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WSTĘP 

 

 
Szanowni mieszkańcy Gminy Łagiewniki, 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ze zm.) 

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Łagiewniki za 2021 rok. Celem niniejszego Raportu jest 

przedstawienie Państwu sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Łagiewniki za 2021 rok. Obejmuje on 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii realizowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz uchwał Rady Gminy. Raport pokazuje 

także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej opartej na faktach, oceny możliwości dalszego 

rozwoju Gminy.  

Raport zawiera analizę obszarów tematycznych m.in. administrację, demografię, finanse Gminy, 

działalność gospodarczą (w tym rolnictwo), warunki życia mieszkańców (w tym sytuację mieszkaniową, 

wodociągi i kanalizację, drogi, gospodarkę odpadami), pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, 

kulturę, sport i promocję. 

Rok 2021 był wyjątkowy zarówno dla samorządu, jak i dla każdego z nas. Ten trudny czas, związany  

z epidemią COVID-19, wypełniony był obawą o zdrowie nasze oraz naszych najbliższych. Konsekwencje, jakie 

przyniosła nam pandemia koronawirusa, będą odczuwalne jeszcze przez jakiś czas. Pomimo tego udało się 

zrealizować wiele działań, które wpłynęły na rozwój Gminy Łagiewniki. 

 

Wójt Gminy Łagiewniki 
                 /-/     
     Jarosław Tyniec  
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1. WŁADZE LOKALNE GMINY 

 

1.1. Władze lokalne 
 

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym oraz Statutu Gminy Łagiewniki, 

organami gminy są: 

• Wójt Gminy Łagiewniki jest organem wykonawczym gminy. 

Stanowisko Wójta Gminy Łagiewniki pełni Pan Jarosław Tyniec. 

• Rada  Gminy  Łagiewniki jest  organem  stanowiącym  i  kontrolnym  Gminy. Radni wybierani są  

w wyborach powszechnych, ich kadencja trwa 5 lat. W skład Rady Gminy Łagiewniki wchodzi 15 

Radnych. Rada ma jednego przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.  

W ramach Rady Gminy Łagiewniki działa 5 komisji: 

Komisje Rady Gminy: 

• Komisja Rewizyjna, 

• Komisja Budżetu, Finansów i Planowania, 

• Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki, 

• Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

W Radzie Gminy Łagiewniki obecnej kadencji utworzony został jeden klub radnych po rezygnacji  

z członkostwa w Klubie Radnych „Aktywna Gmina Łagiewniki” członkowie  przeszli do Klubu Radnych „Bliżej 

Mieszkańców Gminy Łagiewniki” 

W 2021 roku odbyło się 15 posiedzeń Sesji Rady Gminy z czego 11 sesji było sesjami zwoływanymi  

w zwykłym trybie zgodnie z rocznym harmonogramem sesji, 4 sesje zwołano na wniosek Wójta Gminy 

Łagiewniki. 

Podczas 15 posiedzeń sesji  podjęto 81 uchwał, w tym: 

1. udzielono  wotum   zaufania   dla   Wójta   Gminy Łagiewniki oraz udzielono absolutorium dla Wójta 

Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

2. w sprawach finansowych dokonano 7-krotnie zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz 9-krot-

nie zmianę budżetu Gminy Łagiewniki na 2021 rok, ustalono wynagrodzenie dla wójta i diety dla rad-

nych. Ponadto ustalono stawki podatków na 2022, udzielono dotacji na prace restauratorskie i  bu-

dowlane Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego w Ratajnie stanowiącym zabytek wpisany do 

rejestru zabytków, uchwalono budżet na rok 2022 oraz przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową. 

Podwyższono także kapitał zakładowy ZUK sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 
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3. w sprawach dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagiewniki podjęto uchwały 

dotyczące m.in. dzierżaw, najmu, zbywania, przejęcia udziałów.  

4. w sprawach gospodarki komunalnej - uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Łagiewniki, ustalono metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami, 

przyjęto Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Za-

kładu Usług Komunalnych sp. z o.o. na lata 2022-2024. 

5. w sprawach społecznych – utworzono ośrodek wsparcia „Klub SENIOR+”, uchwalono Roczny pro-

gramu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok, uchwalano Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach, rozpatrzono ponow-

nie uchwalone wnioski Sołectw dotyczące zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, po-

nadto Gmina Łagiewniki wystąpiła ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich. 

