodach.  

W 2018 roku w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Ciepłowodach pra-

cowały 2 osoby: bibliotekarz (na pod-

stawie umowy o pracę – pełen etat)  

i księgowa (na podstawie umowy zle-

cenie). 

Księgozbiór Biblioteki Gminnej  

na dzień 31.12.2018 roku wynosił 

19907 woluminów.  

W 2018 roku księgozbiór po-

większył się o 794 wol. na kwotę 

16 567,30 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Ciepłowodach w okresie  

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

uzyskała przychody w kwocie 89 

298,32 zł i poniosła koszty na bieżącą 

działalność statutową w wysokości 

69 349,03 zł. 
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Struktura przychodów w 2018 r.: 

 

Wyszczególnienie  Kwota % 

Dotacja Gminy Ciepłowody 54 060,00 zł 60,54% 

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury 7 000,00 zł 7,84% 

Inne (sprzedaż książek)  700,00 zł 0,78% 

Środki na początek roku 27 538,32 zł 30,84% 

 

W 2018 roku Biblioteki zorganizowały ponad 40 wydarzeń, w tym m.in.: 

 

"Tydzień z Kotem w butach" 

W czasie „Tygodnia z Kotem w butach” 

można było wziąć udział w dwóch konkur-

sach. Pierwszym był konkurs plastyczny pt. 

„Mój przyjaciel kot”, drugi zaś był testem 

wiedzy pt., „Co wiesz o kotach?”. W sumie  

w obu konkursach wzięło udział 47 osób. 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty pt. „100 lat codzienności  

Polski” 

Był to projekt edukacyjno-animacyjny przy-

gotowany przez Fundację Szkoła z Klasą. 

W jego ramach uczestnicy mieli za zadanie 

napisać pocztówki do anonimowego od-

biorcy. W warsztatach wzięło udział 35 osób. 

 

 

 

 

 

Wakacje w bibliotece 

Przez cały lipiec w bibliotece odbywały się za-

jęcia dla dzieci o różnej tematyce. Przepro-

wadzone zostały również warsztaty kuli-

narne. Dwa razy w tygodniu dzieci bawiły się 

i ćwiczyły na Orliku oraz hali sportowej.                

Na zakończenie zajęć przygotowane zostało 

ognisko dla dzieci. 
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Noc Bibliotek 2018 

Po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna 

oraz Biblioteka Szkolna ZSP w Ciepłowodach 

wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Noc  

Bibliotek”. Hasłem imprezy było „Rzeczpo-

spoczyta”. W „Nocy” wzięli udział uczniowie 

szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

 

 

 

"Z książką na walizkach" 

W 2018 roku w spotkaniu wzięła udział Pani 

Emilia Kiereś – autorka, ilustratorka i tłu-

maczka książek dla dzieci. W spotkaniu 

uczestniczyły dzieci z Samorządowego Przed-

szkola „Bajkowa Kraina” oraz uczniowie 

szkoły podstawowej. Projekt dofinansowany 

przez MKiDN, samorządy województwa dol-

nośląskiego, powiatu wałbrzyskiego i miasta 

Wałbrzycha oraz ze środków dolnośląskich 

samorządowych instytucji kultury. 

 

 

Projekt czytelniczy  

"Z książką o bezpieczeństwie" 

W dniach 19.02-27.02.2018 roku Gminna 

Biblioteka Publiczna wraz z Biblioteką 

Szkolną zorganizowały cykliczną akcję pod 

nazwą „Tydzień z bohaterami bajkowymi”. 

Tym razem tematem zajęć był Psi Patrol.              

Na odwiedzających biblioteki czekały atrak-

cje, w tym: quiz dotyczący bezpieczeństwa 

oraz konkurs plastyczny na ulubioną postać 

z Psiego Patrolu. W quizie wzięło udział  

41 osób, zaś w konkursie plastycznym 17 

osób. 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Ciepłowodach w 2018 roku otrzy-

mała dofinansowanie w wysokości  

7 000,00 zł w ramach Programu  

 

 

 

Wieloletniego "Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 1 – 

Zakup nowości wydawniczych  

do bibliotek publicznych. 
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3.12 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
Gminny Ośrodek Kultury  

i Promocji w Ciepłowodach został 
utworzony w 2010 r., jako samorzą-
dowa instytucja kultury. Misją GO-
KiP jest wspieranie rozwoju gminy 
Ciepłowody poprzez aktywizację 

mieszkańców, rozwijanie partner-
stwa i wymiany kulturalnej w skali 
mikro (z sąsiednimi gminami) i ma-
kro (transgranicznej) oraz skuteczną 
promocję turystycznych walorów  
regionu

 

3.13 Pozyskanie środków zewnętrznych

W dniu 16.04.2018 r. Gminny 
Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepło-

wodach podpisał umowę o dofinanso-
wanie projektu „Historia, tradycje  
i przyroda – dziś wśród turystów jest 
na to moda!” w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacen-
sis. Całkowite wydatki projektu to 21 
341,25 Euro, kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - 18 140,06 Euro 
(85%), a z budżetu Państwa -  
1 067,06 Euro (5%). W ramach pro-
jektu zorganizowano trzy imprezy  
w Gminie Ciepłowody – Noc Kupały  
w dniu 23.06.2018 r., Bieg Szlakiem 
Legend w dniu 06.10.2018 r.  
oraz Przegląd Tradycji i Zwyczajów 
Bożonarodzeniowych w dniu 
09.12.2018 r. oraz wyjazdy na trzy 
imprezy w Borohradku - w dniu 
26.05.2018 r. na imprezę Majowe Po-
południe, w dniu 15.09.2018 r.  
na Pieszy Rajd i w dniu 01.12.2018 r. 
na Święto Rozświecenia Bożonaro-
dzeniowej Choinki. 

W listopadzie 2017r. Gminny 

Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepło-

wodach złożył do LGD Qwsi wniosek 

o dofinansowanie projektu pn.  

„Poprawa stanu infrastruktury kul-

turalnej GOKiP służącej zachowaniu 

dziedzictwa lokalnego poprzez  

remont pomieszczeń połączony z ich 

modernizacją oraz zakup wyposaże-

nia”, w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. W dniu 10.01.2018 r. odbyło 

się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, 

podczas którego dokonano oceny zło-

żonych wniosków. Projekt GOKiP 

zdobył maksymalną liczbę punktów  

i znalazł się na pierwszym miejscu li-

sty rankingowej. W dniu 9.08.2018 r. 

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji 

w Ciepłowodach podpisał umowę  

o dofinansowanie projektu „Poprawa 

stanu infrastruktury Gminnego 

Ośrodka Kultury i Promocji służącej 

zachowaniu dziedzictwa lokalnego 

poprzez remont pomieszczeń połą-

czony z ich modernizacją oraz zakup 

wyposażenia”, w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Całkowite wydatki pro-

jektu opiewają na kwotę blisko 

55 000,00 zł, a kwota dofinansowa-

nia z wyniesie prawie 35 000,00 zł 

(63,63%). W ramach projektu zaku-

pione zostanie wyposażenie do izby 

pamiątek, przeprowadzony zostanie 

remont pracowni edukacyjnych wraz 

z zapleczem sanitarnym połączony  

z ich modernizacją oraz zakupione 

będą trzy namioty ekspresowe, które 

przydadzą się podczas organizacji im-

prez plenerowych. 
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3.14 Realizacja projektu „Fit i eko ważne słowa - naucz się jak 

je stosować 

W okresie od października 

2017r. do marca 2018 r. GOKiP  

realizował projekt pn. „Fit i eko ważne 

słowa - naucz się jak je stosować”. 

Wartość projektu: 31 000 zł. Dofi-

nansowanie: EFRROW w ramach 

PROW 2014-2020. Grant opierał się 

na rozwijaniu postawy prozdrowotnej 

i ekologicznej wśród młodzieży  

z terenu gminy Ciepłowody poprzez 

podniesienie wiedzy z zakresu bezpie-

czeństwa i zdrowego stylu życia, 

a także kształtowanie nawyków  

aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

Obejmował kilka zadań:  

 

 

 

 

 organizację warsztatów: samoob-

rony, zdrowego odżywiania, ekoce-

ramicznych, upcyklingowych  

oraz modelarskich, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 organizację dwóch imprez spor-

towo - rekreacyjnych: Biegu Szla-

kiem Legend Gminy Ciepłowody 

oraz Pikniku Modelarskiego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 organizację konkursu plastycz-

nego, propagującego ekologię                     

i zdrowy tryb życia oraz publikację 

kalendarzy, zawierających nagro-

dzone prace. 
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3.15 Służba zdrowia 

Na terenie Gminy od blisko  

20 lat działa Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepło-

wodach, który jest jednostką organi-

zacyjną Gminy Ciepłowody. Został  

on utworzony na mocy Uchwały Rady 

Gminny Ciepłowody Nr 50/VIII/99  

z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie 

powołania Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Ciepłowodach. Jest wpisany do re-

jestru zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Wojewodę Dol-

nośląskiego oraz zgłoszony do Krajo-

wego rejestru Sądowego. Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach 

działa w oparciu o ustawę o działal-

ności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011 r. oraz obowiązujących rozpo-

rządzeń i Uchwał Rady Gminy Ciepło-

wody. 

