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Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na wójta obowiązek co roku do 31 maja 

przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy (art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm., dalej u.s.g.). Raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów, strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego (art. 28 ust. 2 u.s.g.).  

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r.                

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130).             

W 2019 r. na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce po raz 

pierwszy nałożony został obowiązek sporządzenia raportu i jego przedstawienia radzie. 

Analiza art. 28aa ust. 2 u.s.g. prowadzi do wniosku, że każdy raport o stanie gminy musi 

zawierać podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących informacji: 

a) realizacji polityk, programów i strategii, 

b) realizacji uchwał rady gminy, 

c) realizacji budżetu obywatelskiego. 

Raport nie obejmuje informacji na temat realizacji budżetu obywatelskiego, albowiem  

w Gminie Pęcław instytucja ta nie funkcjonuje. Utworzenie budżetu obywatelskiego jest 

obligatoryjne wyłącznie w gminach będących miastami na prawach powiatu; w pozostałych 

gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny (art. 5a ust. 5 u.s.g.). 

W literaturze podnosi się, że nie jest prawidłowym rozwiązaniem zamieszczanie w raporcie  

o stanie gminy takich rozdziałów jak: „Rada Miasta”, „Jednostki pomocnicze”, 

„Demografia”, „Gospodarka”, „Zasoby naturalne”, gdyż w świetle art. 28aa ust. 2 ustawy  

o samorządzie gminnym raport o stanie gminy obejmuje wyłącznie informacje dotyczące 

działalności wójta, nie zaś aktywności rady gminy czy ekonomicznych i przyrodniczych 

uwarunkowań zarządzania gminą, tak: S. Gajewski, Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. 

Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Legalis 2018. 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 u.s.g. Wójt Gminy Pęcław 

przedstawia raport o stanie Gminy Pęcław i prosi Radę Gminy Pęcław o udzielenie wotum 

zaufania. 
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I. Programy, polityki, strategie realizowane w Gminie Pęcław  

w 2018 roku 

 

W okresie sprawozdawczym Gmina Pęcław realizowała: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Pęcław na lata 2016-2023, 

2. Program Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020, 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pęcław na lata 2017-2022, 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020, 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, 

6. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania       

na lata 2014-2020”, 

7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy 

Pęcław na rok 2018, 

a) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

b) Narkomania, 

8. Narodowy Program Zdrowia w zakresie zdrowia publicznego, 

9. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pęcław na lata         

2016-2020, 

10. Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 

11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęcław, 

12. Program ochrony powietrza, 

13. Program gospodarki odpadami, 

14. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2016-2019, 

15. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 2018-2021, 

16. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pęcław na 

lata 2014-2019, 

17. Gminny Program Współpracy Gminy Pęcław z organizacjami pozarządowymi        

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2018, 

18. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pęcław na rok 2018, 
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19. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pęcław na lata 2017-2021, 

20. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Pęcław, 

21. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Gminy Pęcław, 

22. Plan Obrony Cywilnej Gminy Pęcław, 

23. Plan Ochrony Zabytków Gminy Pęcław na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych. 
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1. Strategia Rozwoju Gminy Pęcław na lata 2016-2023 

Strategia Rozwoju Gminy Pęcław na lata 2016-2023 została przyjęta uchwałą nr XIII/71/16 

Rady Gminy Pęcław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Pęcław na lata 2016-2023 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Pęcław na lata 2016-2023 zakłada wykonanie celów 

zawartych w rozdziale 9 Strategii Rozwoju Gminy Pęcław na lata 2016-2023. W roku 2018  

w Gminie zrealizowano: 

1. Cel główny: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia mieszkańców 

gminy oraz zapewniającej ochronę cennych zasobów przyrodniczych 

1.1. Cel szczegółowy: Rozwój i modernizacja infrastruktury komunalnej zapewniającej 

bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców 

Priorytet 1.1.1: Rozbudowa i poprawa jakości sieci drogowej gminy poprzez budowę, 

przebudowę oraz remonty dróg i infrastruktury towarzyszącej.  

W ramach powyższego priorytetu zrealizowano następujące zadania: 

- Przebudowa drogi gminnej relacji Wietszyce – Kaczyce, nr drogi 100566 D, nr dz. 184/1. 

Na realizację zadania przeznaczono 394.215,87 zł (środki własne – 7.443,87 zł             

oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 71.400,00 zł i Urzędu Wojewódzkiego – 

315.372,00 zł). 

Zadanie ujęto w Programie Ochrony Środowiska i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

- Budowa zjazdu z drogi Wietszyce, nr drogi 1010 D. Na realizację zadania przeznaczono 

62.892,82 zł (środki własne – 2.892,82 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego – 

60.000,00 zł). 

- Remont ciągów pieszych w miejscowości Pęcław, przy drodze powiatowej 1009 D.       

Na realizację zadania przeznaczono 84.255,00 zł (Dofinansowanie z Powiatu 

Głogowskiego - 77.128,00 zł oraz środki własne - 7.127,00 zł). Zadanie zrealizowano      

w ramach inwestycji pn. „Remont ciągów pieszych w m. Pęcław – droga powiatowa       

nr 1009 D”. 

Priorytet 1.1.2: Rekultywacja składowiska odpadów w Białołęce 

Zadania w ramach powyższego priorytetu wykonuje firma zewnętrzna: Dolnośląski Projekt 

Rekultywacji Sp. z o.o. Według harmonogramu rzeczowo – finansowego podwykonawcy 

(Firma Handlowo Usługowa „ITC”) wynika, że w roku 2018, w obrębie składowiska 

odpadów, miały zostać zrealizowane następujące roboty: kształtowanie bryły środowiska   

(maj oraz czerwiec 2018 r.), warstwa odgazowująca (lipiec oraz sierpień 2018 r.), wykonanie 

studni odgazowujących (lipiec 2018 r.), warstwa uszczelniająca (lipiec 2018 r.), warstwa 

urodzajna (wrzesień 2018 r.). Na realizację zadań przeznaczono 204.880,00 zł, środki             

z budżetu Gminy. 
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Zadanie wynika z uchwały Rady Gminy Pęcław w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie 

udziału Gminy w projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”  

i przystąpienia do spółki celowej powołanej dla realizacji Projektu działającej pod nazwą 

DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULRTYWACJI SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. 

Priorytet 1.1.4: Dalsza kanalizacja gminy poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej lub 

systemu lokalnych ścieków w miejscowościach, w których budowa kanalizacji ściekowej 

jest nieekonomiczna. Miejscowości priorytetowe: Droglowice oraz Leszkowice sieć 

(budowa lokalnej oczyszczalni) 

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice  

i sieci wodociągowej w miejscowości Białołęka” w ramach powyższego priorytetu nie zostało 

zrealizowane z powodu niewyłonienia wykonawców w przetargach nieograniczonych. Gmina 

Pęcław wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o odroczenie 

terminu wykonania zadania. UMWD uwzględniając prośbę Gminy Pęcław przełożył 

wykonanie zadania z roku 2018, na rok 2020. 

 1.3. Cel szczegółowy: Racjonalne wykorzystanie potencjału Odry i lokalnego 

dziedzictwa na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji 

Priorytet 1.3.4: Wykorzystanie, ochrona i adaptacja lokalnych zasobów na rzecz 

stworzenia i rozwoju tematycznej oferty turystycznej (przeprawy promowe, Rygiel 

Odry, infrastruktura hydrotechniczna, system umocnień z II wojny światowej, 

ekomuzeum Dziadoszan, zachowana zabudowa wiejska). 

W ramach powyższego priorytetu złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie: 

„Uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego w Wietszycach” w ramach konkursu 

Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego. Wniosek został przygotowany poprawnie, jednak 

pomoc finansowa nie została przyznana, ponieważ brano pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

Priorytet 1.3.5: Ochrona i zachowanie zabytków i tradycyjnej zabudowy wiejskiej 

nadodrzańskich wsi. 

W ramach powyższego priorytetu nie zrealizowano żadnych działań. Ze względu na brak 

środków finansowych w budżecie Gminy nie doszło do podjęcia stosownej uchwały               

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie      

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

2. Cel główny: Aktywni mieszkańcy działający w oparciu o efektywną i dopasowaną     

do ich potrzeb infrastrukturę społeczną 

2.1. Cel szczegółowy: Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowo–edukacyjnej 

Priorytet 2.1.2: Modernizacja i rozwój bazy sportowej, w tym boisk przy obiektach 

szkolnych 

W ramach powyższego priorytetu zrealizowano zadanie: Otwarta Strefa Aktywności  

w Leszkowicach. Na zadanie przeznaczono 54.724,55 zł (dofinansowanie ze Środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 25.000,00 zł, środki własne Gminy 

Pęcław w wysokości 29.724,55 zł). 
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Priorytet 2.1.3: Niwelowanie różnic edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne 

W ramach powyższego priorytetu zrealizowano zadanie: zajęcia pozalekcyjne w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum rozwijające kompetencje - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających umiejętności uczniów zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi. Zadanie 

sfinansowano ze środków UE – projekt „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy              

w Gminie Pęcław”. Zadaniem objęto około 100 uczniów.  

2.2. Cel szczegółowy: Sprawna i aktywna opieka społeczna  

Priorytet 2.2.2: Rozwój i tworzenie sieci poradnictwa prawnego, pedagogicznego  

i psychologicznego dla dzieci, młodzieży i rodziców 

W ramach powyższego priorytetu działa świetlica socjoterapeutyczna w Pęcławiu.               

Na realizację zadań związanych ze świetlicą przeznaczono 5.900,43 zł, środki z budżetu 

Gminy. 

Zadanie ujęto w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy 

Pęcław na rok 2018. 

Priorytet 2.2.3: Systematyczna diagnoza problemów społecznych, w tym przede 

wszystkim związanych z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających  

W ramach powyższego priorytetu funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny               

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy     

w Rodzinie w Pęcławiu. Na realizację zadań związanych z Punktem przeznaczono       

3.600,00 zł, środki z budżetu Gminy.   

Zadanie ujęto w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy 

Pęcław na rok 2018. 

Priorytet 2.2.5: Zapewnienie i rozwój usług opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych 

dla osób starszych i ich rodzin. 

W ramach powyższego priorytetu zrealizowano następujące zadania: 

1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Na realizację zadania przeznaczono 

6.405,00 zł  

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Na realizację zadań przeznaczono 18.900,00 zł.  

 

Zadania wynikają z Uchwały Rady Gminy Pęcław, w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,             

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 
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2.3. Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa i społeczna 

Priorytet 2.3.1: Wspieranie szkoleń i staży zawodowych 

W ramach powyższego priorytetu zrealizowano działanie: Zorganizowanie stażu dla 1 osoby 

– zwiększenie aktywności zawodowej zwiększające szanse na podjęcie zatrudnienia. 

Uzyskanie doświadczenia zawodowego. Na realizację zadania wydatkowano środki 

finansowe z PUP Głogów. Zadaniem objęto 1 osobę. 

Priorytet 2.3.2: Rozwój doradztwa zawodowego w szkole gimnazjalnej. 

W ramach powyższego priorytetu zrealizowano zadanie: Ukierunkowanie ucznia w zakresie 

wyboru szkoły ponad gimnazjalnej  zgodnie z zainteresowaniami ucznia – organizowanie 

przez Zespół Szkół Białołęka spotkań uczniów klas III gimnazjum z uczniami szkół ponad 

gimnazjalnych z Powiatu Głogowskiego w celu ukierunkowania wyboru przyszłej szkoły.   

Na realizację działania nie wydatkowano pieniędzy. Zadaniem objęto 18 uczniów. 

2.4. Cel szczegółowy: Rozwój przestrzeni publicznej promującej integrację społeczną 

Priorytet 2.4.2: Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych miejscowości (mała 

infrastruktura, nasadzenia, place zabaw, place rekreacyjne – punkty spotkań 

mieszkańców) 

W ramach powyższego priorytetu wykonano zadanie - doposażenie placów zabaw na terenie 

Gminy Pęcław. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.         

Na realizację zadania przeznaczono 65.519,64 zł (dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego – 25.000,00 zł). 