6. w sprawach zagospodarowania przestrzennego - przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Oleszna, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego wsi Stoszów, nadano nowe nazwy ulic w miejscowości Łagiewniki  

i Słupice,  

7. w sprawach ochrony środowiska – wyznaczono obszar i granice Aglomeracji Łagiewniki,  

8. Ustanowiono herb, flagę, banner, flagę stolikową i pieczęć, uchwalono zasady i warunki używania 

herbu oraz sztandaru. 

 

Herb Gminy Łagiewniki opisać można następująco: 

W polu zielonym łagiew z czternastoma klepkami i dwiema obręczami złotymi. 

Tak skonstruowany herb jest herbem czysto mówiącym. Barwy herbu nawiązują do 

rolnictwa, jako głównego zajęcia mieszkańców gminy – tak przeszłego jak i obecnego. 

 

Sztandar gminy Łagiewniki ma postać dwustronnego 

kwadratowego płata obszytego z trzech stron złotą 

frędzlą. Czwarta strona przymocowana jest do drzewca 

za pomocą koluszków umocowanych na szpili. Drzewce 

sztandaru zwieńcza metalowa, złocista głowica, przed-

stawiająca godło herbowe gminy ujęte w ozdobny ażu-

rowy grot. Do metalowej tulei będącej podstawą głowicy przywiązana jest szarfa zakończona frędzlą 

złotą, podzielona poziomo na trzy równe pasy: zielony, żółty i zielony. Strona prawa sztandaru jest 

czerwona z godłem Polski w części centralnej. Strona lewa jest zielona, z godłem herbu gminy w części 
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centralnej. U góry półkolisty majuskułowy złoty napis GMINA, u dołu ŁAGIEWNIKI. Rogi płata są błę-

kitne, oddzielone od płata zielonego skosami szachowanymi srebrno-czerwono. Jest to nawiązanie do 

herbu opactwa cystersów w Lubiążu, do którego dóbr należały Łagiewniki i okolica w latach 1311-

1810, a który to ważny element miejscowej tradycji historycznej został (naszym zdaniem niesłusznie) 

pominięty w projekcie herbu. 

 

Pieczęć gminy Łagiewniki jest okrągła, o średnicy 36 mm. W polu pieczęci, oddzie-

lonym linią perełkową, znajduje się godło herbowe gminy. Legenda otokowa głosi 

* GMINA * ŁAGIEWNIKI. Przerywnik oddzielający poszczególne słowa legendy, ma 

postać ażurowej gwiazdki heraldycznej. 

 

9. Przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Łagiewniki, który obejmuje obejmująca 2 cele strategiczne i 37  od-

powiadających im kierunków działań. Będzie wyznaczała ramy dla planów i programów powstających 

w gminie podczas jej obowiązywania. 

10. Uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łagiewniki na 2022 rok. 

W ramach skarg i wniosków do Rady Gminy Łagiewniki wpłynęły 2 skargi tj. na działalność Wójta Gminy 

Łagiewniki oraz na uchwałę nr XX/126/20 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 

Regulaminu cmentarzy komunalnych w Łagiewnikach, Ligocie Wielkiej,  Sieniawce i Słupicach oraz w sprawie 

ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych.  

 

1.2. Jednostki pomocnicze 
 
W skład Gminy wchodzi 14 sołectw: 

1. Sołectwo Łagiewniki 

2. Sołectwo Jaźwina 

3. Sołectwo Ligota Wielka 

4. Sołectwo Młynica 

5. Sołectwo Oleszna 

6. Sołectwo Przystronie 

7. Sołectwo Radzików 

8. Sołectwo Ratajno 

9. Sołectwo Sienice 

10. Sołectwo Sieniawka 

11. Sołectwo Stoszów 

12. Sołectwo Sokolniki 
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13. Sołectwo Słupice 

14. Sołectwo Trzebnik 

 

1.3. Jednostki organizacyjne 
 
Do jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki zalicza się: 

1. Urząd Gminy w Łagiewnikach, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach – szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, 

3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach – szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi,  

4. Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, 

5. Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach, 

6. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach (jednostka posiadająca osobowość prawną). 

 
 

1.4. Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki, których członkiem jest gmina. 
     