 

3.16 Praca Gminnego Ośrodka Zdrowia  

Na dzień 31 grudnia 2018 

roku Zakład Opieki Zdrowotnej  

zatrudniał 4 osoby na podstawie 

umowy o pracę, natomiast umowy 

cywilnoprawne zawarto z 7 osobami, 

w tym 3 umowy z lekarzami. 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej jest zakładem sa-

mofinansującym.  

Podstawowe i główne źródło 

przychodów pochodzi od płatnika,  

jakim jest NFZ na podstawie  

kontraktu podpisanego do końca 

2019 roku. Dodatkowymi przycho-

dami są odpłatne świadczenia od pa-

cjentów, które nie przysługują  

w ramach ubezpieczenia zdrowot-

nego. 

W 2018 roku Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny w Ząbkowi-

cach Śląskich dwukrotnie przepro-

wadził kontrolę obiektu. Nie było nie-

prawidłowości, uwag ani zastrzeżeń.

 

 

3.17 Działalność medyczna w liczbach  

Zgodnie z weryfikacją danych 

przeprowadzoną przez Dolnośląski 

Oddział Wojewódzki NFZ stan zade-

klarowanych pacjentów na dzień  

31 grudnia 2018 roku przedstawiał 

się następująco: 

 do lekarza POZ – 2000 pacjen-

tów, 

 1 050 kobiet i noworodków  

do 42 dnia życia – do położnej, 

 195 osób – do pielęgniarki środo-

wiskowej. 

 

 

3.18 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Na-

rodowego Programu Ochrony Zdro-

wia Psychicznego nakłada na gminy 

obowiązek utworzenia Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. Po-

nadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym do zadań 

własnych Gminy należy zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samo-

rządowej w zakresie ochrony zdrowia. 

W związku z powyższym Rada 

Gminy podjęła uchwałę  
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Nr 224/L/2018 z dnia 16 listopada 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-

nego na lata 2018-2022.  

Gminny Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego został wprowa-

dzony w listopadzie 2018 r. W 2018 

roku nie było jeszcze Zespołu Koordy-

nującego, jednak założone cele były 

już realizowane. Źródła finansowania 

Programu: Narodowy Fundusz Zdro-

wia, Urząd Gminy Ciepłowody, Ośro-

dek Pomocy Społecznej, Powiatowy 

Urząd Pracy, PCPR. 

Program Ochrony Zdrowia Psy-

chicznego powiązany jest z Gminnym 

Programem Profilaktyki Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

terenie Gminy Ciepłowody na 2018 

rok oraz Gminnym Programem  

Narkomanii.
 

3.19 Organizacja pozostałych wydarzeń na terenie Gminy  

Ciepłowody  

W 2018 roku Gmina Ciepło-

wody wraz z jednostkami organiza-

cyjnymi była organizatorem również 

następujących wydarzeń:

 Zabawa karnawałowa dla dzieci, 

 V Halowe zawody modeli  

szybowców, 

 konkurs plastyczny pt.: Kartka 

Wielkanocna, 

 Koncert "Nie mijaj życie me"  

największe przeboje Ireny Jaroc-

kiej, 

 Moje Boisko ORLIK, 

 Dzień Kobiet, 

 IV otwarty turniej szachowy  

o Puchar Wójta Gminy  

Ciepłowody, 

 Konkurs wielkanocny na trady-

cyjną palmę i pisankę, 

 Biesiada wielkanocna, 

 Sportowa Sobota z Celestynem, 

 Warsztaty wakacyjne, 

 konkursy dożynkowe: na najpięk-

niejszy wieniec dożynkowy,  

najpiękniejszy chleb dożynkowy, 

kukłę dożynkową, wyjątkowe 

płody rolne oraz najciekawszy 

wiersz lub przyśpiewkę dożyn-

kową, 

 Dożynki Gminne, 

 Dzień sportu na Orliku, 

 Turniej w piłkę siatkową o Puchar 

Przechodni Wójta Gminy Ciepło-

wody, 

 Konkurs na projekt: Kartki  

świątecznej, 

 Obchody setnej rocznicy odzyska-

nia przez Polskę Niepodległości, 

 Spotkania ze Świętym Mikołajem, 

 Zajęcia wakacyjne. 
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3.20 Realizacja pozostałych projektów  

8 lutego 2018 roku Fundacja 

Orły Sportu przyznała Gminie Ciepło-

wody dofinansowanie na prowadze-

nie zajęć sportowo - rekreacyjnych  

w ramach projektu „Animator – Moje 

Boisko ORLIK”. Projekt był realizo-

wany od 1 marca do 30 listopada 

2018 roku na boisku sportowym 

„Moje boisko Orlik” przy ZSP w Cie-

płowodach i dotyczył organizowania 

i prowadzenia zajęć z zakresu sportu, 

rekreacji, gier i zabaw ruchowych, 

pokazów i konkursów sportowych, 

a także innych form zajęć sportowo-

rekreacyjnych. 

Gmina Ciepłowody, jako jedna 

z 500 gmin w Polsce otrzyma dofinan-

sowanie od Fundacji Orły Sportu  

na zorganizowanie Dnia Sportu  

na Orliku. Orliki zakwalifikowane 

otrzymają sprzęt sportowy niezbędny 

do przeprowadzenia Dnia sportu, 

a także potrzebne materiały promo-

cyjne plakaty i banery. Impreza  

odbyła się 17 czerwca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Ciepłowody otrzymała sprzęt 

informatyczny (FIREWALL CHECK 

POINT oraz komputer PC DELL 

VOSTRO. Wartość pozyskanego 

sprzętu to kwota ok. 10 tys. złotych. 

Gmina otrzymała sprzęt w ramach 

projektu pn. „Razem dla eRozwoju”. 

realizowanego w ramach Priorytetu II 

Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

Działania 2.18 wysokiej jakości 

usługi administracyjne, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-

wój. Urządzenie typu firewall pozwoli 

na zabezpieczenie sieci Urzędu przed 

włamaniami z zewnątrz, a także  

poprawi bezpieczeństwo przechowy-

wanych danych mieszkańców. 
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4 Infrastruktura  

 
4.1  Wstęp 
 

Gmina Ciepłowody aktywnie inwestowała w rozbudowę i powstanie nowej 

infrastruktury w 2018 roku. Oprócz wyznaczonych na te cele środków własnych, 

Gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg 

stanu na 2018 rok: 

 liczba mieszkań komunalnych 

w zasobie Gminy – 8. 

 Gmina w 2018 roku oddała  

do użytku 1 mieszkanie komu-

nalne. 

 liczba kilometrów ścieżek przy-

rodniczych na terenie Gminy Cie-

płowody – 25 km (Szlak Legend). 

 powierzchnia w m² istniejącej  

w gminie infrastruktury sportowej 

otwartej – 13 097 m². 

 powierzchnia w m² istniejących 

obiektów kultury – 1 444 m² (Bi-

blioteka – 114 m², Gminny Ośro-

dek Kultury – 1 330 m²). 

 powierzchnia w m² infrastruktury 

terenów rekreacyjnych - 129 137 

m². 

 liczba zużytych ton kamienia  

na naprawę dróg transportu rol-

nego – 1 500. 

 

Gmina Ciepłowody ze środków 

własnych zakupiła kamień. Jest  

to ważny aspekt w Gminie o charak-

terze typowo rolniczym.  

Gmina nie wydaje decyzji o wa-

runkach zabudowy, ponieważ 100% 

Gminy jest objęte Miejscowym Pla-

nem Zagospodarowania Przestrzen-

nego. Wydawanie wypisów i wyrysów 

w zakresie MPZP odbywa się w dni 

złożenia wniosku. 

Na terenie Gminy Ciepłowody 

wyróżnia się następujące tereny  

rekreacyjne: 

 boiska sportowe – w 16 miejsco-

wościach, 

 place zabaw - w 15 miejscowo-

ściach, 

 altany – wybudowane w 11 sołec-

twach, 

siłownie zewnętrzne – w 3 sołec-

twach. 

 

 

 

4.2  Inwestycje 
 

Wykaz inwestycji zrealizowanych i rozliczonych przez Gminę Ciepłowody w 2018 

roku. 

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048d w Ciepłowodach 

W ramach zawartego z Powiatem Ząbkowickim Porozumienia nr 5/2018  

z dnia 17.07.2018 r. Gmina Ciepłowody partycypowała w kosztach budowy 

chodnika przy drodze powiatowej ul. Dobrzenicka. Wartość zadania 358 

103,98 zł, w tym udział Gminy w wysokości 36 829,00 zł, co stanowi 10%. 

Prace odebrano dnia 19 grudnia 2018 r. przy udziale przedstawiciela Gminy. 
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Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach 

W styczniu 2018 roku w miejscowości Ciepłowody zakończyły się prace zwią-

zane z montażem wiat przystankowych. Realizacja zadania obejmowała  

demontaż starych wiat przystankowych wraz z wykonaniem nowej na-

wierzchni z kostki betonowej oraz montażem trzech nowych wiat przystan-

kowych na kwotę 14 000,00 zł. 