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej, organizowanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

2.5. Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy 

publiczne 

Priorytet 2.5.5: Zwiększenie różnorodności organizacji działań kulturalnych                      

i edukacyjnych przez instytucje, tj. szkoły, przedszkola, kościół, GOK, m.in. w oparciu    

o świetlice wiejskie 

W ramach powyższego priorytetu wyżej wymienione instytucje organizują działania 

kulturalne i edukacyjne we własnym zakresie. 

3. Cel główny: Rozwój gospodarczy gminy Pęcław w oparciu o lokalną przedsiębiorczość 

i różnorodności usług i produktów. 

3.1. Cel szczegółowy: Rozwój sektora MŚP 

Priorytet 3.1.2: Utworzenie punktu wsparcia doradczo-szkoleniowego 

W ramach powyższego priorytetu na terenie Gminy Pęcław funkcjonuje punkt doradczy 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Gmina udostępnia świetlicę wiejską  

w miejscowości Pęcław na poczet dyżurów wyjazdowych Lokalnej Grupy Działania.  
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Priorytet 3.1.4: Promocja lokalnych przedsiębiorców (między innymi poprzez promocję 

dobrych przykładów) 

W ramach powyższego priorytetu Gmina prowadzi działania o charakterze informacyjnym  

tj. zamieszcza na stronie Gminy informacje o szkoleniach i spotkaniach dla lokalnych 

przedsiębiorców. 

 

2. Program Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 

Program Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą            

nr II/84/2016 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29.02.2016 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016 – 2020. 

Gmina Pęcław wykonuje Program Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 

poprzez realizację celów zawartych w rozdziale 5 Strategii Rozwoju Powiatu Głogowskiego 

na lata 2016-2020. W ramach analizowanego programu realizowano w Gminie Pęcław          

w 2018 roku: 

1. Cel ogólny: Rozwój oświaty w Powiecie Głogowskim 

1.3. Cel szczegółowy: Upowszechnienie kształcenia wśród młodzieży 

Działanie 1.3.1: Programy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym 

dostępie do edukacji, w tym również programy stypendialne  

W ramach powyższego działania zrealizowano zadanie: Świadczenie pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym –  świadczenie pomocy materialnej dla uczniów w postaci 

stypendiów i zasiłków szkolnych w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu              

do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Na realizację zadania 

przeznaczono 22.720,00 zł. Środki wydatkowano w ramach budżetu gminy. Zadaniem objęto 

57 uczniów. 

Działanie 1.3.2: Programy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

kompetencje  

W ramach powyższego działania zrealizowano następujące zadania: 

1. Świadczenie pomocy materialnej uczniom o charakterze motywacyjnym – świadczenie 

pomocy materialnej dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce. Na realizację zadania 

przeznaczono 5.600,00 zł. Środki wydatkowano w ramach budżetu Gminy. Zadaniem 

objęto 16 uczniów. 

2. Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum dotyczące zajęć 

specjalistycznych i logopedycznych  o charakterze diagnostycznym – prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami 

edukacyjnymi. Zadanie sfinansowano w ramach budżetu szkół. Zadaniem objęto            

20 uczniów. 
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3. Zajęcia pozalekcyjne w SP i Gimnazjum rozwijające kompetencje - prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających umiejętności uczniów zdolnych i z trudnościami 

edukacyjnymi.  

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej – Projekt „Wyższe kompetencje – lepsze 

perspektywy w Gminie Pęcław” - realizację Projektu rozłożono w czasie na lata 2018-2020, 

wartość dofinansowania projektu ogółem - 428.738,75 zł, wkład własny Gminy – 21.448,00 

zł. Zadaniem objęto około 100 uczniów. 

Działanie 1.3.4: Działalność informacyjno – promocyjna w zakresie rozwoju 

wykształcenia wśród młodzieży 

W ramach powyższego działania zrealizowano zadanie: Ukierunkowanie ucznia w zakresie 

wyboru szkoły ponad gimnazjalnej zgodnie z zainteresowaniami ucznia – organizowanie 

przez Zespół Szkół Białołęka spotkań uczniów klas III gimnazjum z uczniami szkół ponad 

gimnazjalnych z Powiatu Głogowskiego w celu ukierunkowania wyboru przyszłej szkoły.    

Na realizację działania nie wydatkowano pieniędzy (spotkania miały charakter promocyjny   

– szkoły średnie promowały swoją ofertę edukacyjną, w ramach przyszłej rekrutacji nowych 

uczniów). Zadaniem objęto 18 uczniów.  

2. Cel ogólny: Odpowiedzialna polityka społeczna  

2.2. Cel szczegółowy: Racjonalizacja pomocy społecznej  

Działanie 2.2.1: Propagowanie działań wspierających rodzinę  

W ramach powyższego działania zrealizowano następujące zadania: 

1. Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – dożywianie w celu ograniczenia zjawiska 

niedożywienia w celu poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.          

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 67.542,08 zł. Środki wydatkowano w ramach 

budżetu Gminy w wysokości 27.042,08 zł oraz z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w wysokości 40.500,00 zł. Działaniem objęto 58 uczniów. 

2. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018               

– wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo                

– wychowawczych poprzez pomoc asystenta rodziny. Na realizację zadania przeznaczono 

kwotę 13.200 zł. Środki wydatkowano w ramach budżetu Gminy – 9.624,00 zł                

oraz z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.576,00 zł. Zadaniem objęto   

6 rodzin / 11 dzieci. 

Działanie 2.2.4: Wsparcie osób niepełnosprawnych 

W ramach powyższego działania zrealizowano zadanie: Spotkanie wigilijne dla osób 

samotnych i niepełnosprawnych. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 3.515,00 zł. 

Środki wydatkowano z budżetu Gminy 1.815,00 zł oraz z dotacji z PFRON-u – 1.700,00 zł. 

Zadaniem objęto 50 osób. 
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2.4. Cel szczegółowy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Działanie 2.4.1: Współfinansowanie przedsięwzięć i czynne uczestnictwo w działalności  

W ramach powyższego działania zrealizowano zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej  

w dyscyplinie piłki nożnej – upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie piłki nożnej 

Klubu Sportowego „Gwardia” Białołęka i Ludowego Związku Sportowego „Iskra” 

Droglowice poprzez uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów        

i seniorów. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. Pieniądze wydatkowano 

w ramach budżetu Gminy. Zadaniem objęto 2 kluby sportowe. Klub sportowy „Gwardia” 

Białołęka zrealizował zadanie na kwotę 21.000,00 zł. Klub sportowy LZS „Iskra” Droglowice 

zrealizował zadanie na kwotę 15.135, 68 zł. 

3. Cel ogólny: Ochrona zdrowia na europejskim poziomie 

3.2. Cel szczegółowy: Propagowanie zdrowego stylu życia  

Działanie 3.2.3: Realizacja i promowanie programów dot. edukacji prozdrowotnej, 

prorodzinnej i kulturowej  

W ramach powyższego działania zrealizowano następujące zadania: 

1. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na 2018 rok  

– prowadzono działania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych od alkoholu. Działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Na realizację 

zadania przeznaczono 18.186,35 zł. Środki wydatkowano w ramach budżetu Gminy. 

Zadaniem objęto 1350 osób. 

2. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na obiekcie 

Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Pęcławiu – promocja zdrowego stylu życia.    

Na realizację działania przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Środki wydatkowano w ramach 

budżetu Gminy. Zadaniem objęto około 500 osób. 

3. Organizacja „I Pęcławskiego Festiwalu Duathlonu w stronę Odry” – promocja zdrowego 

trybu życia. Na realizację zadania przeznaczono 35.000,00 zł. Środki wydatkowano         

w ramach budżetu Gminy – 8.784,00 zł, z dotacji od sponsorów – 16.216,00 zł, z dotacji 

ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 10.000,00 zł. Zadaniem objęto ok. 100 osób. 

4. Cel ogólny: Wzrost bezpieczeństwa w Powiecie Głogowskim 

4.1. Cel szczegółowy: Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Działanie 4.1.1: Wsparcie dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,         

w tym modernizacja i wsparcie sprzętowe 

W ramach powyższego działania zrealizowano zadanie: Zakup sprzętu ratowniczego            

dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pęcław. Sprzęt otrzymały: OSP Białołęka 

(defibrylator, zestaw ratownictwa medycznego), OSP Wietszyce (zestaw PSP, deska 

ortopedyczna, szyny Kramera), OSP Wierzchownia (defibrylator, zestaw PSP), OSP Piersna 

(zestaw PSP, deska ortopedyczna, szyny Kramera). Na realizację zadania przeznaczono 
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99.285,28 zł. Środki wydatkowano w ramach budżetu Gminy – 992,85 zł oraz z dotacji          

z Ministerstwa Sprawiedliwości – 98.292,43 zł (Fundusz Sprawiedliwości). 

5. Cel ogólny: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Głogowskim 

5.1. Cel szczegółowy: Poprawa stanu technicznego dróg w Powiecie Głogowskim 

Działanie: 5.1.2. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

W ramach powyższego działania zrealizowano następujące zadania: 

1. Przebudowa drogi gminnej relacji Wietszyce – Kaczyce, nr drogi 100566 D,              

nr dz. 184/1. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 394.215,87 zł.                

Środki wydatkowano w ramach budżetu Gminy – 7.443,87 zł oraz z dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego – 71.400,00 zł i Urzędu Wojewódzkiego – 315.372,00 zł. 

2. Budowa zjazdu z drogi Wietszyce, nr drogi 1010 D. Na realizację zadania 

przeznaczono 62.892,82 zł. Środki wydatkowano w ramach budżetu Gminy w kwocie 

2.892,82 zł oraz z dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,00 zł. 

6. Cel ogólny: Rozwój społeczno – gospodarczy 

6.1. Cel szczegółowy: Wspieranie aktywności zawodowej i promocja przedsiębiorczości 

Działanie 6.1.5: Staże i szkolenia 

W ramach powyższego działania zrealizowano zadanie: Zorganizowanie stażu dla 1 osoby 

– zwiększenie aktywności zawodowej zwiększające szanse na podjęcie zatrudnienia. Celem 

stażu było uzyskanie doświadczenia zawodowego. Staż odbył się na stanowisku                   

ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy. Czas trwania stażu wynosił 3 miesiące, po ich 

upływie stażystkę zatrudniono na okres 1 miesiąca. Na realizację zadania wydatkowano 

środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Zadaniem objęto 1 osobę.  

 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pęcław na 

lata 2017-2022 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pęcław na lata 2017-2022 została 

przyjęta uchwałą nr XXVI/148/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pęcław na lata 2017 – 

2022.  

Zgodnie z art. 16 b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki     

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób           

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Rady Gminy Pęcław Uchwałą Nr XXVI/148/17             

z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Pęcław na lata 2017-2022.   
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Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku było 97 rodzin. Świadczenia 

pieniężne otrzymało 79 rodzin, świadczenia niepieniężne 32 rodziny, pomocą w formie pracy 

socjalnej objęto 92 rodziny, pracą socjalną w oparciu o kontrakt socjalny objęto 1 rodzinę.  

Wypłacono następujące zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych: 

- zasiłek stały – z pomocy skorzystało 16 rodzin, wydatkowano kwotę 77.244,00 zł, 

- zasiłek okresowy – z pomocy skorzystały 44 rodziny, wydatkowano kwotę 75.203,00 

zł, 

- zasiłek celowy – z pomocy skorzystały 52 rodziny, wydatkowano kwotę 46.655,00 zł, 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – skorzystały 2 rodziny, wydatkowana 

kwota to 6.405,00 zł 

- płata za pobyt w domu pomocy społecznej – korzystały 3 rodziny, wydatkowana 

kwota 76. 661,00 zł.  

Zrealizowano w roku 2018 zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, gdzie na 1 stycznia 2018 

roku 120 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018 roku     

99 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła                 

na początku roku 222, a na koniec roku 198.   

Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 roku wyniosła 1.185.056,79 zł, a kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych 174.694,00 zł. 

Na początku 2018 roku 200 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+),            

a na koniec 2018 roku 175 rodzin.  