W skład związków, stowarzyszeń i spółek, których członkiem jest gmina wchodzą: 

• Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o.o. (ze 100% udziałem gminy). Wykonuje w oparciu  

o zawarte umowy następujące zadania gminy: 

− zbiorowe zaopatrzenie w wodę wszystkich miejscowości gminy, za wyjątkiem przysiółka Uliczno, 

− zbiorowe odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie z miejscowości: Łagiewniki, Oleszna  

i Sokolniki, 

− zarządzanie nieruchomościami gminnymi (mieszkania komunalne i socjalne), 

− zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Łagiewnikach, Ligocie Wielkiej,  Sieniawce i Słupicach, 

− zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych,  

− sprzątanie przystanków i dróg gminnych. 

• Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych  

w nim gmin i powiatów, główne cele i zadania: wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie 

partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na 

terenie powiatu dzierżoniowskiego; wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz 

sposobów ich rozwiązania; aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, 

które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych projektów dla Ziemi 

Dzierżoniowskiej; realizacja wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów ze Strategii Rozwoju 

Ziemi Dzierżoniowskiej i projektów sektorowych. Składka członkowska w 2021 roku wynosiła 

34407,14 zł. 

Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest od końca 2019r. przez Stowarzy-

szenie Ziemia Dzierżoniowska.  W punkcie można uzyskać szczegółowych informacji dot. Programu 
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„Czyste Powietrze” - dofinansowaniem objęta jest wymiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych, polegająca na pozbyciu się węglowego "kopciucha"  i zastąpienie go ekologicznym 

źródłem ciepła, w tym m.in. zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz termomo-

dernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz informacji dotyczących możliwości 

dofinansowania z innych Programów m.in.: Mój Prąd i Moja Woda; pomocy przy wypełnieniu wniosku 

o dofinansowania jak i rozliczeniu inwestycji. 

Punkt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu co potwierdzają statystyki.  

Od października 2019r. do końca kwietnia 2021r. w ramach Programu udzielono 427 konsultacji dla 

mieszkańców Gminy Łagiewniki. Działalność punktu doradczego finansowana jest wspólnie przez 

wszystkie samorządy naszego powiatu. 

• Lokalna Grupa Działania ,,Ślężanie”. Stowarzyszenie  jest  partnerstwem  trójsektorowym,  składają-

cym  się  z  przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie  jest  

dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym  zrzeszeniem  o  celach  nie zarobkowych, którego podstawo-

wym kierunkiem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym poprzez realizację Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Składka członkowska w 2021 roku wynosiła 14584,00 zł. 

• Porozumienie Sudety 2030. W inicjatywie Sudety 2030 uczestniczy 107 samorządowców, którzy są zjed-

noczeni w działaniach wokół wspólnej idei – poprawy warunków życia mieszkańców południa Dolnego 

Śląska. Sygnatariusze wykorzystując własne doświadczenia dążą do dalszego budowania realnego poparcia 

dla realizacji celów rozwojowych, zapisanych zarówno w Deklaracji Sudeckiej jak i Strategii Rozwoju „Su-

dety 2030”. 

• Stowarzyszenie ,,Bezpieczna Gmina  - Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie. Stowarzyszenie prowadzi 

działalność nieodpłatną w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej  

i edukacji. Stowarzyszenie dofinansowuje organizacje działające w obszarze bezpieczeństwa i organizuje 

akcje w tym zakresie. Składka członkowska w 2021 roku wynosiła 875,00 zł. 

• Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich - główne cele stowarzyszenia to m.in. wspieranie samorzą-

dów w sferze turystyki, rekreacji, wypoczynku oraz ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych re-

gionu, tworzenie najkorzystniejszych warunków dla rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku mieszkańców 

naszego regionu, wspieranie przedsięwzięć proturystycznych podejmowanych przez gminy oraz osoby 

prawne i fizyczne, integrowanie i opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju turystyki, rekreacji 

i wypoczynku oraz walorów przyrodniczych naszego regionu, inicjowanie działań mających na celu podnie-

sienie świadomości o korzyściach płynących z rozwoju turystyki, wypoczynku, rekreacji oraz walorów przy-

rodniczych i krajobrazowych naszego regionu. Składka członkowska w 2021 roku wynosiła 7292,00 zł 
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1.5. Dokumenty programowe Gminy Łagiewniki 
 
Zestawienie dokumentów programowych Gminy Łagiewniki obowiązujących w roku 2021 przedstawia poniższa ta-

bela: 

Lp. Nazwa programu, strategii, planu Nazwa aktu 
wprowadzającego 

Czas 
obowiązywania 

1.  
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Łagiewniki 

Uchwała nr XXXVIII/224/21 
Rady Gminy Łagiewniki  

z dnia 24.06.2021 
bezterminowo 

2.  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016 – 2023 

Uchwała nr XXVI/192/16 
Rady Gminy Łagiewniki  

z dnia 24.11.2016 
2016-2023 

3.  
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Łagiewniki” 

Uchwała nr XXX/220/17 
Rady Gminy Łagiewniki  

z dnia 30.03.2017 
bezterminowo 

4.  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łagiewniki. 