 
 
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach 

Realizacja zadania obejmowała demontaż starej wiaty przystankowej  

wraz z wyłożeniem płyty betonowej oraz montażem nowej wiaty przystanko-

wej. Wartość realizacji zadania wyniosła 11 158,00 zł. 
 

 
Remont drogi gminnej w Ciepłowodach 

W ramach zaplanowanych w budżecie środków zlecono opracowanie doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Ciepłowodach 

zlokalizowanej na działkach 1209, 1211, 1182, 1183. Dla przedsięwzięcia 

pozyskano bezzwrotną pomoc finansową w Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa. Z związku z faktem, iż umowa została zawarta w listopadzie i za-

wierała terminem wykorzystania środków do końca 2018 roku, a czaso-

chłonna jest sama procedura przetargowa w trybie ustawy prawo zamówień 

publicznych zaplanowano realizację zadania w 2019r. i wystąpiono z ponow-

nym wnioskiem o przyznanie dofinansowania. 
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Ciepłowody – droga dojazdowa do gruntów rolnych 

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów  

rolnych miejscowości Ciepłowody tj. ul. Ogrodowa 472,70 mb, ul. Polna 138 

mb. Zadanie objęte po-mocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony, rekultywacji 

i poprawy jakości gruntów rolnych, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego nr XLV/1529/2018 z dnia 22.03.2018 r. Wysokość dofinan-

sowania 128 100 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wyko-

nawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych 

„TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budowa wiaty  

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono najkorzystniejszą 

ofertę Pana Bronisława Sosińskiego zam. Braszowice 38, 7-200 Ząbkowice 

Śląskie. Zgodnie z umową nr OŚRIS.2150.6.2018 z dnia 10.10.2018 r.  

wykonana została wiata garażowa dwustanowiskowa przy Urzędzie Gminy 

w Ciepłowodach. Wartość realizacji zadania wyniosła 9 464,00 zł. 

 

 

 

 

 



 
 

    
                   Raport o stanie gminy | Infrastruktura 
 

 

65 
  

Przebudowa drogi gminnej w Tomicach 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rol-

nych w miejscowości Tomice. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został 

wykonawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziem-

nych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa.  

Długość wykonanego odcinka drogi w Tomicach wy-niosła 300,5 mb. 

Uchwałą nr XLV/1529/2018 z dnia 22.03.2018 r. Z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego otrzymano pomocą finansową w formie dotacji celowej ra-

mach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych 

w kwocie 63 000,00 zł. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach 

W ramach zadania wymieniono ościeżnice oraz dokonano napraw  

dekarskich. 

 

Zakup kosiarki typu traktorek  

W ramach realizacji zadania zakupiono kosiarkę samojezdną wraz  

z przyczepką. Wartość realizacji zadania wyniosła 10 399,00 zł. 
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Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach 

W ramach remontu lokalu wymieniono stolarkę okienną i drzwiowa, wyko-

nano roboty tynkarskie, nowe okładziny ścian i podłóg, wymianę kanalizacji 

sanitarnej i instalacji wody oraz montaż grzejników konwektorowych  

wraz z kuchnią przenośną.  

Wartość przedsięwzięcia: 31 569,00 zł. 

 

Przed remontem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po remoncie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  
z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek  

W ramach zadania w styczniu 2018 roku została opracowana dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części 

budynku szkolnego na żłobek, rozbudowie obiektu o taras w strefie wejścio-

wej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 

2. Na przełomie kwietnia i maja inwestycja uzyskała decyzję o pozwoleniu  

na budowę oraz zapewnienie ze strony Woje-wody Dolnośląskiego o zabez-

pieczeniu 220 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Resor-

towego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2018. Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważ-

niony z uwagi na fakt, iż wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy, 

a cena kolejnej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia. Wykonawcę zadania wyłoniono z końcem sierp-

nia w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczonego. W związku  

z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie ujętych w procedurze 

przetargowej, a mających wpływ na estetykę i parametry eksploatacyjno-

użytkowe obiektu wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania 

zadania na rok 2019, a także zwiększenia środków finansowych zabezpieczo-

nych na przedmiotowe zadanie. Za podjęciem takiej decyzji prze-mawiał też 

fakt, iż nowoutworzone w roku 2019 żłobki będą mogły wnioskować o fun-

dusze unijne na funkcjonowanie w ramach Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Dolnośląskiego 2014-2020 konkurs horyzontalny 8.4.1. Godzenie 

życia zawodowego i prywatnego.  
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Stopień zaawansowania prac na inwestycji umożliwił rozliczenie dotacji  

celowej na utworzenie żłobka pozyskanej w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Ciepłowody dnia 14 

sierpnia 2018 roku podpisała umowę 

na dofinansowanie zadania pn. „Roz-

budowa infrastruktury rekreacyjnej 

w Gminie Ciepłowody poprzez stwo-

rzenie miejsca rekreacji dla miesz-

kańców i turystów." W ramach zada-

nia doposażony zostanie plac zabaw 

w Ciepłowodach o zestaw linowy, 

huśtawkę wahadłową typu "orle 

gniazdo", huśtawkę wahadłową  

podwójną, karuzelę, huśtawkę wa-

gową, bujak kubełkowy oraz bujak 

wahadłowy a także budowę siłowni 

zewnętrznej wyposażonej w orbitrek, 

podciąg nóg, wyciskanie siedząc, 

ławkę do ćwiczeń, prasę nożną oraz 

rowerek. W planie jest też wykonanie 

bezpiecznych nawierzchni, ławek, 

dojść, śmietników oraz grilla  

zewnętrznego. Zadanie współfinanso-

wane będzie ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 
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W 2018 roku Zarząd Wojewódz-

twa Dolnośląskiego udzielił pomocy 

finansowej Gminie Ciepłowody  

na budowę świetlicy wiejskiej w miej-

scowości Muszkowice w ramach ope-

racji typu „Inwestycje w obiekty peł-

niące funkcje kulturalne” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i od-

nowa wsi na obszarach wiejskich” ob-

jętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina 

Ciepłowody znajduje się na 36 pozycji 

listy w zakresie spełnienia warunków 

przyznania pomocy. Kwota dofinan-

sowania 345 594,00 zł. Całkowity 

koszt zadania 543 131,16 zł. Budowa 

świetlicy o powierzchni całkowitej 

97,70 m2. Termin realizacji zadania 

przewidziany na lata 2018-2019. 

 

4.3 Remont zabytków w 2018 roku  
 

Gmina Ciepłowody przekazała środki 

własne na remont zabytków. Wyko-

nano następujące zadania:  

 zakup płytek granitowych  

na posadzkę w kościele parafial-

nym w Dobrzenicach – dotacja  

z budżetu Gminy w kwocie  

10 000,00 zł 

 remont kościoła parafialnego  

w Ciepłowodach – dotacja                      

z budżetu Gminy w kwocie                   

14 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 remont zadaszeń dwóch wejść do 

Kościoła Filialnego pw. Św. Mar-

cina w Starym Henrykowie – dota-

cja z budżetu Gminy w kwocie  

5 000,00 zł 

 malowanie elewacji zewnętrznej 

Kaplicy w Muszkowicach – dota-

cja z budżetu Gminy w kwocie  

5 000,00 zł.  
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Ochrona środowiska 
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5 Ochrona środowiska 
 
5.1 Wstęp 

 

Działania z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Ciepłowody  

w 2018 roku realizowane były zgodnie z Programem ochrony środowiska Gminy 

Ciepłowody. 

 

Najważniejsze dane liczbowe wg stanu na 2018 rok: 
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Zadania z zakresu odbioru  

odpadów komunalnych w Gminie 

Ciepłowody realizuje podmiot  

zewnętrzny – Związek Międzygminny 

Ślęza-Oława. Gmina Ciepłowody  

nie posiada przychodów z tego tytułu. 

 

 

5.2 Wydatki Gospodarka wodno-ściekowa  
 

Na terenie Gminy Ciepłowody 

znajdują się 4 ujęcia wody: Dobrze-

nice, stary Henryków, Piotrowice Pol-

skie oraz Muszkowice. Każde ujęcie 

jest dodatkowo wyposażone w stud-

nie awaryjną. Dla mieszkańców so-

łectwa Czesławice woda kupowana 

jest od ZWiK, a dla sołectw Tomice, 

Koźmice oraz Karczowice od Przedsię-

biorstwa Wod-Kan „Delfin” z Ząbko-

wic Śląskich.
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W 2018 roku z ujęć pobrano łącznie  

82 106 m3 wody, z czego na poszczególnych ujęciach: 

Dobrzenice – 60 810 m3, 

Stary Henryków – 8 437 m3, 

Piotrowice Polskie – 7 340 m3, 

Muszkowice - 5 519 m3. 

 

Łączna ilość ścieków bytowych 

odprowadzonych na gminne oczysz-

czalnie ścieków w 2018 roku wynio-

sła 17 216,8 m3, z czego na poszcze-

gólne oczyszczalnie ścieków: 

 Koźmice – 6 073,8 m3, 

 Piotrowice Polskie – 5 096 m3, 

 Kobyla Głowa – 2 338 m3, 

 Karczowice – 836,6 m3, 

 Ciepłowody, ul. Spokojna – 662 m3, 

 Ciepłowody, ul. Ząbkowicka –  

2 076 m3, 

 Ciepłowody, ul. Boczna – 135 m3. 

