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Szanowni Państwo,  

 

przedstawiam Raport o stanie Gminy Zagrodno za rok 2021, opracowany zgodnie z wprowadzoną 

nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.  

Nowe przepisy zobowiązują Wójta do tego, by co roku - do 31 maja - przedstawił Radzie Gminy 

sprawozdanie ze swojej działalności. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok 

poprzedni. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy.  

Jestem przekonana, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu i staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości gminy Zagrodno. 

 

 

 

Karolina Bardowska 

Wójt Gminy Zagrodno 
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I. WSTĘP      _______ 
 

Zakres „Raportu o stanie gminy Zagrodno za rok 2021” obejmuje m.in. problematykę demografii, 

ochrony środowiska naturalnego i zabytków, finansów gminy Zagrodno, infrastruktury 

technicznej, a także oświaty, sportu, kultury, pomocy społecznej i podejmowanych inicjatyw. 

 

Przesłanką do tworzenia raportu jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania organów publicznych. Dziękujemy za zainteresowanie niniejszą publikacją, naszą pracą oraz postępami 

jakie dokonały się w gminie w ubiegłym roku. 

W naszej gminie jest wiele obiektów, które wciąż zasługują na szczególną uwagę.  

W Radziechowie można podziwiać XIX-wieczny holenderski wiatrak, w Grodźcu – oprócz niepowtarzalnej 

architektonicznej perły jaką niewątpliwie jest Zamek Grodziec – ważnym zabytkiem jest Kościół Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny oraz ośmioboczna kaplica grobowa von Schellendorfów z II poł. XVIII wieku. W Zagrodnie 

zaś warto choć na chwilę zatrzymać się przy ruinach pałacu Hrabiny Dory von Pfeil, bo właśnie z nimi wiąże się ważna 

historia.  

Po wojnie w Gminie Zagrodno odnaleziono cenną kolekcję biblioteczną. To właśnie tutaj - w Zagrodnie - w ówczesnym 

Adelinie, w byłym majątku hrabiny Dory von Pfeil, odkryto najcenniejsze dzieła polskiej literatury. Znaleziono rękopisy 

Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra Fredry, Stefana Żeromskiego, Fryderyka 

Chopina i wiele innych bezcennych zabytków piśmienniczych.  

To wszystko sprawia, że gmina Zagrodno jest nie tylko punktem doskonałym na turystyczne wypady, ale również 

stanowi cenne miejsce na mapie polskiej kultury.  

Na wyróżnienie zasługuje również krajobraz – zdominowany przez farmy wiatrowe (pierwsze na Dolnym Śląsku!), które 

w gminie Zagrodno produkują energię już od 2012 roku. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Zagrodno za 2021 rok.  
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II. INFORMACJE OGÓLNE    ______________________ 
 

II.I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  
 

Gmina Zagrodno pod względem administracyjnym jest gminą wiejską należącą do powiatu Złotoryjskiego, położoną 

w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain 

geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny 

Chojnowskiej. 

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, użytki rolne stanowią blisko 81% powierzchni gminy. Gmina jest czysta 

ekologicznie, w 100% zwodociągowania, w 30% wyposażona w kanalizację. 

Gmina Zagrodno ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 80% całego obszaru. Ogromnym potencjałem 

gminy są atrakcyjne tereny inwestycyjne o powierzchni 180 ha, przeznaczone głównie pod przemysł oraz usługi. Teren 

ten zlokalizowany jest w pobliżu autostrady A4 we wsi Łukaszów (Gminna Strefa Ekonomiczna). Wieś Łukaszów 

posiada także tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 20,85 ha. 

Na terenie gminy Zagrodno poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Zamku Grodziec, nie występują inne 

powierzchniowe formy ochrony przyrody. Najważniejsze powiązania ekologiczne występują  w obszarze miejscowości 

Grodziec, gdzie zlokalizowane są największe kompleksy leśne. Wraz z lasami zlokalizowanymi na terenie sąsiednich 

gmin tj. Pielgrzymka i Warta Bolesławiecka są częścią korytarza ekologicznego, łączącego zachodnią i południowo-

zachodnią granicę gminy Zagrodno zarówno z Górami Stołowymi jak i Przemkowskim Parkiem Krajobrazowym i 

Borami Dolnośląskimi.  

Gmina Zagrodno Sąsiaduje z gminą Chojnów, gminą Warta Bolesławiecka, gminą Złotoryja oraz gminą Pielgrzymka. 

Gminę tworzy dziesięć miejscowości wiejskich : Zagrodno, Uniejowice, Brochocin, Łukaszów , Grodziec, Olszanica, 

Radziechów, Modlikowice, Jadwisin, Wojciechów. Siedzibą władz gminnych jest Zagrodno, w których oprócz urzędu 

gminy znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Zdrowia, Zakład Usług Komunalnych oraz Szkoła 

Podstawowa i przedszkole. W każdej wsi działają jednostki pomocnicze w postaci sołectw. W Zagrodnie wydzielono 

dwa sołectwa: Zagrodno oraz Zagrodno osiedle. W poszczególnych miejscowościach funkcję sołtysów w 2021 roku 

pełnili: 

 

Zagrodno – Lilianna Sieradzka 

Zagrodno Osiedle- Joanna Ambroży 

Uniejowice – Halina Pawlus 

Brochocin – Walenty Luszniewski 

Olszanica – Anna Lisowska 

 

 

Łukaszów – Piotr Siwak 

Wojciechów – Natalia Lis 

Jadwisin – Leon Wijatyk 

Grodziec – Danuta Michnej 

Modlikowice – Danuta Kuźniar 

Radziechów – Anna Senko 
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Rola Sołtysa jest niezwykle istotna dla społeczności lokalnej. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie i jest 

powoływany przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, wykonywanie 

uchwał zebrania wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń wójta. Sołtys ma prawo do zgłaszania na sesjach Rady wniosków 

w imieniu zebrania wiejskiego oraz mieszkańców. 

 

II.II LUDNOŚĆ 
 

Na terenie gminy Zagrodno zameldowanych jest 5038 osób (stan na 31.12.2021) w tym 2524 kobiet i 2514 mężczyzn 

co daje odpowiednio stosunek 50,10% do 49,90%. Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw jest zróżnicowana. 

Poniższa tabela pokazuje wyraźną tendencję spadkową. Mieszkańców w gminie Zagrodno jest z roku na rok co raz 

mniej. 

SOŁECTWO 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
(stan na 01.01.2020) 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
(stan na 01.01.2021) 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
(stan na 01.01.2022) 

Brochocin 392 384 373 

Grodziec 414 411 409 

Jadwisin  96 94 91 

Łukaszów 162 155 149 

Modlikowice 361 338 338 

Olszanica 872 855 829 

Radziechów 484 484 471 

Uniejowice 719 706 712 

Wojciechów 344 341 324 

Zagrodno 1039 1025 1000 

Zagrodno Osiedle 359 353 342 

RAZEM 5242 5146 5038 
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Statystyka ludności według płci na dzień 31.12.2021 (pobyt stały) 

 

WIEK W LATACH MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

0-6 152 175 327 

7-15 219 231 450 

16-19 96 76 172 

20-60+ 2025 2027 4052 

OGÓŁEM 2492 2509 5001 

 

 

Urodzenia i zgony z podziałem na płeć 

 

2020 KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM 

Urodzenia 28 17 45 

Zgony 39 38 77 

Przyrost 

naturalny 
-11 -21 -32 

 

2021 KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM 

Urodzenia 17 21 38 

Zgony 45 47 92 

Przyrost 

naturalny 
-21 -26 -54 

Powyższe zestawienie nie jest dobrą wiadomością dla gminy 

Zagrodno. W roku 2021 urodziło się mniej dzieci niż w roku 

poprzednim, natomiast zgonów wystąpiło więcej. Powyższe jest 

potwierdzenie trendu ogólnoeuropejskiego: niski współczynnik 

dzietności oraz starzejące się społeczeństwo. W 2015 odnotowano 

w UE pierwszy naturalny spadek liczby ludności i oczekuje się, że w 

dalszej perspektywie liczba ludności znacznie się zmniejszy. Temu 

trendowi będzie sprzyjał kryzys koronawirusowy jak również odpływ 

młodych, wykształconych specjalistów do krajów Europy 

zachodniej.  
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II.III SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
       GMINY ZAGRODNO: 
 

W 2021 roku na rzecz mieszkańców Gminy Zagrodno zadania realizowano  

za pomocą następujących jednostek organizacyjnych: 