Uchwała nr XX/90/11 Rady 
Gminy Łagiewniki  
z dnia 29.12.2011 

bezterminowo 

5.  
w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łagiewniki 

Uchwała nr XIV/89/19 Rady 
Gminy Łagiewniki  
z dnia 31.10.2019 

bezterminowo 

6.  
w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony 

Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Łagiewniki 

Uchwała nr XLIX/292/10 
Rady Gminy Łagiewniki  

z dnia 30.06.2010 
bezterminowo 

7.  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Łagiewniki na lata 
2016-2022 

Uchwała nr XXI/163/16 Rady 
Gminy Łagiewniki  
z dnia 30.06.2016 

2016-2022 

8.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Łagiewniki na lata 2016-2022 

Uchwała nr XVIII/131/16 
Rady Gminy Łagiewniki  

z dnia 31.03.2016 
2016-2022 

9.  

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu 
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach na 

lata 2018-2021 

Uchwała nr XXXIX/292/18 
Rady Gminy Łagiewniki  

z dnia 25.01.2018 
2018-2021 

10.  
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami dla Gminy Łagiewniki na lata 2019- 
2023" 

Uchwała nr XLII/245/21 
Rady Gminy Łagiewniki 

z dnia 30.09.2021 
2019-2023 

 

Informacja o realizacji polityk, strategii i programów: 

1.5.1. Strategia Rozwoju Gminy Łagiewniki 

Głównym dokumentem strategicznym obowiązującym na terenie gminy była Strategia Rozwoju Gminy 

Łagiewniki, obejmująca 2 cele strategiczne i 37  odpowiadających im kierunków działań. 

Pierwszy cel strategiczny obejmował stworzenie dobrych warunków do życia z poszanowaniem 

środowiska naturalnego, natomiast drugi rozwój gospodarki lokalnej w oparciu o potencjał endogeniczny. 
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Strategia Rozwoju Gminy Łagiewniki jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, 

zawierającym zespół działań, których celem jest zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy, 

infrastrukturalny, ekologiczny i przestrzenny. Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem aktualnych 

uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców. Jest on 

szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz pozwala na koordynację i hierarchizację działań. 

Strategia Rozwoju Gminy Łagiewniki jest spójna z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu 

krajowym i regionalnym. Będzie wyznaczała ramy dla planów i programów powstających w gminie podczas 

jej obowiązywania. Ponadto opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki jest istotne z punktu widzenia 

możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym pomocowe środki unijne w nowej perspektywie 

finansowej. 

1.5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego w gminie, 

ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Gmina Łagiewniki posiada 28 aktualnych MPZP, obejmujących wszystkie miejscowości gminy poza 

przysiółkami: Kuchary, Uliczno i Domaszów. Obecnie w ramach procedury planistycznej kontynuowane są 

prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Wielka. 

Ponadto w roku 2021 rozpoczęto proces zmiany miejscowych planów dla miejscowości Oleszna i Stoszów.  

W 2021 r. na podstawie obowiązujących planów wydano: 

• 40 postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z zapisami MPZP; 

• 291 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP. 

1.5.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki 

Podstawowym dokumentem planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy jest Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łagiewniki. 

W 2021 roku kontynuowano proces konsultacji społecznych, dotyczących zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łagiewniki, podjętej Uchwałą Rady 

Gminy nr XXI/130/20 z dnia 18 marca 2020 r.  

Konsultacje odbywały się w formie stacjonarnej oraz on-line w ramach projektu „Nasza Przestrzeń. 

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”, realizowanego we 

współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi. Przewidywany termin zakończenia projektu to koniec 2022 r.  