 

5.3 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach  
 

Zakład Budżetowy – Zakład  

Wodociągów i Kanalizacji w Ciepło-

wodach jest jednostką organizacyjną 

Gminy Ciepłowody i działa na pod-

stawie: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         

o samorządzie gminnym, 

 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, 

 uchwały Nr 35/VI/2003 Rady 

Gminy Ciepłowody z dnia  

30 kwietnia 2003 r. w sprawie 

utworzenia komunalnego za-

kładu budżetowego zmienionej 

uchwałą Nr 134/XXV/2005 z 

dnia  

30 marca 2005 r., uchwałą  

Nr 204/XL/2006 z dnia 24 paź-

dziernika 2006 r. oraz uchwałą 

|Nr 14/II/2006 z dnia 28 listo-

pada 2006 r. 

 

Na dzień 31.12.2018 r. w Zakła-

dzie było zatrudnionych 6 osób  

na podstawie umowy o pracę.                     

W czerwcu 2018 r. w wyniku przepro-

wadzonego konkursu na stanowisko  

 

urzędnicze została zatrudniona księ-

gowa (1/2 etatu) i pracownik ds. ad-

ministracyjno-kancelaryjnych (1/2 

etatu). W ten sposób po upływie  

17 miesięcy nastąpiła pełna etatyza-

cja w ZWiK, stosownie do postano-

wień regulaminu organizacyjnego. 

W okresie od 12 czerwca  

do 17 października 2018 r. staż pracy 

w Zakładzie w ramach całkowitego  

finansowania ze środków Powiato-

wego. 

Zakład współpracuje również  

z osobami na podstawie umów cywil-

noprawnych, które zajmują się m.in. 

obsługą informatyczną ZWiK,  

obsługą w zakresie BHP oraz inspek-

torem ochrony danych osobowych,  

co wynika z wejścia w czerwcu 2018r. 

unijnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

Zakład jest również podmiotem, 

w którym osoby skazane wyrokiem 

Sądu, odbywają nieodpłatne, kontro-

lowane prace na cele społeczne.                 

W 2018 roku do odpracowania godzin 

w Zakładzie skierowanych zostało  

12 osób. Łącznie wszyscy przepraco-

wali 951 godzin, wykonując prace 

społecznie użyteczne. 
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W 2018 roku zaplanowano 

przychody o łącznej kwocie 579 

111,13 zł, zrealizowano w łącznej 

kwocie 592 694,58 zł tj. 102,35% 

planu. Koszty wyniosły 599 332,81. 

Wynik finansowy Zakładu  

za 2018 rok wyniósł: minus  

7 072,14 zł. Strata jest finansowania 

przez zakład własny ze środków wła-

snych. 

Stan środków na dzień 

31.12.2018 r. wyniósł 56 057,12 zł. 

 

 

 

 

5.4 Inwestycje z zakresu ochrony środowiska  
 
Wykaz zrealizowanych i rozliczonych inwestycji z zakresu ochrony środowiska  
w 2018 roku. 
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

W roku budżetowym 2018 zawnioskowano o udzielenie i rozliczono 2 dotacje 

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wysokości  

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

nansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z założe-

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

28 czerwca 2017 roku. 
 

Zakup samochodu służbowego dla zakładu wodociągów i kanalizacji 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zakupiono nowy samo-

chód dostawczy w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Ciepłowodach. Samo-chód PEUGEOT BOXER L2S 335 posiada skrzynię 

o ładowności 1000 kg. Został on za-kupiony za kwotę 102 060,00 zł,  

w tym 77 365,00 zł ze środków własnych Gminy. 
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Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie Gminy Ciepłowody 

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę JP Group Sp. z o.o. 

na przeprowadzenie pełnej procedury pełnej procedury pozyskania środków 

z UE na projekt pt. „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła 

energii – zwalczanie emisji kominowej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W grudniu 

2018 roku firma wykonała I etap zleconych prac, tj. spotkanie z mieszkań-

cami, opracowanie ankiety autorskiej, analiza ankiet przesłanych przez 

mieszkańców, wykonanie obliczeń autorskich do wniosku o dofinansowanie. 
 

Inwestycja w Muszkowicach pn. „modernizacja sieci wodociągowej 
w miejscowości Muszkowice” 

W 2018 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 17.343,47 zł. Zakończenie 

zadania planuje się w 2019 roku. 
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6 Bezpieczeństwo Publiczne 
 
6.1 Wstęp.
     

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,  

należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

6.2 Ochotnicza Straż Pożarna  
 

Na terenie gminy Ciepłowody 

funkcjonują 2 Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej: 

 Ochotnicza Straż Pożarna           

w Ciepłowodach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna               

w Dobrzenicach. 

Jednostki liczą łącznie 83 członków, 

w tym 54 w OSP Ciepłowody  

i 29 w OSP Dobrzenice. 

OSP Ciepłowody jest wpisana 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

Na 1 303 pożary w powiecie 

ząbkowickim na terenie Gminy  

Ciepłowody wystąpiło 48 pożarów. 

OSP Ciepłowody brała udział  

we wszystkich 48 akcjach ratowni-

czych, a OSP Dobrzenice  

w 13 akcjach.

W 2018 roku Gmina Ciepłowody dla jednostek OSP pozyskała następujące 

środki zewnętrzne: 

 

wsparta jednostka OSP Pozyskana kwota źródło pozyskanych  

środków 

OSP Ciepłowody 5 000,00 zł Urząd Marszałkowski  

Województwa Dolnośląskiego 

OSP Ciepłowody 6 675,00 zł Ministerstwo Sprawiedliwości 

OSP Dobrzenice 6 475,00 zł Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę  

86 365,00 zł, wydano 84 438,00 zł – 98%, w tym:  

 

 ekwiwalent pieniężny dla człon-

ków OSP za udział w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych oraz szko-

leniach pożarniczych naliczany 

na podstawie Uchwały  

nr 93/XXI/16 Rady Gminy z dnia 

7 lipca 2016 r. 14 895,00 zł, 

 

 konserwacja aparatów powietrz-

nych i masek, naprawa bramy ga-

rażowej OSP Dobrzenice, naprawa 

samochodów i sprzętu  

strażackiego 9 631,00 zł. 
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6.3 Policja  
 

W 2018 roku na terenie Gminy 

Ciepłowody dyżurowało dwóch dziel-

nicowych: 

 asp. sztab. Rafał Smela  

tel.: 797 306 479, 

 asp. sztab. Jarosław Kępka  

tel.: 513 922 815, 

którzy przyjmowali interesantów  

w każdy wtorek od godz. 9.00  

do 12.00 przy pl. Mickiewicza 2  

w Ciepłowodach. 

 

Rejony służbowe dzielnicowych, działających na terenie Gminy Ciepłowody. 

 

6.4 Zdarzenia w 2018 roku 
 

Art. 178a §1KK kierujący pojazdami mechanicznymi 4 

Włamania 5 

Kradzieże 3 

Wypadki drogowe 2 

Zniszczenia mienia 0 

Uszkodzenie ciała 0 

Razem 14 

 

 

Stwierdzone wykroczenia drogowe (liczba nałożonych Mandatów Karnych 

Kredytowanych): 211 

 

 

Postępowania o wykroczenie na terenie gminy 

43 

MKK WN ODST 

1 12 30 

 

 

 

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

Nr rejonu  

pozamiejskiego 
9 20 

Skład rejonu 

Ciepłowody:  

ul. Ząbkowicka, Kolejowa, 

Ogrodowa, Polna,  

Dobrzenicka, Szkolna, 

Boczna, Osiedle, Sportowa, 

pl. Mickiewicza, Stawowa, 

miejscowości: Karczowice, 

Kobyla Głowa, Koźmice,  

Tomice 

Baldwinowice, Brochocim, 

Cienkowice, Czesławice,  

Dobrzenice, Jakubów,  

Janówka, Muszkowice,  

Piotrowice Polskie,  

Stary Henryków, Targowice, 

Wilamowice 
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Kierujący po użyciu alkoholu 

87§ 1A - kierujący w stanie nietrzeźwości rowerem 9 

87 § 2 - kierujący po użyciu alkoholu pojazdem mechanicznym 2 

87 § 1 - kierujący po użyciu alkoholu pojazdem innym niż me-

chanicznym 

0 

 

 

Wypadki, kolizje i zdarzenia drogowe na terenie Gminy Ciepłowody 

34 

Wypadki kolizje inne zdarzenia drogowe 

2 16 16 

 

Procedura Niebieskiej Karty prowadzona przez dzielnicowych 8 

Ilość sporządzonych Niebieskich Kart podczas  

interwencji Policji 

9 

Liczba odnotowanych interwencji Policji 270 

 

 

6.5 Inwestycje  
 

Wykonanie zastępczego źródła 

zasilania elektrycznego. 