Zasiłek rodzinny wypłacono dla 120 rodzin na kwotę w wysokości 305.202,71 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 102 rodzin na kwotę w wysokości 174.694,00 zł.  

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 15 rodzin na kwotę w wysokości 264.170,00 zł.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 8 rodzin na kwotę w wysokości 45.646,00 zł. 

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 21 rodzin na kwotę w wysokości 168.900,00 zł. 

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 17 rodzin na kwotę            

w wysokości 17.000,00 zł.  

Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacono dla 200 rodzin na kwotę w wysokości 

1.708.805,80 zł.  

Dobry start 300+ wypłacono dla 208 rodzin na kwotę w wysokości 97 200,00 zł.  

Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 2 rodzinna kwotę w wysokości 12.880,00 zł.  
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4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą nr XIII/76/16 Rady Gminy Pęcław  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. 

W związku z realizowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy             

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przyjęto w 2018 roku   

2 formularze „Niebieskiej Karty – A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu  

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu. Formularze 

założone zostały przez funkcjonariuszy Policji.  

Nadal kontynuowano 2 procedury „Niebieskiej Karty” z 2017 roku. Łącznie zrealizowano 

procedurę w 4 rodzinach przy udziale 2 Grup Roboczych powołanych w celu rozwiązywania 

rzeczywistych problemów wynikających z przemocy w rodzinie. W skład Grup Roboczych 

wchodzili pracownicy socjalni, pedagog szkolny, dzielnicowy, członek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, którzy zajmowali się w 2018 

następującymi sprawami: 

- stosowanie przemocy przez matkę wobec dziecka, prowadzona od 2017 roku             

(1 sprawa), 

- stosowania przemocy przez żonę wobec męża, prowadzona od 2017 roku (1 sprawa), 

- stosowania przemocy przez męża wobec żony, prowadzone w 2018 roku (2 sprawy). 

W związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 

członkowie Grup Roboczych podjęli decyzję o zakończeniu procedury „Niebieska Karta”     

w przypadku 3 rodzin. 

 

5. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 

Uchwałą Nr XIII/75/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 stycznia 2016 r. przyjęto Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 

 

W 2018 roku ze względu na występujące trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach, 

prowadzono działania wynikające z  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata     

2016-2018 w następujących formach: 

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego realizowane przez działający Punkt 

Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu także 

przeciwdziałający narkomanii i przemocy w rodzinie prowadzony przez 

certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień; 

- terapii i mediacji, z której w 2018 roku korzystały osoby z problemami rodzinnymi 

oraz z uzależnieniami; 
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- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, objęto 

specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 rodziny 

wychowujące dzieci niepełnosprawne (dzieciom zapewniono udział w edukacji           

i rehabilitacji w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych                 

w Głogowie); 

- pomocy prawnej, z której mogły korzystać rodziny bezpłatnie na terenie Gminy 

Pęcław, dodatkowo pracownicy socjalni kierowali osoby wymagające pomocy 

prawnej do organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Głogowskiego; 

- pomocy asystenta rodziny, z której korzystało w 2018 roku 6 rodzin, gdzie 

występowały problemy opiekuńczo-wychowawczymi i dzieci były zagrożone 

umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz z ustawy "Za życiem". Gminny Ośrodek 

Pomocy Rodzinie zatrudniał asystenta na podstawie umowy zlecenia, a finansowanie 

wynagrodzenia asystenta pochodziło ze środków własnych w wysokości 9.624,00 zł     

i z otrzymanej dotacji w wysokości 3.576,00 zł. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 roku Ośrodek 

poniósł wydatki związane z pobytem 2 dzieci w Domu Dziecka w Głogowie i za pobyt          

2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 31.527,52 zł. 

W 2018 roku nie wystąpił przypadek odebrania dziecka i umieszczenia w pieczy zastępczej.  

 

6. Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020" 

Uchwałą Nr XXVI/174/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiono 

wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2014 – 2020. 

W ramach analizowanego Programu w 2018 roku pomocą w formie posiłku objęto 58 dzieci 

ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych. Średni koszt jednego, 

gorącego posiłku wynosił 8,64 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku 

skorzystało 71 rodzin. Ogólnie Programem objęto 129 osób.  

Koszt programu ogółem wyniósł 67.542,00 zł, z tego środki własne w wysokości 27.042,00 zł 

oraz dotacja 40.500,00 zł. 

 

7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2018 

Uchwałą Nr XXVI/147/17 Rady Gminy Pęcław z dn. 28 grudnia 2017 r. wprowadzono 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław   

na rok 2018.  
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a) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982r. (Dz. U z 2018 r. poz.2137) stanowi, że prowadzenie działalności związanej 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław, uchwalany corocznie przez 

Radę Gminy, uwzględniający cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny Program 

zawiera strategię opartą na współdziałaniu struktur lokalnych, w tym władz samorządowych, 

przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych służącą zmniejszeniu szkód 

towarzyszących problemowi alkoholizmu. Celem priorytetowym jest ograniczenie 

występowania szkód psychologicznych, zdrowotnych i moralnych w rodzinach osób 

uzależnionych od alkoholu, zmniejszenie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

przez dzieci i młodzież oraz przypadków łamania prawa przez osoby nietrzeźwe. 

W 2018 roku wydano przedsiębiorcom z terenu Gminy Pęcław 3 pozwolenia                         

na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. 

Łączna wartość sprzedanego alkoholu w 2018 roku na terenie Gminy (na podstawie 

oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż/podawanie napojów 

alkoholowych w 10 punktach sprzedaży)  wyniosła 1.063.657,21 zł. 

W 2018 roku wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych z powodu likwidacji punktu sprzedaży. 

Zakres zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień     

dla Gminy Pęcław na rok 2018 obejmuje: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych 

od alkoholu, w ramach którego funkcjonują następujące lokalne podmioty pomocy: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu (w okresie 

sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Komisji, udzielono pomocy 10 osobom, 

skontrolowano 3 punkty sprzedaży/podawania napojów alkoholowych przez 

uprawnione podmioty), 

b) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu (w 2018 roku 

udzielono pomocy 14 osobom, certyfikowany terapeuta uzależnień udzielił 94 porad), 

c) Świetlica Socjoterapeutyczna w Pęcławiu (z oferty skorzystało w 2018 roku              

25 dzieci); 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

(udzielono pomocy według indywidualnych potrzeb rodziny w ramach działalności 

powołanych do tego instytucji: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pęcławiu, Urzędu Gminy Pęcław, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pęcławiu, NZOZ „Medica” w Pęcławiu, Punktu Konsultacyjno – 

Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
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Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu, Świetlicy Socjoterapeutycznej         

w Pęcławiu, Szkoły Podstawowej w Białołęce, Gimnazjum w Białołęce, Sądu 

Rejonowego w Głogowie, Prokuratury Rejonowej w Głogowie, kuratorów sądowych  

i społecznych), 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu 

przygotowała i rozpropagowała materiały w zakresie szeroko pojętych uzależnień      

w lokalnych podmiotach pomocy, na stronie internetowej Gminy, bezpośrednio 

osobom zainteresowanym, 

b) przygotowano spektakl profilaktyczny pt. „Droga donikąd”, którego celem było 

kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu 

życia, ukazanie szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz budzenie 

aspiracji życiowych i przeciwdziałanie bierności społecznej, 

c) zakupiono magnetofonu i dzienników lekcyjnych do Świetlicy Socjoterapeutycznej   

w Pęcławiu w celu prowadzenia zajęć z muzykoterapii; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w 2018 roku Urząd Gminy Pęcław         

nie podpisał żadnych porozumień o współpracy; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13
1
 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego - w 2018 roku nie podjęto procedury; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej - brak tego typu placówek na terenie Gminy. 

W 2018 roku wykorzystano środki w wysokości 18.186,35 zł na działania związane              

ze zwalczaniem alkoholizmu na terenie Gminy Pęcław (m. in. realizowanie ww. zadań, 

zatrudnienie terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Pęcławiu, 

zatrudnienie opiekuna w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Pęcławiu, zatrudnienie biegłych 

sądowych: psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia           

od alkoholu osób uzależnionych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pęcławiu za udział w posiedzeniach i kontrolach punktów 

sprzedaży, opłaty sądowe związane z procedurą kierowania na przymusowe leczenie 

odwykowe). 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu 

skupiła się na priorytetowych działaniach, takich jak zapewnienie ciągłości działalności 

Świetlicy Socjoterapeutycznej Pęcławiu, Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego                

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy     

w Rodzinie w Pęcławiu oraz współpracy z Sądem Rejonowym i Prokuratura Rejonową         
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w Głogowie oraz biegłymi sądowymi. Działalność  profilaktyczna w znacznej mierze była 

prowadzona w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Pęcław, 

Szkołą Podstawową w Białołęce, Gimnazjum w Białołęce oraz NZOZ „Medica” w Pęcławiu.  

 

b) Narkomania 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. z 2018 roku, poz. 1030     

z późn. zm.) stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin. 

Realizacja tych zadań powinna być prowadzona w postaci gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. W Gminie Pęcław zadania z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.) i ustawy        

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) określił Gminny Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2018 rok, przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Pęcław Nr XXVI/147/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku./ 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ww. ustawy przeciwdziałanie narkomanii obejmuje zadania: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, w ramach którego funkcjonują 

lokalne podmioty udzielające pomocy: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu (Komisja 

podejmowała działania mające na celu zmniejszanie rozmiarów nadużywania 

alkoholu, realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki              

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław, a jej priorytetowym 

zadaniem było powodowanie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. 

Komisja prowadziła poradnictwo, działania profilaktyczne, motywowała                   

do podejmowania leczenia odwykowego), 

b) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu udzielający pomocy 

w zakresie: 

- poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu,  

- poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla osób współuzależnionych               

(osoby bliskie, rodzina), 

- poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy w rodzinie, 

- udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

- udzielania wsparcia osobom borykającym się z problemami natury osobistej; 

c) Świetlica Socjoterapeutyczna w Pęcławiu udzielała pomocy w formie: 

- pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości, 

- uczenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
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- uczenia umiejętności, które pozwolą młodym ludziom zaspokajać swoje potrzeby 

psychiczne bez udziału środków odurzających,  

- łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowania zaburzeń 

zachowania, 

- wskazywania pozytywnych wzorców, 

- rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

- tworzenia warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej                       

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych                 

dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                    

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

W ramach ww. zadania: 

a) przygotowano spektakl profilaktyczny pt. „Droga donikąd”. Jego celem było 

kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu 

życia, ukazanie szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz budzenie 

aspiracji życiowych i przeciwdziałanie bierności społecznej. Oczekiwanym efektem 

ww. działań stało się podniesienie świadomości uczniów i nabycie przez nich 

praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. 

Spektakl przeprowadził Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży 

„Moralitet” z Krakowa. Koszt realizacji spektaklu wynosił 350,00 zł. Beneficjentami 

zadania byli  uczniowie Szkoły Podstawowej w Białołęce oraz Gimnazjum                 

w Białołęce; 

b) zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu narkomanii, tj. plakaty "Dopalacze? 

Gdzie szukać pomocy" oraz „Dopalacze nie piorą”, których przesłaniem jest 

promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości środków zmieniających 

świadomość oraz budzenie aspiracji życiowych i przeciwdziałanie bierności 

społecznej. Oczekiwanym efektem ww. działań stało się podniesienie świadomości 

ludzi i nabycie przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami    

w otaczającym świecie. Koszt realizacji zadania wyniósł 100,00 zł. Beneficjentami 

zadania byli mieszkańcy Gminy Pęcław; 

c) przygotowano i rozpropagowano bazę instytucji pomocy w zakresie szeroko pojętych 

uzależnień, w tym narkomanii. Zadanie wykonała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pęcławiu bez ponoszenia kosztów finansowych.  

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
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osób z wykorzystaniem pracy socjalnej kontraktu socjalnego. Zadanie realizował 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu. 

 

8. Narodowy Program Zdrowia w zakresie zdrowia publicznego 

Narodowy Program Zdrowia w zakresie zdrowia publicznego został przyjęty na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016–2020. 