1.5.4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016 – 2023 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który służy projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Podkreślić tu należy, że nie chodzi jedynie o rewitalizację przestrzeni - jej 
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zagospodarowanie, lepszą jakość i funkcjonalność czy remonty budynków, dzięki którym poprawiają się ich 

wartości estetyczne. Rewitalizacja rozumiana jest szerzej i zakłada kompleksowe podejście do poprawy życia 

społecznego, gospodarczego, stanu środowiska naturalnego czy wreszcie infrastruktury. Należy bowiem 

pamiętać, że jedynie spójne oddziaływanie w wielu sferach przyniesie pozytywne efekty. Dokument 

podzielony jest na trzy części: 

• W pierwszej części dokonano porównania wskaźników statystycznych dla Gminy Łagiewniki ze 

wskaźnikami dla województwa dolnośląskiego i powiatu dzierżoniowskiego. 

• Drugi element Programu to część zasadnicza - kwestie związane z wdrażaniem dokumentu. Dokument 

zawiera listę podstawową przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista "A") i listę uzupełniającą, (listę "B"). 

• Trzecia część dokumentu koncentruje się na kwestiach "organizacyjnych", związanych  

z realizacją zapisów dokumentu. 

W roku 2021 z listy „A” rozpoczęto realizację projektu nr 5 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu 

Trzcinowego w m. Sieniawka” - została podpisana umowa na „Opracowanie projektu zagospodarowania 

terenu przy Stawie Trzcinowym w m. Sieniawka”. Z listy uzupełniającej „B” wyremontowano przejście z ul. 

Jedności Narodowej na ul. Dolną.  

1.5.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łagiewniki 

Plan gospodarki niskoemisyjnej realizowany jest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu na wymianę kotłów grzewczych, spełniających wymogi emisji gazów i py-

łów oraz termoizolację budynków mieszkalnych. Beneficjentami planu są właściciele domów jednorodzin-

nych, do których jest on skierowany. Gmina Łagiewniki w 2021 r. nie realizowała planu na swoich obiektach 

budowlanych. 

1.5.6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2023 

30 września 2021 r. została podjęta Uchwała nr XLII/245/21 Rady Gminy Łagiewniki, w sprawie przyjęcia 

"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łagiewniki na lata 2019 - 2023". 

Przedmiotem Programu, jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki 

nad zabytkami, zachowania krajobrazu kulturowego oraz poprawy zachowania i utrzymania obiektów 

zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Łagiewniki.  

W roku 2021 zakończono procedurę opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków, którą Gmina Łagiewniki 

prowadzi w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy, wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji oraz pozostałych zabytków wyznaczonych przez Wójta 

Gminy. 

W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W dniu 8 lipca 2021 r. Wójt Gminy 

Łagiewniki wydał Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy 

Łagiewniki. 
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W roku 2021 udzielono dotacji w kwocie 30.000,00 na rzecz Kościoła pw. Św. Antoniego w Ratajnie, 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1310, na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 

dachu krużganka kościoła. 

1.5.7. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 

rok 

Podstawą do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na rok 2021 był zatwierdzony uchwałą Nr XXX/190/20 Rady 

Gminy Łagiewniki z dnia 26  listopada 2020 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2021 r. Ogólnym zadaniem Programu jest zwiększenie świa-

domości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, a w konsekwencji promowanie właściwych postaw wobec problemów ich nadużywania  

i uzależnienia. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań Gminy, wynikają-

cych z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Program zapewniał podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz trzeźwości w naszej Gminie, usuwa 

następstwa związane z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz wspiera wszelką 

działalność w tym zakresie. 

Źródłem finansowania realizacji powyższych zadań są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napo-

jów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w roku 2021 wyniosły 156 688,68 zł. 

Na terenie gminy funkcjonowało 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spo-

życia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne). 

Wartość alkoholu sprzedanego w roku 2021 na terenie gminy zamknęła się kwotą 7 905 789,99 zł w tym: 

• do 4,5% alkoholu (oraz piwa) kwotą  3 320 960,86 zł. 

• od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) kwotą  563 898,38 zł. 

• pow. 18% alkoholu kwotą 4 020 927,75 zł. 

Wójt Gminy Łagiewniki wydał 5 decyzji w ramach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (decyzji 

zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych). 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w całości pochodziły z opłat za korzystanie z ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnoszone są do kasy gminy przez właścicieli punktów sprze-

daży i podawania napojów alkoholowych, i nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje podatek od małpek, który wyniósł dla naszej gminy 15 804,94 zł. 
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Szczegółowe zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela. 