W celu realizacji zadania zostało  

zawarte porozumienie z Powiatem 

Ząbkowickim na przekazanie dotacji 

w kwocie 5 000,00 zł, która stanowiła 

7,46% ogólnych kosztów realizacji  

zadania. W finansowaniu zadania 

brały udział wszystkie gminy z Po-

wiatu Ząbkowickiego. Zautomatyzo-

wane zastępcze źródło zasilania elek-

trycznego dla Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej w Ząbkowicach  

Śląskich zostało wykonane w grud-

niu 2018r.

 

 

6.6 Ciekawostki  

 

Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych w Warszawie przekazało nieod-

płatnie Gminie Ciepłowody samo-

chód marki Volkswagen Passat B6 

2.0 TDI na potrzeby Urzędu Gminy. 

VW Passat jest z 2006 roku z przebie-

giem 120 tys. km. Przed wyjazdem 

powrotnym w samochodzie został wy-

konany przegląd techniczny, który 

potwierdził dobrą sprawność auta. 

Wójt Gminy osobiście odebrał pojazd 

w siedzibie ministerstwa w dniu  

6 grudnia 2018 r. Samochód jest 

w dobrym stanie technicznym. 
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7. Fundusze Sołeckie  
 

7.1 Wstęp  
 

Fundusz sołecki stanowią 

środki wyodrębnione z budżetu 

gminy (na podstawie ustawy  

21 lutego 2014 r. o funduszu sołec-

kim), zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie  

życia mieszkańców. Warunkiem 

przyznania w danym roku budżeto-

wym środków z funduszu sołeckiego 

(zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu 

sołeckim) jest złożenie do wójta (bur-

mistrza, prezydenta miasta) przez  

sołectwo wniosku (do 30 września 

roku poprzedzającego rok budżetowy, 

którego wniosek dotyczy). Wniosek 

taki musi zostać uchwalony przez  

zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, 

rady sołeckiej lub co najmniej  

15 pełnoletnich mieszkańców sołec-

twa.

 

 

7.2 Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2018 rok  
 

Lp. Sołectwo 

Środki  

funduszu  

przypadające 

na sołectwo 

Nazwa zadania 

Wydatki  

w ramach  

funduszu  

sołeckiego 

wykorzy-

stano 

Kwota  

niewykorzy-

stana 

1. Baldwinowice 10 898,63 zł 

Wykonanie  

podłoża z kostki  

betonowej przy 

świetlicy 

10 898,63 zł 10 898,63 zł - zł 

Razem: 10 898,63 zł 10 898,63 zł - zł 

2. Brochocin 10 270,57 zł 

Doposażenie 

placu zabaw 
9 000,00 zł 9 000,00 zł - zł 

Remont  

zabytkowego  

kościoła  

parafialnego  

w Dobrzenicach 

1 000,00 zł 1 000,00 zł - zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
270,57 zł 262,43 zł 8,14 zł 

Razem: 10 270,57 zł 10 262,43 zł 8,14 zł 

3. Cienkowice 10 603,07 zł 

Remont  

świetlicy 
5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł 

Doposażenie 

świetlicy  

wiejskiej 

1 803,07 zł 1 786,96 zł 16,11 zł 

Utrzymanie  

zieleni 
1 200,00 zł 1 195,76 zł 4,24 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 500,00 zł 1 484,79 zł 15,21 zł 
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Doposażenie 

placu zabaw 
1 100,00 zł 1 100,00 zł - zł 

Razem: 10 603,07 zł 10 567,51 zł 35,56 zł 

4. Ciepłowody 36 944,50 zł 

Doposażenie sali  

widowiskowej 
23 644,50 zł 22 738,94 zł 905,56 zł 

Remont OSP 2 800,00 zł 2 779,72 zł 20,28 zł 

Doposażenie 

szatni (boisko 

sportowe) 

3 000,00 zł 2 999,99 zł 0,01 zł 

Doposażenie 

KGW 
4 000,00 zł 3 999,00 zł 1,00 zł 

Imprezy okolicz-

nościowe (dzień 

dziecka) 

1 500,00 zł 1 499,98 zł 0,02 zł 

Zakup sprzętu 

pożarniczego 
2 000,00 zł 2 000,00 zł - zł 

Razem: 36 944,50 zł 36 017,63 zł 926,87 zł 

5. Czesławice 9 346,96 zł 

Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
4 940,00 zł 4 926,77 zł 13,23 zł 

Utrzymanie  

zieleni 
2 906,96 zł 2 905,60 zł 1,36 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 500,00 zł 1 485,88 zł 14,12 zł 

Razem: 9 346,96 zł 9 318,25 zł 28,71 zł 

6. Dobrzenice 15 775,30 zł 

Utwardzenie pod-

łoża z kostki be-

tonowej pod  

altanę wraz  

z doposażeniem 

5 700,00 zł 5 700,00 zł - zł 

Zakup tablicy  

informacyjnej 
1 000,00 zł 874,53 zł 125,47 zł 

Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
2 300,00 zł 2 300,00 zł - zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 625,30 zł 1 625,30 zł - zł 

Zakup umundu-

rowania dla OSP 

Dobrzenice 

2 000,00 zł 2 000,00 zł - zł 

Remont zabytko-

wego kościoła  

parafialnego  

w Dobrzenicach 

2 500,00 zł 2 500,00 zł - zł 

Utrzymanie  

zieleni 
650,00 zł 649,19 zł 0,81 zł 
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Razem: 15 775,30 zł 15 649,02 zł 126,28 zł 

7. Jakubów 9 531,68 zł 

Remont zabytko-

wego kościoła pa-

rafialnego  

w Dobrzenicach 

7 871,68 zł 7 871,68 zł - zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 400,00 zł 949,83 zł 450,17 zł 

Utrzymanie  

zieleni 
260,00 zł 243,04 zł 16,96 zł 

Razem: 9 531,68 zł 9 064,55 zł 467,13 zł 

8. Janówka 11 674,46 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 000,00 zł 1 000,00 zł - zł 

Utrzymanie  

zieleni 
674,46 zł 669,94 zł 4,52 zł 

Zakup tablicy  

informacyjnej 
2 500,00 zł 2 220,00 zł 280,00 zł 

Remont  

przepustu 
6 328,07 zł 6 328,07 zł - zł 

Konserwacja 

placu zabaw 
1 171,93 zł 1 169,14 zł 2,79 zł 

Razem: 11 674,46 zł 11 387,15 zł 287,31 zł 

9. Karczowice 9 051,40 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
500,00 zł 249,15 zł 250,85 zł 

Zakup wiaty 

przystankowej 
8 551,40 zł 8 551,40 zł - zł 

Razem: 9 051,40 zł 8 800,55 zł 250,85 zł 

10. 
Kobyla  

Głowa 
11 711,41 zł 

Utrzymanie  

zieleni 
500,00 zł 495,09 zł 4,91 zł 

Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
500,00 zł 496,81 zł 3,19 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 511,41 zł 1 506,32 zł 5,09 zł 

Remont świetlicy  

wiejskiej 
9 200,00 zł 9 200,00 zł - zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
11 711,41 zł 11 698,22 zł 13,19 zł 

11. Koźmice 12 265,57 zł 

Utworzenie  

boiska 
11 265,57 zł 9 200,00 zł 2 065,57 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 000,00 zł 996,32 zł 3,68 zł 

Razem: 12 265,57 zł 10 196,32 zł 2 069,25 zł 
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12. Muszkowice 14 962,52 zł 

Doposażenie  

siłowni zewn. 
2 500,00 zł 2 091,00 zł 409,00 zł 

Budowa drogi  

nr 213 
8 962,52 zł 4 631,15 zł 4 331,37 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
3 500,00 zł 3 414,47 zł 85,53 zł 

Razem: 14 962,52 zł 10 136,62 zł 4 825,90 zł 

13. 
Piotrowice 

Polskie 
12 339,46 zł 

Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
10 800,00 zł 10 799,65 zł 0,35 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 539,46 zł 1 539,34 zł 0,12 zł 

Razem: 12 339,46 zł 12 338,99 zł 0,47 zł 

14. 
Stary  

Henryków 
18 878,64 zł 

Remont  

świetlicy wiejskiej 
17 500,00 zł 16 124,24 zł 1 375,76 zł 

Utrzymanie  

zieleni 
378,64 zł - zł 378,64 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
1 000,00 zł 999,60 zł 0,40 zł 

Razem: 18 878,64 zł 17 123,84 zł 1 754,80 zł 

15. Targowica 13 521,69 zł 

Utrzymanie  

zieleni 
800,00 zł 584,55 zł 215,45 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
600,00 zł 590,07 zł 9,93 zł 

Remont  

świetlicy wiejskiej 
9 121,69 zł 9 121,69 zł - zł 

Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
3 000,00 zł 2 999,48 zł 0,52 zł 

Imprezy okolicz-

nościowe 
13 521,69 zł 13 295,79 zł 225,90 zł 

16. Tomice 9 975,02 zł 

Wykonanie placu 

zabaw 
9 975,02 zł 9 975,02 zł - zł 

Razem: 9 975,02 zł 9 975,02 zł - zł 

17. Wilamowice 12 117,80 zł 

Doposażenie 

świetlicy  

wiejskiej 

1 000,00 zł 985,43 zł 14,57 zł 

Imprezy  

okolicznościowe 
11 117,80 zł 10 880,15 zł 237,65 zł 

Razem: 12 117,80 zł 11 865,58 zł 252,22 zł 

Razem: 229 868,68 zł  
229 868,68 

zł 

218 596,10 

zł 
11 272,58 zł 
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7.3 Inwestycje 
W ramach funduszu w 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje. 