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania w zakresie zdrowia 

publicznego ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień dla Gminy Pęcław na 2018 roku, przyjętym uchwałą nr XXVI/147/17              

Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r.: 

1) działalność Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu 

(Działanie 2.2.3.1.1 NPZ), który udzielał porad i konsultacji indywidualnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie   

oraz udzielał wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym                      

lub borykającym się z problemami natury osobistej. Opieką punktu objęto 14 osób, 

którym certyfikowany terapeuta uzależnień udzielił 94 porady, 

2) działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w Pęcławiu (Działanie 2.3.2.2.2 NPZ), 

która udzielała pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości, uczyła młodych ludzi 

zaspokajać swoje potrzeby psychiczne bez udziału środków odurzających, łagodziła 

niedostatki wychowawcze w rodzinie i eliminowała zaburzenia zachowania, 

wskazywała pozytywne wzorce, rozwijała zainteresowania i uzdolnienia 

wychowanków, tworzyła warunki do nauki własnej i pomocy w nauce.                

Opieką świetlicy objęto 25 dzieci, którym opiekun zagwarantował szereg 

alternatywnych rozwiązań spędzania czasu wolnego, 

3) organizacja spektaklu profilaktycznego pt. „Droga donikąd” (Działanie          

2.2.1.1.1.a NPZ), którego celem było kształtowanie prawidłowych relacji 

międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości środków 

zmieniających świadomość oraz budzenie aspiracji życiowych i przeciwdziałanie 

bierności społecznej. Efektem w/w działań określono jako podniesienie świadomości 

uczniów i nabycie przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie                       

z zagrożeniami w otaczającym świecie. Beneficjentami docelowymi byli uczniowie  

Szkoły Podstawowej w Białołęce oraz Gimnazjum w Białołęce, 

4) zakup materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii (Działanie 2.2.3.1.1 NPZ)    

w postaci plakatów „Dopalacze nie piorą”, „Dopalacze? Gdzie szukać pomocy”, 

których przesłaniem było promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości 

środków zmieniających świadomość oraz budzenie aspiracji życiowych                        

i przeciwdziałanie bierności społecznej. Efekt w/w działań określono jako 

podniesienie świadomości ludzi i nabycie przez nich praktycznych umiejętności 
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radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. Beneficjentami docelowymi 

byli mieszkańcy Gminy Pęcław. 

 

9. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pęcław 

na lata 2016-2020 

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pęcław na lata 2016-2020 został 

przyjęty uchwałą nr X/63/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 15 grudnia 2015 r. 

Zgodnie z zapisem art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami 

psychicznymi to osoby:  

1) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne); 

2) upośledzone umysłowo; 

3) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych a osoby te wymagają świadczeń 

zdrowotnych, lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym. 

Podmioty realizujące Program: 

1) Samodzielne stanowisko Urzędu Gminy Pęcław realizująca zadania z zakresu 

zdrowia, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu, 

3) NZOZ „MEDICA” w Pęcławiu, 

4) Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Głogowie m.in.: Poradnię Zdrowia 

Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny w Głogowie, 

5) Punkt Poradnictwa Rodzinnego działający przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Głogowie (w tym Poradnia Leczenia Uzależnień), 

6) Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie 7. Poradnię Psychologiczno                

– Pedagogiczną w Głogowie, 

7) Stowarzyszenie dla Dzieci I Młodzieży„SZANSA” w Głogowie, 

8) Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą       

w Pęcławiu. 

Realizacja Programu w 2018 r. – ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 8 osób             

z zaburzeniami psychicznymi, w tym 2 dzieci do 18 roku, w formie: 

1) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi –  

2 dzieci do 18 roku życia, 

2) potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na okres 90 dni – 1 osoba, 

3) pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych – 5 osób. 
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W ramach pracy socjalnej, pracownicy socjalni świadczyli osobom z zaburzeniami 

psychicznymi poradnictwo rodzinne i socjalne, kierując pacjentów do: 

1) Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Głogowie, 

2) Punktu Poradnictwa Rodzinnego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Głogowie, 

3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie, 

4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie. 

 

 

10.  Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą           

 na lata 2021-2024 

 
Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2014 przyjęty 

został uchwałą nr XXIV/132/17 Rady Gminy Pęcław w sprawie uchwalenia Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Pęcław na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 

Stosownie do art. 17.1 i art. 18.1 ustawy z dnia 27 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów ustaw 

zmieniających, w tym Ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017., poz. 519) Rada Gminy Pęcław 

wprowadziła Uchwałą Nr XXIV/132/17 z dnia 28 września 2017 r. Program Ochrony 

Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 , którego głównym celem jest 

poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywnego zarządzania środowiskiem, 

zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także 

stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024 polegających na budowie i modernizacji sieci wodociągowej  

w 2018 roku wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Chwaliszewo - zadanie ujęto 

w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Pęcław na lata 2017-2021. 

W 2018 roku przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych polegającą na „Bieżącym 

utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych na obiektach stanowiących własność Gminy 

Pęcław” o łącznej długości 17,315 km w miejscowościach: Wietszyce na ciekach o długości 

3590 m, w Białołęce na ciekach o długości 3435 m, w Droglowicach na ciekach o długości 

7020 m, w Pęcławiu na ciekach o długości 3270 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 

24.840,00 zł czego kwotę 10.002,25 zł stanowiła dotacja z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego. 
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11.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy    

 Pęcław 

 
Uchwałą Nr X/65/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 15 grudnia 2015 r. przyjęto Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęcław. 

 

W okresie od 8 maja 2017 roku do 17 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Pęcław 

realizowano zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie 

polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem                                

i unieszkodliwieniem odpadów na przystosowanym składowisku (zdemontowano 13,92 Mg 

wyrobów zawierających azbest), usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych            

na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku 

(unieszkodliwiono 11,105 Mg wyrobów zawierających azbest). Wartość całego zadania 

wynosiła 12.808,26 zł z czego kwota 8.160,00 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z usługi skorzystało    

14 mieszkańców Gminy Pęcław. 

 

12. Program ochrony powietrza 

Podstawę programu stanowi uchwała nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza 

dla województwa dolnośląskiego oraz uchwała nr XL/1330/17 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony 

powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

Program ochrony powietrza jest częścią Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024 przyjętego uchwałą nr XXIV/132/17 Rady Gminy Pęcław   

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pęcław na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024. 

Realizując Program ochrony powietrza wykonywano działania naprawcze polegające            

na modernizacji i remoncie dróg przebudowując nawierzchnię drogi w miejscowości 

Wietszyce Gmina Pęcław, działka nr 184/1, o długości 0,340 km. Całkowita wartość zadania 

wyniosła 394.215,87 zł z czego kwota 386.772,00 zł stanowiła dotację z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Geodeta Województwa                         

oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

 

13. Program gospodarki odpadami 

Gmina Pęcław przekazała zadania związane z gospodarką odpadami do Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. 

Na terenie Gminy Pęcław znajdują się 23 osiedlowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. W 2018 roku dokonano zmniejszenia liczby pojemników w Osiedlowym 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wietszycach i Wierzchowni             

ze względu na za duża ilość pojemników na plastik jednocześnie utworzono dwa dodatkowe 
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Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Kotowice                 

i Leszkowice. 

Do dnia 31.12.2018 roku złożono deklarację za gospodarowanie odpadami: 

- 98 deklaracji za gospodarstwa jednoosobowe; 

- 405 deklaracji za gospodarstwa wieloosobowe. 

Na terenie Gminy Pęcław prowadzono weryfikację gospodarstw domowych pod kątem 

obowiązku złożenia stosownych deklaracji: 

- 49 osób wezwano do złożenia deklaracji; 

- 21 osób wezwano powtórnie do złożenia deklaracji; 

- wydano 13 postanowień  o wszczęciu postępowania; 

- wydano 4 decyzje nakazowe, określające wysokość opłaty z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

W 2018 roku zorganizowano coroczną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas której 

zebrano 5,5537 Mg takich odpadów. 

Na terenie ZGZM poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła za 2018 roku wyniósł 42%, a wymagany poziom odzysku frakcji 

surowców według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 roku w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji  odpadów komunalnych wynosi 30%. 

 

14. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych        

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2019 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2016-2019 uchwalono na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia     

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139).  

Uchwałą nr X/66/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 15 grudnia 2015 r. wprowadzono                 

do realizacji Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2016-2019. 

Zadania wymienione w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na 2018 rok nie zostały wykonane w Gminie Pęcław we wskazanym 

terminie. Zadanie polegające na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej Pęcław 

wioska przesunięto na rok 2020 ze względu na czasochłonną i skomplikowaną procedurę 

związaną z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień inwestycji poszukując najmniej 

inwazyjnego rozwiązania dla sieć wodociągowej przechodzącej przez drogę wojewódzką. 

Odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej zbiorowej oczyszczalni ścieków          

dla miejscowości Leszkowice ze względu na brak lokalizacji na usytuowanie zbiorowej 

oczyszczalni ścieków oraz brak zainteresowania ze strony mieszkańców inwestycją.  
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15. Gminny Program Współpracy Gminy Pęcław z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2018 

Program współpracy Gminy Pęcław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    

na rok 2018 przyjęty został przez Radę Gminy Pęcław uchwałą nr XXV/141/17 z dnia          

29 listopada 2017 roku. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

w budżecie Gminy Pęcław na 2018 rok przeznaczono kwotę w wysokości 40.000 zł.  

W dniu 03.01.2018 roku  2018 roku ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań ujętych     

w § 6 Programu współpracy dla zadania priorytetowego dotyczącego wspierania                      

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  Do konkursu wpłynęły 2 oferty                         

od 2 podmiotów tj. Klub Sportowy „Gwardia” Białołęka i Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” 

Droglowice . W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy na powierzenie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu          

w dyscyplinie piłki nożnej poprzez prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie 

drużyn piłki nożnej juniorów  i seniorów” w miejscowości Białołęka i miejscowości 

Droglowice.”  

Klub sportowy „Gwardia „Białołęka zrealizował zadanie publiczne w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej na kwotę 21.000 zł. 

Klub sportowy LZS „Iskra” Droglowice zrealizował zadanie publiczne w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej na kwotę 15.135,68 zł. 

Klub sportowy LZS „Iskra” Droglowice zawiesił swoją działalność w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej.  

Z realizacji zadań powierzonych przez Wójta Gminy Pęcław w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej w/w  kluby sportowe złożyły                  

w Urzędzie  Gminy  sprawozdania częściowe i końcowe za 2018 rok. 

 

16. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Pęcław na lata 2014-2019 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pęcław na lata 2014-

2019 wprowadzono Uchwałą nr XXIX/191/14  Rady Gminy Pęcław  z dnia 24 września 2014 

roku. 

Łącznie w zasobie Gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 roku 48 lokali 

mieszkalnych, w tym 1 lokal socjalny, a na dzień 31 grudnia 2018 roku było ich 47,               

w tym 1 lokal socjalny w miejscowościach: Leszkowice, Piersna, Wierzchownia, Pęcław, 

Białołęka, Mileszyn, Droglowice oraz Turów. 
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W 2018 roku sprzedano jedno mieszkanie, znajdujące się w zasobie Gminy w miejscowości 

Pęcław. Mieszkanie sprzedano na wniosek dotychczasowego najemcy w trybie 

bezprzetargowym. 

W 2018 roku dokonano remontu jednego mieszkania, położonego w miejscowości Pęcław . 

Przedmiotem remontu była wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi         

i zewnętrznymi. Całkowity koszt remontu wyniósł 5.100,00 zł.  

 

17. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 

2018-2021 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019, poz.506) stanowi,     

że realizacja zadań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami należy do zadań własnych 

gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program opieki              

nad zabytkami, uchwalany raz na cztery lata przez radę gminy. Obowiązek sporządzenia 

programów opieki nad zabytkami przez samorządy gminne w oparciu o Gminną Ewidencję 

Zabytków nakłada art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece         

nad zabytkami (Dz. U z 2018r, poz. 2067).  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 2018 – 2021 przyjęto 

Uchwalą Nr XXXI/177/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 września 2018 roku, który z kolei 

został ogłoszony w dniu 11 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r. poz.4922/.  Na podstawie art.87 ust.2 

w/w ustawy wymienione zostały zasadnicze cele sporządzenia programu: 

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego           

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody            

i równowagi ekologicznej, 

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu     

ich zachowania, 

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb  

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, 

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, 

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych      

z opieką nad zabytkami. 