• Urząd Gminy w Zagrodnie 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowie 

• Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie filia w Brochocinie 

• Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie 

 

 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY  
   W ZAGRODNIE ______________ 

 
 

Rada Gminy pracowała z podziałem na następujące komisje: 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, SPORTU,  

PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

1. Jan Kotylak Przewodniczący Komisji 

2. Tomasz Herbut Zastępca Przewodniczącego 

3. Paweł Kalinowski Członek 

4. Anna Senko Członek 

5. Izabela Łakomski Członek 

6. Stanisław Olechowski Członek 
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KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI,  

GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM 

1. Danuta Kuźniar Przewodnicząca Komisji 

2. Bartosz Kunecki Zastępca Przewodniczącego 

3. Jan Łuc Członek 

4. Paweł Keklak Członek 

5. Halina Pawlus Członek 

6. Ewa Sitko Członek 

 

 

 

 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, INFRASTRUKTURY 
GMINY, PLANOWANIA 

 
1. Stanisław Olechowski Przewodniczący Komisji 

2. Franciszek Szklarz Zastępca Przewodniczącego 

3. Danuta Kuźniar Członek 

4,. Anna Senko Członek 

5. Jan Łuc Członek 

6. Halina Pawlus Członek 

7. Tomasz Herbut Członek 

8. Jan Kotylak Członek 

9. Paweł Keklak Członek 

10. Paweł Kalinowski Członek 

11. Bartosz Kunecki Członek 
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KOMISJA REWIZYJNA 

 

1. Piotr Siwak Przewodniczący Komisji 

2. Paweł Kalinowski Zastępca Przewodniczącego 

3. Danuta Kuźniar Członek 

4. Ewa Sitko Członek 

5. Izabela Grabka Członek 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

 

1. Paweł Kalinowski Przewodniczący Komisji 

2. Ewa Sitko Zastępca Przewodniczącego 

 

 

 

 

IV. RELIZACJA UCHWAŁ  
   RADY GMINY W 2021r. ____________________ 

 

 

W 2021r. Rada Gminy Zagrodno podjęła ogółem 88 uchwał,  

w tym 16 stanowiących akta prawa miejscowego oraz 1 apel. 

 

Na sesji w dniu 05 marca 2021r. Rada Gminy wystosowała Apel do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

dotyczący konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2027. 

W 2021 roku odbyło się 16 posiedzeń Rady Gminy Zagrodno, w tym 5 sesji nadzwyczajnych zwołanych na wniosek 

Wójta Gminy Zagrodno. 6 sesji odbyło się w trybie zdalnym. 
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L.p. Numer sesji Data sesji 

 

Liczba podjętych uchwał 

 
w tym aktów prawa 

miejscowego 

1. 
XXXIV 

w trybie zdalnym 
29 stycznia 2021r. 3 1 

2. 
XXXV 

w trybie zdalnym 

26 luty 2021r. 

dokończona 

05 marca 2021r. 

6 0 

3. 
XXXVI 

w trybie zdalnym 
26 marca 2021r. 6 1 

4. 
XXXVII 

w trybie zdalnym 
30 kwietnia 2021r. 7 0 

5. 
XXXVIII 

w trybie zdalnym 

07 maja 2021r. 

Sesja nadzwyczajna 
2 0 

6. 
XXXIX 

w trybie zdalnym 
28 maja 2021r. 5 3 

7. XXXL 29 czerwca 2021r. 9 2 

8. XXXLI 
05 lipca 2021r. 

sesja nadzwyczajna 
2 0 

9. XXXLII 
15 lipca 2021r. 

sesja nadzwyczajna 
2 0 

10. XXXLIII 
07 września 2021r. 

sesja nadzwyczajna 
7 1 

11. XXXLIV 
15 września 2021r. 

sesja nadzwyczajna 
0 0 

12. XXXLV 05 października 2021r. 4 0 

13. XXXXLVI 29 października 2021r. 11 4 

14. XXXLVII 
23 listopada 2021r. 

sesja nadzwyczajna 
3 0 

15. XXXLVIII 30 listopada 2021r. 10 1 

16. XXXIX 21 grudnia 2021r. 11 3 

   88 16 
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Akty prawa miejscowego dotyczyły: 

1) określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Zagrodno na rok szkolny 2021/2022 – 2 uchwały 

2) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Gminnego 

Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 uchwała 

3) przyjęcia Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze 

środków budżetowych gminy Zagrodno – 2 uchwały, 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 1 uchwała, 

5) zwolnienia od podatku od nieruchomości – 2 uchwały 

6) zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części wykorzystywanych do wykonywania 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej -1 uchwała 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznania – 2 uchwały, 

8) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego – 2 uchwały,  

9) zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zagrodno -1 

uchwała, 

10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Zagrodno na rok 2021 -1 uchwała, 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Zagrodno - 1 uchwała. 
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Rodzaj  podjętych uchwał przez Radę Gminy Zagrodno 

L.p. Rodzaj uchwał Liczba uchwał 

1. Finanse 23 

2. Podatki 4 

3. Zagospodarowanie przestrzenne 5 

4. Gospodarka  nieruchomościami 9 

5. Strategie 5 

6. Gospodarka komunalna 4 

7. 
Porozumienia z jednostkami samorządu 

terytorialnego 
9 

8 Oświata 5 

9. Pomoc społeczna 3 

10. 
Sprawy społeczne (konsultacje, budżet 

obywatelski, organizacje pozarządowe 
7 

11. 
Organizacyjne (statuty, diety, wynagrodzenie, 

plany pracy) 
9 

12. petycje 3 

13. skargi 2 

  88 

 

 

Rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzono przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu wobec uchwały nr 

XLVIII.270.2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu 

wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych gminy Zagrodno. 
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V. FINANSE    _________ 
 

V.I BUDŻET 
 

Wydatki: 

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosło ogółem 26 647 405,43 zł, co stanowiło 90,08% planu rocznego, 

przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 448 237,56 zł, co stanowiło 94,00% planu a wydatki 

majątkowe 3 199 167,87 zł tj 68,98% planu. 

Realizacja wydatków w 2021 r. kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano 

zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.  

Szczegółowy zakres rzeczowy wynika wprost ze sprawozdania z wykonania budżetu. Poniżej przedstawione zostaną 

zadania najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańców gminy Zagrodno.  

 

1. Przeznaczono 42 000 zł na udzielenie dotacji 

celowej na pomoc finansową dla Powiatu 

Złotoryjskiego na organizację publicznego 

transportu zbiorowego pod nazwą: Świadczenie 

usług przewozowych publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1 : 

Złotoryja – Zagrodno – Olszanica – Grodziec -

Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2 : 

Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska -Łukaszów -

Brochocin - Wojciechów- Zagrodno - Nowa Wieś 

Złotoryjska - Złotoryja. Powyższe dwie linie 

kursowały dwa razy dziennie do 31.12.2021. Od 

stycznia 2022 przewozy były kontynuowane. 

 

 

2. Zakupiono i zamontowano radarowe 

wyświetlacze prędkości w pasie dróg 

wojewódzkich w m. Łukaszów i Olszanica 73 840 

zł. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców Łukaszowa i Olszanicy.  

 

 

3. Modernizacja kładki dla pieszych nr 4 

zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości  

Uniejowice działka 236/3; 947 (151 113,00 zł) – 

wykonanie limitu wydatków 

 

4. Modernizacja kładki dla pieszych nr 6 

zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości  
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Zagrodno działka 236/1; 100 (100 742,00 zł) – 

wykonanie limitu wydatków 100 742,00 zł. 

 

 

 

 

5. Modernizacja kładki dla pieszych nr 8 

zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości 

Zagrodno działka 236/1; 101/1 (193 800,00 zł) – 

wykonanie limitu wydatków 311 782,00 zł 

 

6. Modernizacja kładki dla pieszych nr 2 

zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości 

Zagrodno działka 236/1; 918 (232 966,00 zł) – 

wykonanie limitu 232 966,00 zł 

 

 

7. Modernizacja kładki dla pieszych nr 7 

zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości 

Zagrodno działka 236/1; 238; 947 (248 517,40 zł) – 

wykonanie limitu wydatków 248 517,40 zł. 

 

8. Modernizacja mostu drogowego nr 5 

zlokalizowanego na rzece Skora w miejscowości 

Zagrodno działki 236/1; 114; 150; 102/2; 101/3 

(122 150,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 122 

150,00 zł. 