Lp. Zadanie/ Sposób realizacji 
Termin  

realizacji 
Budżet Wykonanie 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIO-

NYCH OD ALKOHOLU 
65 401 zł 53 056 zł 

1. Opłaty związane z finansowaniem usług polegających na udzielaniu 

konsultacji indywidulanych z zakresu pomocy psychospołecznej, 

prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz terapii rodzinnej  

całoroczny 24 000 zł 23 500 zł 

2. Opłaty związane z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, nar-

kotyków oraz innych uzależnień behawioralnych poprzez psychote-

rapię  indywidualną  i grupową 

całoroczny 16 000 zł 16 000 zł 

3. Wynagrodzenie za pracę na rzecz Komisji wraz z narzutami całoroczny 21 600 zł 12 600 zł 

4. Opłaty  z  tytułu  jednorazowych  badań stwierdzających  uzależnie-

nie od alkoholu oraz opłaty sądowe 
całoroczny   3 801 zł     956 zł 

 II. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH 

WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONA PRZED 

PRZEMOCĄ W RODZINIE 

74 810 zł 74 810 zł 

1. Dofinansowanie wypoczynku  letniego dla dzieci z rodzin dysfunk-

cyjnych 

czerwiec/ 

sierpień 
30 000 zł 30 000 zł 

2. Dofinansowanie  obozu sportowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-

nych  

czerwiec/ 

sierpień 
20 000 zł 20 000 zł 

3.  Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z te-

renu Gminy Łagiewniki 

czerwiec/ 

październik 
 9 810 zł  9 810 zł 

4. Dofinansowanie  warsztatów  tematycznych  organizowanych przez 

GOKBiS 
grudzień  15 000 zł 15 000 zł 

III. WYDATKI PONIESIONE NA MODERNIZACJĘ SIEDZIBY GKRPAiPN W ŁAGIEWNI-

KACH 
 3 474,72 zł 3 474,72 zł 

1. Wykonanie 300 szt. ulotek DL i 10 plakatów formatu A2, w ramach 

kampanii informacyjnej przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy 

dla mieszkańców Gminy Łagiewniki "Milczenie też tworzy przemoc". 

Zakup  artykułów papierniczych  oraz smartwatchy, opasek które 

zostaną wręczone dla zwycięzców konkursu "Ponad trak(ką) całe 

niebo.., 

Zakup bluz, które były wręczane jako nagrody  dla uczestników pro-

gramu zapobiegania narkomanii "Nie zgadzaam się ", zorganizowa-

nego przez Komendę hufca ZHP Łagiewniki. 

zakup środków czystości zakupionych do pomieszczeń GKRPAiPN. 

całoroczny 3 474,72 zł 3 474,72 zł 

 OGÓŁEM:  143 685,72 zł 131 340,72 zł 



ŁAGIEWNIKI RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

 

16 

W 2021 roku całkowity plan budżetu wynosił 262 772,94 zł, natomiast ze względu na ograniczone dzia-

łania spowodowane epidemią COVID-19 wydatki zamknęły się kwotą 150 355,66 zł. Różnicę w kwocie 

112 417,28 zł przeniesiono na rok 2022. 

1.5.8. Roczny program współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. przyjęty został uchwałą uchwały  

Nr XXX/189/20 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu 

współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok" 

Cele określone w rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021: 

Celem głównym Programu było: budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, 

służącego rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, a jednocześnie przyczyniającego się do 

rozwiązywania problemów lokalnych poprzez aktywność obywatelską. 

Celami szczegółowymi programu są: 

• umacnianie lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla zwiększenia aktywności 

społecznej Mieszkańców Gminy Łagiewniki, 

• zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie, 

• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

• integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 

• promocja działalności organizacji pozarządowych, 

• otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia 

z ofertą realizacji konkretnego zadania publicznego, 

• wypracowanie modelu współpracy. 

Wymienione cele zostały zrealizowane. 