Gminną Ewidencję Zabytków założono Zarządzeniem Nr 80/15 Wójta Gminy Pęcław            

z dnia 31 grudnia 2015 roku. Zinwentaryzowane w niej obiekty w formie zbioru kart 

adresowych znajdujące się pod opieką konserwatorską, to w przeważającej części budynki 

mieszkalne, mieszkalno–gospodarcze i gospodarcze - łącznie 117 obiektów. Większość 
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miejscowości Gminy ze względu na historyczny układ ruralistyczny objęto ochroną 

konserwatorską. 

W rejestrze zabytków nieruchomych w latach 1961 – 1991 znalazło się 17 obiektów               

z obszarów Gminy, z których 3 przestały istnieć.  

Wśród zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru, znalazły się trzy zespoły wyposażenia 

wnętrz. Wystroje wnętrz kościołów w Białołęce i Piersnej znajdujące się w doskonałym 

stanie, jedynie klasycystyczne dekoracje architektoniczne salonów pałacu w Droglowicach 

istnieją szczątkowo, zachowały się pojedyncze stiuki i płaskorzeźby. 

Na terenie Gminy Pęcław wyznaczono 163 stanowiska archeologiczne, które stanowią 

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/177/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 września 2018r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 

2018 – 2021”.  

W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 2018                       

– 2021 ustalono podstawowe założenia, priorytety i kierunki działania: 

1) zahamowanie procesu degradacji zabytków i działania zmierzające do poprawy stanu 

ich zachowania (ze względu na brak środków finansowych w budżecie Gminy Pęcław 

nie podjęto stosownej uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych     

do rejestru zabytków), 

2) uwzględnienie postulatów ochrony zabytków w miejscowych i samorządowych 

planach zagospodarowania/ rozwoju Gminy (zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa 

kulturowego realizuje  inspektor ds. kultury i oświaty w ramach swego zakresu 

czynności, ze względu na brak środków finansowych w budżecie Gminy Pęcław, 

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 

uwzględniałby wszystkie zabytki administrowanego terenu jedynie dysponuje studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ze względu na brak 

środków finansowych w budżecie Gminy Pęcław nie podjęto uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Rewitalizacji, który uwzględniałby m. in. zasoby 

administrowanego terenu w zakresie zabytków i walorów turystycznych), 

3) integracja ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (lokalne zabytki 

architektury uwzględniono w różnych opracowaniach, m.in. w: „Szlaku Odry              

w Krainie Łęgów Odrzańskich” przygotowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Kraina Lęgów Odrzańskich z siedzibą w Prochowicach, którego to Gmina 

Pęcław jest członkiem oraz w opracowaniach Towarzystwa Ziemi Głogowskiej), 

4) zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego (tereny pocmentarne  

porządkowano przez Urząd Gminy w kooperacji z poszczególnymi sołtysami.           

Na terenie Gminy Pęcław wyróżniono następujące miejsca, które promują 

administrowany teren: „ALBOR”: pokoje gościnne i usługi cateringowe w Kaczycach 

– P. Alojzy Borek, „RYBACZÓWKA NAD ODRĄ” w Borkowie: wypożyczalnia 

sprzętu wodnego – P. Szymon Borek oraz „PARK LINOWY” w Wojszynie, 

5) tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o ochronę dziedzictwa kulturowego 

(Stowarzyszenie Regionalne „Nadodrzański Zakątek” z siedzibą w Wietszycach       
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nie funkcjonuje na terenie Gminy Pęcław nadal widnieje w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, lecz na ww. terenie jest nieaktywne), 

6) promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i edukacja historyczna mieszkańców 

regionu, wykreowanie produktów turystyki regionalnej w oparciu o lokalne 

dziedzictwo, na administrowanym terenie funkcjonuje:  

- Ścieżka historyczna „Białołęka” o długości 9 km wytyczona pomiędzy Białołęką         

a Mileszynem, której tematem przewodnim są nadodrzańskie łęgi oraz umocnienia     

z okresu II wojny światowej, 

- Ścieżka przyrodnicza „Łęgi Golkowsko – Borkowskie” o długości 5 km,              

której tematem przewodnim są łęgi, 

- Szlak turystyczny na trasie Wojszyn – Borków o długości 3 km, 

- Niebieski rowerowy Szlak Odry /zachodni brzeg rzeki/ na trasie Leszkowice                

– Wietszyce – Mileszyn – Borków – Wojszyn o długości 19 km, 

- Szlak kajakowy etap IV na trasie Leszkowice – Kotowice – Mileszyn, 

7) stworzenie dokumentacji obszarów zagrożonych bądź podlegającym przyszłym 

procesom inwestycyjnym (w 2018 roku nie dokonywano weryfikacji Gminnej 

Ewidencji Zabytków), 

8) zapewnienie szerokiego dostępu do informacji na temat dziedzictwa kulturowego 

gminy oraz mechanizmów jego ochrony (udostępniono Gminną Ewidencję Zabytków 

oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 2018 – 2021 

na stronie internetowej Gminy). 

Pomimo faktu, iż Gmina Pęcław nie podjęła stosownej uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a tym samym nie miała podstawy                           

do zarezerwowania na te cele środków finansowych w budżecie Gminy, to inspektor            

ds. kultury i oświaty Urzędu Gminy Pęcław na przestrzeni kilku lat sukcesywnie i czynnie 

uczestniczył w pisaniu wniosków i kompletowaniu dokumentów w sprawie remontów 

zabytkowych Kościołów p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Białołęce i p.w. Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Piersnej w zakresie: 

1) zabezpieczenia alarmowego przed kradzieżą, p.poż., 

2) elewacji zewnętrznej budynków, 

3) naprawy wieży kościelnych, 

4) podświetlenia budynku Kościoła w Białołęce z zewnątrz, 

5) remontu bramy okalającej Kościół w Białołęce, 

6) odrestaurowania okien – witraży w poziomie parteru Kościoła w Białołęce, 

7) odrestaurowania okien – witraży w poziomie piętra Kościoła w Białołęce. 

W/w wnioski pisane były etapami przez miejscowych proboszczów. Natomiast środki 

finansowe zostały pozyskane na cele remontowe z wielu źródeł, tj: 

1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, 

2) Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                 

w Warszawie, 
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3) PROW – Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach 

działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, jako promocja walorów 

turystycznych Krainy Łęgów odrzańskich.                       

 

18. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęcław na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    

(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.               

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1840) przyjęto Uchwałą Nr XXVIII/159/18 Rady 

Gminy Pęcław z dnia 26 marca 2018 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi        

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęcław na rok 2018. Celem 

Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęcław oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pęcław, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych    

z udziałem zwierząt. 

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław na 2018 rok zawarto umowy: 

1)  z Gabinetem Weterynaryjnym prowadzonym przez lekarza Jacka Siczek  

z siedzibą w Pęcławiu na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

2) z PPPHU RANCHO Mariusz Ślufarski z siedzibą w Głogowie na wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Pęcław, 

3) z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim       

na przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn 

bezdomnych psów z terenu Gminy Pęcław. 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy zapewniło: 

1) warunki zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,  

2) codzienne karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi wymogami   

i normami żywienia zwierząt,  

3) stałą opiekę weterynaryjną w schronisku dla bezdomnych zwierząt w zakresie kontroli 

stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia. 

4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy prowadziło: 

5) ewidencję bezdomnych zwierząt, 

6) szczepienia bezdomnych zwierząt przeciw wściekliźnie,  

7) trwałe oznakowanie (elektroniczne) psów bezdomnych przebywających w schronisku, 
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8) w sytuacjach tego wymagających usypianie w sposób humanitarny zwierząt  

(przypadki określone w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt),  

9) działania mających na celu ograniczenie populacji zwierząt w Schronisku                    

w przypadkach określonych w art. 11 ww. ustawy. 

W 2018 roku zostały wyłapane 4 psy, z których dwa zostały adoptowane oraz dwa koty,  

które również znalazły nowy dom. 

W 2018 roku nie wystąpiły przypadki zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt ani sytuacje,  

w których Wójt Gminy musiałby odebrać zwierzę domowe lub gospodarcze. 

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2018 roku 

wyniósł 29.698,48 zł. 

 

19. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pęcław na lata 2017-2021 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pęcław na lata 2017-2021 przyjęto uchwałą                   

nr XV/81/16 Rady Gminy Pęcław w dniu 31 marca 2016 r. Na rok 2018 zaplanowano 

przeprowadzenie inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg gminnych na dz. 17/1, 17/22 i 106       

wraz z budową zjazdów oraz budową odwodnienia w m. Pęcław''. W celu realizacji zadania 

złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju      

oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

Wniosek został przygotowany poprawnie, jednak pomoc finansowa  nie została przyznana.  

Decyzję pozostawiono bez uzasadnienia. 

Gmina Pęcław dzięki otrzymanym dotacjom z budżetu Województwa Dolnośląskiego        

oraz  Ministerstwa Sportu i Turystyki  zrealizowała następujące inwestycje:   

1) Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Gminy 

Pęcław. 

W ramach zadania po jednym zestawie zabawowym otrzymały place zabaw                            

w miejscowościach Leszkowice, Kotowice oraz Wierzchownia. W Wierzchowni ogrodzono 

część placu zabaw i zamontowano cztery urządzenia siłowni zewnętrznej. Środki finansowe 

na realizację zadania pozyskano z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu 

“Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 25.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy 

Pęcław w wysokości 40.519,64 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 65 519,64 zł. 

2) Budowa siłowni plenerowej  i strefy relaksu – Otwartej Strefy Aktywności                   

w Leszkowicach. 

W ramach zadania na części placu przy boisku zamontowano sześć urządzeń siłowni 

zewnętrznej, które utworzyły strefę aktywności, natomiast strefa relaksu powstała poprzez 

zainstalowanie czterech ławek, stołu do gry w Chińczyka, stołu do szachów, trzech stojaków 

na rowery oraz dwóch koszy na śmieci. Środki finansowe na zrealizowanie zadania zostały 

pozyskane z dofinansowania ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 

25.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Pęcław w wysokości 29.724,55 zł. Całkowita 

wartość zadania wyniosła  54.724,55 zł. 
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Gmina Pęcław otrzymała z dotacji celowej budżetu państwa dofinansowanie na usunięcie 

skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce na terenie Gminy w roku 2017. Dzięki temu 

wsparciu zrealizowano następujące inwestycje: 

3) Przebudowa nawierzchni drogi w Wietszycach, działka nr 184/1, długość drogi       

0,34 km [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]. 

W ramach zadania na całej powierzchni jezdni wykonano warstwy odsączające oraz warstwy 

konstrukcyjne. Nawierzchnię jezdni utrwalono asfaltem drogowym. Wykonano jednocześnie 

jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej. Środki finansowe na realizację zadania 

zostały pozyskane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych w wysokości 315.372,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Wydział Geodezji       

i Kartografii w wysokości 71.400,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Pęcław                   

w wysokości 7.443,87 zł. Łączny koszt wykonanego zadania wyniósł 394.215,87 zł. 

4) Remont dachu i zalanych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wietszycach [silny wiatr, 

październik 2017 r.] 

W ramach zadania przeprowadzono remont dachu, poprzez przygotowanie podłoża i pokrycie 

dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z wykonaniem obróbek dachowych. 

W zalanych pomieszczeniach świetlicy zbito namoknięte tynki, wyszpachlowano                    

i odmalowano ściany oraz sufity. Środki finansowe na realizację zadania pozyskano z dotacji 

celowej budżetu państwa w wysokości 43.200,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Pęcław 

w wysokości 10.800,00 zł. Łączny koszt wykonanego zadania wyniósł  54.000,00 zł 

5) Remont dachu na budynku siłowni w Pęcławiu [silny wiatr, październik 2017 r.] 