 

9. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 

Uniejowice; działka nr 516 (119 420,87 zł) 

wykonanie limitu wydatków w kwocie 119 420,87 

zł. 

 

10. Dokumentacja projektowa dla części działek 

drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości 

Grodziec(32 000,00 zł) – wykonanie limitu 

wydatków 31 889,00 zł. 

 

11. Modernizacja drogi dojazdowej wraz z 

odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820 (1 

047 000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 1 015 

912,86 zł. 

 

12. W dniu 17.12.2020 roku zostały podpisane umowy 

na realizację miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości: Modlikowice, Radziechów, 

Wojciechów, Łukaszów oraz Jadwisin (płatności 

częściowe za realizację planów). W miesiącu lipcu 

2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na 

opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości: Brochocin, Grodziec, Olszanica, 

Uniejowice oraz Zagrodno (środki zabezpieczone 

na 2021 w wysokości 20% wynagrodzenia 

wykonawcy). 
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13. Zaplanowane bieżące środki finansowe w wysokości 230 000,00 zł z przeznaczono na udzielenie dotacji celowej 

dla: 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia 

strażaków, środków gaśniczych – 25 000,00 zł; 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia 

strażaków, środków gaśniczych – 25 000,00 zł; 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji 

w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

• i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualne –  

30 000,00 zł; 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w 

ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, 

wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30 000,00 zł; 

•  Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji 

w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, 

wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30 000,00 zł; 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w 

ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, 

wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30 000,00 zł; 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w 

ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, 

wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30 000,00 zł; 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w 

ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych” przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, 

wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 30 000,00 zł; 

 

14. 29 675,50 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: 

• Zakup mobilnego modułu przeciwpowodziowego przeznaczonego do szybkiej reakcji podczas zagrożenia 

powodziowego na terenie Gminy na wyposażenie OSP Brochocin 

• 29 675,50 zł. W ramach zadania zakupiono rękawy przeciwpowodziowe o długości 100 m (10 docinków 

po 10 metrów) oraz przyczepkę kontenerową do przewozu w/w rękawów. Powyższe zakupy stworzyły 

mobilny moduł przeciwpowodziowy. 

 

15. 79 866,52 zł przeznaczono na zakup wyposażenia sportowego Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Zagrodnie. 

 

16. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2021 roku wykonane w kwocie 83 119,60 zł, z 

przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej 

w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości". 
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17. Wydatki w kwocie 72 455,00 zł, tj. 94,96 % planu 

przeznaczono na zakup świadczeń 

rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy. 

 

18. 118 499,78 zł - Rozbudowa sieci oświetlenia na 

terenie Gminy Zagrodno 

 

19. 189 144,35 zł Uporządkowanie kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu 

wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, 

działka nr 260/6; 

 

20. 34 006,50 zł - Zakup i montaż paneli 

fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w 

Łukaszowie 

 

21. 94 974,50 zł Zakup i montaż paneli 

fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w 

Brochocinie i Olszanicy 

 

22. Równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz 

na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych – 37 

316,00zł; 

23. 62 172,00 zł - Opracowywanie organizacji ruchu 

wraz z montażem luster, progów zwalniających 

lub nowego oznakowania drogowego 

 

24. 39 882,15 zł – Zakup i montaż ogrodzenia 

panelowego Boiska w Radziechowie; 

 

25. 130 349,63 zł – Zagęszczenie sieci oświetlenie 

drogowego 

 

 

 

 

V.II FUNDUSZ SOŁECKI 
 

BROCHOCIN  

   

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI 

B1 

Zakup hełmów, pompy 

oraz dozownika dla 

OSP 

9 500,00 

B2 

Monitoring całego 

obiektu remizo-

świetlicy 

10 778,34 

B3 

Zakup wyposażenia do 

altany przy świetlicy 

(stół, ławki, instalacja 

oświetleniowa) 

4 999,49 
 

B5 
Zakup paliwa do 

sprzętu koszącego 
110,00  

 25 387,83  

    

    

GRODZIEC   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

G2 
Zakup wyposażenia sali 

wiejskiej 
26 687,93  

 26 687,93  

    

JADWISIN   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

J1 
Zakup wyposażenia do 

Sali wiejskiej 
4 719,08  

J2 
Organizacja spotkań 

integracyjnych 
5 154,45 
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J4 
Usługa budowlana w 

świetlicy 
759,01  

J5 
Zakup paliwa i części  

do kosiarki 
349,95  

J6 

Zakup płynu do 

ogrzewania swietlicy 

wiejskiej 

284,00  

J7 
Zakup środków 

czystości do świetlicy 
197,30  

 11 463,79  

    

ŁUKASZÓW   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

Ł1 
Zakup paliwa do 

kosiarki 
493,13  

Ł2 
Zakup wyposażenia 

świetlica wiejskiej 
3 703,22  

Ł3 

Organizacja spotkań 

integracyjnych 

mieszkańców 

1 700,00  

 5 896,35  

    

MODLIKOWICE   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

M1 

Remont świetlicy-

pomieszczenie 

kuchenne i 

magazynowe 

19 480,00  

M2 

Organizacja spotkań,  

zabaw integracyjnych 

mieszkańców 

4 098,03 

 

 

 

 23 578,03  

    

OLSZANICA   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

O1 
Dofinansowanie OSP 

Olszanica 
3 000,00  

O2 Remont Sali wiejskiej 35 000,00  

O3 

Organizacja spotkań 

integracyjnych 

mieszkańców 

4 352,73 

 

 

 

O4 
Zakup sprzętów 

rekreacyjnych 
2 800,00  

O5 
Zakup paliwa, noża i 

oleju do kosiarki 
380,00  

O6 
Zakup wyposażenia 

świetlicy 
300,00  

 45 832,73  

    

RADZIECHÓW   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

R1 
Zakup i ułożenie kostki 

brukowej przy świetlicy 
15 027,82  

R2 
Organizacja imprez 

integracyjnych 
6 000,00 

 

 

 

R3 
Zakup sprzętu dla OSP 

Radziechów 
9 000,00  

 30 027,82  

    

UNIEJOWICE   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

U1 
Organizacja imprez 

integracyjnych 
1 310,13  

U5 

Zakup 2 szt. 

klimatyzatorów oraz 

naprawa istniejącego 

11 999,99  

U8 

Zakup namiotów, 2 kpl. 

stołów z ławkami plus 

namiot 

10 240,98  

 23 551,10  

    

WOJCIECHÓW   

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

W1 
Doposażenie jednostki 

OSP 
3 000,00  

W2 
Zakup wyposażenia Sali 

oraz kuchni świetlicy 
13 869,31  

W3 

Organizacja imprez, 

spotkań integracyjnych 

mieszkańców 

4 393,44 

 

 

 

 

W5 
Zakup paliwa do 

kosiarki 
290,44  

W6 

Montaż kuchni gazowej 

wraz z zakupem 

niezbędnych 

materiałów 

budowlanych 

1 218,90 
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W7 

Zakup i montaż znaków 

dojazdowych do 

posesji 

1 282,89  

 24 054,98  

    

ZAGRODNO 

OSIEDLE 
  

    

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

ZO1 
Zakup klimatyzacji do 

Sali wiejskiej 
8 610,00  

ZO2 

Organizacja imprez 

integracyjnych dla 

mieszkańców 

9 285,05 

 

 

 

ZO3 
Urządzenie terenów 

zielonych 
3 912,75  

ZO4 
Zakup wyposażenia do 

świetlicy 
3 263,08  

ZO5 
Zakup kosiarki do 

trawy 
1 500,00  

 26 570,88  

   

ZAGRODNO   

   

ZADANIE NAZWA ZADANIA WYDATKI  

Z1 

Zagospodarowanie 

placu przy świetlicy 

wiejskiej 

39 838,26  

Z2 

Organizacja imprez 

integracyjnych dla 

mieszkańców 

2 997,76 

 

 

 

 

Z3 

Zakup i montaż 

tabliczek 

informacyjnych 

979,08  

 43 815,10  
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VI.  REALIZACJA PROGRAMÓW  
    I STRATEGII     ___________ 

 
 
VI.I GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA      
       PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  I PRZECIWDZIAŁANIA   
        NARKOMANII  
 

Działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia  

w Zagrodnie prowadzona była od miesiąca stycznia do lipca w formie zdalnej poprzez udzielanie teleporad w ramach 

wyznaczonych dyżurów. Od miesiąca sierpnia do miesiąca grudnia konsultacje odbywały się w systemie mieszanym – 

w postaci teleporad oraz w formie stacjonarnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

Z porad (w tym konsultacji telefonicznych) w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 86 osób. 

Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom 

zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano  

z zespołem interdyscyplinarnym. Problemy zgłaszane przez klientów to: jak pomóc osobie pijącej/uzależnionej, jak 

radzić sobie z problemem głodu alkoholowego i tytoniowego, jak radzić sobie z konfliktem rodzinnym, gdzie szukać 

pomocy psychologicznej i prawnej, co oznacza procedura Niebieskiej Karty  dla ofiar przemocy domowej, 

postępowanie w ramach zobowiązania do leczenia odwykowego – informacje o możliwościach dalszego leczenia, 

które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej 

Karty. Ustalono 5 miejsc w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych  od alkoholu. 

Udzielano pomocy w podjęciu leczenia w OLU (Ośrodek Leczenia Uzależnień) Współpraca z kuratorem rodzinnym, 

konsultacje o potwierdzeniu utrzymania abstynencji przez osobę uzależnioną w trakcie trzeźwienia. Porady były 

udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzano także wizyty domowe u osób uzależnionych i 

współuzależnionych a także utrzymujących abstynencję. Udzielono pomocy, poprzez ustalenie teleporady w Poradni 

Psychiatrycznej w Złotoryi, osobom współuzależnionym w ostrym kryzysie emocjonalnym. Wszystkie osoby, które 

zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z 

możliwością kolejnego kontaktu bez ograniczeń czasowych. 

 

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje: 

a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy; 

b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub 

przemocą; 

c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień; 

d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję; 

e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu. 
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Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

Plan – 55 000,00 zł | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 42.417,69 zł w tym: 

1) wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia członków GKRPAiPN) – 10.080,00 zł 

 

2) zakup materiałów i wyposażenia – 4.257,10 zł w tym: 

a) programy profilaktyczne – gry zręcznościowe i dydaktyczne, sprzęt sportowy dla dzieci i dorosłych dla 

Stowarzyszenia Pozytywnie Nakręceni z siedzibą w Uniejowicach 

b) wsparcie finansowe Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Alkoholu w 

Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi – w postaci niszczarki do dokumentów, foteli dla 

pacjentów i gier edukacyjnych 

 

3) zakup usług pozostałych – 28.080,59 zł w tym: 

a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GOZ w Zagrodnie, 

b) opłata za wynajem pomieszczenia – Punkt Konsultacyjny w GOZ, 

c) organizacja zajęć sportowo-pozalekcyjnych – boisko Orlik w Zagrodnie, 

d) nagrody dla uczestników spotkania Klubu Abstynenta w Złotoryi, 

e) spotkanie psychoedukacyjne oraz przewóz osób - uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego 

członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej pn. „Mrzeżyno 2021” w 

terminie 25.08.2021 – 28.08.2021 r., 

f) obiady dla uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 

druhów Ochotniczej Straży Pożarnej pn. „Mrzeżyno 2020” w terminie 25.08.2021 – 28.08.2021 r., 

g) widowisko artystyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – spektakl teatralny on-line „Miś Niegrzeczniś oraz 

warsztaty on-line „Przemoc w rodzinie”, 

h) warsztaty muzealne „Papier z wyobraźni” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu  - Gminna Biblioteka 

Publiczna w Zagrodnie 

i) szkolenie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

 

Wysokość wpływów w 2021 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła 

51.640,16 zł w tym: 

- wpływy z opłat za zezwolenia: 46 925,64 zł 

- wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml czyli 

 tzw. ‘małpki’: 4 714,52 zł 

 

 

 

 

VI.II PROGRAM USUWANIA AZBESTU 
 

W ramach realizacji tego programu Gmina Zagrodno w 2020 roku dokonała zbiórki odpadów azbestowych poprzez 

demontaż,  opakowanie, załadunek  i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów w ilości 45,24 

ton. Koszt realizacji ww. zadania wynosił ogółem 32 654,02 zł.  z tego środki własne 10 486,42 zł, środki pozyskane z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosły 22 167,60 zł. Dotacja z 

WFOŚiGW została poprawnie rozliczona w całości. 
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VI.III PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI      
     ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno 

na rok 2021 został przyjęty 26 marca 2021 roku Uchwałą Nr XXXVI.211.2021 Rady Gminy Zagrodno. W ramach realizacji 

programu Gmina poniosła koszty ogółem 27 600,00 Zł. w 2021 roku. W skład tych kosztów wchodzą następujące 

wydatki: odłów i transport bezdomnych psów, pobyt psów schronisku, sterylizacja zwierząt, zakup karmy oraz 

gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych i usługi weterynaryjne.  

 

 

 

 

 

 

VII.  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI       
    POZARZĄDOWYMI     __________________ 

 

 

Współpraca Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie rocznego Programu 

współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem programu było dążenie do harmonijnej 

i partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców Gminy. Priorytetowe zadania publiczne ustalone na rok 2021 obejmowały zakres: kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; oświaty i 

wychowania obejmującego organizację pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczym, wychowawczym , rozwijającym 

zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia.  

 

 

W 2021 Gmina Zagrodno zawarła następujące umowy o realizację zadań publicznych: 

Zadanie Nr 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez m. in. organizowanie zawodów oraz 

imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, 

prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych, utrzymanie i rozwój bazy sportowej w piłce nożnej dla drużyny Junior. 

 

1) Klub sportowy „OLIMPIA” OLSZANICA 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 22 000 zł  
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Zadanie nr 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez m.in. organizowanie zawodów oraz 

imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, 

prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych, utrzymanie i rozwój bazy sportowej w piłce nożnej dla drużyny Senior. 

 

1) Klub sportowy ORZEŁ ZAGRODNO  

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 30 000 zł 

2) Klub sportowy RADZIECHOWIANKA  

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 33 000 zł 

3) Klub sportowy OLIMPIA OLSZANICA 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 30 000 zł 

4) Klub sportowy ORZEŁ ZAGRODNO SENIOR KLASA A 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 35 000 zł 

 

Kluby sportowe wydatkowały przekazane dotacje  

w całości. 

 

 

W 2021 roku przez mieszkańców wsi Uniejowice zostało 

założone Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni. 

Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców całej gminy, 

aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne, organizuje 

warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki 

pozyskanym dotacjom z programu „Działaj lokalnie” oraz 

„Dolnośląski Fundusz Małych inicjatyw” zorganizowano 

szereg wydarzeń, warsztatów, spotkań zarówno na terenie 

gminy Zagrodno jak i tych wyjazdowych. Stowarzyszenie 

składało wniosek do Komisji Alkoholowej o przyznanie 

dotacji na zakup sprzętu sportowego i gier 

zręcznościowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie 

a dzięki temu wsparciu zostały zorganizowane zajęcia 

sportowe dla dzieci angażujące je do aktywności fizycznej 

również po zakończeniu roku szkolnego. 
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VIII. DZIAŁALNOSĆ GMINNYCH  
          JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH              _______________________________ 

 
VIII.I GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Do roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał swoją siedzibę w budynku urzędu gminy w Zagrodnie. Ze 

względu na złe warunki lokalowe, brak pomieszczeń i przede wszystkim brak komfortu pracy i intymności w trakcie 

obsługi mieszkańców, początkiem roku 2021 wójt gminy Zagrodno podjęła decyzję o przeniesieniu siedziby GOPS do 

budynku w Radziechowie, gdzie we wrześniu 2020 roku uległa samoistnemu wygaszeniu placówka oświatowa. Dzięki 

temu posunięciu Ośrodek Pomocy zyskał na komforcie pracy, co w szczególności pozytywnie odczuli mieszkańcy oraz 

podopieczni GOPS. Niewątpliwą korzyścią dla takiej decyzji jest fakt zaopiekowania budynkiem, który bez 

natychmiastowych działań stałby się kolejnym niszczejącym pustostanem. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodno jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania 

zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Główne cele pomocy społecznej: 

• pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania 

• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich 

dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym 

• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, 

które wymagają okresowego wsparcia 

• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemoc w 

rodzinie 

• integracja społeczna osób wykluczonych społecznie 

• stworzenie sieci usług socjalnych 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  

polega w szczególności na: 

• przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze pracy 

socjalnej i interwencji kryzysowej 

• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej analizie i ocenie zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej 

• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 

• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb 

społecznych 

• opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych – kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy 

realizacji zadań zleconych – ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Jednym z najważniejszych zadań w zakresie 

pomocy społecznej jest opracowanie i koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Głównym powodem przyznawania pomocy finansowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie w roku 

2021 było ubóstwo przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek zawartych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z  

 

których najczęstszym powodem była niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Powody udzielonych 

świadczeń z pomocy społecznej w 2021r. z podziałem na sołectwa 

 

 

Powody przyznania pomocy 
Liczba osób 

w rodzinach w 2021r. 

