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Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy raport o stanie gminy Niechlów. 
Dokument stanowi kompleksowe zestawienie informacji za 2021 rok. 

Zebrane dane przedstawiają obraz sytuacji społeczno – gospodarczej oraz informacje 
statystyczne. W raporcie znajduje się analiza obszarów demografii, zagospodarowania 
przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, edukacji, 
pomocy społecznej, kultury, sportu i turystyki, majątku i budżetu oraz zarządzania gminą. 

W opracowaniu znajduje się także opis realizacji działań, takich jak realizacja inwestycji 
oraz uchwał Rady Gminy. Raport zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat głównych 
kierunków rozwoju, które zaistniały w naszej gminie w 2021 roku. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Niechlów 
do lektury. 

 

 

                                                                                        Z wyrazami szacunku 

                                                                              

                                                                                    p. o. Wójta Gminy Niechlów 
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WSTĘP 

 

 Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 
Uchwałą nr XIX/133/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy, Wójt jest zobowiązany 
przedstawić Radzie Gminy do 31 maja, Raport o stanie gminy. 

Raport powstał w oparciu o informacje, jakie przygotowane zostały przez kierowników  
i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Niechlowie oraz 
jednostek organizacyjnych. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, 
przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki budżetu Gminy 
Niechlów, obejmujący zadania od edukacji, opieki, przez inwestycje, gospodarkę  
wodno – ściekową, mieszkaniową, ochronę środowiska po kulturę, sport i rekreację. A suma 
wszystkich tych działań składa się na jakość życia mieszkańców naszej gminy. W raporcie nie 
oceniamy i nie komentujemy a informacje w nim przedstawione mogą stanowić podstawę  
do szerokiej debaty na temat stanu i kierunku rozwoju naszej gminy. 

Gmina Niechlów posiada Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata  
2018 – 2022, uchwaloną Uchwałą nr XLVI/357/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 
2018 r. Strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jest dokumentem definiującym jej 
najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki, 
które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji 
rozwoju całej gminy. Prowadząc w efekcie do poprawy jakości życia mieszkańców i budowaniu 
jego trwałych podstaw ekonomicznych, przy poszanowaniu środowiska przyrodniczego. 
Dokument Strategii obejmuje syntetyczną diagnozę wspólnoty lokalnej, bilans strategiczny 
w kategoriach sił i słabości oraz szans i zagrożeń. Pełni kluczową rolę jako generalny plan 
postępowania władz samorządowych, partnerów gospodarczych i społecznych, którzy mogą się 
na nią powoływać w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w oparciu o nią 
budować własne plany strategiczne.  

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Niechlów jest gminą wiejską położoną w północno – zachodniej części 
województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości ok. 100 – 120 km 
od Wrocławia i 20 km od siedziby powiatu – miasta Góra. Graniczy z gminami: Góra i Jemielno 
w tym samym powiecie, Rudna w powiecie lubińskim, Pęcław w powiecie głogowskim, 
Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim. Zajmuje ok. 20% powierzchni powiatu 
(152 km2), z czego użytki rolne zajmują ok. 64,6% a lasy 24,3% powierzchni gminy.  

Według podziału Polski na jednostki fizyczno – geograficzne teren gminy położony 
jest na styku dwóch makroregionów, wchodzących w skład prowincji Nizin Środkowopolskich. 
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Północna część gminy należy do makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej, 
reprezentowanej na tym obszarze przez mezoregion Wysoczyzna Leszczyńska. Południowa 
część gminy znajduje się natomiast w obrębie makroregionu zwanego Obniżeniem  
Milicko – Głogowskim, reprezentowanym na tym terenie przez mezoregion Pradolina 
Głogowska. W granicach gminy ma on postać dużej wspólnej doliny środkowej Odry i dolnej 
Baryczy, o szerokości od kilkudziesięciu metrów do ok. 2 km. Wysokość nad poziomem morza 
waha się od ok. 76 m n.p.m. w dnach dolin rzeki Baryczy oraz Rowów Polskiego i Śląskiego, 
do ok. 113 m n.p.m. na kumulacji wysoczyzny na wschód od Wronińca.  

 Na obszarze gminy występują przede wszystkim złoża gazu ziemnego zlokalizowane 
w stropowej partii piaskowców czerwonego spągowca. Złoża ograniczone są od dołu poziomem 
wody podścielającej, występującej na głębokości 1240 – 1370 m p.p.t. Gaz ziemny występujący 
na obszarze gminy należy do surowców najczystszych ekologicznie. Nie zawiera toksycznych 
składników a jego eksploatacja powoduje niewielkie zmiany w środowisku. 

Gmina Niechlów składa się z 22 miejscowości, które zamieszkuje 4 686 mieszkańców,  
co szczegółowo obrazuje poniższa tabela: 

 

Lp. Miejscowość Ulica Liczba mieszkańców 

1 Bartodzieje  103 

2 Bełcz Wielki  208 

3 Bogucin  71 

4 Głobice  166 

5 Karów  116 

6 Klimontów  18 

7 Lipowiec  96 

8 Łękanów  259 

9 Masełkowice  54 

10 Miechów  153 

11 Naratów  578 

12 Niechlów Dworcowa 51 

Głogowska 129 

Krótka 75 

Leszczyńska 152 

Leśna 30 

Łąkowa  3 

Nowa 30 

Przemysłowa 34 

Sportowa  30 

Szkolna  193 

Tylna  46 

Razem 783 

13 Siciny  568 

14 Szaszorowice  133 

15 Świerczów  50 

16 Tarpno  201 

17 Wągroda  67 

18 Wioska  126 

19 Wroniniec  281 

20 Wronów  239 

21 Żabin  57 

22 Żuchlów  351 

  Razem  4686 
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MIESZKAŃCY GMINY 

Na dzień 1.01.2021     4 748 
Na dzień 31.12.2021   4 686 
Liczba mieszkańców zmniejszyła się o 62 osoby. 

W gminie w roku 2021 urodziło się 41 osób, w tym 18 chłopców i 23 dziewczynek. 
Zgonów było 68, w tym 35 mężczyzn a 33 kobiet. 

 

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które 
przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal nadawany jest przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Polski. W 2021 r. 8 par z terenu naszej 
gminy odebrało medale z rąk p.o. wójta Gminy Niechlów Michała Frąckowiaka. 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE 

W 2021 roku Wójt Gminy Niechlów wydał: 

 265 dowodów osobistych, 

 168 zaświadczeń z rejestru mieszkańców, 

 16 udostępnień danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców, 

 2 decyzje w sprawach meldunkowych. 

Nadano 11 numerów PESEL, przyjęto 35 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu 
osobistego, unieważniono 32 dowody w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

Zameldowało się 120 osób, w tym 72 na pobyt stały, 48 na pobyt czasowy, 
wymeldowało się 54 osób. 

 

 

URZĄD GMINY NIECHLÓW 

 

Urząd Gminy Niechlów jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt realizuje 
zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych prze Radę Gminy 
Niechlów. 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Niechlów wyodrębnione są 3 referaty:  

 Referat Organizacyjny, którego pracą kieruje Sekretarz Gminy. 

 Referat Finansowy, którego pracą kieruje Skarbnik Gminy, 

 Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, którego pracą kieruje Kierownik Referatu.  
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Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Niechlów łączna liczba 
pracowników wynosiła 34, w tym zatrudnionych na podstawie wyboru, z powołania, 
na stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych.  

Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było: 

 1 zastępca skarbnika, 

 1 zastępca kierownika RRiOŚ, 

 6 referentów, 

 4 podinspektorów, 

 6 inspektorów, 

 1 specjalista. 
 

Na stanowiskach pomocniczych zatrudnionych było: 

 2 pomoce administracyjne, 

 1 sprzątaczka, 

 1 konserwator,  

 7 pracowników gospodarczych. 

 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od księgowości i prowadzenia 
różnego rodzaju ewidencji (w tym mieszkańców i przedsiębiorców), poprzez nadzór nad 
realizacją inwestycji, współpracą z podmiotami gospodarczymi,  działania na rzecz środowiska 
naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń 
kulturalnych sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne. 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych oraz w miesięczniku samorządowym „Nowiny Niechlowskie”. 

 

 

FINANSE GMINY 

 

Budżet Gminy Niechlów na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Niechlów  
Nr XXXII/199/2020 z 18 grudnia 2020 roku. Obejmuje on w szczególności dochody i wydatki 
gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, 
przychody i koszty zakładu budżetowego. Zakładał: 

 uzyskanie dochodów w kwocie 31 622 656,63 zł, 

 realizacje wydatków na poziomie 32 720 035,83 zł, 

 pozyskanie przychodów w kwocie 1 492 379,20 zł, 

 realizację rozchodów na poziomie 395 000,00 zł. 
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Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 097 379,20 zł 
i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok 
wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części 
została przeznaczona na rozchody. 

W 2021 roku wprowadzono do 31 grudnia 26 zmian w budżecie, z czego  9 uchwałami 
Rady Gminy Niechlów i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Niechlów.  

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: 

 plan dochodów zmalał o 1 536 924,70 zł do kwoty 30 085 731,93 zł, 

 plan wydatków wzrósł o 202 764,27 zł do kwoty 32 922 800,10 zł,  

 plan przychodów wzrósł o 1 739 688,97 zł do kwoty 3 232 068,17 zł, 

 plan rozchodów nie uległ zmianie.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet Gminy Niechlów zamknął się planowanym 
deficytem budżetowym w kwocie 2 837 068,17 zł stanowiącym różnicę między planem 
dochodów, a planem wydatków.  

 

WYKONANIE DOCHODÓW 

Dochody budżetu Gminy Niechlów w 2021 r. wynosiły 30 547 098,47 zł, a ich realizacja 
stanowiła 101,53 %  planu wynoszącego 30 085 731,93 zł, z tego: 

 Dochody bieżące – 26 572 438,73 zł. 

 Dochody majątkowe – 3 974 659,74 zł. 

 

Struktura wykonania dochodów bieżących w 2021 roku 

W strukturze dochodów znaczny udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 r. 
zostały wykonane na poziomie 26 572 438,73 zł, tj. 104 % w stosunku do planu wynoszącego 
25 532 544,08 zł. 

 
Struktura wykonania dochodów bieżących w 2021 roku 
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Struktura wykonania dochodów majątkowych w 2021 roku 

Dochody majątkowe Gminy Niechlów w 2021 r. zostały wykonane na poziomie 
3 974 659,74 zł, tj. w 87,29 % w stosunku do planu wynoszącego 4 553 187,85 zł. 

 

 

Struktura wykonania dochodów majątkowych w 2021 roku 

 

 

WYKONANIE WYDATKÓW 

Wydatki budżetu Gminy Niechlów w 2021 rok wynosiły  27 596 066,57 zł, a ich 
realizacja wynosiła 83,82 % planu wynoszącego 32 922 800,10 zł.  

Zmiany planu wydatków następowały w wyniku dostosowania ich do zmieniających się 
dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków 
w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji 
budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.  

W 2021 roku wydatki budżetu wykonane zostały w wysokości 27 596 066,57 zł, z tego: 

 Wydatki bieżące – 23 385 964,89 zł. 

 Wydatki majątkowe – 4 210 101,68 zł. 

 

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2021 roku, wydatki na zadania 
bieżące stanowiły 84,74 %, a na zadania majątkowe 15,26 %. 

 

Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2021 roku 

Wydatki bieżące w 2021 r. zostały wykonane na poziomie 23 385 964,89 zł, tj. 95,21 % 
w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 563 741,67 zł. 
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DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Umowa na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Niechlów została zawarta 
ze Spółką Komunalną Wschowa Spółka z.o.o. w dniu 28.02.2020 r. Ustalono miesięczny okres 
rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. Łączna wysokość wymaganego 
wynagrodzenia brutto wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty 
1 023 036,48 zł.  

 

Wyszczególnienie 

Należność 
(salda pocz.+ 
przypisy  –  

odpisy) 

Dochody 
wykonane 

Należności pozostałe  
do zapłaty 

Nadpłaty 

Ogółem 
w tym 

zaległości 

OSOBY PRAWNE 174 806,86 125 428,84 50 088,62 3 046,40 710,60 

OSOBY FIZYCZNE 1 164 936,63 971 684,36 204 869,00 196 860,29 11 616,73 

RAZEM 1 339 743,49 1 097 113,20 254 957,62 199 906,69 12 327,33 

Wykaz należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. 

 

Na zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wysłano w 2021 r.    
796 upomnień na kwotę 184 486,19 zł oraz wysłano 67 tytułów wykonawczych na kwotę 
43 525,00 zł. Wpłaty zaległe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 199 906,69 zł.  

Gmina poniosła wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na:  

 opłaty za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie  
odpadów – 1 024 518,24 zł, 

 wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej – 50 414,53 zł, 
 prowizja sołtysów za inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami – 6 612,05 zł, 
 zakup usług pozostałych – 1 544,40 zł. 

 

 

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wykorzystane zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.  

Dochody z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 51 490,94 zł. Wydatkowano kwotę  
53 432,94 zł , z tego: 

 Przeciwdziałanie narkomanii. W zakresie profilaktyki przeciwdziałaniu narkomanii 
wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. 

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wydatkowano kwotę 52 432,94 zł. 
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DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH  

Rachunki dochodów i wydatków na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach 
publicznych utworzone są przy Zespole: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach  
i Zespole: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie. 

Po stronie dochodów zaplanowano na 2021 rok kwotę 109 932,00 która została 
zrealizowana w 92,45 % osiągając kwotę 101 632,07 zł.  

Plan wydatków na 2021 rok przewidywał do realizacji kwotę 109 932,00 zł,  
a zrealizowane wydatki na dzień bilansowy wyniosły 101 632,07 zł.  Stan środków pieniężnych 
wyniósł 0,00 zł. 

 

 

WYNIK FINANSOWY 

W budżecie Gminy na 2021 rok założono: 

 deficyt w kwocie 2 837 068,17 zł, 

 przychody w kwocie 5 035 749,11 zł, 

 rozchody w kwocie 395 000,00 zł. 

Na przychody budżetu składają się: 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 2 945 985,64 zł, 

 niewykorzystane środki pieniężne,  
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp – 2 089 763,47 zł. 

Realizacja rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zamknęła się na dzień 
31 grudnia 2021 r. kwotą  395 000,00 zł. 

 

 

EDUKACJA 
 

Zadania Gminy w zakresie oświaty określa ustawa o Systemie Oświaty, ustawa Prawo 
Oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw oraz inne 
przepisy obejmujące swoim zakresem sprawy związane z działaniem na rzecz dzieci  
i młodzieży. 

Zadaniem Gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To Gmina ustala sieć 
szkół, powołuje placówki oświatowe i określa granice ich obwodów.  

Na Gminie spoczywa również obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych 
oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej  
i organizacyjnej a także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania zadań statutowych. 



RRAAPPOORRTT  OO  SSTTAANNIIEE  GGMMIINNYY  NNIIEECCHHLLÓÓWW  ZZAA  RROOKK  22002211 
 

Edukacja     |     Strona 11  

 

 

Na terenie Gminy Niechlów działały w 2021 r. następujące placówki oświatowe: 

 Zespół:   Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie. 
 Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole 

w Sicinach. 
 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE NIECHLÓW 

 Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie: 

 178 uczniów, 

 58 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 

 25 nauczycieli. 

 Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole 
w Sicinach: 

 159 uczniów, 

 64 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 

 28 nauczycieli. 

Łącznie w placówkach oświatowych Gminy Niechlów uczy się 459 dzieci i młodzieży. 
W szkołach zatrudnionych jest 53 nauczycieli i 21 pracowników obsługi. 
 
W szkołach Gminy Niechlów w 2021 r. realizowane były następujące zadania: 

 „Laboratorium Przyszłości”  – to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo  
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych  
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach „Laboratorium Przyszłości” 
organ prowadzący szkoły otrzymał od państwa wsparcie finansowe w kwocie 
120 000,00 zł. Dzięki temu, uczniowie mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie,  
jak w sposób praktyczny można zdobyć umiejętności. Szkoła w Sicinach otrzymaną  
w wysokości 60 000,00 zł kwotę przeznaczyła na utworzenie pracowni kulinarnej, 
natomiast szkoła w Niechlowie 60 000,00 zł przeznaczyła na zajęcia z robotyki. 