Realizatorami Rocznego programu współpracy były: 

1) Rada Gminy Łagiewniki w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej, 

2) Wójt Gminy Łagiewniki w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę 

Gminy Łagiewniki - realizacji zdań wynikających z Rocznego Programu Współpracy 

Gmina Łagiewniki współpracowała z organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania inicjatyw  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. W 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowane były zadania w ramach 

otwartych konkurów ofert: 
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1) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: poprzez zajęcia cyklicznie w ramach związków i klubów 

sportowych oraz szkolnych klubów sportowych, zgodnie terminarzem rozgrywek sportowych z także 

organizacja i udział różnego rodzaju zawodach i turniejach. Do konkursu przystąpiło 9 klubów 

sportowych, z którymi podpisano umowy w łącznej kwocie 113.000,00 zł tj.: 

• Klub Sportowy Zieloni Łagiewniki – 24 000,00 zł., 

• Klub Sportowy Delta Słupice – 16 800,00 zł., 

• Klub Sportowy Czarni Sieniawka – 16 800,00 zł., 

• Akademia Piłkarska Orlik – 14 000,00 zł., 

• Gminny Szkolny Związek Sportowy w Łagiewnikach – 7 500,00 zł., 

• Klub Sportowy Sparta Oleszna – 9 300,00 zł., 

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nefryt Oleszna – 6 000,00 zł., 

• Klub Sportowy Płomień Sokolniki – 9 300,00 zł. 

• Uczniowski Klub Sportowy Piast Jaźwina – 9 300,00 zł. 

2) Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Pomocy i działań na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”. Do konkursu zgłoszono 1 ofertę.  

W Wyniku postępowania konkursowego przyznano dotację i podpisano umowę ze Stowarzyszeniem 

Klub Seniora „Babie Lato” na kwotę 6 500,00 zł.  

1.5.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łagiewniki w 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łagiewniki w 2021 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Łagiewniki Nr XXXI/196/20  z dnia 17 grudnia 

2010 r. 

W ramach programu wyłapano 7 szt. bezdomnych psów( łącznie pod opieką 9 szt.- 7 psów z 2021r. oraz 2 psy 

z lat poprzednich), którym zapewniono utrzymanie i opiekę weterynaryjną w Schronisku dla Zwierząt „AZYL” 

w Dzierżoniowie za kwotę 35 000 zł. Ponadto prowadzono akcję sterylizacji kocic w ramach, której 

wysterylizowano 45 szt. kocic za kwotę 4950,00 zł. W 2021 r. Łącznie program zamknął się kwotą 39950,00 zł. 

W 2021 r. nie wydano decyzji administracyjnych w sprawie odebrania zwierzęcia dotychczasowemu 

opiekunowi ze względu na złe traktowanie. 

1.5.10. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach na lata 2018-2021 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, przekazał informacje dotyczące zrealizowanych 

zadań w 2021 roku, w zawiązku z Uchwałą nr XXXIX/292/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r., 

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach na lata 2018-2021. 
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1. Dokończenie prac związanych z wykonaniem linii higienizacji osadów w oczyszczalni ścieków  

w Łagiewnikach, mających na celu uruchomienie i sprawdzenie działania procesu higienizacji.  

2. Dokończenie prac związanych z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Słowiańskiej  

w Łagiewnikach, która polegały  na  gruntownym remoncie kraty koszowej oraz systemu jej 

podnoszenia.   

3. Wymiana i montaż pomp głębinowych i sieciowych:  

a. wymiana 3 pomp głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzeziu, 

b. montaż dodatkowej pompy sieciowej na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzeziu. 

 

2. DEMOGRAFIA 

2.1 Liczba i struktura ludności 

Na terenie gminy Łagiewniki w roku 2021 zameldowanych było na pobyt stały 7238 osób (stan na 31 

grudnia 2021 roku). Analizując liczbę ludności, daje się zaobserwować utrzymywanie się jej na zbliżonym po-

ziomie w ostatnich latach. Prognozy demograficzne przewidują proces niewielkiego, ale systematycznego 

zmniejszania się liczby ludności na terenie Gminy. Jednocześnie obserwuje się postępujące starzenie społe-

czeństwa (trend ogólnopolski.) 

Szczegółowe dane dotyczące demografii ilustruje poniższa tabelka:  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 90 105 195 

3 35 35 70 

4-5 79 68 147 

6 38 37 75 

7 40 36 76 

8-12 202 202 404 

13-15 132 111 243 

16-17 75 70 145 

18 41 27 68 

19-65 2301 0 2301 

19-60 0 2055 2055 

> 65 468 0 468 

> 60 0 991 991 

OGÓŁEM 3501 3737 7238 
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2.2 Liczba urodzeń i zgonów 
 

1. Na terenie gminy w 2021 roku urodziło się: 

a. liczba ogólna – 58 

b. liczba kobiet – 31 

c. liczba mężczyzn – 27 

2. Na ternie gminy w 2021 roku zmarło: 

a. liczba ogólna – 102  

b. liczba zmarłych kobiet – 46 

c. liczba zmarłych mężczyzn – 56 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy Łagiewniki (na dzień 31 

grudnia 2021 r.) wyniosła: 7322 osób 

3. LOKALNY RYNEK PRACY 

3.1. Podmioty gospodarcze 

W Gminie Łagiewniki funkcjonują małe i średnie firmy. Większość firm zarejestrowanych w Gminie 

Łagiewniki prowadzonych jest przez osoby fizyczne na podstawie dokonanego wpisu w Centralnej Ewidencji 

Informacji o Działalności Gospodarczej.  