Ubóstwo 150 

Bezdomność 6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 11 

w tym wielodzietność 11 

Bezrobocie 159 

Niepełnosprawność 65 

Długotrwała lub ciężka choroba 52 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 46 

w  tym: rodziny niepełne 19 

rodziny wielodzietne 30 

Przemoc w rodzinie 4 

Alkoholizm 16 

Narkomania 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 4 

Zdarzenie losowe 3 

Sytuacja kryzysowa 1 

 
 

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, 

leczenia, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu. Pomoc w zakresie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych 

specjalnych udzielna była na konkretne, uzasadnione potrzeby zgłaszane przez klientów a także z urzędu. Pomoc 

udzielona była m.in. na zakup opału, leków,  odzieży, żywności, bieżące potrzeby, pokrycie kosztów leczenia.   

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021 - 34 550,00 zł. 
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W 2021 roku  w DPS przebywało 11 osób w tym :  4 osoby przebywające w Przystani Seniora w Borzygniewie , 3 osoby 

w DPS w Wiązowie, 1 osoba w DPS Legnickie Pole, 1 osoba w DPS w Opolnicy ,2 osoba w DPS w Bolesławcu  

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021 -  349 057,37 zł 

 

W 2021 r. 2 osoby przebywały w Schroniskach: 1 mężczyzna w Schronisku z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i 1 

mężczyzn w schronisku dla bezdomnych w Leśnej. 

Dotacja za odpłatność za pobyt w Schronisku wynosiła  -  30 214,00 zł 

 

Ośrodek realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” polegający na finansowaniu posiłków w szkołach, 

przedszkolach oraz przyznawaniu zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłku lub żywności 

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021 –  

zadania własne 17 059,00zł  |  Dotacja  25 588,50zł 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest między innymi poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera  

rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.  

Środki wykorzystane na realizację zadania w 2021r. - 17 773,96 zł 

 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera  rodziny 

w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 

 

W  sytuacji,  gdy  rodzice  zostają  trwale  lub  czasowo  pozbawieni  praw  rodzicielskich  lub władza ta zostaje im 

ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej i umieszczeniu poza rodziną 

biologiczną.  W rodzinach zastępczych przebywało  11 dzieci. 

Zgodnie z treścią art. 176 pkt 5 ustawy zadaniem Gminy jest współfinansowanie kosztów pobytu dziecka z jej terenu 

w pieczy zastępczej, w wysokości 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim oraz 50% w trzecim 

i następnych latach. 

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r. - 19 057,34zł  

 

Zasiłek okresowy jest świadczeniem na wniosek osób i rodzin, których posiadane zasoby pieniężne nie 

wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów  

zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę lub przyznanie renty z ZUS). Świadczenie to może być 

przyznane na dłuższy okres, którego czas zależy od okoliczności  sprawy, ale nie dłużej niż w ramach danego roku 

budżetowego. 

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r. - 194 669,71 zł  

 
Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 

Plan wynosiła 123 00,00 zł, wykorzystano. Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (701 zł dla osób 

samotnych i 528 zł dla osób w rodzinach) i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium 

ustawowego. 

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r.  - 121 181,46 zł    
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne są nieodłącznym elementem zasiłków stałych. Realizację tego zadania reguluje 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r.  - 121 181,46 zł 

 
 

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE FINANSOWANA  

DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU WOJEWODY 

 
Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej, co oznacza, że ciężar finansowy w tym zakresie spoczywa na budżecie państwa 
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 
Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r. -  1 683 436,81 zł 

 
Świadczenia wychowawcze:   
Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r. - 4 716 514,86 zł. 

 
Karta Dużej Rodziny:   
Środki wykorzystane na realizację zadania w roku 2021r. - 241 zł. 

W roku sprawozdawczym wydano 16 kart dla 11 rodzin. 
 
 

Dzięki podjętym skutecznym działaniom w roku 2021 na konto GOPS-u wpłynęło 60 243,14,00 zł wyegzekwowanych 

alimentów od dłużników alimentacyjnych 

W 2021 roku po raz kolejny  podpisane zostało porozumienie z  „Caritas” w sprawie współpracy w zakresie bezpłatnej 

dystrybucji żywności (produktów o przedłużonej przydatności do spożycia) dla najuboższych mieszkańców Gminy 

Zagrodno, w ramach rządowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Żywność z programu wydawana 

jest tylko świadczeniobiorcom GOPS, których dochód nie przekracza 220% kryterium. Pomoc taką otrzymało 174 

osoby. 

 

VIII.II ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIE 
 

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie działa na postawie  przyjętego  statutu.Jest samorządowym zakładem 

budżetowym Gminy Zagrodno nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy 

Zagrodno, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Zagrodno. Jednostka prowadzi rachunkowość 

i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład działa na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych. 

 

Przedmiotem działania Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Zagrodno. 
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1. Gospodarka wodno-ściekowa 

a. gospodarka wodna ( 85 km sieci, 3 ujęcia wody, dwie przepompownie) 

• sprzedano 234392,58 m3 wody i odnotowano wzrost sprzedaży  o 18 % 

• obniżono różnicę produkcja/ sprzedaż z 36 do 18 % 

• uzyskano pozwolenie wodno- prawne dla ujęcia wody w Olszanicy, 

• rozdzielono dokumentację hydrologiczną ujęcia wody co pozwoli w przyszłości na bezproblemowe 

wykonanie inwestycji z zakresu rozbudowy, budowy lub modernizacji ujęć, 

• wydano 18 szt. warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej 

• przeprowadzono modernizację systemu sterowania i dystrybucji wody przepompowni wody w 

Uniejowicach 

• uzyskano pozytywne zatwierdzenie wniosku taryfowego na lata 2021-2023, 

• usunięto 21 awarii sieci wodociągowej 

•  

b.  gospodarka ściekowa ( administrowano 18 km sieci, 13 przepompowni ściekowych, dwiema 

oczyszczalniami) 

• odebrano 28.821,30 m3  ścieków i zanotowano wzrost o 12 % 

• zutylizowano 14560 kg osadu  ściekowego i 1000 kg skratek 

• przeprowadzono konserwacje pomp ściekowych ( 17 szt.) i armatury przepompowni ścieków 

  

2. Mienie Gminne 

a. drogi (łącznie wykonano 327 prac w 2021 r.) 

•  utrzymano łącznie 77 km dróg gminnych 

• część dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego uzupełniono i równano 

 

•  drogi o nawierzchni bitumicznej uzupełniano masą asfaltową tzw. na zimno 

• konserwowano i wymieniono oznakowanie pionowe 

• wykaszano pas drogowy ośmiokrotnie 

• usuwano zakrzewienia z pasa drogowego 

 

b. lokale (administrowano 42 lokalami w tym 10 niezasiedlonych stan na 31.12.2021) 

• wykonano drobne prace polegające na usunięciu kilku awarii 

• przedłużono 3 mowy najmu socjalnego 

• dokonano jednej zamiany mieszkania 

• kompleksowo odtworzono lokal Olszanica 117/1 po pożarze 

 

c. tereny gminne i pace zabaw 

• utrzymano czystość i wykaszano trawę na placach zabaw ośmiokrotnie 



 

RAPORT O STANIE GMINY 2021 | www.zagrodno.info 
 

 

   

 

29 

 

• utrzymano czystość na 30 wiatach przystankowych 

• opróżniano pojemniki na odpady 

• wykaszano i utrzymano czystość pozostałych terenów gminnych wskazanych w osobnych 

zleceniach 

 

d. Wyposażenie sprzętowe 

 

pług do odśnieżania 

Ciągnik URSUS 

ciągnik ZETOR 

beczkowóz asenizacyjny 

beczkowóz do wody pitnej 

dwa samochody dostawcze 

samochód osobowy 

przyczepa ciągnikowa 

rozsiewacz mieszanki piaskowo-solnej 

kosiarka bijakowa 

pług do odśnieżania 

 

 

3. Podsumowanie, założenia i cele 

Jak wynika z powyższych informacji Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie podejmuje działania we współpracy z 

urzędem gminy mające na celu poprawę gospodarki finansowej Zakładu oraz zwiększenie jakości usług dostarczanych 

mieszkańcom. Dzięki dotacji udzielonej z budżetu gminy na wymianę wodomierzy na elektroniczne oraz innym 

czynnościom podejmowanym przez ZUK udało się odnotować wzrost sprzedaży wody aż o 18%. Poprzez uszczelnienie  

 

gospodarki wodnej obniżono różnicę produkcja/sprzedaż z 36 do 18%. Ma to oczywiście przełożenie na wynik oraz 

kondycję finansową zakładu.   