 
 „Poznaj Polskę” - przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących 

publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na 
celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii 
oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, 
dzięki czemu nauka nabrała  praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym 
odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło 
uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku 
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edukacyjnym. W ramach „Poznaj Polskę” organ prowadzący szkoły otrzymał  
od państwa wsparcie finansowe w kwocie 30 000,00 zł na wycieczki szkolne. 

 

Gmina jest również organizatorem dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Dowozem objęci 
są uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych. Koszt dojazdów w 2021 r. wyniósł – 373 000,00 zł. 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i prowadzi w tym celu ewidencję 
dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. 

Gmina Niechlów otrzymuje corocznie z budżetu państwa subwencję oświatową  
na finansowanie zadań związanych z edukacją. Wysokość tych kwot jest jednak  
nie wystarczające na pokrycie tych potrzeb. Resztę finansujemy z naszych wspólnych, 
gminnych pieniędzy. 

 
Wydatki na oświatę w 2021 r. wyniosły 7 497 252,48 zł, w tym na: 

 szkoły podstawowe 4 513 625,00 zł, 
 przedszkola 1 511 550,95 zł, 
 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 12 679,05 zł, 
 stołówki szkolne i przedszkolne 242 775,74 zł, 
 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
i innych formach wychowania przedszkolnego 2 127,86 zł, 

 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 569 444,72 zł, 

 zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 46 249,79 zł, 

 projekt „Kurs na edukację” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 164 876,09 zł, 

 pozostałe wydatki 60 923,28 zł. 

Wysokość subwencji oświatowej w 2021 r. wynosiła – 3 777 701,00 zł. 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie od wielu lat dążył do zmiany 
postrzegania go w świadomości społeczności lokalnej, gdyż nie jest on już tylko instytucją 
wypłacającą świadczenia pieniężne. Dzięki nowym formą wsparcia o charakterze 
niepieniężnym, ośrodek przyczynia się skuteczniej do usamodzielnienia rodzin  
i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kierunki działań ośrodka określa:  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Niechlów na lata  
2021 – 2025,
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 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 2021 – 2023, 
 Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Niechlów na lata 2020 – 2022. 

Z uwagi na fakt, że współczesny GOPS działa nie tylko w obszarze pomocy społecznej,  
na ogólną liczbę klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie składają się osoby 
i rodziny uzyskujące wsparcie przede wszystkim z tytułu: 

 ustawy o pomocy społecznej – 123 rodzin (tj.: 277 osób w rodzinach) otrzymało 
świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych. Natomiast 45 rodzin (tj.: 145 osób 
w rodzinach) otrzymało pomoc w postaci pracy socjalnej. Liczba klientów 
otrzymujących świadczenia finansowe nieznacznie zmalała (tj. o 21 rodziny) 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, co z jednej strony jest wynikiem wykonanej pracy 
socjalnej i stałego monitoringu rodzin,  

 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów – liczba rodzin uzyskujących pomoc z tytułu w/w ustaw wyniosła w 2021 r. 
– 449, co oznacza, że zmalała w porównaniu do roku ubiegłego o 75 rodzin, 

 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – liczba rodzin uzyskujących 
pomoc z tytułu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosła 
w 2021 r. średnio miesięcznie 30, co oznacza, że zmalała w porównaniu do roku 
ubiegłego o 5 rodziny, 

 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – liczba rodzin uzyskujących 
pomoc z tytułu w/w ustawy średnio miesięcznie wyniosła w 2021 r. 488 rodzin,  
co oznacza, że w porównaniu do 2020 r. liczba ta  wzrosła  o 39 rodzin, 

 ustawy o dodatkach mieszkaniowych – liczba rodzin uzyskujących pomoc z tytułu 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych wyniosła w 2021 r. 17 rodzin i tym samym 
zmniejszyła się w stosunku do 2020 r. o 10 rodzin, 

Ponadto GOPS realizuje także inne świadczenia: np. zasiłki i stypendia szkolne, 
potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej, programy osłonowe, 
program Dobry Start, program Czyste Powietrze. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie wydał łącznie 
1222 decyzje i informacje o przyznaniu świadczeń, tj.: 

 442 ws. świadczeń rodzinnych, w tym 21 odmownych, 

 25 ws. dodatków mieszkaniowych, w tym 0 odmownych, 

 33 ws. świadczeń alimentacyjnych, w tym 1 odmowna, 

 508 ws. pomocy społecznej, w tym 0 odmownych, 

 70 ws. stypendiów szkolnych, w tym 0 odmownych, 

 40 ws. świadczeń wychowawczych, w tym 1 odmowna, 

 52 tradycyjnych  i 26 elektronicznych Karta Dużej Rodziny razem 78, 

 26 zaświadczeń Czyste Powietrze. 
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ASYSTENT RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji  
opiekuńczo –wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie ze strony gminy w postaci asystenta 
rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Szczegółowe zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Niechlowie zatrudnia jednego asystenta rodziny, 
który pracuje maksymalnie z 15 rodzinami. 

 

 

Rok 
Liczba rodzin  

objętych asystenturą 

 

Liczba dzieci w rodzinach 

2021 17 49 
Osoby objęte asystenturą w roku 2021 

Praca asystenta rodziny ma na celu poprawę sytuacji w danej rodzinie.  
W przypadku poprawy sytuacji w rodzinie asystent kończy pracę z rodziną. 

 

Powód zakończenia pracy asystenta Rodzin 

Poprawa sytuacji w rodzinie 5 

Brak współpracy 0 

Zmiana miejsca zamieszkania rodziny 2 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując 
je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane. Zgodnie z ustawą zadaniem gminy jest szeroko 
pojęta profilaktyka, praca z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.  

Natomiast zadania związane ze sprawowaniem rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej przypisane zostały powiatom. W myśl ww. ustawy piecza zastępcza jest sprawowana 
w formie rodzinnej (w rodzinie zastępczej) i instytucjonalnej (w placówce opiekuńczo –
wychowawczej). 

GOPS Niechlów w roku 2021 współfinansował pobyt dzieci z terenu naszej gminy  
w pieczy zastępczej kwocie 142 293,43 zł. Środki te przekazywane są dla Powiatu Górowskiego 
– PCPR w Górze. 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej  
czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, 
ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo  do posługiwania 
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się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta przysługuje, niezależnie 
od uzyskiwanych dochodów, rodzinom z co najmniej trójką dzieci:  

 wieku do ukończenia 18 roku życia, 

 w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub 
w szkole wyższej, 

 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę: 120,00 zł, finansowaną z budżetu 
państwa – zadanie zlecone. 

W 2021 r. wydano 78 Kart Dużej Rodziny. 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie przyznaje i wypłaca 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego rodzinom, które spełniają wszystkie przesłanki zawarte 
w powyższej ustawie. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. 

Okres pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego każdego roku trwa od dnia 
1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. 

W omawianym okresie, pomoc dla osób uprawnionych do alimentów przyznano 
30 rodzinom, liczba dzieci w tych rodzinach 38, kwota 182 415,00 zł, wydano 35 decyzji 
(w tym uchylone świadczenia), wypłacono 453 świadczeń. 

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni 
zwrócili kwotę  177 275,87 zł. Wydano 33 decyzje (w tym uchylone prawo do świadczeń), 
wypłacono 400 świadczeń. 

W ewidencji GOPS w omawianym okresie figurowało 73 dłużników alimentacyjnych: 

 17 dłużników mieszkających na terenie gminy Niechlów, 

 46 dłużników spoza gminy Niechlów, zadłużonych na rzecz naszego Ośrodka, 

 10 dłużników – przebywających za granicą, w zakładach karnych lub u których  
nie można ustalić adresu zamieszkania. 

Ponadto podjęto następujące działania: 

 wystąpiono do PUP w Górze o aktywizację zawodową dla 2 dłużników alimentacyjnych, 

 w 17 przypadkach przekazano Komornikowi Sądowemu informację mającą wpływ 
na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

 skierowano do Prokuratury 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, 

 złożono 25  zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 

 wobec 28 dłużników podjęte były działania na wniosek organu wierzycielki z obcej 
gminy. 
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ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

W myśl Ustawy, świadczenia wychowawcze przysługują matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka – do dnia ukończenia przez dziecko 
18 roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie 
na dziecko.  

W omawianym okresie ze świadczeń wychowawczych korzystało 488 rodzin, 
wydano 483 informacje administracyjne. 

 

Lp. 
 

Nazwa świadczenia 
 

Liczba rodzin 
 

Kwota wydatków 
Ilość świadczeń/ 

spraw 

1 
Rodziny, które otrzymały pomoc na 
pierwsze i kolejne dziecko 

487 4 242 872,0 zł 8.455 

2 Sprawy wypłacane z koordynacji 16 179 229,00 zł 360 

Ogółem świadczenia wychowawcze  4 422 101,00 zł  

Wydatki na świadczenia wychowawcze w roku 2021 

 

Zgodnie z nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej w wychowaniu dzieci,  
od 1 czerwca 2022 r. zadanie to będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to: 674 zł na osobę 
w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko  
z niepełnosprawnością. W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego 
uprawniającego do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinne przysługują w wysokości różnicy 
między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został 
przekroczony dochód. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotne są to świadczenia 
obligatoryjne  finansowane z dotacji  z budżetu państwa  wraz z kosztami obsługi. 

 

Lp. Nazwa świadczenia Kwota wydatków Ilość świadczeń 

1 

Zasiłki rodzinne z dodatkami: 654 155,00 5 716 

zasiłki  rodzinne 405 825,00 3 466 

urodzenia dziecka 11 000,00 11 

opieka nad dzieckiem w czasie urlopu 
wychowawczego 

17 136,00 54 

samotne wychowanie dziecka 26 878,00 126 

kształcenie i rehabilitacja dziecka 
niepełnosprawnego, w tym: 
   –  do lat 5 
   –  powyżej 5 lat 

74 548,00

8 680,00
65 868,00

697 
 

97 
600 
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rozpoczęcie roku szkolnego 19 588,00 197 

podjęcie przez dziecko nauki    w szkole 
poza miejscem zamieszkania 42 279,00

 
563 

wychowanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

 
56 901,00 602 

2 
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 
dziecka 

24 000,00 24 

3 Świadczenia pielęgnacyjne 710 560,00 365 

4 Specjalny zasiłek opiekuńczy 57 195,00 93 

5 Zasiłek pielęgnacyjny 770 945,00 3 573 

6 Zł/zł na podst art. 5 ust 3  23 311,36 461 

7 
Składki emerytalno –  rentowe ZUS 
i KRUS świadczenie pielęgnacyjne 

                    116 935,00 239 

8 
Składki emerytalno  – rentowe specjalny 
zasiłek opiekuńczy 

12 826,00 82 

9 Razem świadczenia rodzinne 2 369 927,36  

10 
Nienależnie pobrane świadczenia  
rodzinne 

 – 11 364,00  

Razem świadczenia rodzinne 2 358 563,36

 

1 Zasiłek dla opiekuna 7 440,00 12 

2 Składki emerytalno – rentowe 2 047,44 12 

3 Nienależnie pobrane świadczenia 0,00  

Razem ZDO 9 487,44  

 

1 Świadczenie rodzicielskie 173 813,00 198 

2 Nienależnie pobrane  – 2 956,00  

Razem świadczenie rodzicielskie 170 857,00  

 

1 Fundusz alimentacyjny 171 110,00 400 

2 
Zł/zł F.A. na podstawie art. 9 ust. 2a 
ustawy F.A. 

6 165,80  

3 Nienależnie pobrane świadczenia  F.A – 4 500,00  

Razem fundusz alimentacyjny 177 275,87  

 

1 Świadczenie „Za życiem” 0,00 0 

Razem fundusz alimentacyjny 0,00  

 

1 Wydatki na obsługę ŚR+ZDO+F. 76 940,57  

2 
Wydatki na obsługę świadczenia 
rodzicielskiego 

510,00  

3 Wydatki na obsługę „Za życiem” 0,00  

Razem obsługa  77 450,57  

Ogółem 2 793 634,24

Świadczenia rodzinne wypłacone za rok 2021 
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ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie realizował następujące 
świadczenia, wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 

Świadczenia pieniężne: 

 zasiłek stały, 

 zasiłek okresowy, 

 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

Świadczenia niepieniężne: 

 praca socjalna, 

 poradnictwo specjalistyczne, 

 interwencja kryzysowa, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 posiłek. 

W roku 2021 pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 
objęto w Gminie Niechlów 123 rodziny (277 osoby).  

Poniżej przedstawione dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć 
należy, że wiele osób i rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej wymienionych dysfunkcji. 

 

 

Wyszczególnienie 
Rok 2021 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

rodziny ogółem 123 277 

o liczbie osób 1 65 65 

o liczbie osób 2 19 38 

o liczbie osób 3 12 36 

o liczbie osób 4 9 36 

o liczbie osób 5 11 55 

o liczbie 6 i więcej 7 47 

rodziny z dziećmi ogółem 41 176 

o liczbie dzieci 1 12 32 

o liczbie dzieci 2 14 60 

o liczbie dzieci 3 10 49 

o liczbie dzieci 4 2 13 

o liczbie dzieci 5 1 8 

o liczbie dzieci 6 0 0 
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o liczbie dzieci 7 i więcej 0 0 

rodziny niepełne ogółem 9 35 

o liczbie dzieci 1 3 8 

o liczbie dzieci 2 4 15 

o liczbie dzieci 3 1 5 

o liczbie dzieci 4 i więcej 1 7 

rodziny emerytów i rencistów ogółem 17 28 

o liczbie osób 1 11 11 

o liczbie osób 2 4 8 

o liczbie osób 3 1 3 

o liczbie osób 4 i więcej 1 6 

Typy rodzin objętych pomocą na podstawie Ustawy o pomocy społecznej 
 

 

Dysfunkcje 
Rok 2021 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo 77 170 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 0 0 

potrzeba ochrony macierzyństwa 27 127 

w tym wielodzietność 13 73 

Bezrobocie 51 157 

Niepełnosprawność 78 153 

długotrwała lub ciężka choroba 31 51 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 

18 61 

rodziny niepełne 12 36 

rodziny wielodzietne 3 17 

przemoc w rodzinie 0 0 

Alkoholizm 4 4 

Narkomania 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Z.K 3 6 

trudność w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

0 0 

zdarzenie losowe 0 0 

sytuacja kryzysowa 0 0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Powody udzielania świadczeń 
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W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów z jakich 
osoby i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami 
pozostawiania w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej  
były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach  
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego itp. 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: 

 dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701,00 zł, 

 dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528,00 zł. 

 

Zasiłki stałe 

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód lub dochód na osobie w rodzinie, jest niższy 
od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. 645,00 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 528,00 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego jest ściśle 
uzależniona od posiadanego dochodu.  

Odnośnie osoby samotnie gospodarującej – świadczenie wylicza się na podstawie 
różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Z uwagą, że kwota tego 
zasiłku nie może być wyższa 645,00 zł i mniejsza niż 30,00 zł. Natomiast, w przypadku osoby 
w rodzinie, zasiłek ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę 
w rodzinie, a jej dochodem. 

 

 
Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

 
Liczba 

świadczeń 

 
Kwota świadczeń 

 
Liczba 
rodzin 

 
Liczba osób 
w rodzinach 

zasiłki stałe      –  ogółem 48 481 271 677,00 zł 48 58 

w tym przyznane dla osoby: 
samotnie gospodarującej 

42 408 249 387,00 zł 42 42 

pozostającej  w rodzinie 7 73 22 290,00 zł 6 16 

 

Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem z pomocy 
społecznej o charakterze niepieniężnym. W omawianym okresie Ośrodek opłacał składki  
na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób opłacono 454 składek dla osób pobierających zasiłki 
stałe na kwotę 24 037,00 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem 
własnym, na które otrzymujemy dotację. 
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Zasiłki okresowe 

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 
Świadczenie przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy  
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku okresowego  
dla osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny, z tym że kwota zasiłku 
nie może być wyższa niż 50% tej różnicy. 