Na budynku siłowni wykonano nowe pokrycie dachowe z blachodachówki                         

wraz z orynnowaniem. Wyremontowano środek budynku m.in. poprzez zamontowanie 

podwieszanych sufitów, wyszpachlowanie i wymalowanie ścian, wymianę instalacji 

elektrycznej. Budynek zyskał nową elewację, drzwi wejściowe oraz schody z barierką. Środki 

finansowe na realizację zadania pozyskano z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 

42.400,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Pęcław w wysokości 10.600,00 zł. Łączny 

koszt wykonanego zadania wyniósł  53.000,00 zł. 

Gmina Pęcław uzyskała z Powiatu Głogowskiego wsparcie finansowe i po podpisaniu umów 

dotacji celowych  przystąpiła do realizacji następujących zadań: 

1) Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Wietszyce. 

Na całej powierzchni zjazdu wykonano warstwę odsączającą oraz warstwy konstrukcyjne. 

Nawierzchnię utrwalono asfaltem drogowym. Środki finansowe na realizację zadania zostały 

pozyskane z budżetu Powiatu Głogowskiego w wysokości  60.000,00 zł oraz ze środków 

własnych Gminy Pęcław w wysokości 2.892,82 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 

62.892,82 zł. 

2) Remont ciągów pieszych w m. Pęcław - droga powiatowa nr 1009D. 

Realizując zadanie przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika, wykonano 

warstwy odsączające i konstrukcyjne. Nawierzchnię chodnika wykończono betonową kostką 

brukową. Środki finansowe na realizację zadania pozyskano z budżetu Powiatu 
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Głogowskiego w wysokości 77.128,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Pęcław                

w wysokości 7.127,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 84.255,00 zł. 

W 2018 roku przeprowadzono inwestycję pn. ,,Budowa przyłącza wodociągowego                

w Chwaliszewie”. W ramach zadania wykonano 260 metrów przyłącza wodociągowego. 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Komunalne w Pęcławiu. Środki finansowe na realizację 

zadania w wysokości 20.295,00 zł pochodziły z budżetu Gminy Pęcław. 

 

20. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Pęcław 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                   

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.) wójt ma obowiązek opracować gminny plan 

zarządzania kryzysowego. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Pęcław opracowano          

na wypadek sytuacji kryzysowych występujących w gminie. Plan realizowany jest w czasie 

wystąpienia sytuacji kryzysowych w gminie. 

W 2018 r. nie było sytuacji kryzysowych w Gminie Pęcław. 

 

21. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Gminy Pęcław 

Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) Wójt ma obowiązek opracować plan operacyjny ochrony przed powodzią.  

Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Gminy Pęcław opracowano na wypadek 

zagrożenia powodziowego Gminy. Plan stanowi część „Planu Zarządzania Kryzysowego 

Gminy Pęcław” i realizowany jest w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego Gminy.  

W 2018 roku nie było zagrożenia powodziowego w Gminie Pecław. 

 

22. Plan Obrony Cywilnej Gminy Pęcław 

Zgodnie z art. §3 pkt. 3 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku            

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 

cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) szef obrony 

cywilnej gminy ma obowiązek opracować plan obrony cywilnej gminy. Plan Obrony 

Cywilnej Gminy Pęcław opracowano na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny przy założeniu realizacji w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny. 

W 2018 roku nie wystąpił okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 
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23. Plan Ochrony Zabytków Gminy Pęcław na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

Zgodnie z art. §4 ust.2 rozporządzenia  Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku            

w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153) Wójt ma obowiązek opracować gminny 

plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.  

Plan Ochrony Zabytków Gminy Pęcław na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych opracowano na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

W 2018 roku nie było konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 
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II. Realizacja uchwał Rady Gminy Pęcław z 2018 roku 

 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia  

W sprawie/Wykonanie uchwały 

 

KADENCJA 2014-2018 

1. XXVII/149/18 

 

 

 

25.1.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pęcław         

na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Przyjęto roczny plan pracy Rady Gminy Pęcław na 2018 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

2 XXVII/150/18 25.1.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęcław na 2018 

rok w celu wykonywania przez nią ustawowych i statutowych 

obowiązków. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

3 XXVII/151/18 25.1.2018 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dopłat        

do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do  dnia 

9 czerwca 2018 roku 

Treść uchwały: 

Przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych dopłat do ceny          

za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych Uchwałą      

Nr XX/108/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2016r.,                    

w wysokości:  

- 1,72 zł netto (co stanowi kwotę 1,86 zł brutto) do 1 m3 wody, 

- 3,19 zł netto (co stanowi kwotę 3,45 zł brutto) do 1 m3 ścieków 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, 

- 3,19 zł netto (co stanowi 3,45 zł brutto) do 1 m3 ścieków 

dowożonych na oczyszczalnię. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Dopłaty przyznano na okres od 29 stycznia 

2018 roku do 9 czerwca 2018 roku. 
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4 XXVII/152/18 25.1.2018 w sprawie wzorów deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości, rolny i leśny 

Treść uchwały: 

Ustalono do stosowania na terenie Gminy Pęcław:  

- wzory deklaracji podatkowych  DN-1, DR-1, DL-1,  

- wzór załącznika ZDN-1 do deklaracji,  

- wzór informacji podatkowej INRL-1 

- wzór załącznika ZINRL-1 do informacji podatkowej. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

5 XXVII/153/18 25.1.2018 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/84/16 Rady Gminy 

Pęcław z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności        

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,    

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych       

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia           

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Treść uchwały: 

Dokonano zmian w § 3 Uchwały NR XV/84/16 Rady Gminy Pęcław         

z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu       

ich pobierania, polegających na: 

 a) ustaleniu kosztu jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 21,00 

zł (dotyczy ust.1 ww. uchwały), 

 b) dodano ust. 2 do ww. uchwały ustalając koszt jednej godziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 30,00 zł. 

 

Wykonanie uchwały: 

 

Uchwała została zrealizowana. 

6 XXVIII/154/18 26.3.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław 

Nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Treść uchwały: 

Dochody budżetu Gminy Pęcław w wieloletniej prognozie finansowej      

w roku 2018 ustalono w wysokości 9.983.299,00 zł. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych do wieloletniej prognozy finansowej 

ujęto zadania: 
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- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami                         

w miejscowości Droglowice i sieci wodociągowej w miejscowości 

Chwaliszewo - łączne nakłady finansowe na wydatki ogółem 

związane z realizacją zadania w latach 2018-2019 i limit 

zobowiązań w kwocie 3.979.323,00 zł, 

- Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącze nakłady finansowe       

na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2016-

2023 to kwota 931.089,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 

783.672,00 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

7 XXVIII/155/18 26.3.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 242.792,00 

zł oraz zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 636.959,30 zł. 

Ustalono deficyt budżetu na 2018 rok w wysokości 154.867,30 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

8 XXVIII/156/18 26.3.2018 w sprawie podziału Gminy Pęcław na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

Treść uchwały: 

Podzielono Gminę Pęcław na 15 jednomandatowych okręgów 

wyborczych, a także określono numery, granice oraz liczbę radnych 

wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

9 XXVIII/157/18 26.3.2018 w sprawie podziału Gminy Pęcław na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Treść uchwały: 

Podzielono Gminę Pęcław na stałe obwody głosowania i ustalono           

ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

10 XXVIII/158/18 26.3.2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie               

w budżecie Gminy na rok 2019 środków stanowiących 

fundusz sołecki 

 



37 

 

Treść uchwały: 

Ze względu na realizację innych projektów nie wyrażono zgody                

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pęcław na rok 2019 środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

11 XXVIII/159/18 26.3.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt       

na terenie gminy Pęcław na rok 2018 

Treść uchwały: 

Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pęcław na rok 2018, którego 

zadaniami priorytetowymi są: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i 

kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;  

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Pęcław;  

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi;  

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

5) odławianie bezdomnych zwierząt;  

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Omówiono w pkt I.18 raportu. 

12 XXVIII/160/18 26.3.2018 w sprawie udzielenia dopłat do ceny za dostawę wody          

i odprowadzanie ścieków 

Treść uchwały: 

Udzielono na okres od 29 stycznia 2018 roku do 9 czerwca 2018 roku 

dopłat do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie 

Gminy Pęcław. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

13 XXVIII/161/18 26.3.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji                  

dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby prawne nie będące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Pęcław 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości          

ich pobrania i wykorzystania 
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Treść uchwały: 

Ustalono szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne nie będące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie 

Gminy Pęcław oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

14 XXIX/162/18 30.4.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław 

Nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Treść uchwały: 

Dochody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 

ustalono w wysokości 10.148.087,00 zł. Wydatki budżetu ustalono           

w wysokości 9.908.787,00 zł w roku 2018. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych do wieloletniej prognozy finansowej 

ujęto zadanie pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącze nakłady 

finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 

2016-2023 to kwota 795.414,00 zł  natomiast  limit zobowiązań to kwota 

647.514,00 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

15 XXIX/163/18 30.4.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Ustalono dochody ogółem w wysokości 10.148.087,00 zł oraz wydatki 

ogółem w wysokości 9.908.797,00 zł.   

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

16 XXIX/164/18 30.4.2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów                 

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski 

Projekt Rekultywacji sp. z o.o. 

Treść uchwały: 

Wyrażono zgodę na objęcie przez Gminę Pęcław 150 udziałów o łącznej 

wartości nominalnej 75.000 złotych w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (nr KRS: 586932) za cenę 204.879,36 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Gmina Pęcław objęła 150 udziałów            

o łącznej wartości nominalnej 75.000 złotych w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. za cenę 

204.879,36 złotych. 
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17 XXX/165/18 27.6.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Pęcław wraz ze sprawozdaniem           

z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2017 

Treść uchwały: 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Pęcław oraz sprawozdanie   

z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2017 po wcześniejszym 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego obejmującego: bilans z wykonania 

budżetu Gminy Pęcław sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, łączny 

bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, łączny rachunek 

zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych na dzień 

31.12.2017 roku, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane 

wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek 

budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 roku wraz                         

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2017. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

18 XXX/166/18 27.6.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pęcław 

za 2017 rok  

 

Treść uchwały: 

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Pęcław. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

19 XXX/167/18 27.6.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław 

Nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

Treść uchwały: 

Dochody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 

ustalono w wysokości 10.585.886,09 zł. Wydatki ustalono w wysokości 

10.346.586,09 zł w roku 2018. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych do wieloletniej prognozie 

finansowej ujęto zadanie pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącze 

nakłady finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania         

w latach 2016-2023 to kwota 795.414,00 zł  natomiast  limit zobowiązań   

to kwota 647.514,00 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

 



40 

 

20 XXX/168/18 27.6.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Ustalono dochody ogółem do wysokości 10.585.886,09 zł oraz wydatki 

ogółem w wysokości 10.346.586,09 zł.   

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

21 XXX/169/18 27.6.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń             

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Pęcław 

Treść uchwały: 

Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż: 

- napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 

na 15, 

- napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 15, 

- napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu na 10, 

- napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży na 10, 

- napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na 30. 

-  

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Omówiono w pkt I.7 raportu. 

22 XXX/170/18 27.6.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pęcław 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Treść uchwały:  

Ustalono, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych          

na terenie Gminy Pęcław nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej 

niż 50 metrów od szkół i przedszkoli, obiektów kultu religijnego, zakładów 

opieki zdrowotnej, obiektów zajmowanych przez organy ścigania.        

Ww. odległość mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego     

do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Omówiono w pkt I.7 raportu. 

23 XXX/171/2018 27.6.2018 w sprawie wprowadzania w określonych miejscach 

publicznych na terenie Gminy Pęcław odstępstwo             

od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

Treść uchwały: 

Wprowadzono odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Gminy Pęcław i określono                 

ich szczegółowe położenie: a) budynki świetlic wiejskich i place wokół 

nich w miejscowościach: Białołęka, Droglowice, Kotowice, Leszkowice, 
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Pęcław, Piersna, Wierzchownia, Wietszyce, Wojszyn; b) obiekty sportowe 

w następujących miejscowościach: Białołęka, Droglowice, Kotowice, 

Leszkowice, Pęcław, Piersna, Wierzchownia, Wietszyce, Wojszyn. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z udzielonymi niniejszą uchwałą 

odstępstwami w roku 2018 wydano jednorazowe pozwolenie na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz 

piwa przeznaczonych do spożycia w miejscach sprzedaży, tj. podczas 

trwania „Dożynek Gminnych” na boisku sportowym w Droglowicach         

– czyli miejscu do tego określonym uchwałą. 