W roku 2021 Gmina Zagrodno zainwestowała w ramach uszczelnienia gospodarki wodno-  ściekowej na terenie naszej 

gminy. 

W związku z uszczelnieniem gospodarki wodnej na terenie Gminy Zagrodno w 2021 dokonano inwestycji polegającej 

na wymianie analogowych wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową, montaż pierwotnych wodomierzy w 

lokalach gdzie odbiorcy rozliczani byli ryczałtowo, montaż wodomierzy głównych w lokalach wielolokalowych, montaż 

wodomierzy w studniach.  W roku 2021 dokonano wymiany 201 szt. wodomierzy. Z  racji panującej epidemii montaż 

był utrudniony. Efektem wymiany wodomierzy w Gminie Zagrodno w roku 2021 wzrosła sprzedaż wody. Korzyści 

wynikające z wymiany wodomierzy dla mieszkańców to przede wszystkim rzadsze wizyty inkasenckie ( odczyty zdalne, 

raz do roku wizyta kontrolna inkasenta,  comiesięczne faktury za dostarczaną usługę).  

Wprowadzony system oparty jest na „trybie inkasent” czyli pracownik ZUK porusza się  samochodem po 

miejscowościach zgodnie  z wgraną trasa i rejestruje zapamiętane w pamięci zaprogramowanych modułach  

bezpośrednio na wodomierzu u odbiorców stany wodomierzy na koniec okresu obrachunkowego. 



 

RAPORT O STANIE GMINY 2021 | www.zagrodno.info 
 

 

   

 

30 

 

Odczyty rejestruje się za pomocą terminala inkasenckiego. Po dokonaniu rejestracji pracownik wraca do siedziby 

firmy. Odczyty importowane są do programu branżowego i trafiają w ręce odbiorców tradycyjnie bądź elektronicznie. 

Do wymiany pozostało około 440 szt. wodomierzy ( także u odbiorców w lokalach wielolokalowych). Zadanie to będzie 

realizowane w bieżącym roku po otrzymaniu zamówionych wodomierzy. 

 

 

 VIII.III GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAGRODNIE 
 
 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie w 2021 roku zarejestrowano 

309 czytelników, którzy wypożyczyli 5437 książek: 

3109 dla dorosłych, 2091 dla dzieci 

i 237 literatury niebeletrystycznej. 

 
W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie brała udział lub organizowała szereg akcji oraz konkursów i 

warsztatów dla czytelników, były to m.in. lekcje i zajęcia „Super moc książek”, „Książki dla klimatu” (w ramach tej 

kampanii  biblioteka otrzymała w formie darowizny od grupy POLENERGIA  Amon i Talia pakiet 68 książek o wartości 

2 018,60 zł), „Przerwa na wspólne czytanie”, „Podróże bez granic”, wakacyjna akcja czytelnicza, konkurs plastyczny pn. 

"Eko-Zwierzaki. Śmieciaki-wyrzucone zwierzaki”, Narodowe Czytanie 2021 i wspólne czytanie lektury „Moralność Pani 

Dulskiej”, warsztaty papiernicze z Czerpalnią Papieru Kalander z Gliwic, wyjazd do Muzeum Pana Tadeusza we 

Wrocławiu, konkurs recytatorski „Oblicza Patriotyzmu”, warsztaty „Dziewczynki mają MOC”, konkurs na „Najpiękniejszą 

szopkę bożonarodzeniową” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pozytywnie Nakręceni. 

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie odbywały się spotkania autorskie. Wśród gości spotkań 

znaleźli się: 

• Artur Guzicki – autor książki „Podróże Misia Wojtka”, 

• Wioletta Piasecka – autorka książek, scenariuszy teatralnych oraz słuchowisk radiowych, 

• Pan Poeta Show – kreatywne warsztaty dla dzieci. 

 

30 września 2021 roku w bibliotece odbyło się spotkanie członków Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  

w Zagrodnie. 

Dzięki wygranej w konkursie "BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece" biblioteka otrzymała pakiet gier 

planszowych i komiksów. 

 

Od 2019 roku  biblioteka uczestniczy w projekcie, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Instytut Książki. Projekt 

skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 

książka - wielki człowiek”.  

W ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1. Poprawa 

oferty bibliotek publicznych,  Kierunek interwencji, 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, po złożeniu 

wniosku biblioteka otrzymała dotację w kwocie 5 385zł, za którą zakupiono 232 książki. Wkład własny niezbędny w 

tym programie to 10 001zł. Zakupiono 442 książki.  
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Filia w Brochocinie  

Czynna jest w poniedziałki w godz. 8:00-16:00. Księgozbiór biblioteczny liczy 3062 woluminy. W 2021 zarejestrowano 

52 czytelników, którzy wypożyczyli 367 książek.  Czytelnicy mają do dyspozycji sprzęt komputerowy z dostępem do 

internetu – 2 komputery oraz kopiarkę i drukarkę kolorową. Zakupiono 62 książki o wartości 1 122 zł 

27 września 2021r. rozpoczął się cykl lekcji dla uczniów pn."Supermoc książek". Zorganizowano i konkurs plastyczny 

"Biblioteka moich marzeń".   Rozdawane są wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków " Pierwsze czytanki dla ..." oraz 

"Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki" dla rodziców, w ramach akcji "Mała książka, wielki człowiek".   

Filia biblioteczna w Olszanicy 

Czynna jest we wtorki w godz. 9:00-16:00. W 2021 roku zarejestrowano 26 czytelników, którzy wypożyczyli 229 książek. 

Zakupiono 78 książek za 1522zł. 

Filia biblioteczna w Radziechowie 

 Czynna jest w środę i czwartek w godz. 8:00-14:30.  W marcu  pomalowano pomieszczenia biblioteki. Zarejestrowano 

30 czytelników,  wypożyczono 390 książek. Zakupiono 100 książek za kwotę 1961zł                                     

Filia w Uniejowicach  

Czynna jest we wtorki  i czwartki od godz. 8:00-16:00.  W ciągu roku zarejestrowano 67 czytelników, którzy wypożyczyli 

624 książki. Zakupiono 84 książki na kwotę  1900zł. Filia brała udział w akcji czytelniczej pt. „Podróże bez granic”. 

 

W ciągu roku pracownicy biblioteki uczestniczyli w licznych szkoleniach online oraz webinariach, były to m.in. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy, Dotacje dla bibliotek publicznych, Niepodległa 2021, 

Patriotyzm jutra dla instytucji kultury, Gry mobilne w kulturze, Kultura-Interwencje – szkolenie z pisania wniosków 

dotacyjnych, Fundusz Patriotyczny, wprowadzenie do Canvy. 

 

Przez cały czas we wszystkich placówkach trwają prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do elektronicznego 

systemu bibliotecznego MAK+. Biblioteka posiada stronę internetową www.zagrodno.naszabiblioteka.com oraz profil 

na portalu Facebook, gdzie można śledzić aktualne informacje związane z działaniem biblioteki. 
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VIII.IV GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ZAGRODNIE 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie w 2021 r. prowadził  

następujące rodzaje działalności leczniczej: 

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:  

• gabinet lekarza POZ,  

• gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,  

• gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,  

• gabinet pielęgniarki szkolnej  

 

2. Rehabilitacja lecznicza.  

W roku 2021 r., zrealizowano zakupy i inwestycje w GOZ, mające na celu poprawę jakości usług oferowanych 

pacjentom Ośrodka w Zagrodnie:  

• remont gabinetu lekarskiego wraz z wyposażeniem,  

• zakup i montaż drzwi wejściowych do przychodni, 

• montaż oświetlenia zewnętrznego /przed wejściem/ 

• zakup urządzenia do: 

o wykonywania szybkich testów CRP, 

o  wykonywania szybkich testów Streptococcus Pyogenes (angina),  

o wykrywania obecności krwi w kale. 