Zasiłek okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy 
od kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku okresowego dla rodziny ustala się do wysokości 
różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku 
okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności  
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania  
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenie społecznego. 

 

 
Formy pomocy 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

 

Liczba 
świadczeń

 

Kwota 
świadczeń 

 

Liczba 
rodzin 

 

Liczba osób 
w rodzinach 

Zasiłki okresowe       
ogółem 

41 196 82 353,00 zł 40 115 

Z tytułu bezrobocia 34 170 72 766,00 zł 33 93 

Z tytułu długotrwałej 
choroby 

2 3 1 780,00 zł 2 8 

Z tytułu 
niepełnosprawności 

5 17 6 156,00 zł 5 13 

Inne powody 3 6 1.651,00 zł 3 9 

z tego: 
środki własne 

X x 0,00 zł x X 

Dotacja X x 82 353,00 zł x X 

 

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach dotacji z budżetu 
państwa. W 2021 r. GOPS w Niechlowie wydał kwotę 82 353,00 zł. 

 

Zasiłki celowe 

Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek 
celowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb tj. między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków  
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów  
i napraw w mieszkaniu. 

Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach 
przekraczających ww. kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być 
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przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego. Poniższa tabela 
przedstawia dane zbiorcze w tym dla zasiłków na zakup żywności. 

 

Formy pomocy 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

 

Liczba 
świadczeń

 

Kwota 
świadczeń 

 

Liczba 
rodzin 

 

Liczba osób 
w rodzinach 

inne zasiłki celowe 
i w naturze ogółem 

89 x 106 000,00 zł 88 205 

w tym: zasiłki 
specjalne celowe 

7 17 7 400,00 zł 7 9 

Schronienie 0 0 0,00 zł 0 0 
 

 

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Często stosowaną formą pomocy w naturze jest przyznawanie i finansowanie posiłku,  
w tym głównie dla dzieci w szkołach i przedszkolach. W 2021 r. z posiłków skorzystało 
50 dzieci w szkołach i przedszkolach,  na łączną kwotę  20 974,00 zł, z tego: 

   8 389,00 zł – koszt  własny gminy. 

 12 585,00 zł – dotacja wojewody w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie otrzymał środki 
finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa  przeznaczone na realizację programu  „ Posiłek 
w szkole i domu”. 

W ramach Programu realizowana była pomoc w zakresie dożywiania: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

 osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 
lub niepełnosprawnym. 

Wydatki dotyczące programu „Posiłek w szkole i domu” ogółem wynosiły 97 825,00 zł  
z tego:   

 39 640,00 zł – środki z budżetu gminy, 

 58 185,00 zł – środki z budżetu państwa. 

W   2021 r. pomocą w  ramach  programu  objęto:  155 mieszkańców gminy, którzy 
korzystali z następujących  form wsparcia: 

 50 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,  

 79 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności, 

 koszt dowozu posiłków do szkół na terenie gminy wyniósł: 851,00 zł. 

Zadania realizowane są w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego 
określonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę 
w rodzinie lub 1 051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą – beneficjenci programu mogli 
korzystać z bezpłatnego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. 
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Pomoc pozamaterialna 

Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte pomocą 
w formie wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, w naturze 
oraz pomocą usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia objęto także szeroko rozumianą 
pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym. Poniżej przedstawiono dane liczbowe 
dotyczące liczby środowisk objętych wsparciem w ramach pracy socjalnej. 
 

Rodzaj pomocy Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 

pomoc udzielana w postaci pracy 
socjalnej ogółem 45 145 

wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej 30 115 

 

Zgodnie z zapisem art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna oznacza 
działalność zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 
sprzyjających temu celowi. 

 

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

W 2021 r. 9 osób przebywało w następujących Domach Pomocy Społecznej: Toporowie, 
Głogowie, Chumiętki, Osiek, Wroniniec ( 1 osoba), Henryków, Milicz (2 osoby). Za ich pobyt 
wydatkowano ze środków własnych kwotę: 299 827,54 zł. 

 

Usługi opiekuńcze 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom 
samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 
osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 
Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia 
takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.  

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie przyznał decyzją 
świadczenia w formie usług opiekuńczych dla 13 osób.  

 

 

INNE DZIAŁANIA OŚRODKA 

 Ze względu na trudną sytuację związaną ze stanem epidemicznym, Ośrodek  
prowadził systematyczny monitoring wśród starszych, samotnych osób i – w razie 
potrzeby – organizował zakupy i dostawę podstawowych artykułów spożywczych  
i higienicznych, leków, opału, itd. Pracownicy GOPS wspierali seniorów również  
na płaszczyźnie emocjonalnej – rozmowy, porady, odwiedziny w terenie. Jak co roku, 
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we współpracy z Radą Seniorów oraz Wójtem, organizowane były spotkania  
z seniorami, którzy ukończyli 90 i 100 rok życia. Wręczane były kwiaty, czekoladki  
i pamiątkowe dyplomy. Ponadto, pamiętano o mieszkańcach gminy, kończących 91  
i więcej lat – każda z tych osób otrzymała kartkę okolicznościową. 

 GOPS realizował program „Wspieraj Seniora”. Program skierowany do osób w wieku 
powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostawały w domu i nie mogły 
skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc była realizowana w postaci usługi 
polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej 
potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).  

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 [POPŻ] jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które  
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich 
produktów żywnościowych (posiłków). Pomoc udzielana była w postaci artykułów 
spożywczych lub posiłków, przekazywanych osobom najbardziej potrzebującym 
bezpłatnie. W 2021 r. z takiej formy wsparcia skorzystało 139 osób  –   mieszkańców 
naszej gminy. 

 W roku 2021r., w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
zakwalifikowano na kolonie letnie 11 dzieci, pochodzących z rodzin o niskich 
dochodach, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niechlowie. 
Dzieci z terenu naszej gminy  wypoczywały w okresie od 22.07.2021 r. do 04.08.2021 r.  
w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielony Las” w miejscowości Radków. Organizator 
zapewnił także bezpłatny dowóz dzieci na kolonie. 

 W okresie zimy pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Policji monitorowali 
teren gminy w celu sprawdzenia, czy nie występują przypadki potrzeby udzielenia 
natychmiastowej pomocy dla osób bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie jest odpowiedzialny za obsługę 
administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. W związku z tym opracowano i realizowano program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy, zapewniono 
osobom dotkniętym przemocą pomoc psychologiczną, poradnictwo rodzinne, 
poradnictwo zawodowe i ogólne i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy. 
W ramach procedury odbyły się spotkania 100 grup roboczych oraz 20 spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Wszczęto 22 procedury „Niebieska Karta”. 23 rodziny były objęte 
pomocą grup roboczych. Potrzebujący mieszkańcy Gminy Niechlów mogli skorzystać 
z pomocy psychologicznej, wsparcia emocjonalnego, poradnictwa oraz terapii rodzinnej 
i indywidualnej. 

 Celem ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' 
jest odpowiednie wsparcie kobiet w trakcie ciąży i porodu, opieka psychologiczna, 
poradnictwo dotyczące realizacji indywidualnych potrzeb rodzin (koordynowane przez 
asystenta rodziny), opieka paliatywna i hospicyjna poza kolejnością czy hospicyjna 10 – 
dniowa „opieka wyręczająca”. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się 
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dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu 
na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim 
oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów. Podstawą do skorzystania 
z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka. W okresie od 01.01.2021 r.  
do 31.12.2021 r. do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o ustalenie prawa  
do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z: 

 Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Dolnośląskiego we Wrocławiu, 

 Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Górze,  

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, 

 Urzędami Skarbowymi, 

 Powiatowym Urzędem Pracy w Górze, 

 ZUS Legnica, 

 KRUS Góra, 

 Komendą Powiatową Policji,   

 Sądem Rejonowym w Głogowie i kuratorami, 

 Ochotniczą Strażą Pożarna z terenu gminy Niechlów i poza gminą, 

 Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niechlowie, 

 Szkołami z terenu gminy i poza gminą, 

 Lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, szpitalami, 

 Urzędem Gminy Niechlów, 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

 Sołtysami i Radnymi, 

 Innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

 

KADRA 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
zatrudnionych było dwanaście osób, w tym 1 osoba zatrudniona na czas określony w ramach 
prac interwencyjnych, na które tutejszy Ośrodek otrzymywał częściową  refundację 
wynagrodzenia z PUP Góra.  

 Dyrektor, 

 Pracownik socjalny – specjalista pracy socjalnej  – 2, 

 Pracownik socjalny, 

 Opiekunka środowiskowa – 2, 

 Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych,
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 Pomoc administracyjna, 

 Asystent rodziny, 

 Inspektor ds. administracyjnych księgowości i kadr, 

 Główna księgowa, 

 Opiekun w Klubie „Senior+”. 

 

 

KLUB SENIORA  

 

1 czerwca 2020 roku rozpoczął działalność Klub Seniora w Żuchlowie. W świetlicy 
wiejskiej, w której Klub ma swoją siedzibę, powstały dwie strefy aktywności: sala spotkań oraz 
pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych. Ponadto Klub posiada zaplecze kuchenne, gdzie 
mogą się odbywać warsztaty kulinarne. W sezonie letnim, uczestnicy Klubu zagospodarowują 
teren przyległy do świetlicy, tworząc tam nasady roślin oraz strefę wypoczynku. 

Od 13 września 2021 r. Klub „Senior+” w Żuchlowie został włączony w struktury 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie. Zgodnie z założeniami, maksymalna 
liczba miejsc w Klubie wynosi 15, natomiast w trakcie ubiegłego roku, liczba faktycznych 
uczestników wahała się pomiędzy 10 a 15. Uczestnikami zajęć są mieszkańcy gminy, którzy 
ukończyli 60 lat. Klub „Senior+” jest otwarty w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 14.00. 
Nad przebiegiem poszczególnych zajęć czuwa opiekun Klubu. Uczestnicy mogą korzystać  
ze wszystkich dostępnych form spędzania wolnego czasu – warsztatów, spotkań, wycieczek, 
zajęć rehabilitacyjnych. 

Działalność Klubu „Senior+” w 2021 r. cieszyła się dużą popularnością, o czym 
świadczy wysoka frekwencja na zajęciach, a także liczne wydarzenia zorganizowane przez 
uczestników. Pomimo niesprzyjających warunków (obostrzenia związane z pandemią), Klub 
„Senior+” aktywnie działał. Przygotowano spotkania okolicznościowe, np. z okazji Dnia 
Seniora oraz spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionym Klubem „Senior+” ze Szlichtyngowej. 
Inscenizacja jasełek, które uczestnicy Klubu pod koniec roku 2021 wspólnie przygotowali, 
została doceniona przez lokalną społeczność – przedstawienie zostało zaprezentowane  
m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Niechlowie.  

Dokumentacja najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Klubu dostępna 
jest w zakładce: Klub „Senior+”, na stronie www.niechlow.gopsinfo.pl. Informacje o ciekawych 
inicjatywach realizowanych przez Klub dostępne są również w kolejnych numerach Nowin 
Niechlowskich. We wskazanych powyżej miejscach, można zapoznać się także z ofertą Klubu 
„Senior+” w Żuchlowie, w tym z formami aktywności, które realizowane są podczas spotkań 
seniorów. 
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I WODOCIĄGÓW 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie jest 
zakładem budżetowym Gminy Niechlów powołanym Uchwałą Nr XIX/147/2000 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2000 r. Działalność jednostki reguluje Statut Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy 
Niechlów Nr XIX/147/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r.  

 

STRUKTURA ZAKŁADU 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie na dzień 
31.12.2021 r. zatrudniał na umowę o pracę 16 osób, w tym: 

 Kierownik, 

 Zastępca Kierownika, 

 Główna księgowa, 

 Referent ds. księgowo – finansowych, 

 Referent ds. administracyjno – biurowych, 

 Referent, 

 Pomoc administracyjna, 

 Inkasent, 

 Kierowca ciągnika, 

 Robotnik wykwalifikowany, 5 osób, 

 Robotnik wysoko wykwalifikowany, 

 Sprzątaczka. 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA ZAKŁADU 

Działalność ZGKMiW ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminy oraz jej 
mieszkańców, poprzez zaopatrzenie w wodę, kanalizację oraz utrzymanie komunalnych 
obiektów mieszkaniowych. 

Do podstawowych zadań Zakładu należy: 

 wydobycie, oczyszczanie  i dostawa wody dla mieszkańców gminy Niechlów, 

 oczyszczanie nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Niechlowie i Naratowie, 

 utrzymywanie w stałej sprawności obiektów i sieci wodociągowej, 

 utrzymywanie w stałej sprawności obiektów i sieci kanalizacyjnej, 

 odbiór nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym, 

 eksploatacja oczyszczalni ścieków w Naratowie i Niechlowie, 

 administrowanie i utrzymywanie w niepogorszonym stanie technicznym budynków 
i lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym, 
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 prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Wronów, 

 reprezentowanie gminy w zarządzie nieruchomością wspólną. 

 

GOSPODARKA WODNA I KANALIZACYJNA 

 Urządzenia i sieci wodociągowe: 

 Stacja Uzdatniania Wody na ujęciu wody w Miechowie posiada 4 studnie 
głębinowe o wydajności 70m3 /h,  

 Stacja Uzdatniania wody w Niechlowie posiada czynną jedną studnię 
o wydajności 38m3 /h. 

Studnie głębinowe, znajdujące się na aktualnie eksploatowanych ujęciach wody, w pełni 
zaspakajają zapotrzebowanie całej gminy Niechlów. Produkcja wody w 2021 r. wynosiła 
ogółem 358 000 m3  i w stosunku do roku 2020 spadła o 25,88 %. Długość sieci 
wodociągowej na terenie gminy Niechlów wynosiła 101,70 km. Do sieci wodociągowej 
podłączone są 22 miejscowości. Z gminnej sieci wodociągowej korzystało 1 161 
przyłączonych nieruchomości. Na sieci wodociągowej wystąpiło 11 awarii. Wymieniono 
u odbiorców 184 wodomierzy. 

 Urządzenia kanalizacyjne: 

 Oczyszczalnia ścieków w Niechlowie typu MGR – SBR o przepustowości  
200 m3/dobę. 

 Oczyszczalnia ścieków w Naratowie typu EKO – WGB o przepustowości  
65 m3/dobę. 

Oczyszczalnia ścieków w Niechlowie pracowała w ciągłym ruchu, przyjmując średnio 
dobowo około 89 m3 ścieków socjalno – bytowych z sieci kanalizacyjnej 
z  miejscowości Niechlów oraz zrzutu z wozu asenizacyjnego. Długość sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Niechlów wynosi 6,4 km. Na terenie gminy Niechlów 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest 141 odbiorców. Oczyszczalnia ścieków 
w Naratowie pracowała w ciągłym ruchu przyjmując średnio dobowo około 35 m3  
ścieków socjalno – bytowych. Oczyszczalnia ścieków w Naratowie przyjmuje ścieki 
z czterech bloków w miejscowości Naratów podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz 
dowożonych wozem asenizacyjnym z terenu gminy Niechlów. Długość sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Naratów wynosi 0,3 km. Na sieci kanalizacyjnej  
w 2021 r. nie odnotowano awarii. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA GMINY NIECHLÓW 

W 2021 r. Zakład zarządzał i utrzymywał 81 lokali w 26 budynkach mieszkalnych.  
67 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 3 389,20 m2 oraz 14 lokali socjalnych o łącznej 
powierzchni 514,37 m2 . 