 

Remont świetlicy w starym Henrykowie 

Wykonano remont toalet oraz przedsionka. 

Remont świetlicy w Targowicy 

Wykonano prace związane z malowaniem sali oraz dociepleniem w pasie  

dolnym wiązarów dachu świetlicy. 

Remont świetlicy w Wilamowicach 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zada-

nia – firmę BUD-OKA Katarzyna Olszyńska. Prace objęte umową zostały  

odebrane protokołem z dnia 29 maja 2018 r. W ramach remontu wykonano 

m.in. malowanie sali oraz zaplecza kuchennego, licowano płytkami ściany 

pomieszczenia pomocniczego. 

 

Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach 

Na realizację zadania przeznaczone zostały środki funduszu sołeckiego                  

w kwocie 10 899,00 zł przy dofinansowaniu z budżetu w kwocie 33 466,00 

zł. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawcą zadania  

została firma KRIBUD Ryszard Zapała. Wykonaną nawierzchnię z kostki  

betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej odebrano 

końcem listopada. 

Przed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Po: 
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Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyla 

Głowa 

W 2018 roku rozpoczęły się prace związanie remontem elewacji zewnętrznej 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyla Głowa. 

 

 



 

Załącznik nr 1 
do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  
Uzyskana wartość danego wskaźnika  

ze  „Strategii Rozwoju Gminy Ciepłowody  
na lata 2015 – 2020” w 2018 roku 

 
 

91 
  

 

Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R] 
Wartość wskaź-

nika 

Obszar strategiczny: Środowisko i zasoby 

Liczba zrealizowanych wydarzeń/ projektów z zakresu tury-

styki aktywnej [R] 
1 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury tury-

styki [R] 
114 

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w zakre-

sie dziedzictwa kulturowego i kultury [P] 
1 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w za-

kresie dziedzictwa kulturowego i kultury [R] 
50 

Obszar strategiczny: wysoka jakość infrastruktury i usług 

Liczba zrealizowanych projektów ochrony zdrowia, w tym pro-

filaktyki, promocji i edukacji w zdrowiu [P] 
4 

Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych projektach 

ochrony zdrowia [R] 
50 

Liczba dzieci uczestniczących w zrealizowanych projektach 

ochrony zdrowia [R] 
21 

Liczba personelu medycznego uczestniczącego w zrealizowa-

nych projektach ochrony zdrowia [R] 
4 

Obszar strategiczny: Aktywność, współpraca, promocja 

Liczba projektów partnerskich zrealizowanych z udziałem or-

ganizacji pożytku publicznego [P] 
2 

Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych [P] 1 

Liczba wdrożonych narzędzi promocji [P] 4 

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



 

Załącznik nr 2 
do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  

– Rejestr uchwał Rady Gminy w 2018 roku 
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Lp. 
uchwała  

(numer oraz dzień) 
przedmiot uchwały 

stan  

wykonania  

(podać: 

uchwała  

wykonana/  

w trakcie  

wykonywania)  

podmiot  

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1. 

Uchwała  

nr 171/XL/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

24 stycznia 2018r. 

w sprawie przyznania dotacji          

na prace konserwatorskie,  

restauratorskie i roboty  

budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru  

zabytków na terenie Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

2. 

Uchwała  

nr 172/XL/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia 

24 stycznia 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały 

Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 6 czerwca 2017r.  

w sprawie szczegółowych  
warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi  

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze  

z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi oraz szczegółowe 

warunki częściowego  

lub całkowitego zwolnienia 

od opłat jak również tryb  
ich pobierania 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

- realizacja 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Ciepłowodach 

3. 

Uchwała  

nr 173/XL/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody 

z dnia  

24 stycznia 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów  

i Planowania 

4. 

Uchwała  
nr 174/XL/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

24 stycznia 2018r. 

w sprawie ustaleni wysoko-
ści stawek jednostkowych 

dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego Zakładu 

Wodociągów  

i Kanalizacji w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów  

i Planowania 

5. 

Uchwała  

nr 175/XLI/18 
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Przeciwdzia-

łania Narkomanii na rok 

2018. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizacja  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ciepłowodach 

6. 

Uchwała  

nr 176/XLI/18 
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie przyjęcia Gmin-

nego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie  

na terenie Gminy Ciepło-

wody na 2018 r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 
- realizacja  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ciepłowodach 
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7. 

Uchwała  

nr 177/XLI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie ustalenia wysoko-

ści ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków ochotniczych 

straży pożarnych za udział  
w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

8. 

Uchwała 

178/XLI/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
28 lutego 2018r. 

w sprawie organizacji  

wspólnej obsługi prawnej 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

9. 

Uchwała  

nr 179/XLI/18 

Rady Gminy 

Ciepłowody 
z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały 
określającej zasady udziela-

nia i rozmiaru zniżek obo-

wiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nau-

czycieli zajmujących stano-
wiska kierownicze w Zespole 

Szkół Samorządowych  

w Ciepłowodach oraz ustale-

nia tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin za-

jęć nauczyciel realizujących 
w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla sta-

nowisk o różnym tygodnio-

wym obowiązkowym wymia-

rze godzin oraz ustalenia ty-
godniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć peda-

gogów, psychologów,  

logopedów 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

10. 

Uchwała  

nr 180/XLI/18 

Rady Gminy 
Ciepłowody 

z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018r. 

w trakcie  
wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Finansów  

i Planowania 

11. 

Uchwała  

nr 181/XLI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie utworzenia  

wydzielonego rachunku  

dochodów gromadzonych 
przez samorządowe jed-

nostki budżetowe prowa-

dzące działalność oświatową 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

12. 

Uchwała  

nr 182/XLI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie diet dla przewod-

niczących organu wykonaw-

czego jednostek pomocni-
czych Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 
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13. 

Uchwała  

nr 183/XLI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie wprowadzenia 

"Programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 

Ciepłowody w 2018 roku". 

WYKONANA 

Wójt Gminy  

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Ochrony Śro-
dowiska, Rolnic-

twa i Infrastruk-

tury Społecznej 

14. 

Uchwała  
nr 184/XLI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 lutego 2018r. 

w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej zadania  

w zakresie kontroli 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Komisji  

Rewizyjnej 

15. 

Uchwała  
nr 185/XLII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 marca 2018r. 

w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych 

ze środków budżetu gminy 

Ciepłowody pochodzących  
z Wojewódzkiego gminy  

Ciepłowody pochodzących  

z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

na dofinansowanie przedsię-
wzięć służących ochronie  

powietrza 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

16. 

Uchwała  

nr 186/XLII/18  

Rady Gminy 

Ciepłowody  

z dnia  
28 marca 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów    
i Planowania 

17. 

Uchwała  

nr 187/XLII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 marca 2018r. 

w sprawie przyjęcia Gmin-

nego Programu Profilaktyki 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na terenie Gminy 

Ciepłowody na 2018r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizacja  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ciepłowodach 

18. 

Uchwała  
nr 188/XLII/18 

Rady Gminy 

Ciepłowody  

z dnia  

28 marca 2018r. 

w sprawie podziału Gminy 
Ciepłowody na okręgi wybor-

cze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby  

radnych wybieranych  

w każdym okręgu 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

19. 

Uchwała  

nr 189/XLII/18 
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 marca 2018r. 

w sprawie podziału Gminy 

Ciepłowody na stałe obwody 
głosowania, ustalenia  

ich numerów i granic  

oraz siedzib obwodowych  

komisji wyborczych 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

20. 

Uchwała  

nr 190/XLIII/18 

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

27 kwietnia 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje Refe-

rat Finansów      

i Planowania 
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21. 

Uchwała  

nr 191/XLIII/18 

Rady Gminy 

Ciepłowody  
z dnia  

27 kwietnia 2018r. 

w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania i wysokości 

diet dla przewodniczącego 

organu wykonawczego  
jednostek pomocniczych 

Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 
Wójt Gminy  

Ciepłowody 

22. 

Uchwała  

nr 192/XLIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
27 kwietnia 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie poboru podatku 

rolnego od nieruchomości,  

leśnego w drodze inkasa 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów        

 i Planowania 

23. 

Uchwała 
 nr 193/XLIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

27 kwietnia 2018r. 

w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego  

w obrębie miejscowości  

Jakubów 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

24. 

Uchwała  

nr 194/XLIV/18 
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 maja 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 
WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów  

 i Planowania 

25. 

Uchwała  

nr 195/XLIV/18 
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 

28 maja 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie wprowadzenia 
"Programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Ciepłowody w 2018r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Ochrony Śro-

dowiska, Rol-

nictw i Infra-

struktury Spo-

łecznej 

26. 