• zakup urządzenia do szybkiej analizy moczu,  

• zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego, 

• zakup szybkich testów antygenowych dla pacjentów GOZ. 

 

W IV kwartale 2021 r. został złożony wniosek do NFZ: 

1. o uruchomienie nieodpłatnych szczepień przeciwko grypie, który został rozpatrzony pozytywnie. W związku z 

podpisaniem umowy GOZ otrzymał refundację szczepionek oraz kosztów wykonania szczepień.  

2. o uruchomienie możliwości wykonywania szybkich testów antygenowych dla pacjentów GOZ. W związku z 

podpisaniem umowy GOZ otrzymał refundację kosztów zakupu i wykonania testów. 

3. o koordynację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 

Od listopada 2021 roku rozpoczęła się realizacja programu „Zdrowa Wątroba” polegającego na wykonywaniu testów 

przesiewowych dla mieszańców Gminy Zagrodno oraz pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w zakresie wirusa HCV. 

Testy HCV zostały pozyskane nieodpłatnie. 



 

RAPORT O STANIE GMINY 2021 | www.zagrodno.info 
 

 

   

 

33 

 

Stan pacjentów na dzień 31.12.2021r. zapisanych do:  

• lekarza POZ – 2053 realnie / według dotychczasowego używanego sposobu liczenia  do 

listopada 2021 liczba ta wynosiłaby 2235/,  

• pielęgniarki – 1815,  

• położnej – 910.  

 

Porównawczo:  

Stan pacjentów na dzień 30.12.2020r. zapisanych do:  

• lekarza POZ – 2377 realnie w rzeczywistości / według ówcześnie używanego sposobu liczenia liczba ta 

wynosiła 2579/,  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie zachował ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w 2021 r., współpracując 

z placówkami medycznymi / RCZ w Lwówku Śląskim, Szpitalem Powiatowym w Złotoryi im. A. Wolańczyka/. 

Gminny Ośrodek Zdrowia wdrożył: 

• procedury związane z bezpieczeństwem informacji wrażliwych, niejawnych w zakresie RODO/, 

• procedurę zmiany w zakresie dokumentacji medycznej / z papierowej na elektroniczną/, 

• zmiany w zakresie polityki finansowej i kadr, 

• nowe dedykowane adresy mailowe. 

 

W 2021 roku w GOZ w Zagrodnie prowadzono szczepienia  

i działania w zakresie zwalczania COVID -19.  

W tabeli poniżej zawarto podstawowe dane związane z działalnością GOZ w tym zakresie. GOZ w Zagrodnie brał 

aktywny udział w akcji #szczepimy się oraz w pikniku gminnym wystawiając swój punkt medyczny / promujący 

profilaktykę ( w tym również profilaktykę COVID-19)/ 

 2021 ROK 

Teleporady pacjentów  z covid-19 w zł 10640,00 

3%-dodatkowa opłata za utrzymanie stanu 

gotowości  w stanie epidemii w zł 
26499,97 

Premia cząstkowa za szczepienia w zł 9278,00 

Szczepienia p/covid-19 298260,42 
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Rok 2021 był dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie rokiem bardzo trudnym. Z sześciotygodniowym 

wypowiedzeniem odeszła z placówki Pani Doktor Siemieńska, lekarz ceniony wśród pacjentów. Decyzja Pani Doktor 

nie pozostała bez konsekwencji dla placówki, gdyż przez kilka miesięcy Ośrodek funkcjonował bez stałego lekarza, 

posiłkując się jedynie wsparciem lekarzy dojeżdżających. Nastroje społeczne związane z utrudnieniami w dostępie do 

usług zdrowotnych były negatywne, czego odzwierciedleniem był duży odpływ deklaracji pacjentów. Dzięki wzmożonej 

pracy kierownictwa Ośrodka jak również władz gminy udało się po kilku miesiącach ustabilizować sytuację w Ośrodku 

Zdrowia. Obecnie pracuje jeden lekarz, który przyjmuje pacjentów codziennie oraz dwóch lekarz wspierających. 

Doktor Bednarczyk okazał się godnym następcą Doktor Siemieńskiej, o czym z pewnością świadczy liczba nowych 

deklaracji spływających niemal każdego dnia. 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ  OSP         ___________________ 
 
Na terenie Gminy Zagrodno funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie jednostki, 

tj. OSP Olszanica i OSP Zagrodno włączone do KSRG. Jednostki te skupiają łącznie 159 ochotników, w tym 126 

członków uprawnionych  do  udziału w akcjach ratowniczych. 

 

Przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Brochocinie, Olszanicy i Zagrodnie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 

które  łącznie zrzeszają 59 młodych adeptów pożarnictwa. Członkowie MDP to przyszłe kadrowe zaplecze każdej 

jednostki. 

 

Jednostki wyposażone są w samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratunkowy, medyczny oraz 

ochrony własnej, który pozwala na szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia i prowadzenie akcji ratowniczej o wysokiej 

skuteczności. 

 
 

Wyposażenie jednostek OSP  

LP NAZWA OSP POSIADANY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY 

1. Zagrodno 
Średni GBA 2,5/25 - MAN TGM rok prod. 2015 

Średni GBA 1,5/16 - Star 266 rok prod. 1984 

2. Olszanica 
Średni GBA 2/24 - MAN  rok prod. 2000 

Średni GBA 3/22 - Renault rok prod. 1997 

3. Brochocin Lekki GLBM 0,2/40 - Ford rok prod. 2010 

4. Grodziec Lekki GBA 1/24 - Mercedes rok prod. 1979 

5. Radziechów Lekki GLM 8 - Mercedes rok prod. 2003 

6. Wojciechów Lekki GLM 8 - Ford rok prod. 2007 
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Ilość  zdarzeń powstałych w 2021 roku na terenie Gminy 
 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy interweniowały przy 127 zdarzeniach, w tym: 

• miejscowe zagrożenia – 105 (82,7% ogółu zdarzeń), 

• pożary – 18 (14,2% ogółu zdarzeń), 

• fałszywe alarmy - 4 (3,1%  ogółu zdarzeń). 

 

Straty powstałe w wyniku tych zdarzeń oszacowano na łączną kwotę 2 232 000 zł.,  

a wartość mienia uratowanego na kwotę 6 905 000 zł. 

 

 

Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych w roku 2021 
 

 

 

Lp. 

 

Nazwa jednostki 

Rodzaj prowadzonych działań 

 

Ogółem 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia Alarmy 

fałszywe 
powiat 

Poza 

powiat 
powiat 

Poza 

powiat 

1. Zagrodno 19 0 63 3 2 87 

2. Olszanica 5 0 12 1 0 18 

3. Brochocin 5 0 27 2 1 35 

4. Grodziec 0 0 14 0 1 15 

5. Radziechów 6 0 4 0 0 10 

6. Wojciechów 1 0 0 0 0 1 

Razem 166 

 

 

 

Gmina ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych  

straży pożarnych.  

 

 

W roku 2021 gmina wydatkowała na ochotnicze straże pożarne kwotę 490.196,09 zł w tym: 

 

• 259.196,09 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania m.in. na opłaty za energię elektryczną, usługi 

telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za 

udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, 

umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, okresowe badania techniczne samochodów 

pożarniczych; 

 

• 231.000,00 zł, na dotacje: 
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DOTACJE DLA OSP Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W ROKU 2021 

Lp. 
Nazwa 

Jednostki OSP 
Kwota dotacji Przeznaczenie 

1 2 3 4 

 

dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji przez WFOŚiGW  

we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb 

ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych” 

 

1. Brochocin 30.000,00 zakup ratowniczy sprzęt hydrauliczny i pompę pływającą 

2. Grodziec 30.000,00 
zakupiono ratowniczy sprzęt hydrauliczny, zabezpieczenia 

do poduszki AIRBAG 

3. Olszanica 30.000,00 zakupiono ratowniczy sprzęt hydrauliczny 

4. Radziechów 30.00,00 zakupiono ratowniczy sprzęt hydrauliczny 

5. Wojciechów 30.000,00 

zakupiono prądnice, narzędzia ratownicze, węże ssawne i 

tłoczne, sprzęt do oznakowania terenu, agregat 

wysokociśnieniowy, motopompę pływającą, ubrania, buty, 

hełmy rękawice i kominiarki strażackie 

6. Zagrodno 30.000,00 

zakupiono ubrania specjalne, pilarka do materiałów 

wielowarstwowych, drewna, parawan, sprzęt do 

oznakowania terenu, zbiornik przenośny na wodę,  pompa 

pływająca i wodery 

 

dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji dla OSP od 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej 

jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

 

1. Zagrodno 25.000,00 

Zakupiono ubrania specjalne, koszarowe, prądownice, 

rozdzielacze, zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów, 

detektor prądu przemiennego, nożyce dielektryczne. 