ZGKMiW zarządzał lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 5 402,41 m2. 
W większości to lokale wymagające bieżących remontów i modernizacji, a w kilku przypadkach 
kapitalnych remontów. Kwoty zebrane z czynszów pokrywają jedynie koszty związane  
z bieżącym utrzymaniem budynków (przeglądy kominiarskie, elektryczne i budowlane). 
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Zasoby mieszkaniowe gminy 

 Komunalne lokale mieszkalne – 67 (łączna powierzchnia 3 389,20 m2): 

 w Niechlowie: 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 458,04 m2, 

 w Klimontowie: 1 lokal mieszkalny o powierzchni 47,00 m2, 

 w Bełczu Wielkim: 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 166,50 m2, 

 w Naratowie: 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 781,24 m2, 

 w Wiosce: 1 lokal mieszkalny o powierzchni 60,00 m2, 

 w Głobicach: 1 lokal mieszkalny o powierzchni 39,30 m2, 

 w Masełkowicach: 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 200,03 m2, 

 w Sicinach: 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 655,68 m2, 

 w Lipowcu: 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 394,57 m2, 

 w Żuchlowie: 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 361,49 m2, 

 we Wronińcu: 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 225,35 m2, 

 Socjalne lokale mieszkalne – 14 (łączna powierzchnia 514,37 m2) : 

 w Bartodziejach 13 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 496,3 m2, 

 w Niechlowie 1 lokal mieszkalny o powierzchni 18,07 m2, 

Średnia powierzchnia użytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego wynosiła 50,58 m2. 

Średnia powierzchnia użytkowa socjalnego lokalu mieszkalnego wyniosła 36,74 m2. 

Sprzedano 4 lokale mieszkalne w miejscowościach: Siciny, Naratów, Żuchlów, Wronów.  

Na przyznanie mieszkania oczekują 2 osoby, w tym: 

 lokale komunalne – 2, 
 

Lokale przeznaczone do remontu 

 Siciny, 74,74C: 

 montaż dodatkowych ław kominowych, 

 podjęcie działań w celu zapewnienia dostępu do drzwiczek rewizyjnych,  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, 

 odnowienie elewacji, 

 Żuchlów 73: 

 remont dachu – pokrycia dachowego z blachy falistej, 

 Niechlów, ul. Głogowska 29: 

 remont dachu – wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych, 

 Bełcz Wielki 41: 

 remont dachu –  wymiana pokrycia z dachówki, 

 Niechlów, ul. Tylna 15: 

 remont dachu – wymiana pokrycia z dachówki, 
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 Lipowiec 17: 

 przebudowa kominów wentylacyjnych i dymowych, 

  montaż kratek nawiewnych, 

 Wioska 28: 

 remont przewodu kominowego , 

 wykonanie wentylacji, 

 wykonanie drenażu wokół budynku, 

 remont uszkodzonych ścian, 

 wykonanie prawidłowej instalacji elektrycznej, 

 Wroniniec 22: 

 kompleksowy remont kominów oraz ław kominowych, 

 wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej, 

 remont dachu – wymiana pokrycia dachowego z dachówki, 

 remont nawierzchni posadzek, 

 docieplenie elewacji, 

 wykonanie/udrożnienie wentylacji, 

 wykonanie prawidłowej instalacji elektrycznej, 

 wymiana stolarki okiennej, 

 wymiana stolarki drzwiowej. 

 

Lokale wyremontowane w roku 2021 

 Naratów 65C: 

 wykonano uziemienie, wymieniono rozdzielnicę główną podlicznika, 

 Naratów 15: 

 malowanie klatki schodowej, naprawa dachu papowego, 

 Siciny 74C: 

 Remont komina wieloprzewodowego, przebudowa przewodów kominowych, 

 Siciny 74C/1: 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Żuchlów 73: 

 Wykonano przewód wentylacyjny, 

 Bartodzieje 6: 

 malowanie klatki schodowej, 

 naprawa instalacji C.O. oraz wodno – kanalizacyjnej.  

 

 



RRAAPPOORRTT  OO  SSTTAANNIIEE  GGMMIINNYY  NNIIEECCHHLLÓÓWW  ZZAA  RROOKK  22002211 
 

ZGKMiW     |     Strona 31  

 

Lokale użytkowe wynajmowane w roku 2021 

 Łękanów 82 – 1 803,37 m2, 

 Niechlów ul. Krótka – NZOZ  –  295,78 m2, 

 Niechlów ul. Krótka – Gabinet stomatologiczny – 17,97 m2, 

 Siciny 121 – Gabinet stomatologiczny – 30 m2, 

 Siciny 121 – NZOZ – 30 m2, 

 Wroniniec 22/1 – 37,75 m2,  

 Wroniniec 22/2 – 46,45 m², 

 Żabin – 21,46 m². 

 

Zasoby mieszkalne gminy Niechlów na dzień  31.12.2021 
 

Lp. Adres Nr Powierzchnia w m2 Rodzaj budynku 

1 Bełcz Wielki 41 
A/1 
A/4 
A/6 

49,00 
49,00 
49,00 

mieszkalny 
wielorodzinny 

2 Bełcz Wielki 42   H/4 19,50 
mieszkalny 

wielorodzinny. 

3 Lipowiec 16 A/1 54,00 
mieszkalny 

wielorodzinny. 

4 Wioska 28 28 60,00 
mieszkalny 

jednorodzinny 

5 Masełkowice 16 

A/1 
A/2 
A/3 
B/1 

51,08 
40,85 
53,63 
54,47 

mieszkalny 
wielorodzinny 

6 Naratów 15 

1 
2 
3 
4 

70,60 
70,60 
66,90 
41,70 

mieszkalny 
wielorodzinny 

7 Naratów 65 
B/2 
B/3 

70,67 
66,99 

mieszkalny 
wielorodzinny 

8 Naratów 65 

C/1 
C/2 
C/4 
C/5 

51,48 
46,27 
38,64 
46,99 

mieszkalny 
wielorodzinny 

9 Naratów 65 
D/1 
D/4 

47,30 
46,69 

mieszkalny 
wielorodzinny 

10 Naratów 65 
F/1 
F/2 
F/4 

38,40 
38,87 
39,14 

mieszkalny 
wielorodzinny 

11 Wroniniec 22 
3 
4 

53,25 
54,30 

mieszkalno - 
użytkowy 
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12 Niechlów ul. Głogowska 

A 
B 
D 
E 

60,60 
34,90 
45,70 
45,70 

mieszkalny 
wielorodzinny 

13 Niechlów ul. Krótka B/4 64,74 
mieszkalny 

wielorodzinny 

14 
Niechlów ul. 

Leszczyńska 7 
18 
13 

51,90 
75,30 

mieszkalny 
wielorodzinny 

15 Wroniniec 59 
G/3 
G/5 
G/6 

39,50 
42,70 
35,60 

mieszkalny 
wielorodzinny 

16 Żuchlów 73 

A/4 
A/5 
A/6 
A/7 

54,07 
51,19 
51,56 
43,10 

mieszkalny 
wielorodzinny 

17 Żuchlów 73 
B/1 
B/2 

59,20 
55,97 

mieszkalny 
wielorodzinny 

18 Żuchlów 74 B/5 46,40 
mieszkalny 

wielorodzinny 

19 Klimontów 50 B 47,00 
mieszkalny 

wielorodzinny 

20 Głobice 47 3 39,30 
mieszkalny 

wielorodzinny 

21 
Niechlów ul. Głogowska 

33 
1 
2 

39,64 
39,56 

mieszkalny 
wielorodzinny 

22 Siciny  74 

C/1 
C/2 
C/3 
C/4 
C/5 
C/6 
C/7 

62,15 
75,29 
42,20 
69,36 
42,25 
45,50 
52,00 

mieszkalny 
wielorodzinny 

23 Siciny 74 

1 
2 
3 
4 
5 

46,47 
71,05 
42,67 
50,52 
56,22 

mieszkalny 
wielorodzinny 

24 Lipowiec 17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

45,01 
55,00 
46,28 
45,48 
48,92 
52,60 
47,28 

mieszkalny 
wielorodzinny 
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Mieszkania socjalne 
 

Lp. Adres Nr Powierzchnia w m2 Rodzaj budynku 

1 Bartodzieje 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

50,20 
29,20 
25,00 
29,50 
27,20 
40,30 
28,70 
55,80 
58,70 
28,30 
22,00 
50,10 
51,30 

mieszkalny 
wielorodzinny. 

2 Niechlów ul. Tylna 15 A/2 18,07 
mieszkalny 

wielorodzinny 

 

 

INWESTYCJE 

 

W 2021 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje: 

  „Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu – realizacja potrzeb kulturalnych  
lokalnej społeczności”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Wykonawcą zadania był Prok Bud Zakład Budowlany Łukasz Prokocki. 
Wartość inwestycji wyniosła: 981 066,25 zł (w tym pozyskane środki zewnętrzne  
w kwocie 476 664,00 zł).  
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  „Rewitalizacja zbiorników wodnych – zbiornik retencyjny Niechlów, czyszczenie”.  
W ramach zadania wykonano prace konserwacyjne polegające na odmulaniu dna 
i wykoszeniu porastającej roślinności wzdłuż linii brzegowej zbiornika. Zadanie  
w całości zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 58 426,64 zł. Wykonawcą 
zadania była firma Usługi Transportowe Piotr Golański, Rydzyna.  

 

 

 „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”. W ramach 
zadania wykonano nasadzenia łącznie 186 drzew, ze szczególnym uwzględnieniem 
drzew miododajnych w dwóch miejscowościach – Wroniniec, Siciny. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 19 764,00 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 
13 020,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny na „Górce Macieja” poprzez 
budowę placu zabaw”.  Projekt dofinansowany w ramach Programu Dolnośląska 
Odnowa Wsi 2021. Kwota dotacji wyniosła: 26 862,00 zł, całość zadania 53 725,37 zł. 
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 „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 101 – dokończenie  - etap 
II(425 mb)”. Zadanie sfinansowane  w 100% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (Geodeta Województwa). Kwota dotacji przyznana na przedsięwzięcie 
wyniosła 378 719,00 zł. Inwestycję wykonano w ramach programu scalenia gruntów  
we wsi Naratów. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne 
„Drogomel” A. Skoczylas, K. Głuszko Sp. jawna.  

 

 

 „Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin”. Inwestycja zrealizowana dzięki środkom  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel” 
 A. Skoczylas, K. Głuszko Sp. jawna. Przebudowano ok. 401 mb drogi.  
Wartość inwestycji wyniosła 351 221,58 zł.  
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 „Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości  Wroniniec 
oznaczonej nr działek 276, 282, 
283, 290”. Wykonawcą zadania  
było Przedsiębiorstwo Drogowo – 
Melioracyjne „Drogomel” A.Skoczylas, 
K.Głuszko Sp. jawna.  Inwestycja 
zrealizowana w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg za kwotę 498 269,70 zł,  
w tym wysokość przyznanej 
pomocy to 249 130,35 zł. Dzięki 
zadaniu przebudowano ok. 60 mb 
drogi gruntowej stanowiącej 
dojazd do posesji mieszkalnych 
oraz przyległych do drogi gruntów rolnych.  

 

 „Konserwacja rowów melioracji 
szczegółowej w Gminie Niechlów  
w m. Głobice, Żabin”. Inwestycja 
wykonana przy udziale środków  
z urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego  
w wysokości 12 250,00 zł. Zadanie 
wykonane przez firmę Dawid 
Dąbrowski Roboty Ziemne za kwotę 
21 500,00 zł.  
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 „Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy Niechlów”. Inwestycja obejmowała budowę 6 punktów 
oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii w miejscowościach: 
Łękanów, Naratów, Głobice. Zadanie zrealizowane za kwotę 107 010,00 zł, w tym 
dotacja z Programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju 2021 w wysokości 74 194,00 zł. 
Zadanie wykonane przez firmę TRADIN GROUP POLAND Daria Jasica.  

, 
         
 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łękanów dz. nr 499/2”.  

W ramach zadania przebudowano drogę stanowiącą dojazd do posesji w miejscowości 
Łękanów o długości ok. 260 mb. Inwestycja została zrealizowana za kwotę  
194 090,93 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (Geodeta Województwa) w wysokości 65 520,00 zł. Wykonawcą 
zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel” A. Skoczylas,  
K. Głuszko Sp. jawna.    
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Gmina posiada 32 869 km dróg gminnych publicznych o nawierzchni: 

 gruntowa wzmocniona   15 439 km 

 gruntowa naturalna     15 439 km 

 twarda bitumiczna     10 655 km 

 twarda z kostki        2 882 km  

 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

W roku 2021 wydano ogółem dwadzieścia decyzji – dziesięć na zajęcie pasa drogowego 
w celu wykonania robót budowlanych oraz dziesięć zezwalających na lokalizację urządzeń 
technicznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. Decyzje dotyczyły umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych, urządzeń 
telekomunikacyjnych, wodociągowych, energetycznych w miejscowości Niechlów, Żuchlów, 
Naratów, Siciny, Wroniniec. 

W roku 2021 zawarto również 4 umowy cywilnoprawne na zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych wewnętrznych – 4 na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych 
związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz energetycznej w miejscowości 
Żuchlów i Naratów, Łękanów. 

 

OŚWIETLENIE 

W roku 2021 infrastruktura oświetlenia ulicznego w Gminie Niechlów przedstawiała  
się następująco: 

 ilość punktów świetlnych (opraw) – 690 szt., 

 długość linii oświetleniowych kablowych – 6,56 km, 

 długość linii oświetleniowych napowietrznych – 37,73 km, 

 ilość obwodów oświetleniowych – 69 szt., 

 ilość uziemień roboczych (tylko instalacji oświetleniowych) – 13 szt., 

 ilość szafek oświetleniowych (rozdzielnic zasilających) – 34 szt., 

 ilość słupów w linii wspólnej należących do ENEA Operator, wykorzystanych 
dla montażu opraw – 510 szt. 
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W 2021 roku koszty utrzymania urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych 
na terenie Gminy Niechlów wyniosły: 

 Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie  
Gminy Niechlów, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA  
Oświetlenie sp. z o.o. (część stała) – opłata roczna wynikająca z umowy na konserwację 
– 322 612,57 zł, w tym: 

 opłata roczna na fundusz rozwojowy (fundusz dedykowany jest na zysk ENEA 
Oświetlenie sp. z o.o. wykorzystywany do realizacji drobnych rozbudów 
instalacji wg. zleceń gminy – ze środków inwestycyjnych  ENEA Oświetlenie sp. 
z o.o.) – 221 400,00 zł, 

 opłata stała za czynności obligatoryjne wynikające z umowy – 101 212,57 zł. 

 Bieżące naprawy infrastruktury oświetleniowej (usunięcie zleconych przez gminę 
awarii) – 59 438,40 zł – w tym:  

 awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła – 78 szt., 

 wymiana zegara sterującego lub systemu Helios – 8 szt., 

 naprawa osprzętu liniowego – 16 szt., 

 wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej – 12 szt., 

 wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej – 34 szt., 

 przegląd punktów świetlnych bez wymiany źródła – 4 szt., 

 pionowanie latarni oświetleniowych – 1 szt., 

 lokalizacja uszkodzenia linii oświetleniowej – 1 szt., 

 wymiana stycznika – 2 szt., 

 zmiana nadstaw czasowych zegarów sterujących na życzenie – 9 szt., 

 wymiana podstawy bezpiecznikowej – 4 szt., 

 wymiana tabliczek bezpiecznikowych  – 2 szt.  

 opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia ulic – 177 532,30 zł. 

Terminy usunięcia awarii w sieci oświetleniowej określono w umowie konserwacji 
oświetlenia i wynosiły one odpowiednio od momentu zgłoszenia: 

 w linii kablowej – do 7 dni roboczych, 

 w linii napowietrznej – do 4 dni roboczych, 

 wymiana przepalonych źródeł światła – do 10 dni roboczych, 

 interwencja w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia – do 5 godz.   

 

Rozbudowa oświetlenia dróg i placów w Gminie Niechlów w ramach Funduszu 
Rozwojowego na 2021 rok. 