Uchwała  
nr 196/XLIV/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 maja 2018r. 

w sprawie zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania  

finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej  

w Ciepłowodach za 2017r. 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

27. 

Uchwała  

nr 197/XLIV/18 
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 maja 2018r. 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania fi-
nansowego SP ZOZ Gmin-

nego Ośrodka Zdrowia w 

Ciepłowodach za rok 2017. 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

28. 

Uchwała  

nr 198/XLIV/18 

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

28 maja 2018r. 

w sprawie przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających 
Sołtysa sołectwa Stary  

Henryków 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

29. 

Uchwała  

nr 199/XLV/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

25 czerwca 2018r. 

w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 
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30. 

Uchwała  

nr 200/XLV/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

25 czerwca 2018r. 

w sprawie udzielenia  

Wójtowi Gminy absoluto-

rium z tytułu wykonania  
budżetu za 2017r. 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

31. 

Uchwała  

nr 201/XLV/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
25 czerwca 2018r. 

w sprawie udzielenia  

wynagrodzenia Wójta Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Ciepłowody. 

32. 

Uchwała  
nr 202/XLV/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 czerwca 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów  

i Planowania 

33. 

Uchwała  

nr 203/XLV/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 czerwca 2018r. 

w sprawie udzielenia  

pomocy finansowej  

Powiatowi Ząbkowickiemu 

WYKONANA 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów 

 i Planowania 

34. 

Uchwała  

nr 204/XLV/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 czerwca 2018r. 

w sprawie dopłat do taryf  

za dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków 
oraz udzielenia dotacji  

przedmiotowej dla Zakładu  

Wodociągów i Kanalizacji  

w Ciepłowodach 

 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje Za-

kład Wodociągów  

i Kanalizacji  

w Ciepłowodach. 

35. 

Uchwała  

nr 205/XLV/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

25 czerwca 2018r. 

w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania  

ścieków na terenie gminy 

Ciepłowody w celu przekaza-

nia go do zaopiniowania  

organowi regulacyjnemu 
 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

36. 

Uchwała  

nr 206/XLV/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
25 czerwca 2018r. 

w sprawie wprowadzenia  

odstępstwa od zakazu spoży-

wania napojów alkoholo-

wych w miejscach publicz-

nych na terenie gminy  
Ciepłowody 

UCHYLONA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Ochrony Śro-

dowiska, Rolnic-

twa i Infrastruk-
tury Społecznej 

37. 

Uchwała  

nr 207/XLV/18  

Rady Gminy Ciepło-

wody  

z dnia  
25 czerwca 2018r. 

w sprawie przyznania dotacji 

na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty bu-

dowlane przy zabytkach wpi-

sanych do rejestru zabytków        

na terenie Gminy Ciepło-
wody 

 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 
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38. 

Uchwała  

nr 208/XLVI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

13 sierpnia 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody 

39. 

Uchwała  
nr 209/XLVI/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

13 sierpnia 2018r. 

w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi 

Ciepłowody w rejonie  

ul. Kolejowej 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

40. 

Uchwała  

nr 210/XLVI/18 

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

13 sierpnia 2018r. 

uchylająca uchwałę nr 

206/XLVI/18 Rady Gminy 

Ciepłowody w sprawie  

wprowadzenia odstępstwa  
od zakazu spożywania  

napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych  

na terenie gminy 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Ochrony Śro-

dowiska, Rolnic-

twa i Infrastruk-

tury Społecznej 

41. 

Uchwała  

nr 211/XLVII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia 
14 września 2018r. 

w sprawie zaciągnięcia po-

życzki na wyprzedzające fi-
nansowanie działań finanso-

wanych ze środków pocho-

dzących z budżetu Unii Eu-

ropejskiej na sfinansowanie 

zadania pod nazwą "Rozwój 

infrastruktury rekreacyjnej 
w Gminie Ciepłowody  

poprzez stworzenie miejsca 

rekreacji dla mieszkańców  

i turystów" 

NIE  

ZACIĄGNIĘTO 

POŻYCZKI -  

NIE WYKNANA 

 

42. 

Uchwała  

nr 212/XLVII/18 

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

14 września 2018r. 

w sprawie udzielenia  
pomocy finansowej Powia-

towi Ząbkowickiemu 

WYKONANA 

Wójt Gmin 

Ciepłowody  
- realizuje Refe-

rat Finansów  

i Planowania 

43. 

Uchwała  

nr 213/XLVII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

14 września 2018r. 

w sprawie zaciągnięcia  

kredytu długoterminowego 
WYKONANA 

Wójt Gmin 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Finansów  

i Planowania 

44. 

Uchwała  

nr 214/XLVII/18 

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

14 września 2018r. 

zmieniająca uchwałę w spra-

wie "Programu współpracy 

Gminy Ciepłowody z organi-

zacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działal-

ności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 

2018. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Ochrony Śro-

dowiska, Rolnic-

twa i Infrastruk-

tury Społecznej 
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45. 

Uchwała  

nr 215/XLVII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

14 września 2018r. 

w sprawie: wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Ochrony Śro-
dowiska, Rolnic-

twa i Infrastruk-

tury Społecznej 

46. 

Uchwała  

nr 216/XLVII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

14 września 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów 
i Planowania 

47. 

Uchwała  

nr 217/XLVII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
14 września 2018r. 

w sprawie ustalenia szczegó-

łowych zasad ponoszenia  

odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia - 

schroniskach dla osób  
bezdomnych 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizacja  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Ciepłowodach 

48. 

Uchwała  
nr 218/XLVIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

29 października 
2018r. 

w sprawie przyjęcia strategii 

rozwoju społeczno – gospo-

darczego Śląska, zwanej 

"Strategia Rozwoju Sudety 

2030" 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

49. 

Uchwała  
nr 219/XLVIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

29 października 
2018r. 

w sprawie powołania  

doraźnej Komisji Statutowej 
WYKONANA 

Doraźna Komisja 

Statutowa 

50. 

Uchwała  

nr 220/XLVIII/18 

Rady Gminy 

Ciepłowody  

z dnia  

29 października 
2018r. 

sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Ciepłowody 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów  

i Planowania 

51. 

Uchwała  

nr 221/XLVIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

29 października 
2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018 rok 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów 

i Planowania 

52. 

Uchwała  

nr 222/XLVIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

29 października 
2018r. 

w sprawie regulaminu  

dostarczania wody i odpro-

wadzania ścieków na terenie 

gminy Ciepłowody 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizacja  

Zakład Wodocią-

gów i Kanalizacji 
w Ciepłowodach. 
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53. 

Uchwała  

nr 223/XLVIII/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

29 października 
2018r. 

w sprawie zajęcia stanowi-

ska w odniesieniu do wnio-

sku Prokuratora Rejonowego 

w Ząbkowicach Śląskich  
o uchylenie bądź zmianę 

 w części uchwały Rady 

Gminy bądź zmianę w części 

uchwały Rady Gminy  

Ciepłowody nr 

176/XXXV/2006 z dnia  
28 marca odprowadzenia 

ścieków na terenie Gminy 

odprowadzenia ścieków na 

terenie Gminy Ciepłowody 

 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Ciepłowody 

54. 

Apel Nr 1 Rady 
Gminy Ciepłowody z 

dnia  

11 listopada 2018r. 

 

Apel Nr 1 Rady Gminy Cie-

płowody z dnia 11 listopada 
2018r. w związku z obcho-

dami 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości 

 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Ciepłowody 

55. 

Uchwała  

nr 224/L/2018  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

16 listopada 2018r. 

 

w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego  

na lata 2018-2022 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizacja  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Ciepłowodach 

56. 

Uchwała  

nr 225/L/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
16 listopada 2018r. 

w sprawie ustalenia maksy-

malnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholo-
wych i zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawa-

nia napojów alkoholowych 

na terenie gminy Ciepłowody 

oraz zakazu sprzedaży,  
podawania, wnoszenia,  

i spożywania napojów  

alkoholowych 

 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 
Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Ochrony Śro-

dowiska, Rolnic-

twa  
i Infrastruktury 

Społecznej 

57. 

Uchwała  

nr 226/L/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

16 listopada 2018r. 

w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 
Wójt Gminy 
Ciepłowody 

58. 

Uchwała  

nr 227/L/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

16 listopada 2018r. 

w sprawie: Programu współ-

pracy Gminy Ciepłowody  

z organizacjami pozarządo-

wymi i podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności po-

żytku publicznego i o wolon-

tariacie na rok 2019 

 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Ochrony Śro-

dowiska, Rolnic-

twa i Infrastruk-

tury Społecznej 



 

Załącznik nr 2 
do Raportu o stanie Gminy Ciepłowody  

– Rejestr uchwał Rady Gminy w 2018 roku 
 

 

100 
  

59. 

Uchwała  

nr 1/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie wyboru  

Przewodniczącego Rady 

Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

60. 

Uchwała  

nr 2/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
23 listopada 2018r. 

w sprawie wyboru  

Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

61. 

Uchwała 
 nr 3/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

62. 

Uchwała  

nr 4/I/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

63. 