 

dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji dla OSP  

od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na przygotowanie jednostki  działań 

ratowniczo-gaśniczych  

 

1. Grodziec 1.000,00 zakup szafek na ubrania specjalne 

 

dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków  

 

1. Olszanica 25.000,00 
Zakup plecak PSP R1, ubrania koszarowe i specjalne, 

rękawice strażackie i klucze uniwersalne. 
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Członkowie jednostek OSP z terenu gminy Zagrodno najbardziej 

aktywni członkowie lokalnej społeczności. Na dźwięk syren w 

ciągu kilku minut zostawiają wszystko i gotowi są nieść ratunek. 

Strażacy niosą pomoc nie tylko w przypadku pożaru. Gotowi są 

do wzięcia odpowiedzialności za ratunek w przypadku 

wypadków, powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych.  

 

Jednostki OSP skupiają wokół siebie młodzież. Drużyny MDP 

każdego roku zwiększają swoją liczebność, biorą aktywny udział 

w zawodach, godnie reprezentują gminę Zagrodno również na 

szczeblu powiatowym. Dzieci i młodzież uczą się udzielania 

pierwszej pomocy, aktywnie spędzają czas pozalekcyjny, uczą się 

wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

 

Społeczna aktywność jednostki OSP Olszanica wychodzi poza 

teren gminy Zagrodno. Dzięki nawiązanej współpracy z OSP 

Mrzeżyno drużyna dwukrotnie organizowała wyjazd dla MDP 

Olszanica do Mrzeżyna, gdzie dzięki wspólnej integracji młodzież 

nabywała nowych umiejętności oraz promowała gminę 

Zagrodno. W ramach rewizyty OSP Mrzeżyno odwiedziło gminę 

Zagrodno. Takie działania są niezwykle ważne z punku widzenia 

socjologicznego. Dają solidną dawkę relaksu, odpoczynku ale też 

angażują w aktywność fizyczną. Wyjazdy dzieci i młodzieży wraz 

z opiekunami wspierała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych. 
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X.  WYDARZENIA KULTURALNE |  
    IMPREZY | PRZEDSIĘWZIĘCIA     ____________________________ 

 

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała większość planów i wykreśliła wiele wydarzeń z kalendarza imprez 

gminnych. Mimo tego staraliśmy się tworzyć namiastkę tego, co działo się w roku poprzedzającym lock-

down. Część wydarzeń realizowaliśmy w okrojonym zakresie licząc na to, że w kolejnym roku powrócą ze 

zdwojoną siłą. 

 

1. Gmina Zagrodno wydała drugą serię kalendarza gminnego. Znalazły się w nim piękne zdjęcia wykonane na terenie 

gminy. Kalendarz cieszył się dużym uznaniem, trafił do rąk Radnych Gminy, przedsiębiorców oraz mieszkańców, 

jako nagrody w konkursach. 

2. Ze względu na pandemię uroczystość wręczania medali prezydenckich za wieloletnie pożycie małżeńskie odbyła 

się w domach u uhonorowanych. W 2021 osobiście wręczyłam medale Państwu Rajczakowskim, Smyczyńskim i 

Senderek. 

3. Gmina Zagrodno zorganizowała konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zagrodno na najpiękniejszy 

stroik wielkanocny. Wszystkie Koła otrzymały nagrody. 

4. 16 maja na parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie została zorganizowana zbiórka krwi. Zbiórkę 

poprowadził Klub Honorowych Dawców Krwi we współpracy z Gminą Zagrodno. 

5. 01.06.2021 na Zamku Grodziec został zorganizowany Dzień Dziecka.  

6. 15.06.2021 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Zagrodnie 

7. W miesiącu lipcu Urząd Gminy organizował akcję „mobilny urząd” dojeżdżając do mieszkańców wszystkich wsi. 

Akcja miała na celu dotarcie do osób, które nie miały możliwości samodzielnie spisać się w Narodowym Spisie 

Powszechnym. 

8. 04.09  - piknik rodzinny w Olszanicy z pokazem iluzji dla dzieci 
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9. 19.09 – Dożynki Gminne w Olszanicy. Po raz kolejny impreza ta okazała się ogromnym sukcesem. Zintegrowała 

mieszkańców i zaangażowała do działania. Uroczysta msza święta w oprawie orkiestry dętej i wojsk napoleońskich 

zrobiły duże wrażenie na mieszkańcach. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru był zespół 

Łobuzy. 

10. 06.10.2021 – rozdanie nagród Stypedium Wójta dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły. Uroczystość odbyła 

się na Zamku Grodziec. Atrakcją i nagrodą specjalną dla dzieci był występ Pawła Skóry – Mistrza Świata, Polski i 

Europy we freestyle football. 

11. 23.10.2021 – Dzień Seniora na świetlicy wiejskiej w Zagrodnie, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rencistów i 

Emerytów oraz Wójt Gminy.  

12. 11.11.2021 – uroczysta defilada wozów strażackich z okazji Święta Niepodległości. Jedyna taka defilada w Polsce. 

13. 17.12.2021 – Parada Mikołajkowo-Świąteczna na Zamku Grodziec 

 

 

XI. ZAMEK GRODZIEC __________________ 
 

 

W 2021 roku w Zamku Grodziec udało się zrealizować szereg przedsięwzięć, które obejmowały swoim 

zakresem prace remontowe, wydarzenia, imprezy okolicznościowe oraz promocję w regionie.  

Każde z zaplanowanych na 2021 rok zadań zostało zrealizowane.  

 

Również w 2021 roku powstał wokół Zamku Grodziec Trakt Literatów (12 utworów i 12 twórców), nawiązujący do 

odnalezienia po II wojnie światowej ossolińskich zbiorów – bezcennych rękopisów. Trakt Literatów podkreśla silny 

związek gminy Zagrodno z dziejami polskiej kultury.  

Zamek Grodziec to punkt charakterystyczny zagrodzieńskiego krajobrazu, dlatego tak ważne jest, by budować 

jego rozpoznawalność oraz pozytywny i spójny wizerunek.  

Działalność podstawowa Spółki Zamek Grodziec określa akt założycielski, w którym przewidziano: 

• zaspakajanie potrzeb turystycznych, 

• upowszechnianie kultury, 

• promocję regionu, 

• organizację imprez okolicznościowych, 

• świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczeń i usług noclegowych, 

• działalność rozrywkowo-rekreacyjną. 

 

2021 rok obfitował również w wydarzenia i atrakcje organizowane dla turystów i gości zamku.  Klimat twierdzy na 

wygasłym wulkanie, delektowanie się wyjątkowymi dźwiękami podczas koncertów – ta artystyczna odsłona obiektu 

sprawia, że staje się on miejscem, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogą i chcą się spotykać. Koncerty to tylko jedna z 

kilku atrakcji, jakie czekały w Zamku Grodziec.  

 

Wydarzenia w 2021: 

• Koncert krakowskiego barda Mariusza Wdowina – cykl Najbardziej Klimatycznych Koncertów w regionie, 

• „W bajkowej scenerii” - Dzień Dziecka współorganizowany przez Spółkę Zamek Grodziec oraz Gminę Zagrodno, 
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• Oblężenie Grodźca - pokazy historyczne oraz inscenizacje inspirowane wydarzeniami historycznymi (30.07-01.08), 

• Nocne zwiedzanie na Zamku Grodziec, 

• XIV Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego (02-03.10), 

• Anima Paranormal Amulet – interaktywny spektakl grozy, 

• Parada Mikołajkowo-Świąteczna - współorganizowana przez Spółkę Zamek Grodziec oraz Gminę Zagrodno. 

 

 

W tym czasie w Zamku Grodziec zaszły również ważne zmiany.  

Zakończono prace remontowe, dzięki czemu wykonano: 

 

• remont sali „Staroniemieckiej” – 16 639,39 zł 

• spoinowanie murów Zamku – 127 235,77 zł 

• dokumentację odbudowy przejścia nad suchą fosą – 9000 zł 

• zadaszenia  oraz montaż – 89 700,78 zł 

• oświetlenie ewakuacyjne – 13 500 zł. 
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