W ramach funduszu rozwojowego dedykowanego na rozbudowę oświetlenia dróg 
i placów w Gminie Niechlów w roku 2021 Enea Oświetlenie Sp. z o. o. zrealizowała 
następujące zadania:  
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TEMAT ZAKRES PRAC ETAP PRAC 
KOSZTY 
NETTO 

Siciny, dz. 776, 52 Wykonawstwo 2021 Zrealizowane 10-2021 15 181,36 zł 

Żuchlów dz 182/3, 182/14, 342/7, 342/8 Wykonawstwo 2021 Wykonany projekt organizacji ruchu 59 737,29 zł 

Bełcz Wielki dz. 215/2, 260 Wykonawstwo 2021 Zrealizowane 10-2021 15 220,96 zł 

Łękanów dz. 521, 492/2 Wykonawstwo 2021 Wykonany projekt organizacji ruchu 32 260,39 zł 

Głobice pomiędzy posesją dz. nr 45, a posesją dz. nr 203/7 (1.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Miechów w pobliżu posesji nr 16 – 17A (2.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Tarpno w pobliżu posesji nr 4 (dz. nr 55) (3.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Szaszorowice plac zabaw – świetlica wiejska (4.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Łękanów naprzeciwko pos. nr 20C i 20D (5.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Naratów w pobliżu pos. 65D – 65F (6.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Miechów dz. nr 214 (9.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Głobice dz. nr 41, 130 (10.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Niechlów Szkolna i Krótka dz. 33/24, 33/25 (11.1) Projekt 2021 Zrealizowane 6 000,00 zł 

Tarpno pomiędzy pos. 31 i 32 Wykonawstwo 2021 Zrealizowany 08-2021 2 400,00 zł 

Lipowiec dz. nr 125/4 Wykonawstwo 2021 Zrealizowany 08-2021 1 200,00 zł 

RAZEM KWOTA ZA WYKONANIE PRAC 180 000,00 zł 

FUNDUSZ ROZWOJOWY GMINY NA 2021 ROK 180 000,00 zł 

POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA W 2021 ROKU 0,00 zł 

ZAKOŃCZONO 88 002,32 zł W TRAKCIE 91 997,68 zł 

Zestawienie realizacji funduszu rozwojowego na dzień 01.12.2021 

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Gmina ma 100% pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania  
przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy wskazuje na opracowanie nowych planów dla obszaru 0,02 % powierzchni gminy.  
Do uchwalonego w 2017 roku studium złożonych zostało 12 wniosków, z tego  
uwzględnionych 5 (wszystkie złożone przez podmioty zewnętrzne). 

W 2021 roku podjęta została uchwała intencyjna o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 14 miejscowościach, dla obszarów,  
w których studium przewiduje nowe przeznaczenie terenów i pozwala na przeprowadzenie 
procesu planistycznego. 

Gmina stara się o przejęcie gruntów od Krajowego Ośrodka Rolnictwa z przeznaczeniem 
na realizację zadań w zakresie, m.in. sportu i rekreacji. 

Oczekujących na analizę aktualności studium i planów miejscowych jest 20 wniosków 
(wszystkie złożone przez podmioty zewnętrzne). W 2020 roku rozpoczęto prace w ramach planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żuchlów, które w obecnej chwili znajdują 
się na etapie uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Prace związane z analizą i zmianą 
studium rozpoczną się w 2022 r. 
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W 2021 roku wydanych zostało 251 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz lokalnego programu rewitalizacji. 

Nadanych zostało 13 numerów adresowych nieruchomości (z wniosku właścicieli 
nieruchomości). Ponadto baza numerów adresowych jest weryfikowana i aktualizowana  
na podstawie wywiadu terenowego.  

W 2021 roku, gmina nabyła nieruchomość położoną w miejscowości Wągroda 
z docelowym przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Sprzedano 3 lokale mieszkalne w trybie 
bezprzetargowym (Siciny, Naratów, Żuchlów) oraz 1 budynek mieszkalny (Wronów), na rzecz 
najemców tych lokali. Zbyto nieruchomość z przeznaczeniem na usługi sportu i rekreacji  
w miejscowości Lipowiec, tryb przetargu ustny nieograniczony. 

W 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego, obowiązywało o 20 umów dzierżaw 
więcej, na nieruchomości gminne. Wynikało to m. in. z przeprowadzonych kontroli  
i uszczelniania bezumownego korzystania z gruntów. 

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Katalog zadań własnych gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, która w art. 7 przewiduje, m.in. zajmowanie się sprawami unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych. To ogólnikowe ujęcie zadań własnych gminy wskazuje, że ich 
uszczegółowienia należy szukać w innych ustawach. Od 1 lipca 2013 r., w związku  
z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, gminy otrzymały nowe zadanie 
dotyczące zorganizowania odbioru i składowania odpadów komunalnych oraz windykację 
należności z tego tytułu od mieszkańców gminy.  

W 2021 r. wykonawcą odbierającym odpady na postawie przeprowadzonego 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawartej w dniu 28 lutego 2020 r. 
umową nr 21/2020 była Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. Spółka. Miała ona  
za zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. Rada Gminy 
Niechlów Uchwałą Nr XXII/143/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. podjęła regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Niechlów, który stanowił podstawę obowiązujących 
przepisów na terenie gminy oraz kontroli w ramach kompetencji pracowników urzędu. Gmina 
Niechlów w ramach powierzonej jej zadań objęła zbiórką odpady komunalne zarówno  
z nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych. 

Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne  
na dzień  31.12.2021 r. wyniosła 1 672.  W 2021 r. do urzędu wpłynęło 219 deklaracji 
dotyczących gospodarowania odpadami. 
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Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Niechlów obejmowała  
następujące frakcje:  

 papier,  

 tworzywa sztuczne,  

 szkło,  

 odpady zielone, 

 odpady wielkogabarytowe,  

 metal,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 meble i inne odpady wielogabarytowe, 

 baterie i akumulatory, 

 zużyte opony, 

 przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych, a powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

 odpady tekstyliów i odzieży, 

 odpady niebezpieczne. 

 

 

Rodzaj odpadów Ilość  Mg 

Komunalne zmieszane  635,10 

Z tworzyw sztucznych  165,13 

Opakowania ze szkła 125,08 

Opakowania z papieru i tektury  12,28 

Wielkogabarytowe  53,80 

Zużyte opony  5,66 

Biodegradowalne 5,50 

Budowlane i rozbiórkowe 0 

Zużyty sprzęt elektryczny  1,26 

SUMA ŁĄCZNIE 1003,81 

Zestawienie roczne zebranych odpadów za rok 2021 
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Azbest 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Niechlów na lata  
2014 – 2032 został przyjęty Uchwałą nr VIII/49/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia  
30 kwietnia 2015 r.  

30 listopada 2021 r. została podpisana umowa dotacyjna z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania  
pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów”. Koszt realizacji 
Programu w roku 2021 to kwota 48 279,00 zł (z czego 35 44,89 zł  kosztów kwalifikowanych 
podlega zwrotowi w ramach Programu – dotacja). Zrealizowanych zostało 27 wniosków 
właścicieli nieruchomości, w wyniku czego zebrano oraz unieszkodliwiono  50,82 Mg wyrobów 
zawierających szkodliwy eternit. 

 

Odbiór elektrośmieci, gabarytów, opon  

Zgodnie z harmonogramem odbiory były realizowane 2 razy do roku. Mieszkańcy 
wystawiali wszystkie odpady z danej frakcji przed nieruchomość. W ramach mobilnego odbioru 
gabarytów – odebrano i przekazano do zagospodarowania 54 Mg odpadów. 

Na terenie Gminy Niechlów zorganizowano zbiórkę elektrośmieci, gdzie udało się 
zebrać ok. 11 ton odpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkaniec gminy mógł: 

 przygotować do odbioru w terminie odbioru gabarytów, 

 umówić odbiór z nieruchomości dużych przedmiotów z firmą AG- EKO 
Aneta Gonera, ul. Kolejowa 7; 59 – 300 Lubin.  

 

 

GOSPODARKA ROLNA I ŚRODOWISKO 

 

Rolnictwo 

W okresie sprawozdawczym prowadzono szeroką współpracę z Powiatowym 
Inspektoratem Weterynarii w Górze w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt 
gospodarskich i obowiązujących aktualnych przepisów weterynaryjnych.  

W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przyjęto  
i rozpatrzono 24 wniosków o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych.  

W ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej” otrzymano dofinansowanie na zadanie „Usuwanie folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wykonanie usługi 
powierzono firmie Recykling Polska – UE GRIGORE BEŁZ. W ramach zadania usuniętych 
zostało: 12,252 Mg folii rolniczej, 4,565 Mg siatki i sznurka do owijania balotów, 1,55 Mg 
opakowań po nawozach oraz 10,555 Mg opakowań typu Big Bag. Koszt przedsięwzięcia 
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wyniósł 14 055,12 zł z czego 13 148,00 zł sfinansowane zostało ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskanych z przyznanej dotacji.  

 

Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych 

W ramach zadania „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach 
rolnych” wykonano 186 nasadzeń drzew, ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych 
w dwóch miejscowościach, tj. Wroniniec  –  46 sztuk lipy drobnolistnej, Siciny – 15 sztuk 
klonu, 15 sztuk głogu, 110 sztuk lipy drobnolistnej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 19 764 zł. 
Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 13 020 zł z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Łowiectwo 

Samorząd gminny przy współpracy z kołami łowieckimi prowadził gospodarkę 
łowiecką, mającą na celu zatrzymanie zwierzyny łownej w ostojach leśnych i zminimalizowanie 
szkód w uprawach i płodach rolnych, na terenach obejmujących zabudowania mieszkalne  
i gospodarcze, a także ograniczenie zwiększonej śmiertelności zwierzyny leśnej, migrującej 
przez ciągi komunikacyjne.  

Na terenie gminy Niechlów gospodarka łowiecka prowadzona jest przez czterech 
dzierżawców obwodów łowieckich tj.:  

 koło łowieckie „Ponowa”, 

 koło łowieckie nr 26 „Kaczor”’, 

 koło łowieckie „Bażant”, 

 koło łowieckie „Bór”. 

Na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
wydano 18 upoważnień dla Koła Łowieckiego „Kaczor” oraz 24 upoważnienia dla Koła 
Łowieckiego „Ponowa” na odstrzał bobra europejskiego w okresie od 31 grudnia 2021 r.  
do 31 grudnia 2022 r. 

W ramach współpracy z kołami w roku 2021 – na podstawie art. 8a ust. 9 ustawy  
z dnia  13 października 1995 r. Prawo łowieckie – zaopiniowano 4 roczne plany łowieckie. 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym Gminy, 
które realizowano na podstawie umowy ze schroniskiem „Gabinet weterynaryjny lek. Andżelika 
Barczak schronisko dla bezdomnych zwierząt Psia Ostoja”, gabinetem weterynaryjnym 
„Centrum MULTIVET przychodnia weterynaryjna lek. wet. Adam Trzmiel” oraz 
gospodarstwem rolnym znajdującym się na terenie gminy Niechlów. Program miał na celu 
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszanie populacji porzuconych zwierząt oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.   

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niechlów w roku 2021”, przyjęto do realizacji  
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105 wniosków na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji/znakowania zwierząt 
właścicielskich z terenu gminy Niechlów. 

Lp. Miesiąc 

Psy 
Koty 

Elektroniczne znakowanie 

Sterylizacja Kastracja Sterylizacja Kastracja 

1 Luty 4 2 11 1 
2 Marzec 4 0 14 2 
3 Kwiecień 1 3 7 5 
4 Maj 3 3 5 1 
5 Czerwiec 1 0 2 0 
6 Lipiec 2 2 6 2 
7 Sierpień 2 1 3 0 
8 Wrzesień 1 0 3 0 
9 Październik 2 0 5 0 
10 Listopad 0 0 3 0 
11 Grudzień 0 1 3 0 

Suma 20 12 62 11 

 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

W ramach zadań, dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć 
na środowisko, na wniosek inwestorów, wydawane są wyjaśnienia w zakresie kwalifikowania 
planowanych zamierzeń inwestycyjnych, co do potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W 2021 r. prowadzono trzy postępowania dotyczące wydania decyzji 
środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej poscaleniowej  
w miejscowości Naratów dz. nr 366”, „Budowa małej elektrowni wodnej „MEW Żabin”  
przy istniejącym jazie piętrzącym w km 8+767 rzeki Barycz” oraz „Przebudowa DP 1068D  
na odcinku Wioska – Siciny, polegającej na poszerzeniu i położeniu nakładki oraz  
przebudowie – modernizacji drogi powiatowej nr 1068D w m. Wioska”. 

 

Edukacja ekologiczna 

Gmina Niechlów od wielu lat prowadzi bardzo szeroko rozumianą edukację ekologiczną. 
Jest ona ukierunkowana na ochronę środowiska i kształtowanie proekologicznych wzorców 
zachowań. Głównym celem podejmowanych przez Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska 
działań edukacyjnych było uświadomienie społeczności lokalnej o istniejących zagrożeniach 
środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania, a także rozbudzanie 
szacunku dla otaczającej przyrody. Działania te realizowane były poprzez współpracę  
z placówkami oświatowymi np. w akcji „Sprzątanie Świata” w szkołach i przedszkolach,  
w ramach której kupowano worki oraz rękawice jednorazowe oraz zapewniono bezpłatny odbiór 
zebranych odpadów. Zorganizowano również sprzątanie terenu naszej gminy, będącego 
obwodem współorganizatora akcji – Koła Łowieckiego nr 24 „Bażant” we współpracy  
z Nadleśnictwem Góra Śląska. 
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Program „Czyste powietrze”  

W celu poprawy stanu środowiska naturalnego Gmina Niechlów podpisała w dniu 
14.12.2020 r. z WFOŚiGW porozumienie nr 6/GCzP/2000 dotyczące obsługi programu „Czyste 
Powietrze”. Porozumienie zostało aneksowane dwukrotnie w dniu 31.05.2021 r. oraz w dniu 
14.12.2021 r., jednocześnie został udostępniony dla mieszkańców Gminy Niechlów, Punkt 
Konsultacyjno – Informatyczny.  „Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Program, ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych,  
by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomagają chronić środowisko,  
ale dodatkowo zwiększają domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program 
skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób 
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

W 2021 r. złożono 12 wniosków na łączna kwotę ok. 180 000 zł. To jest o 8 wniosków 
więcej w porównaniu do roku 2020. Wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem cieszyły się 
piece na pellet oraz pompy ciepła. Z informacji z WFOŚiGW na przyszły rok planowane jest 
zwiększenie dotacji oraz wprowadzenie najwyższego dofinansowania, gdzie maksymalny 
procent faktycznie poniesionych kosztów , będzie mógł wynieść nawet do 90 % kosztów. 

 

 

 

 

 

 



RRAAPPOORRTT  OO  SSTTAANNIIEE  GGMMIINNYY  NNIIEECCHHLLÓÓWW  ZZAA  RROOKK  22002211 
 

Gospodarka rolna i środowisko     |     Strona 47  

 

Nazwa kosztu 

Podstawowy poziom 
dofinansowania – łącznie  

do 30 000zł 

Podwyższony poziom 
dofinansowania – łącznie  

do 37 000zł 

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent faktycznie 

poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent faktycznie 

poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota 
dotacji 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej 
wraz z przyłączem 

50% 10 000 75% 15 000 

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000 

Pompa ciepła powietrze/woda           
(o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej) 

45% 13 500 60% 18 000 

Pompa ciepła typu 
powietrze/powietrze 

30% 3 000 60% 6 000 

Gruntowa pompa ciepła  

o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 

45% 20 250 60% 27 000 

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 

Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 

Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000 

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000 

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000 

Kocioł na pellet drzewny  

o podwyższonym standardzie 
45% 9 000 60% 12 000 

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 

Instalacja centralnego ogrzewania, 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 
30% 4 500 60% 9 000 

Wentylacja mechaniczna z 
odzyskiem ciepła 

30% 5 000 60% 10 000 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000 

 

Program Ochrony Powietrza 

Na terenie Gminy Niechlów przeprowadzono zadanie pn.: „Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Niechlów”. Obowiązek wykonania 
inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony 
Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020r. Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego). Celem przedmiotowej inwentaryzacji było ustalenie rzeczywistej ilości kotłów 
na paliwa stałe na terenach nieobjętych zasięgiem sieci centralnego ogrzewania. Wynikiem 
inwentaryzacji było stworzenie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 
Niechlów oraz wykonanie Raportu z realizacji przeprowadzonych prac. 
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa 
jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji 
powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów 
grzewczych, to miejsce gdzie są dostępne również informacje na temat wszystkich programów 
finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób 
ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie  
na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć  
o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowi również narzędzie dla 
organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.  
Dla obywateli zostały uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego 
budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego  
czy inwentaryzacji budynku. Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można  
to zrobić na dwa sposoby: 

 elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil 
zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany, 

  w wersji papierowej, składając ją osobiście w urzędzie gminy zgodnie z lokalizacją 
budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.  