Uchwała  

nr 5/I/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  
członków Komisji Rewizyjnej 

WYKONANA 
Rada Gminy 
Ciepłowody 

64. 

Uchwała  

nr 6/I/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki i Budżetu 

WYKONANA 
Rada Gminy 
Ciepłowody 

65. 

Uchwała  

nr 7/I/18 Rady 

Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki i Budżetu 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

66. 

Uchwała  

nr 8/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

członków Komisji  

Gospodarki i Budżetu 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

67. 

Uchwała  
nr 9/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji 

Oświaty i Zdrowia 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 
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68. 

Uchwała  

nr 10/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

23 listopada 2018r. 

 

w sprawie powołania  

Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Oświaty i Zdrowia 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

69. 

Uchwała  

nr 11/I/18 

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

23 listopada 2018r. 

 

w sprawie powołania człon-

ków Komisji Oświaty  
i Zdrowia 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

70. 

Uchwała  

nr 12/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

71. 

Uchwała  

nr 13/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  
23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

72. 

Uchwała  
nr 14/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie powołania  

członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

WYKONANA 
Rada Gminy 

Ciepłowody 

73. 

Uchwała  
nr 15/I/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

23 listopada 2018r. 

w sprawie ustalenia wyna-

grodzenia Wójta Gminy  

Ciepłowody 

WYKONANA 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Ciepłowody 

74. 

Uchwała  

nr 16/II/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

18 grudnia 2018r. 

w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy 

Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizuje Refe-

rat Finansów  

i Planowania 

75. 

Uchwała  

nr 17/II/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

18 grudnia 2018r. 

w sprawie budżetu gminy 
na 2019r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Finansów  

i Planowania 

76. 

Uchwała  

nr 18/II/18 

Rady Gminy 

Ciepłowody  
z dnia  

18 grudnia 2018r. 

w sprawie zmian w wielolet-

niej prognozie finansowej 

Gminy Ciepłowody 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów  
i Planowania 
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77. 

Uchwała  

nr 19/II/18  

Rady Gminy  

Ciepłowody  
z dnia  

18 grudnia 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r. 
WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-

rat Finansów 
 i Planowania 

78. 

Uchwała  

nr 20/II/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

18 grudnia 2018r. 

w sprawie upoważnienia  

do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. 

Opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej 

przebudowy i remontów dróg 

gminnych wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą  

w Ciepłowodach 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje Refe-
rat Finansów  

i Planowania 

79. 

Uchwała  

nr 21/II/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

18 grudnia 2018r. 

w sprawie ustalenia  
wysokości opłaty za wpis  

do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych 

WYKONANA 
Wójt Gminy 

Ciepłowody 

80. 

Uchwała  

nr 22/II/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

18 grudnia 2018r. 

zmieniająca uchwałę  

nr 217/XLVII/18 w sprawie 

ustalenia szczegółowych  
zasad ponoszenia odpłatno-

ści za pobyt w ośrodkach 

wsparcia - schroniskach  

dla osób bezdomnych 

w trakcie  
wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizacja  
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ciepłowodach 

81. 

Uchwała  

nr 23/III/18  

Rady Gminy  
Ciepłowody  

z dnia  

28 grudnia 2018r. 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018r. 

WYKONANA 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  

- realizuje  
Referat Finan-

sów i Planowania 

82. 

Uchwała  

nr 24/III/18  
Rady Gminy  

Ciepłowody  

z dnia  

28 grudnia 2018r. 

w sprawie podwyższenia kry-

terium dochodowego upraw-

niającego do otrzymania  

pomocy w ramach wielolet-
niego programu rządowego 

"Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023 oraz 

określenia zasad zwrotu  

wydatków za świadczenia  

z pomocy społecznej. 

w trakcie  

wykonywania 

Wójt Gminy 

Ciepłowody  
- realizacja  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ciepłowodach 
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Dział 
Roz-

dział 

Pa-

ra-

graf 

Realizacja inwestycji fi-

nansowych z budżetu w 

2018 r. 

Plan Wykonanie % 

010     Rolnictwo i łowiectwo  8 000,00  8 000,00 100 

  01010   
Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi 
 8 000,00  8 000,00 100 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinanso-

wanie kosztów realizacji in-
westycji i zakupów inwesty-

cyjnych jednostek nie zali-

czanych do sektora finansów 

publicznych 

8 000,00 8 000,00 100 

      

Dotacja celowa na dofinan-

sowanie kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

8 000,00 8 000,00 100 

400     

Wytwarzanie i zaopatrywa-

nie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 

77 366,00 77 365,00 100 

  40002   Dostarczanie wody 77 366,00 77 365,00 100 

    6210 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinanso-

wanie kosztów realizacji in-
westycji i zakupów inwesty-

cyjnych samorządowych za-

kładów budżetowych 

77 366,00 77 365,00 100 

      

Zakup samochodu służbo-

wego dla Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji 

77 366,00 77 365,00 100 

600     Transport i łączność 796 052,00 791 392,00 99 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 26 052,00 25 158,00 97 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
26 052,00 25 158,00 97 

      
Zakup i montaż 3 wiat przy-

stankowych w Ciepłowodach  
14 000,00 14 000,00 100 

      
Zakup i montaż wiaty przy-
stankowej w Karczowicach 

12 052,00 11 158,00 93 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 37 000,00 36 829,00 100 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc fi-
nansową udzielaną między 

jednostkami samorządu te-

rytorialnego na dofinanso-

wanie własnych zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwe-

stycyjnych 

37 000,00 36 829,00 100 

      
Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 3048D 

w Ciepłowodach 

37 000,00 36 829,00 100 

  60016   Drogi publiczne gminne 438 000,00 435 985,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
438 000,00 435 985,00 100 

      
Ciepłowody - droga dojaz-

dowa do gruntów rolnych 
438 000,00 435 985,00 100 
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  60017   Drogi wewnętrzne 295 000,00 293 420,00 99 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
295 000,00 293 420,00 99 

      
Przebudowa drogi gminnej w 

Tomicach 
285 000,00 283 452,00 99 

      
Remont drogi gminnej w Cie-

płowodach  
10 000,00 9 968,00 100 

700     Gospodarka mieszkaniowa 33 500,00 31 569,00 94 

  70004   
Różne jednostki obsługi go-

spodarki mieszkaniowej 
33 500,00 31 569,00 94 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
33 500,00 31 569,00 94 

      
Remont lokalu mieszkalnego 

w Tomicach 
33 500,00 31 569,00 94 

750     Administracja publiczna 9 500,00 9 464,00 100 

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu) 

9 500,00 9 464,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
9 500,00 9 464,00 100 

      Budowa wiaty  9 500,00 9 464,00 100 

754     
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
5 000,00 4 916,00 98 

  75411   
Komendy powiatowe Pań-

stwowej Straży Pożarnej 
5 000,00 4 916,00 98 

    6620 

Dotacje celowe przekazane 
dla powiatu na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizo-

wane na podstawie porozu-

mień (umów) między jed-

nostkami samorządu teryto-
rialnego 

5 000,00 4 916,00 98 

      
Wykonanie zastępczego źró-

dła zasilania elektrycznego  
5 000,00 4 916,00 98 

801     Oświata i wychowanie 10 000,00 9 968,00 100 

  80195   Pozostała działalność 10 000,00 9 968,00 100 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-
stek budżetowych 

10 000,00 9 968,00 100 

      

Remont hali przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w 

Ciepłowodach 

10 000,00 9 968,00 100 

855     Rodzina 337 000,00 321 278,00 95 

  85505   
Tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków 
337 000,00 321 278,00 95 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
337 000,00 321 278,00 95 

      

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 
wraz z przebudową i adapta-

cją części budynku ZSP w 

Ciepłowodach na żłobek 

337 000,00 321 278,00 95 

900     
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
24 399,00 19 693,00 81 

  90004   
Utrzymanie zieleni w mia-

stach i gminach 
10 399,00 10 399,00 100 
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    6060 

Wydatki na zakupy inwesty-

cyjne jednostek budżeto-

wych 

10 399,00 10 399,00 100 

      
Zakup kosiarki typu trakto-

rek 
10 399,00 10 399,00 100 

  90005   
Ochrona powietrza atmosfe-
rycznego i klimatu 

14 000,00 9 294,00 66 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
14 000,00 9 294,00 66 

      

Modernizacja systemów 

grzewczych w budynkach i 

lokalach mieszkalnych na 

terenie Gminy Ciepłowody  

14 000,00 9 294,00 66 

921     
Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego 

88 868,00 85 082,00 96 

  92109   
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
88 868,00 85 082,00 96 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
88 868,00 85 082,00 96 

      
Remont świetlicy w Starym 

Henrykowie 
17 869,00 16 493,00 92 

      
Remont świetlicy w Targo-

wicy 
13 014,00 12 975,00 100 

      
Remont świetlicy w Wilamo-
wicach 

12 086,00 11 249,00 93 

      

Wykonanie podłoża z kostki 

betonowej przy świetlicy w 

Baldwinowicach 

45 899,00 44 365,00 97 

Razem 1 389 685,00 1 358 727,00 98 
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ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody 
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