24 XXX/172/18 27.6.2018 w sprawie dokonania analizy projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków                         

i przekazywania go do zaopiniowania 

Treść uchwały: 

Ustalono treść projektu regulaminu zaopatrzania w wodę i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pęcław. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia         

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków uchwałę przekazano do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu w celu zaopiniowania. 

25 XXX/173/18 27.6.2018 w sprawie udzielenia dopłat do ceny za dostawę wody         

i odprowadzanie ścieków 

Treść uchwały: 

Udzielono dopłat do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 

określonych w Uchwale Nr XX/107/16 Rady Gminy Pęcław z dnia          

29 grudnia 2016 roku, w wysokości:  

- 1,72 zł netto (co stanowi kwotę 1,86 zł brutto) do 1 m3 wody, 

- 3,19 zł netto (co stanowi kwotę 3,45 zł brutto) do 1 m3 ścieków. 

Dopłaty przyznano na okres od 10 czerwca 2018 roku do dnia wejścia       

w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pęcław zatwierdzonej przez 

organ regulacyjny. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

26 XXX/174/18 27.6.2018 w sprawie udzielenia dopłat do ceny za dostawę wody         

i odprowadzanie ścieków 

Treść uchwały: 

Udzielono, na okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie taryfy                

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
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ścieków na terenie Gminy Pęcław zatwierdzonej przez organ regulacyjny, 

dopłaty za cenę doprowadzenia wody dla gospodarstwa domowego           

w wysokości 1,72 zł netto (co stanowi kwotę 1,86 zł brutto) do 1 m3 wody 

oraz za cenę odprowadzenia ścieków w wysokości 3,20 zł netto              

(co stanowi 3,46 zł brutto) do 1 m3 ścieków. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

27 XXXI/175/18 28.9.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław 

Nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Treść uchwały: 

Dochody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 

ustalono w wysokości 10.301.359,90 zł. Wydatki budżetu ustalono            

w wysokości 10.362.059,90 zł w roku 2018. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych do wieloletniej prognozy finansowej 

ujęto zadanie pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącze nakłady 

finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 

2016-2023 to kwota 795.414,00 zł  natomiast  limit zobowiązań to kwota 

647.514,00 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

28 XXXI/176/18 28.9.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław 

  Treść uchwały: 

Ustalono dochody ogółem budżetu do wysokości 10.301.359,90 zł        

oraz wydatki ogółem budżetu w wysokości 10.362.059,90 zł.   

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

29 XXXI/177/18 28.9.2018 w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami    

dla Gminy Pęcław na lata 2018-2021  

 

Treść uchwały: 

W celu określenia kierunków działań w zakresie ochrony materiałowego 

dziedzictwa pozwalających na skuteczne zarządzanie zasobami 

kulturowymi na równi i w harmonii z działaniami gospodarczymi czy 

społecznymi przyjęto Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Pęcław na lata 2018-2021.  

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Omówiono w pkt I.17 raportu. 
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30 XXXI/178/18 28.9.2018 w sprawie Statutu Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Uchwalono Statut Gminy Pęcław. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

31 XXXII/179/18 31.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Ustalono dochody ogółem budżetu Gminy Pęcław w wysokości 

10.301.359,90 zł oraz wydatki ogółem Gminy Pęcław w wysokości 

9.472.078,77 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

32 XXXII/180/18 31.10.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku                 

od nieruchomości 

 

Treść uchwały: 

Ustalono roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Pęcław od gruntów, od budynków lub ich części, od budowli jednocześnie 

zwolniono z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich 

części, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na 

rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pod warunkiem, że 

nie będą zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. Uchwalone stawki podatku obowiązują     

od 1 stycznia 2019 r. 

33 XXXII/181/18 31.10.2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Treść uchwały: 

Przyjęto uchwałę określającą: 

a) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,  

b) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,  

c) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,  

d) formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 
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34 XXXII/182/18 31.10.2018 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pęcław” 

 

Treść uchwały: 

Doceniając wieloletnie zaangażowanie w sprawy Gminy Pęcław                 

i społeczności lokalnej nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Pęcław” Panu 

Kazimierzowi Górnik. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

35 XXXIII/183/18 14.11.2018 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Pęcław z Organizacjami Pozarządowymi               

oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia     

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego        

i o wolontariacie na 2019 rok 

Treść uchwały: 

W celu pobudzenia aktywności społecznej w środowisku lokalnym, 

budowania partnerstwa miedzy administracją publiczną i organizacjami 

oraz wspierania tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych 

uchwalono Roczny Program Współpracy Gminy Pęcław z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia   

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

 

KADENCJA 2018-2023 

36 I/1/18 22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Wybrano Pana Jerzego Muchę na Przewodniczącego Rady Gminy Pęcław 

na okres kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

37 I/2/18 22.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Pęcław 

Treść uchwały: 

Wybrano Panią Renatę Borek na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Pęcław na okres kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 
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38 I/3/18 22.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Pęcław 

Treść uchwały: 

Celem kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych powołano Komisję 

Rewizyjną. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

39 I/4/18 22.11.2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Powołano stałe Komisje Rady Gminy Pęcław i ich składy osobowe: 

1) Komisję Budżetu i Finansów, w składzie 4 osób, obejmującą  

działaniem sprawy finansowe i majątkowe budżetu Gminy Pęcław 

oraz rozwój społeczno-gospodarczy, 

2) Komisję Samorządową, w składzie 4 osób, mającą w zakresie 

działania sprawy m.in. z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony 

zdrowia, spraw socjalnych, opieki społecznej, bezpieczeństwa 

publicznego, dróg, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

środowiska, rolnictwa, spraw w zakresie tworzenia i znoszenia 

jednostek pomocniczych. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

40 I/5/18 22.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Celem rozpatrywania skarg na działania wójta oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych; wniosków i petycji składanych przez obywateli 

powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej skład osobowy. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

41 I/6/18 22.11.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład 

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego        

w Polkowicach 

Treść uchwały: 

Wyznaczono Pana Mateusza Papierza na przedstawiciela w skład 

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 
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42 I/7/18 22.11.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław 

Nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Treść uchwały: 

Dochody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 

ustalono w wysokości 10.871.906,26 zł. Wydatki budżetu ustalono           

w wysokości 10.932.606,26 zł w roku 2018. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych do wieloletniej prognozy finansowej 

ujęto zadania:  

- Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącze nakłady finansowe        

na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2016     

-2023 to kwota 795.414,00 zł  natomiast  limit zobowiązań          

to kwota 647.514,00 zł, 

- Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław       

– łącznie nakłady na wydatki ogółem związane z realizacją 

zadania w latach 2018-2020 to kwota 431.738,85 zł, limit 

zobowiązań to kwota 431.738,85 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

43 I/8/18 22.11.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Określono dochody ogółem budżetu Gminy Pęcław w wysokości 

10.871.906,26 zł oraz wydatki ogółem budżetu w wysokości 

10.932.606,26 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

44 I/9/18 22.11.2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Ustalono miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Pęcław według 

następujących składników: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 

zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł, dodatek specjalny                  

w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie 1.980,00 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 

20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 
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45 II/10/18 28.12.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław 

Nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Treść uchwały: 

Dochody budżetu w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 

ustalono w wysokości 11.011.046,26 zł. Wydatki budżetu ustalono            

w wysokości 11.071.746,26 zł w roku 2018. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych do WPF ujęto zadania:  

- Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącze nakłady finansowe        

na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2016    

-2023 to kwota 795.414,00 zł  natomiast  limit zobowiązań to 

kwota 647.514,00 zł, 

- budowa wodociągu Chwaliszewo – łączne nakłady finansowe      

na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2018     

-2019 to kwota 121.592,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 

121.592,00 zł, 

- Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław        

– łącznie nakłady na wydatki ogółem związane z realizacją 

zadania w latach 2018-2020 to kwota 407.290,75 zł, limit 

zobowiązań to kwota 407.290,75 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

46 II/11/18 28.12.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2018 rok 

Treść uchwały: 

Dochody ogółem budżetu Gminy ustalono w kwocie 11.011,426,26 zł oraz 

wydatki ogółem budżetu w kwocie 10.098.807,38 zł. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

47 II/12/18 28.12.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Pęcław  

Treść uchwały: 

W celu opracowania długookresowych projekcji dochodów i wydatków 

budżetowych, jak również określenia możliwości inwestycyjnych Gminy 

Pęcław w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby 

została zachowana płynność finansowa przyjęto wieloletnią prognozę 

finansową na lata 2019-2033 dla Gminy Pęcław oraz wykaz realizowanych 

przedsięwzięć. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 
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48 II/13/18 28.12.2018 w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2019 

Treść uchwały: 

Uchwalono budżet na rok 2019, który będzie wykonywany w roku 2019 

(łączna kwota dochodów w kwocie 9.903.734,58 zł, łączna kwota 

wydatków w kwocie 9.677.149,58 zł). 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

49 II/14/18 28.12.2018 W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków        

na terenie Gminy Pęcław określający zasady zbiorowego zaopatrzenia      

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pęcław,   

w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pęcławiu    

Sp. z o.o. oraz odbiorców usług. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

50 II/15/18 28.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki         

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław 

na rok 2019 

Treść uchwały: 

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2019. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

51 II/16/18 28.12.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych      

oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy    

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław 

 

Treść uchwały: 

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pęcław oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
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opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko kierownicze. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

52 II/17/18 28.12.2008 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

na terenie Gminy Pęcław 

Treść uchwały: 

Przyjęto uchwałę określającą szczegółowe warunki i tryb finansowania 

zadania własnego mającego na celu tworzenie warunków, w tym 

organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując jednocześnie 

cel publiczny. 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 

53 II/18/18 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/84/16 Rady Gminy 

Pęcław z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności        

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,     

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych       

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia           

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Treść uchwały: 

Dokonano zmian w §3 Uchwały NR XV/84/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 

31 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania     

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,      

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                   

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania, polegających na: 

a) ustaleniu kosztu jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 

22,50 zł (dotyczy ust.1 ww. uchwały), 

b) ustalono koszt jednej godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych w wysokości 35,00 zł (dotyczy ust.2 ww. uchwały). 

Wykonanie uchwały: 

Uchwała została zrealizowana. 
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III. Jednostki organizacyjne 

 
1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białołęce 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białołęce ustalono 

następujące priorytety edukacyjne: 

1) wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

2) podniesienie edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, 

3) odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych, 

4) bezpieczeństwo w internecie, 

5) wzmocnienie wychowawczej roli szkoły, 

6) podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty, 

7) wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białołęce ustalono 

następujące priorytety edukacyjne: 

1) rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży, 

2) profilaktyka agresji i przemocy w szkołach, 

3) kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, 

4) integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej, 

5) zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, 

6) monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego              

i kształcenia ogólnego, 

7) podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem, 

8) motywowanie uczniów do pracy poprzez organizację szkolnych konkursów 

interdyscyplinarnych i sportowych, 

9) uczestnictwo nauczycieli w zewnętrznych szkoleniach doskonalących. 

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej zapisanych było 149 dzieci              

(79 dziewczynek i 70 chłopców). Prowadzone były dodatkowe zajęcia celem niwelowania 

braków w nauce oraz rozwijania zainteresowań uczniów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białołęce brali udział w konkursach            

i zawodach międzyszkolnych. 

Uczniowie gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2018 r. osiągając 

następujące wyniki: 

1) Język polski 60%, 

2) Historia i WOS 49,8%, 

3) Matematyka 46,6%, 

4) Przedmioty przyrodnicze 52,4%, 

5) Język angielski podstawowy 46,6%, 

6) Język angielski rozszerzony 25,4%. 