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość 
zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw. Złożenie 
deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć 
deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW  (dotyczy 
łącznej mocy źródeł ciepła i spalania paliw w budynku). W przypadku mieszkania w bloku 
to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie 
jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć 
samodzielnie. W 2021 r. mieszkańcy Gminy Niechlów złożyli 357 deklaracji. 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

W 2021 roku przeprowadzono postępowania przetargowe i zapytania ofertowe  
na zadania: 

 opracowano Koncepcje Gospodarki Ściekowej dla Gminy Niechlów przez wykonawcę 
firmę „Biuro opracowań inżynierskich Ecoverde” w Zielonej Górze , przedmiotem 
zamówienia było: 

 analiza gospodarki wodno-ściekowej gminy, 

 bilans ścieków  i ładunków zanieczyszczeń wraz z założeniami do obliczeń, 

 proponowany wielowariantowy sposób rozwiązania gospodarki ściekowej, 

 charakterystyka ekonomiczna proponowanych rozwiązań gospodarki ściekowej, 
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 założenia do obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 

 analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla każdego z wariantów, 

 analiza terenu pod kątem przepompowni i/ lub lokalnych oczyszczalni ścieków 
wraz z ich orientacyjną lokalizacją na mapach, 

 przedstawienie sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej na analizowanym 
obszarze, 

 sporządzenie inwentaryzacji istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków  
z obszaru Gminy Niechlów, 

 wskazanie możliwych źródeł dofinansowania, 

 analiza SWOT planowanych inwestycji. 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łękanów  
dz. nr  499/2 na kwotę: 194 090,92 zł,  

 przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz.101 – dokończenie – II etap 
(421 mb) na kwotę: 378 718,80 zł,  

 przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin na kwotę: 351 221,58 zł, 

 przebudowa drogi gminnej w m. Wroniniec oznaczonej nr działek 276, 282, 283, 290  
na kwotę: 498 260,70 zł, 

 przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 130 oraz 134  
w miejscowości Głobice na kwotę: 832 589,24 zł,  

 realizacja usług przewozowych na podstawie imiennych biletów miesięcznych dla dzieci 
i młodzieży dojeżdżających do szkół i przedszkoli z terenu Gminy  Niechlów od dnia 
01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez 
Wykonawcę liniach oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Niechlów wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z Specjalistycznego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego  we Wschowie od dnia 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.  
na kwotę: 489 948,20 zł, 

 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechlów  
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na okres 24 miesięcy od dnia 
01.03.2022 r. do dnia 29.02.2024 r. na kwotę: 1 781 165,21 zł,  

 zakup fabrycznie nowego, średniego specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 
samochodu z napędem 4x4 dla OSP Niechlów na kwotę: 755 958,00 zł,  

 świadczenie usług utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego będącego 
własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie gminy Niechlów (przewidziany 
fundusz rozwojowy na rozbudowę oświetlenia 100 000,00 zł),  

 usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Niechlów oraz ich 
utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt  
na kwotę: 50 376,30 zł, 

 usługa wykonywania zabiegów weterynaryjnych u kotów i psów (kastracja, sterylizacja, 
czipowanie) usypianie ślepych miotów oraz prowadzenie całodobowego pogotowia 
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weterynaryjnego na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na kwotę: 
30 675,00 zł, 

 wykonanie aktualizacji ochrony środowiska wraz z raportem z wykonania poprzedniego 
programu na kwotę 12 792,00 zł,  

 świadczenie kompleksowej usługi w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej 
o numerze ewidencyjnym działki 366, gmina Niechlów na kwotę: 23 985,00 zł,  

 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych, Łękanów dz. nr  499/2, długość 0,260 km na kwotę: 11 685,00 zł,  

 opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej gminy Niechlów na kwotę: 36 000,00 zł, 

 realizacja Projektu: „Kurs na edukację” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi priorytetowej: 10 Edukacja. 
Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie  
i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne na kwotę: 45 142,30 zł, 

 konserwacja rowów melioracji szczegółowej w Gminie Niechlów w miejscowości 
Głobice, Żabin na kwotę: 21 500,00 zł,  

 Siciny, Wroniniec – przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach 
rolnych na kwotę 19 794,00 zł,  

 modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje na kwotę: 114 086,69 zł,  

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny na „Górce Macieja”, poprzez 
budowę placu zabaw na kwotę: 53 725,37 zł,  

 budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Niechlów na kwotę: 107 010,00 zł,  

 usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niechlów w 2021 r. na kwotę: 
50 050,77 zł,  

 dostawa umeblowania na potrzeby Urzędu Gminy Niechlów na kwotę 24 759,53 zł,  

 operaty szacunkowe z wyceny i inwentaryzacji nieruchomości na kwotę: 22 140,00 zł,  

 założenie ewidencji dróg gminnych (wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego) 
oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzenia infrastrukturą drogową – 12 177,00 zł, 

 pomoc psychologiczna, profilaktyka uzależnień i współuzależnień, psychopielęgnację 
dla mieszkańców z terenu Gminy Niechlów w okresie od lipca do grudnia 2021 r.  
na kwotę 3 600,00 zł. 

W 2021 roku przeprowadzono postępowania na sprzedaż mienia gminnego tj.: 

 sprzedaż samochodu osobowego marki ŻUK LEE 248R za kwotę: 6 101,00 zł,  

 sprzedaż samochodu osobowego marki ŻUK DGR G243 za kwotę: 4 009,00 zł,  

 sprzedaż samochodu osobowego marki ŻUK DGR A074 za kwotę: 5 100,00 zł.
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PROJEKTY ZEWNĘTRZNE  

 

Gmina Niechlów przynależy do dwóch stowarzyszeń, gdzie jako członek opłaca składki: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” w Górze oraz Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – współpraca przy programie „Działaj 
Lokalnie”. 

W roku 2021 realizowano projekty i prowadzono działania celem pozyskiwania środków 
zewnętrznych: 

 Oddano do użytku świetlicę wiejską we Wronińcu w ramach projektu pn. „Budowa 
świetlicy wiejskiej we Wronińcu – realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej 
społeczności”, zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
Dotacja w kwocie  476 664,00 zł. 

 Wybudowano plac zabaw w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej we wsi Siciny na „Górce Macieja” poprzez budowę placu zabaw”, 
dofinansowany w ramach Programu Dolnośląska Odnowa Wsi 2021.  
Kwota dotacji – 26 862,00 zł. 

 Zrealizowano projekt Lokalny Animator Sportu. W ramach zadania uzyskano 
dofinansowanie do wynagrodzenia dwóch animatorów sportu pracujących na boisku 
„Orlik” w Naratowie. Dofinansowano w ramach Projektu Lokalny Animator Sportu. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 Przebudowano  drogę dojazdowa do pól w m. Naratów dz.101 – dokończenie – II etap 
(421 mb), dofinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa  
Dolnośląskiego – Geodeta Województwa. Kwota dotacji 100% zadania – 378 719,00 zł. 

  „Przebudowano drogę gminną w m. Bogucin (dz. 99/4 oraz 100 obręb Bogucin). 
Dofinansowanie pozyskano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego.  Kwota dotacji – 500 000,00 zł. 

 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 130 oraz 134  
w miejscowości Głobice”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Urzędu 
Wojewódzkiego. Kwota dotacji 412 045,50 zł. 

 Przebudowano drogę gminnej w m. Wroniniec oznaczonej nr działek 276,282,283,290,  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Urzędu Wojewódzkiego.  

Kwota dotacji 249 130,35 zł. 

 Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w Gminie Niechlów w m. Głobice, Żabin 
Siciny, Wroniniec, przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach 
rolnych. Dotacja w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Kwota dotacji 12 250,00 zł. 

 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Niechlów. Dotacja z Programu Dolnośląski Fundusz 
Rozwojowy 2021. Kwota dotacji – 74 194,00 zł. 
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 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łękanów dz. nr 499/2. Dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Geodeta Województwa. 
Kwota dotacji – 65 520,00 zł. 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Niechlów w 2021 r. Dotacja  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Kwota dotacji 35 444,89 zł. 

 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań  
po nawozach typu Big Bag. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dotacji 13 148,00 zł. 

 Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych” wykonano 
nasadzeń łącznie 186 drzew, ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych, 
w dwóch miejscowościach – Wroniniec (46 szt. lipy drobnolistnej) oraz Siciny (15 szt. 
drzewa klon, 15 szt. głogu oraz 110 szt. lipy drobnolistnej). Dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Geodeta Województwa. Kwota 
dofinansowania 13 020,00 zł. 

 W 2021 roku przyjęto 28 wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków, 
w tym zakończono 22 przedsięwzięcia. Wartość zrealizowanych inwestycji to kwota  
123 843,00  zł z czego 42 783,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Niechlów 
przeznaczonych na ochronę środowiska naturalnego, działania proekologiczne, działania 
proekologiczne. 

 

 

Lp. 
Koszt wykonania 
poszczególnych 

inwestycji 

 

Przyznana dotacja 

1 5 535,00 zł 2 000,00 zł 

2 4 920,00 zł 1 968,00 zł 

3 4 920,00 zł 1 968,00 zł 

4 8 500,00 zł 2 000,00 zł 

5 5 000,00 zł 2 000,00 zł 

6 5 500,00 zł 2 000,00 zł 

7 5 000,00 zł 2 000,00 zł 

8 4 920,00 zł 1 968,00 zł 

9 5 000,00 zł 2 000,00 zł 

10 5 000,00 zł 2 000,00 zł 

11 6 150,00 zł 2 000,00 zł 

12 6 500,00 zł 2 000,00 zł 

13 5 000,00 zł 2 000,00 zł 

14 6 000,00 zł 2 000,00 zł 

15 5 000,00 zł 2 000,00 zł  

15 3 500,00 zł 1 400,00 zł 

17 6 500,00 zł 2 000,00 zł 

18 6 500,00 zł 2 000,00 zł 

19 6 000,00 zł 2 000,00 zł 

20 3 698,00 zł 1 479,20 zł 

21 8 700,00 zł 2 000,00 zł 

22 6 000,00 zł 2 000,00 zł 

Suma 123 843,00 zł 42 783,20 zł 
Zestawienie kosztów poniesionych na inwestycje  –  przydomowe oczyszczalnie ścieków 2021 r.



RRAAPPOORRTT  OO  SSTTAANNIIEE  GGMMIINNYY  NNIIEECCHHLLÓÓWW  ZZAA  RROOKK  22002211 
 

Projekty zewnętrzne | Współpraca z organizacjami pozarządowymi     |     Strona 53  

 

W porównaniu do poprzedniego roku, można zauważyć wzrost zainteresowania 
mieszkańców, montażem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wzrost świadomości 
ekologicznej w zakresie dbania o środowisko oraz przestrzeganie w tym zakresie przepisów.  
Dla porównania w 2020 r. przyjęto 11 wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni. 

W 2021 r. Wójt Gminy Niechlów, działając na podstawie art. 379 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zlecił kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów ww. ustaw. 

Skontrolowanych zostało 9 miejscowości. Pozostałe kontrole zaplanowane są na 2022 r.  
W wyniku kontroli mieszkańcy podpisali 241 umów na wywóz nieczystości. 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Współpraca Gminy Niechlów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego odbywała się na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Niechlów Nr XXX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy Niechlów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na 2020 r.  

Celem głównym programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, efektywne 
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca Gminy Niechlów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zleceniu realizacji zadań 
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

W roku 2021 na realizację zadań publicznych objętych Programem Współpracy 
przeznaczono kwotę 68 000,00 zł. 

W 2021 r. Gmina Niechlów ogłosiła otwarty konkurs ofert obejmujący zadania 
w zakresie: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. W ogłoszonym konkursie 
stowarzyszenia z terenu Gminy Niechlów złożyły łącznie 3 oferty. Dofinansowanie zostało 
udzielone 3 uprawnionym podmiotom. Podpisano stosowne umowy. Udzielono łącznie dotację 
na realizację przedmiotowych zadań w kwocie 66 277,69 zł. 
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Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji Przyznana kwota dotacji 

1 
Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu” 

GUKS „SOKÓŁ” Niechlów 20.277,69 zł 

2 
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu 

Klub Sportowy Triumphator 20.000,00 zł 

3 
Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu 

ULKS „VICTORIA” Siciny 26.000,00 zł 

ŁĄCZNIE 66.277,69 zł 
Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Niechlów w roku 2021. 

 

Istotnym elementem współpracy było wsparcie sektora pozarządowego także w formach 
pozafinansowych, poprzez organizacja przedsięwzięć sportowych na udostępnionych obiektach 
użyteczności publicznej. W ramach współpracy zagwarantowano również organizacjom 
pozarządowym wsparcie oraz pomoc Urzędu Gminy Niechlów w zakresie możliwości 
pozyskiwania środków na działalność statutową.   

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  
w okresie pandemii ograniczyły realizację zadań statutowych zgodnie  
z ogólnopolskimi wytycznymi.   

 

 

PRZEDSIĘBIORCY 

 

W 2021 r. wprowadzono 34 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Zarejestrowano 8 nowych przedsiębiorców. Wyrejestrowano 5 przedsiębiorców.  

Dla 145 przedsiębiorców teren Gminy Niechlów jest głównym miejscem wykonywania 
działalności gospodarczej. Zgodnie z danymi pozyskanymi z CEiDG na termie gminy Niechlów 
największą liczbę podmiotów gospodarczych stanowią przedsiębiorcy, dla których głównym 
profilem gospodarczym jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli. Drugą w kolejności największą liczbę podmiotów gospodarczych stanowią 
przedsiębiorstwa, dla których podstawowym profilem działalności jest budownictwo. 
Największym natomiast zakładem produkcyjnym na terenie gminy Niechlów jest 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie. Spółka zajmująca się pełnym 
procesem produkcyjnym, poczynając od skupu ziemniaków przemysłowych, poprzez produkcję 
skrobi ziemniaczanej oraz skrobi modyfikowanej, po zbyt na rynkach krajowych 
i zagranicznych. Zakład jest na terenie gminy największym przedsiębiorstwem zapewniającym 
największą liczbę miejsc pracy oraz stanowiącym rynek zbytu dla płodów rolnych 
wytwarzanych przez rolników. 
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Opis kodu PKD Ilość działalności

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 4 

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1 

Działalność usługowa związana z leśnictwem 2 

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 1 

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 1 

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2 

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 1 

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1 

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1 

Obróbka mechaniczna elementów metalowych 1 

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 2 

Produkcja mebli kuchennych 2 

Naprawa i konserwacja maszyn 1 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 7 

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 1 

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 1 

Wykonywanie instalacji elektrycznych 4 

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 8 

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1 

Tynkowanie 3 

Zakładanie stolarki budowlanej 3 

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 4 

Malowanie i szklenie 1 

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 5 

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 6 

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 1 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 12 

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 

1 

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 

3 

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1 

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 2 

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 
lądowej i wodnej 

1 

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych 

4 
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Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4 

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach 
i targowiskach 

1 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 1 

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2 

Transport drogowy towarów 3 

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 1 

Pozostała działalność pocztowa i kurierska 1 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 1 

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
satelitarnej 

1 

Działalność związana z oprogramowaniem 5 

Działalność agencji informacyjnych 1 

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 1 

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 1 

Działalność w zakresie architektury 1 

Działalność fotograficzna 1 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 1 

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 1 

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 1 

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1 

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1 

Pozostałe sprzątanie 2 

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 1 

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 1 

Praktyka lekarska dentystyczna 1 

Praktyka pielęgniarek i położnych 4 

Artystyczna i literacka działalność twórcza 1 

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 1 

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 7 

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 

Liczba wpisów według rodzaju działalności gospodarczej 
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KULTURA 

 

GMINNA BIBLIOTEKA W NIECHLOWIE Z FILIĄ BIBLIOTECZNĄ W SICINACH 

Gminna Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o statut i działa na postawie uchwał. 
Jest samorządową instytucją kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt 
Gminy Niechlów, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje i pomocy 
fachowej udziela Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Biblioteką zarządza 
Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią 
odpowiedzialny. Gminna Biblioteka w Niechlowie prowadzi Filię Biblioteczną z siedzibą 
w Sicinach. 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy: 

 gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych 
z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz 
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegółowych 
potrzeb dla młodzieży, 

 popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa, 

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 
organizacjami, stowarzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 

 prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki. 

 

Księgozbiór 

Biblioteki mają łącznie 37 378 książki: 

 w Niechlowie 21 208 woluminów, 

 w Sicinach 16 170 woluminów, 

W roku 2021 przybyło ogółem 692 książek w tym:  

 ze środków własnych 389,  

 ze środków ministerialnych (Biblioteka Narodowa) 222 . 

Biblioteki otrzymały w darze 81 woluminy. 

Usunięto z bibliotek jako zniszczone 1 008 książki. 
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Czytelnicy 

W 2021 r. czytelnicy odwiedzili biblioteki 3 438 razy, zarejestrowanych ogółem jest 697 
czytelników: 

 w Gminnej Bibliotece  379 czytelników, odwiedzin  1 810, 

 w Filii Bibliotecznej w Sicinach  318 czytelników, odwiedzin 1 628. 

 

Wiek Do lat 5 
6 – 
12 

13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 pow.60 Razem 

Niechlów 17 31 53 31 25 105 60 57 379 

Siciny 16 63 32 30 27 69 44 37 318 

Suma: 33 94 85 61 52 174 104 894 697 
Czytelnicy według wieku 

 

Zajęcie Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali Razem 

Niechlów 153 118 108 379 

Siciny 154 90 74 318 

Suma: 307 208 182 697 
Czytelnicy według zajęcia 

 

Biblioteka systematycznie, w miarę posiadanych środków, dokonuje zakupów nowych 
książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników. 

Stan wypożyczenia w poszczególnych jednostkach: 

 Gminna Biblioteka w Niechlowie 4 001 woluminów, 

 Filia Biblioteczna w Sicinach 5 814  woluminów. 

 

Czytelnia 

Biblioteka posiada czytelnię do dyspozycji czytelników i bogaty księgozbiór podręczny 
ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z zasobów bibliotecznych. 

W czytelni Gminnej Biblioteki oraz Filii bibliotecznej zarejestrowano osoby 
odwiedzające czytelnie i korzystające na miejscu z książek. Udostępniono na miejscu 3 438 
książek.  

Biblioteka w Niechlowie wprowadziła w 2021 r. Academicę – cyfrową wypożyczalnie 
międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych, udostępniając zasoby cyfrowe Biblioteki 
Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

Biblioteka otrzymała dotację w ramach programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek – 4 850,00 zł. 

Prowadzona jest strona internetowa www.gbniechlow.naszabiblioteka.com oraz profil 
na Facebooku. 
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Działalność kulturalna w naszych bibliotekach prowadzona jest w następujących formach: 

 spotkania autorskie, 

 konkursy plastyczne, fotograficzne, 

 bajkoczytanie online, 

 głośne czytanie dzieciom, 

 warsztaty świąteczne, 

 warsztaty biblioteczne i zabawy z książką, 

 imprezy okolicznościowe, np. kiermasze, rajd rowerowy, Narodowe Czytanie, Andrzejki 
w bibliotece, Noc bibliotek i wiele innych, 

 Dyskusyjny Klub Książki, 

 promocje książek. 

W 2021 roku w Gminnej Bibliotece w Niechlowie oraz Filii Bibliotecznej w Sicinach 
odbyło się wiele wydarzeń w formie online. Pracownicy biblioteki nagrywali filmiki, podczas 
których czytali wiersze, bajki nawiązujące do przypadających w danym dniu święcie, między 
innymi: Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień kobiet, Dzień Teatru, Tydzień 
Bibliotek, Dzień Bibliotekarza. 

W ciągu roku odbyły się takie imprezy i wydarzenia jak: 

 Jeżycjada – udział w Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz  

( 31 marca 2021 r.), 

 Dzień Dziecka – zabawy z animatorem  ( 31 maja 2021 r.), 

 Wakacje w bibliotece ( lipiec/sierpień 2021 r.), 

 Dzień Balonowy  – zabawy sportowe i taneczne z balonami wodnymi  
(13 sierpnia 2021 r.), 

 Pożegnanie wakacji  (25 sierpnia 2021 r.), 

 Narodowe Czytanie w bibliotece „Moralność Pani Dulskiej” (3 września 2021 r.), 

 Zabawa Andrzejkowa ( 26 listopada 2021 r.), 

 Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne ( grudzień 2021 r.). 

Zorganizowane zostały konkursy: 

 Logo Gminnej Biblioteki – grupa wiekowa 15 – 25 lat ( maj 2021 r.), 

 Laurka dla Bibliotekarzy – grupa wiekowa do 12 lat ( maj 2021 r.), 

 Zostań molem książkowym, największa ilość przeczytanych książek w ciągu roku 
szkolnego   –   klasy  I – III ( październik 2020/maj 2021 r.), 

 Pocztówka z wakacji – wakacyjne wspomnienie  – grupa wiekowa 5 –12 lat  

( lipiec/sierpień 2021 r.),  

 Czytanie wzmacnia  – konkurs fotograficzny z okazji Nocy Bibliotek – grupa wiekowa  
5 –9 lat ( październik 2021 r.). 
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Spotkania autorskie: 

 Katarzyna Dziurska – świetlica wiejska w Łękanowie (26 sierpnia 2021 r.), 

 Anna Wolf – Filia Biblioteczna w Sicinach (15 września 2021 r.), 

 Artur Guzicki – Szkoła Podstawowa w Niechlowie ( 5 października 2021 r.),  

 Marcin Pałasz – Szkoła Podstawowa w Sicinach ( 8 października 2021 r.), 

 Ilona Łepkowska – Szkoła Podstawowa w Niechlowie ( 25 października 2021 r.). 

Akcje promujące książkę: 

 Mała książka  - wielki człowiek,  

 Przeczytam 52 książki w 2021 r., 

 Randka w ciemno z książką, 

 Czytanie w przedszkolu, 

 Recenzje, 

 Książka na Dzień Kobiet, 

 Krzyżówki, quizy, zagadki, 

 Kiermasz książek dla dzieci. 

Biblioteki w 2021 r. wzięły udział w akcji charytatywnej „#BelferChallenge” oraz 
podarowały swoją cegiełkę w akcji „Świąteczna paczka dla Niechlowian”. Przyłączyły się 
również do organizacji technicznej Dożynek Gminnych w Niechlowie. 

Nasze placówki to miejsca, gdzie dziecko może spędzić swój wolny czas po szkole, 
skorzystać z książek popularnonaukowych i komputera oraz odrobić zadanie domowe. W roku 
2021 zorganizowano razem ok. 21 imprez, w których wzięło udział 299 uczestników. 

 

Budżet biblioteki 

Biblioteka działa w oparciu o plan finansowy, który w 2019 roku przedstawiał się następująco:  

 od organizatora 230 000,00 zł,  

 dotacje z innych źródeł 4 850,00 zł (BN), 1 000,00 zł (DKK), 320,00 zł (sprzedaż 
makulatury), które zostały wykorzystane w całości na potrzeby biblioteki. 

 

Kadra 

 Dyrektor, 

 Księgowa, 

 Starszy bibliotekarz (FŚ), 

 Młodszy bibliotekarz (GB), 

 Młodszy bibliotekarz (FŚ), 

 Asystent ds. księgowości  (plus staż z PUP Góra), 

 Pomoc bibliotekarza (plus staż z PUP Góra), 

 Palacz CO (praca sezonowa październik – kwiecień). 
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Współpraca 

 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie, 

 Zespół Szkół w Niechlowie, 

 Zespół Szkół w Sicinach, 

 Sołtysi Gminy Niechlów, 

 Urząd Gminy Niechlów, 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 PPZ SA w Niechlowie, 

 Animator „Kolorowy Świat Animacji”. 

 

Odpłatne usługi 

 ksero, 

 wydruk czarno – biały, kolorowy, 

 skan, 

 laminowanie. 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIECHLOWIE 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie jest jednostką organizacyjną Gminy, której 
głównym celem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa gminy, 
jak również upowszechniania różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. 

Kadrą pracowników na stanowiskach: głównej księgowej, pracownika  
administracyjno – biurowego, pomocy administracyjno –  biurowej, animatora kultury  
i instruktorów prowadzących zajęcia w sekcjach, zarządza dyrektor Ośrodka. 

Źródłem finansowania instytucji w 2021 roku była dotacja otrzymana od organizatora 
w wysokości 400 000,00 zł. 

W GOK – u w Niechlowie funkcjonowały następujące sekcje: 

 sekcja flażoletowa, 

 sekcja mażoretki „Delicje”, 

 zajęcia z animatorem kultury w świetlicach wiejskich. 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie różniła się od dotychczasowej  
ze względu na pandemię COVID – 19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa 
nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie 
możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla uczestników  
i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Wydarzeń odbywały się w system online. 

Od stycznia 2021 r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe i remontowe w budynku GOK-u, 
w związku z czym  większość zajęć oferowanych przez Ośrodek zostało odwołane.  
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Zajęcia z sekcji flażoletowej zostały przeniesione do budynku Zespołu: Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, zajęcia sekcji mażoretek odbywały się w sali 
gimnastycznej Zespołu: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach.  

W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 

 konkurs plastyczny pt. „W rocznicę Konstytucji 3 maja” w dwóch kategoriach 
wiekowych dla dzieci, 

 IX otwarte Mistrzostwa Polski Zachodniej Mażoretek w Górze, 

 organizacja warsztatów dla kobiet w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec w świetlicach 
wiejskich w Łękanowie i Głobicach w ramach zadania „Piękna, zdrowa i zadbana”, 
realizowane w ramach projektu „Aktywni Mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 
Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014 –  2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD 
Ujście Baryczy. Koszt zadania 17 683,82 zł. 

 przyjeżdzający Dom Kultury, animator kultury zorganizował zajęcia w świetlicach 
wiejskich na terenie gminy Niechlów, zajęcia odbywały się cyklicznie przez okres 
wakacji. Organizowane były dla dzieci i dorosłych (plecenie makram). 

 organizacja, przy współpracy z Gminną Biblioteką w Niechlowie oraz restauracją 
„Cztery Pory Roku” w Niechlowie, zajęć dla dzieci z animatorem kultury 
pn. „Pożegnanie Wakacji” w dniu 25 sierpnia 2021 r., 

 Dożynki Gminne w Niechlowie w dniu 18 września 2021 r., 

 organizacja Mikołajek przy współpracy animatora kultury i sołtysów. 

W związku z kończącym się w grudniu 2021 r. remontem Gminnego Ośrodka Kultury  
w Niechlowie, został ogłoszony nabór do sekcji: 

 zajęcia plastyczne, 

 zajęcia z animatorem, 

 zajęcia z plecenia makram, 

 zajęcia z języka angielskiego, 

 zajęcia z gry na flażolecie, 

 zajęcia z gry na gitarze, 

 zajęcia ze śpiewu, 

 zajęcia teatralne, 

 zajęcia z tańca z ogniem, 

 zajęcia z rytmiki, 

 zajęcia z tańca Dance Kids, 

 zajęcia wzmacniające z elementami baletu, 

 zajęcia z tańca latino, 

 zajęcia z tańca towarzyskiego dla dorosłych, 

 zajęcia mażoretek „Delicje”. 
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Kadra 

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie na dzień 31.12.2021 r.: 
 Dyrektor,  
 Głowna księgowa – 1/8 etatu, 
 Animator kultury,  
 Pracownik administracyjno – biurowy  - 1/2 etatu,  
 Pomoc administracyjno – biurowa . 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niechlów został przyjęty Uchwałą nr XXXII/200/2020 
Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2020 r. Program określa gminną strategię w zakresie 
profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania 
alkoholu i narkotyków.  

Źródłem finansowania zadań zawartych w programie są środki finansowe Gminy 
Niechlów pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, z tytułu 
wprowadzonego podatku od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych 
o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – art. 9 (2) ust. 11 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek” oraz w ramach 
środków własnych gminy.   

W 2021 r. 13 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 
26 zezwoleń w detalu, 4 zezwolenia w gastronomii. 

W roku 20201 zrealizowano następujące działania: 

 psycholog ( terapia indywidualna, konsultacje psychologiczne), 

 profilaktyka w rodzinach zagrożonych i dotkniętych przemocą i alkoholizmem, 

 pozalekcyjne zajęcia sportowe, 

 realizacja projektów o charakterze profilaktycznym, 

 konkurs profilaktyczny pn. „Uzależnienia  - nie bądź obojętny”, 

 warsztaty i spektakle profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy. 
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RADA GMINY NIECHLÓW 

 

To organ stanowiący i kontrolny gminy. Rada kontroluje bieżącą działalność wójta, 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Zakres zadań  
i kompetencje rady precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. W drodze uchwał podejmowane 
są m.in. statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków  
i plany zagospodarowania przestrzennego. Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich 
kadencja trwa 5 lat. W naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. 

 Stanisław Galant Przewodniczący Rady Gminy Niechlów - Członek Komisji: 
Rozwoju, Budżetu i Finansów; Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Andrzej Rybak Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Niechlów -  
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów. Członek Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Henryka Dul Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego  -  Członek Komisji Rewizyjnej. 

 Eryk Mielcarek Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska -  Członek Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów. 

 Szymon Fila Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  Członek Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Bożena Czak Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Członek 
Komisji: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. 

 Marian Michalski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów. 

 Joanna Haręzga - Członek Komisji: Rozwoju, Budżetu i Finansów; Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego; Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Krzysztof Witczak -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  
Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów. 

 Szymon Jóźwiak -  Członek Komisji: Rozwoju, Budżetu i Finansów; Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Gerard Urban -  Członek Komisji: Rozwoju, Budżetu i Finansów; Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Damian Wiśniewski -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego; Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska. 

 Dariusz Tupiec -  Członek Komisji: Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego; Rewizyjnej. 
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 Danuta Skorupska -  Członek Komisji: Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Porządku Publicznego; Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Tomasz Kłodziński -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu  
i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej. 

W 2021 r. odbyło się 9 posiedzeń Sesji Rady Gminy Niechlów, podczas których podjęto 
64 uchwały.  

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY NIECHLÓW 

 

Sołectwo, jako jednostka pomocnicza samorządu, podlega organom władzy gminnej. 
Władzą wykonawczą sołectwa jest sołtys, uchwałodawczą – zebranie wiejskie.  Rada sołecka 
pełni funkcje doradcze i opiniodawcze względem sołtysa i zebrania. 

Gmina Niechlów posiada 21 sołectw. 

Sołectwo Bartodzieje 

 Sołtys Marzanna Czuchraj  wraz z 5 osobową  radą sołecką. 

Sołectwo Bełcz Wielki 

 Sołtys Andrzej Wardzała wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Bogucin 

 Sołtys Edward Kamiński wraz z 3 osobową radą sołecką.  