Nauczyciele Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 w ramach dokształcania uczestniczyli          

w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa, PCPP-PiDN w Głogowie 

oraz warsztatach i szkoleniach internetowych. Pracownicy dydaktyczni podnosili swoje 

kwalifikacje na studiach uzupełniających na kierunku: „Terapia pedagogiczna z elementami 

socjoterapii”. 
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2. Gminny Ośrodek Kultury 

 

W 2018 r. odbyły się następujące wydarzenia kulturalne organizowane bądź 

współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury: 

1) 14.01 – Koncert Świąteczny – koncert utworów bożonarodzeniowych, 

2) 15.01 – 26.01 – Akcja Ferie – wyjazd do kina, warsztaty wokalne, warsztaty 

plastyczne, mini turniej tenisa stołowego, wyjazd na basen, mini turniej FIFA, bal 

karnawałowy połączony z pokazem magii, 

3) 5.02 i 19.02 – Cała Polska Czyta Dzieciom – cykliczne spotkania z czytaniem           

dla przedszkolaków w ramach ogólnopolskiej akcji z zaproszonymi gośćmi, 

4) 14.02 – Wizyta Przedszkolaków w Bibliotece – spotkanie pokazujące zasady 

funkcjonowania bibliotek, 

5) 10.03 – Gminny Dzień Kobiet – występ Kabaretu EWB i Panów z Gminy Pęcław      

oraz poczęstunek dla pań, 

6) 16.03 – Śpiewać każdy może – udział reprezentantów GOK w Przeglądzie w Sławie, 

7) 19.03 – Cała Polska Czyta Dzieciom – cykliczne spotkania z czytaniem                     

dla przedszkolaków w ramach ogólnopolskiej akcji z zaproszonymi gośćmi, 

8) 22.03 – Prezentacje Tradycji Wielkanocnych Powiatu Głogowskiego – udział 

Sołectwa Kotowice (grupy Bocianki) oraz zespołu Pęcławianki w kiermaszu Tradycji 

Wielkanocnych w Głogowie, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci przez 

panią Irenę Nawrocką, 

9) 26-27.03 – Warsztaty kulinarne wielkanocne dla Kół Gospodyń Wiejskich               

oraz sołectw przygotowujących Spotkania Wielkanocne, 

10) 27.03 – Spotkanie Wielkanocne – spotkanie dla zaproszonych gości, występ 

Odrzańskiej Grupy Teatralnej, prezentacja stołu wielkanocnego oraz degustacja 

potraw przygotowanych podczas warsztatów, 

11) 24.04 – Spotkanie autorskie z pisarką Anną Czerwińską-Rydel dotyczące Ireny 

Sendlerowej, 

12) 27.04 – Śpiewać każdy może – udział reprezentantów GOK w Przeglądzie w Sławie, 

13) 1.05 – udział grupy gitarowej w biciu rekordu Guinnessa we Wrocławiu, 

14) 1.05 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pęcław – prowadzenie zabaw         

i animacji dla dzieci przybyłych na turniej, 

15) 8-15.05 – obchody Tygodnia Bibliotek; 

16) 11.05 – Strefa Kibica podczas wyścigu CCC Tour Grody Piastowskie, 

17) 25.05 – Śpiewać każdy może – udział reprezentantów GOK w Przeglądzie w Sławie, 

18) 8.06 – III Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 

19) 9.06 – Przegląd Zespołów Ludowych – udział zespołu Pęcławianki w przeglądzie      

w Jaczowie, 

20) 10.06 – Śpiewać każdy może – finał konkursu, do którego zakwalifikowało się trzech 

reprezentantów z Gminy Pęcław, 

21) 11.06 – Cała Polska Czyta Dzieciom – cykliczne spotkania z czytaniem                    

dla przedszkolaków w ramach ogólnopolskiej akcji z zaproszonymi gośćmi, 

22) 17.06 – Zakończenie Roku Kulturalnego połączone z Jubileuszem BIS, 

23) 23.06 – Noc Kupały – coroczna impreza obrzędowa w Kotowicach, 

24) 27-29.06 oraz 2-18.07 – Akcja Lato, 

25) 9-13.07 – Warsztaty rowerowe, 
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26) 21.07 – Rajd Rowerowy – Rajd „Rowerem po Niepodległość”, 

27) 14,21,28,31.08 – Warsztaty taneczno-ruchowe z pomponami i figami, 

28) 15.08 – W cieniu Kolegiaty – stoisko promocyjne Gminy Pęcław przygotowane przez 

KGW Kury Domowe oraz GOK; występ zespołu Pęcławianki, 

29) 2.09 – Dożynki Gminne – impreza obrzędowa dla mieszkańców Gminy, 

30) 19.09 – Wycieczka rowerowa historyczno-przyrodnicza, 

31) 22.09 – Wycieczka do Gross-Rosen, 

32) 28.09 – Spoktanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem, 

33) 28.09 – Zawody rowerowe, 

34) 29.09 – Przegląd Zespołów Ludowych, 

35) 13.10 – Trening nad Odrą przygotowujący uczestników projektu „Szlakami Odry      

po Niepodległość” do przełaju, 

36) 20.10 – Duathlon Pęcław, 

37) 3.11 – Cross Niepodległości – Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym                      

w Kotowicach, 

38) 8.11 – Vivat Polonia – występ zespołu Pozytywki na Festiwalu Piosenki Patriotycznej 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie, 

39) 11.11 – Koncert Pieśni Patriotycznych oraz Dni Niepodległej, 

40) 23.11 i 26.11 – Dzień Pluszowego Misia – obchody z przedszkolakami z Wietszyc       

i Białołęki, 

41) 3.12 – Teatrzyk „Święta, święta już…” – spektakl mikołajkowy dla dzieci, 

42) 14.12 – Wigilia dla osób samotnych i niepełnosprawnych, 

43) 16.12 – Występ kolędników, 

44) 19.12 – Spotkanie z książką, czyli jak działa biblioteka, 

45) 22.12 – Straszny Dwór – wyjazd chętnej grupy do hali RCS w Lublinie. 

 

3. Przedsiębiorstwo Komunalne 

 

W 2018 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pęcławiu wykonywało następujące 

zadania: 

1) wydało 11 warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, 

2) przyłączonych zostało 6 nowych budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

3) sześciokrotnie pobierane były próbki wody na stacjach uzdatniania oraz czterokrotnie 

na sieci, 

4) zakończono remont dachu na stacji uzdatniania wody w Pęcławiu poprzez montaż 

nowych blach opierzeniowych dookoła budynku, 

5) przygotowane zostały ściany SUW Pęcław do pomalowania w 2019 r., 

6) złożone zostało zamówienie na wykonanie bardzo szczelnego włazu z blachy 

kwasoodpornej na studnie głębinową w Pęcławiu, 

7) wymienione zostały 2 hydranty przeciwpożarowe zlokalizowane w Wojszynie koło 

Kaplicy oraz w Pęcławiu przy Urzędzie Gminy. 
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4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pęcławiu 

 

1) W 2018r świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej na terenie Gminy Pęcław 

realizował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica” w Pęcławiu, którego 

kierownikiem jest P. Anna Petrov. Kadra: 

a) Specjalista Medycyny Rodzinnej, 

b) Specjalista Medycyny Rodzinnej, Pediatra. 

 Liczba i specjalizacja pielęgniarek: 

a) 2 Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinne, 

b) Higienistka Szkolna, 

c) Położna Środowiskowo – Rodzinna, 

d) Ratownik Medyczny (w trakcie studiów pielęgniarskich). 

2) Placówka realizowała świadczenia zdrowotne, czyli wszelkie czynności służące 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania 

medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, na podstawie 

umowy nr 0113/3302665/01/2018/01 z Narodowym Funduszem Zdrowia                  

we Wrocławiu, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia 

wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                       

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Liczba pacjentów i pacjentek korzystających z pomocy w/w placówki: ok. 1800. 

Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych, porad: ok. 6937. 

3) Diagnostyka. Ważną rolę we właściwym postępowaniu leczniczym odgrywa sprawna  

i rzetelna diagnostyka. W gabinecie zabiegowym NZOZ "Medica" w Pęcławiu 

pobierana jest krew do badań, wykonywane są pomiary ciśnienia tętniczego, badanie 

moczu. Pobieranie krwi do badań odbywa się we wtorki w godzinach 8.00-10.00        

a także w wybranych przypadkach w środy w godzinach 8.00-11.00. Badania 

laboratoryjne wykonuje laboratorium ALAB w Głogowie. W gabinecie                     

jest możliwość wykonania badań laboratoryjnych: USG i EKG. 

W punkcie pobrań badań laboratoryjnych pobrano: ok. 1580. 

Liczba badań wykonanych w gabinecie: ok. 2210. 

Liczba zabiegów i porad pielęgniarskich w gabinecie i domu: ok. 6530. 

Liczba zabiegów i porad w szkołach na terenie gminy: ok. 574. 

Liczba badań przesiewowych u dzieci: ok. 60. 

Liczba dzieci, u których przeprowadzono fluoryzację: ok. 149. 

4) Profilaktyka. Istotną rolę w opiece zdrowotnej odgrywa profilaktyka,                       

czyli zapobieganie powstawaniu chorób i ich wczesne wykrywanie. Szeroko 

rozumiana profilaktyka polega na upowszechnieniu prozdrowotnego trybu życia         

tj. propagowaniu właściwej diety i aktywności fizycznej oraz na wczesnym 

wykrywaniu najpowszechniej występujących w populacji chorób. To pozwala na 

odpowiednio szybkie wdrożenie leczenia tych chorób, co zabezpiecza pacjentów 

przed rozwojem odległych i groźnych dla życia skutków tych chorób. W ramach 

umowy z NFZ NZOZ „Medica” w Pęcławiu realizował następujące programy 

profilaktyczne: 

a) program profilaktyki gruźlicy -  z którego skorzystało: ok. 227 osób, 

b) program profilaktyki chorób układu krążenia -  z którego skorzystało: ok. 12 osób. 
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5) Szczepienia. Istotną rolę w opiece zdrowotnej odgrywają szczepienia ochronne.  

W Polsce informacje o szczepieniach zalecanych są umieszczone w Dzienniku 

Urzędowym Ministra Zdrowia i stanowią część Programu Szczepień Ochronnych 

(tzw. kalendarza szczepień ochronnych). Główny Inspektor Sanitarny co roku 

aktualizuje listy, na których znajdują się: szczepienia obowiązkowe (realizowane        

w ramach NFZ czyli bezpłatne) oraz szczepienia zalecane ( stosowanych w celu 

rozszerzenia zakresu ochrony, które są płatne). NZOZ "Medica" w Pęcławiu wykonał 

299 szczepień w ramach kalendarza szczepień oraz przeciwko: grypie, pneumokokom, 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, kleszczowemu zapaleniu mózgu, odrze, 

śwince, różyczce oraz ospie wietrznej. 

6) W gminie w 2018r. funkcjonował 1 Punkt Apteczny zlokalizowany w miejscowości 

Pęcław, w którym technicy farmacji dziennie udzielali 40 porad pacjentom w różnych 

schorzeniach. Punkt apteczny jest znakomitym rozwiązaniem dostępności tego typu 

placówek dla wiejskiej społeczności, ponieważ najbliższe apteki są zlokalizowane      

w Głogowie w odległości 15km. Jest zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa          

na działalność tego typu placówki. 

 

5. Policja 

 

1) W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odnotowano 6 zdarzeń: bójkę  

i pobicie, 2 kradzieże mienia oraz 3 kradzieże z włamaniem.  

2) Jako miejsca zagrożone pod względem popełnionych wykroczeń społecznie 

wskazano: 

a) GOK Białołęka z uwagi na gromadzenie się młodzieży, głośne zachowania 

oraz spożycie alkoholu, 

b) Turów Pęcław Piersna z uwagi na dzikie wysypiska śmieci. 

3) W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcjonariusze policji 

przeprowadzili 181 interwencji dotyczących konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich     

oraz wykroczeń społecznie uciążliwych. 

 

 

    Wójt Gminy 

                                                                                    /-/ Artur Jurkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