Sołectwo Głobice 

 Sołtys Agnieszka Fiebig wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Karów 

 Sołtys Mirosław Bojanek wraz z 4 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Lipowiec 

 Sołtys Maria Pawliszko wraz z 3 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Łękanów 

 Sołtys Henryka Dul wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Masełkowice 

 Sołtys Renata Zawisza wraz z 3 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Miechów 

 Sołtys Małgorzata Kasperska wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Naratów 

 Sołtys Maria Gancarz wraz z 5 osobową radą sołecką. 
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Sołectwo Niechlów z Osadą Klimontów  

 Sołtys Janina Czapla wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Siciny 

 Sołtys Jolanta Nowicka wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Świerczów 

 Sołtys Katarzyna Majchrowicz wraz z 3 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Szaszorowice 

 Sołtys Ewa Pona wraz z 4 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Tarpno 

 Sołtys Damian Wiśniewski wraz z 4 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Wioska 

 Sołtys Mirosław Pieniak wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Wągroda 

 Sołtys Roman Pękala wraz z 3 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Wronów 

 Sołtys Natalia Słabik wraz z 5 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Wroniniec 

 Sołtys Agata Wolicka wraz z 3 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Żabin 

 Sołtys Andrzej Goliczewski wraz z 4 osobową radą sołecką. 

Sołectwo Żuchlów 

 Sołtys Anna Filipiak wraz z 3 osobową radą sołecką.  

Świetlice wiejskie z terenu gminy Niechlów w 2021 r. zostały wynajmowane 36 razy.  
W tym: Bartodzieje  – 1, Głobice – 1, Karów – 6, Lipowiec – 3, Naratów – 8, Siciny  - 6, 
Szaszorowice – 3, Wioska – 1, Wronów – 6, Żabin – 1.  

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

 

Na terenie Gminy Niechlów, działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
Naratów, Wroniniec, Bełcz Wielki, Siciny, Żuchlów oraz Niechlów i Wronów włączone 
do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

W 2021 r. jednostki ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy Niechlów 
uczestniczyły w 48 akcjach pożarniczych, w 38 działaniach związanych z usuwaniem 
miejscowych zagrożeń oraz w 12 wyjazdach gospodarczych. 
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DZIAŁALNOŚĆ OSP 

 Zakupiono fabrycznie nowy średni samochód pożarniczo – gaśniczy marki VOLVO  
dla jednostki OSP Niechlów za kwotę 755 958,00 zł. Środki pochodziły z montażu 
finansowego z budżetu Gminy Niechlów w wysokości 253 958,00 zł, Skarbu  
Państwa – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 432 000,00 zł, 
Fundacji KGHM w wysokości 60 000,00 zł, środki własne OSP Niechlów w wysokości 
10 000,00 zł.  

 Zakupiono dwa komplety wyposażenia osobistego i ochronnego w postaci ubrań 
specjalnych typu NOMEX  dla druhów z OSP Żuchlów. Zakup realizowany w ramach 
zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 
ratowniczo - gaśniczych ”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 7 000,00 zł, w tym: 

 Koszty pokryte z uzyskanej dotacji z Gminy Niechlów – 2 100,00 zł, 

 Koszty pokryte z innych źródeł (MSWiA) – 4 900,00 zł.  

 Zakupiono sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w postaci pilarki do drewna, 
przenośnego zestawu oświetleniowego, kurtyny wodnej, sita kominowego, butli  
do aparatu powietrznego dla druhów z OSP Wronów. Zakup realizowany w ramach 
zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego”. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 12 050,00 zł, w tym: 

 Koszty pokryte z uzyskanej dotacji z Gminy Niechlów – 2 938,00 zł, 

 Koszty pokryte z innych źródeł (Skarb Państwa – KGPSP) – 9 112,00 zł.  

 

Jednostka KSRG 
Ogółem Bez wyjazdu 

P MZ AF CZ WG Razem Pożar MZ Alarm fałszywy Razem

0106064 OSP Niechlów TAK 8 10 0 1 3 22 2 4 0 6 

0106073 OSP Siciny NIE 3 2 0 0 1 6 3 4 0 7 

0106074 OSP Wronów TAK 9 14 0 1 1 26 0 1 0 1 

0106075 OSP Żuchlów NIE 11 6 0 0 2 19 0 0 1 1 

0106076 OSP Wroniniec NIE 9 3 1 0 2 15 0 0 0 0 

0106077 OSP Bełcz Wielki NIE 5 0 0 0 1 6 2 1 0 3 

0106078 OSP Naratów NIE 3 3 0 0 2 8 1 0 0 1 
Zestawienie wyjazdów do pożarów oraz miejscowych zagrożeń za 2021 r. 
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UCHWAŁY PODJĘTE W 2021 ROKU 

 

Lp. Nr sesji Uchwała Publikacja Opis wykonania 

1 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/203/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021  
i lata następne. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

2 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/204/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

3 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/205/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
obrębu Niechlów i części obrębu Naratów 

gmina Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

4 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/206/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie udzielania bonifikat osobom 

fizycznym przy sprzedaży samodzielnych 
lokali mieszkalnych oraz budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w trybie 
bezprzetargowym.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 1123  
z dn. 

05.03.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła  
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

 5 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/207/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przyznania najemcom 
pierwszeństwa nabycia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu 
 w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

 6 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/208/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

 7 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 
XXX/194/2020 Rady Gminy Niechlów  
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

Statutu Gminy Niechlów. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 
poz. 1124 z dn. 
05.03.2021 r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 
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 8 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/210/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 
przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 

14 grudnia 2020 r. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

 9 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/211/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 

przez Pana Pawła Chmielewskiego w dniu 
14 grudnia 2020 r.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

10 XXXIII 

Uchwała nr XXXIII/212/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 
przez Tymczasową Radę Stanu Narodu 

Polskiego Społeczny Komitet 
Konstytucyjny w dniu 21 grudnia 2020 r.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

11 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/213/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021
 i lata następne. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

12 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/214/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

13 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie funduszu sołeckiego na rok 
budżetowy 2022. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

14 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/216/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego w Niechlowie 

 do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych, 
gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

15 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/217/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Niechlów w roku 2021”. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 
poz. 1584 z dn. 

31.03.202 r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
 w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 
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16 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/218/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

17 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/219/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 
przez Panią Teresą Garland w dniu 19 

lutego 2021 r.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

18 XXXIV 

Uchwała nr XXXIV/220/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie przekazania petycji w zakresie 
żądania zaprzestania działań do podmiotu 

właściwego. 

. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

19 XXXV 

Uchwała nr XXXV/221/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

20 XXXV 

Uchwała nr XXXV/222/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu Zakłady Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Wodociągów w Niechlowie. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

21 XXXV 

Uchwała nr XXXV/223/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umowy 

dzierżawy nieruchomości położonej w 
obrębie Wągroda na okres dłuższy niż 3 

lata. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

22 XXXV 

Uchwała nr XXXV/224/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości do zasobu gminnego. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu 
 w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 
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23 XXXV 

Uchwała nr XXXV/225/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 roku  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

24 XXXV 

Uchwała nr XXXV/226/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały 
nr XXVIII/175/2020 Rady Gminy 

Niechlów z dnia 20 sierpnia 2020 roku  
w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków:  
za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego o za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Niechlów.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 2254  
z 

dn.10.05.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

25 XXXV 

Uchwała nr XXXV/227/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady i tryb korzystania ze 
świetlic wiejskich Gminy Niechlów. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 2255  
z dn. 

10.05.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
 w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

26 XXXV 

Uchwała nr XXXV/228/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego  

za okres trzech miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 2256  
z dn. 

10.05.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu 

 w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

27 XXXV 

Uchwała nr XXXV/229/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 2257  
z dn. 

10.05.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła  
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 
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28 XXXVI 

Uchwała nr XXXVI/230/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Niechlów. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu 
 w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

29 XXXVI 

Uchwała nr XXXVI/231/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Niechlów za 2020 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Niechlów za 2020 rok. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

30 XXXVI 

Uchwała nr XXXVI/232/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Niechlów absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

31 XXXVI 

Uchwała nr XXXVI/233/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021 
i lata następne. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

32 XXXVI 

Uchwała nr XXXVI/234/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

33 XXXVI 

Uchwała nr XXXVI/235/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie zlecenia przeprowadzenia 
kontroli problemowej nieobjętej w 

rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

34 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/236/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021 i 

lata następne.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

35 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/237/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 
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36 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/238/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębów:  
Bełcz Wielki, Bogucin, Karów, Głobice, 
Lipowiec, Naratów, Niechlów, Siciny, 

Szaszorowice, Tarpno, Wioska, 
Wroniniec, Wronów, gmina Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

37 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/239/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 roku  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

38 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/240/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa na terenie Gminy 

Niechlów na rok szkolny 2021/2022.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 3892  
z dn. 

23.08.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła  
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

39 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/241/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Niechlowie.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 3944  
z dn. 

27.08.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła  
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

40 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/242/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Niechlów z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

nr XXXV/228/2021 w sprawie wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego 

 za okres trzech miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 3893  
z dn. 

23.08.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
 w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

41 XXXVII 

Uchwała nr XXXVII/243/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 
zebrania wiejskiego sołectwa Bełcz Wielki 

w przedmiocie odwołania sołtysa.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 
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42 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/244/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

43 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/245/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021r. 

w sprawie określenia stawek podatku  
od nieruchomości.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 5226  
z dn. 

15.11.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego  
i wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2022 r.  Uchwała 

zrealizowana. 

44 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/246/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupi 

żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na terenie 

Gminy Niechlów na rok 2022.   

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 5227  
z dn. 

15.11.2021r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2022 r.  Uchwała 
zrealizowana 

45 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/247/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Niechlów  

i części obrębu Naratów gmina Niechlów.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 
poz. 5271 z dn. 
16.11.2021 r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

46 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/248/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości z zasobu Gminy Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

47 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/249/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów 
przedterminowych Sołtysa sołectwa 

Siciny.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
zrealizowana. 

48 XXXVIII 

Uchwała nr XXXVIII/250/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Niechlów.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 
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49 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/251/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2021 
r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021  

i lata następne.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

50 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/252/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 

2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy 
Niechlów na 2021 rok.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

51 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/253/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 

2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet 
dla sołtysów z terenu Gminy Niechlów.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. Uchwała 
zrealizowana. 

52 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/254/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 

2021r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania wysokości zryczałtowanych 
diet dla radnych Rady Gminy Niechlów.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

53 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/255/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 

2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Niechlów.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana. 

54 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/256/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada  

2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Niechlów na rok 2022. 

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. Uchwała w trakcie 
realizacji.  

55 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/257/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2021 

r. w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Niechlów  

z Organizacjami Pozarządowymi  
i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2022 rok.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji.  

56 XXXIX 

Uchwała nr XXXIX/258/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 

2021r. w sprawie zarządzenia wyborów 
przedterminowych Sołtysa i Rady 

Sołeckiej sołectwa Siciny.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  
w trybie nadzoru. Uchwała 

zrealizowana.  
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57 XL 

Uchwała nr XL/259/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 9 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021  

i lata następne.  

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

58 XL 

Uchwała nr XL/260/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 9 grudnia 2021 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy 

Niechlów na 2021 rok.   

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

59 XLI 

Uchwała nr XLI/261/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Niechlów na lata  
2022-2030.    

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2022 r. Uchwała w trakcie 

realizacji. 

60 XLI 

Uchwała nr XLI/262/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Niechlów na 2022 rok.  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

poz. 464  
z dn. 

28.01.2022r. 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 r. i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

61 XLI 

Uchwała nr XLI/263/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021  

i lata następne.     

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

62 XLI 

Uchwała nr XLI/264/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy 

Niechlów na 2021 rok.      

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
we Wrocławiu w trybie nadzoru. 

Uchwała zrealizowana. 

63 XLI 

Uchwała nr XLI/265/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Gminy Niechlów oraz planów pracy 

Komisji Rady Gminy Niechlów  
na rok 2022.      

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

64 XLI 

Uchwała nr XLI/266/2021 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Niechlów na rok 2022.      

 

Tekst uchwały przekazany 
Wojewodzie Dolnośląskiemu  

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie 
realizacji. 
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Uchwały podjęte przez Radę Gminy w latach wcześniejszych a wykonywane w okresie 
objętym raportem:  

 Uchwała nr XLVI/357/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
w sprawie: Przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niechlów na lata 
2018- 2022”. 

 Uchwała nr XIX/129/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020- 2022. 

 Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Niechlów na lata 2019- 2023.   

 Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  

w szkole i domu” na lata 2019-2023. 

 Uchwała nr XXX/195/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niechlów z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

 Uchwała nr XXX/198/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na rok 2021 i lata 
następne. 

 Uchwała nr XXX/199/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok. 

 Uchwała nr XXXII/200/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Niechlów na rok 2021. 

 Uchwała nr XXXII/201/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Niechlów oraz planów pracy Komisji 
Rady Gminy Niechlów na 2021 rok. 

 Uchwała nr XXXII/202/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niechlów na rok 
2021.
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SKARGI I PETYCJE W 2021 ROKU 

 

W 2021 roku do Rady Gminy Niechlów wpłynęły 4 petycje oraz 1 skarga. Ponadto Rada 
rozpatrzyła 3 petycje, które wpłynęły pod koniec roku 2020.  

 Petycja, złożona w interesie publicznym, w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy 
Niechlów uchwały o wskazanej w petycji treści z dnia 14 grudnia 2020 r. została 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała petycję 
za bezzasadną i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej 
uchwały. Na XXXIII Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała 
nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 14 grudnia 2020 r.  

 Petycja, złożona w interesie publicznym, w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy 
Niechlów uchwały o wskazanej w petycji treści z dnia 14 grudnia 2020 r. została 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała petycję 
za bezzasadną i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej 
uchwały. Na XXXIII Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała 
nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Pawła Chmielewskiego  
w dniu 14 grudnia 2020 r.  

 Petycja, złożona w interesie publicznym, w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy 
Niechlów uchwały o wskazanej w petycji treści z dnia 21 grudnia 2020 r. została 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała petycję 
za bezzasadną i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej 
uchwały. Na XXXIII Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała 
nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny 
Komitet Konstytucyjny w dniu 21 grudnia 2020 r. 

 Petycja, złożona w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Niechlów uchwały oraz 
przygotowania pakietów profilaktycznych z witaminą D z dnia 8 lutego 2021 r., została 
wycofana przez składającego petycję w dniu 17 lutego 2021 r.  

 Petycja, złożona w celu wyrażenia przez Radę Gminy Niechlów opinii ws. 
przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego z dnia 19 lutego 2021 r. 
została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała petycję 
za bezzasadną i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej 
uchwały. Na XXXIV Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała  
nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Garland w dniu 19 lutego 2021 r.  

 Petycja, złożona w interesie publicznym, w zakresie żądania zaprzestania  
działań, postulowanych w treści petycji z dnia 24 lutego 2021 r. została przekazana  
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała Radę za niewłaściwą  
do rozpatrzenia petycji i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej 
uchwały. Na XXXIV Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała  
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nr XXXIV/220/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przekazania petycji w zakresie żądania zaprzestania działań do podmiotu właściwego.  

 Petycja, złożona w interesie publicznym, w sprawie zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady Gminy Niechlów oraz podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie 
działań ratowniczych, wskazanych w treści petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. została 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała petycję 
za bezzasadną i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej 
uchwały. Na XLIII Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała 
nr XLIII/271/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 Skarga na działalność Wójta Gminy Niechlów, dotycząca zaniedbania lub nienależytego 
wykonywania zadań poprzez nieudostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej 
protokołów obrad sesji Rady Gminy Niechlów, z dnia 7 października 2021 r. została 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała skargę za bezzasadną 
i zawnioskowała do Rady Gminy Niechlów o podjęcie stosownej uchwały. Na XXXVIII 
Sesji Rady Gminy Niechlów podjęta została uchwała nr XXXVIII/250/2021 Rady 
Gminy Niechlów z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Niechlów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dane do przygotowania Raportu o stanie gminy za 2021 rok zostały zebrane przez Martę Knap 

na podstawie materiałów przygotowanych przez:  

 Urząd Gminy Niechlów, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie, 

 Gminną Bibliotekę w Niechlowie, 

 Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie, 

 Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Przedszkole w Sicinach.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