Najwięcej podmiotów gospodarczych w 2021 roku działało w sekcji transportu drogowego towarów, 

robót budowlanych, sprzedaży detalicznej, stolarki budowlanej.  

Według danych z 2021 roku zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEiDG) na terenie Gminy Łagiewniki dla głównego miejsca wykonywania działalności zarejestrowanych było 

385 podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne). 

W 2021 roku podmioty gospodarcze złożyły w Urzędzie Gminy Łagiewniki do CEIDG: 

• 21 wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy; 

• 76 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych; 

• 16 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i zmianę wpisu w CEIDG oraz 

innych danych; 

• 9 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i zmianę wpisu w CEIDG oraz innych 

danych; 

• 6 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. 
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3.2. Bezrobocie 

Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają przede wszystkim w gestii 

Powiatowego Urzędu Pracy w  Dzierżoniowie. Gmina Łagiewniki  poprzez organizację prac publicznych, 

interwencyjnych włączała się w/w działania. W 2021  ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 7 osób. 

W zakresie robót publicznych i interwencyjnych wykonano bieżące prace porządkowe, pielęgnacyjne  

i utrzymania zieleni na terenie gminy. Gmina systematycznie uczestniczyła w pracach i posiedzeniach 

Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

 

 

4. FINANSE GMINY 
 

4.1. Budżet Gminy Łagiewniki 
 

Zgodnie  ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych i  Statutem  Gminy  Łagiewniki  

za  gospodarkę  finansową  gminy  odpowiada Wójt. 

Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie uchwały 

budżetowej na rok budżetowy. 

Budżet gminy jest rocznym planem: 

• dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów; 

• przychodów i wydatków jednostek  budżetowych,  zakładów  budżetowych,  gospodarstw  

pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych oraz funduszy celowych gminy. 

Wójt  wykonuje  zadania  gminy  przy  pomocy  Urzędu  Gminy  oraz  gminnych  jednostek organizacyjnych. 

4.2. Dochody i wydatki budżetowe 
 

Budżet Gminy Łagiewniki na 2021 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 roku, uchwałą  

Nr XXXI/195/20 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono: 

• planowane dochody budżetu w kwocie 36 034 308,52 zł, 

• planowane wydatki budżetu w kwocie 39 531 781,52 zł. 

Na koniec 2021 roku, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet 

zamknął się kwotami: 

• planowane dochody budżetu w kwocie 38.847.938,56 zł, 

• planowane wydatki budżetu w kwocie 39.181.711,91 zł. 

Zgodnie z wykonaniem na koniec 2021 roku:  

• zrealizowane dochody budżetu wyniosły 46 013 213,91 zł, co stanowi 118,44 % planu w tym: 

− dochody bieżące – 38 533 735,96 zł (co stanowi 102,17 % planu), 
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− dochody majątkowe – 7 479 477,95 zł (co stanowi 659,83 % planu), 

• zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 37 139 920,18 zł, co stanowi 94,79 % planu w tym: 

− wydatki bieżące – 32 771 125,38 zł (co stanowi 95,45 % planu), 

− wydatki majątkowe – 4 368 794,80 zł (co stanowi 90,09 % planu). 

  

 Szczegółowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetowych Gminy Łagiewniki  w roku 

2021 oraz wielkości długu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2021r. 
 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2021 r. 
I Dochody budżetu ogółem 38 847 938,56 46 013 213,91 

1 Dochody bieżące ogółem, w tym: 37 714 388,66 38 533 735,96 

1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych i fizycznych 

 
5 812 382,00 

 
6 202 539,51 

1.2 Subwencje ogólne 11 434 553,00 11 434 553,00 

1.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 11 793 938,17 11 973 667,68  

1.4 Podatki i opłaty 8 091 676,03 8 180 005,02 

2 Dochody majątkowe, w tym: 1 133 549,90 7 479 477,95 

2.1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 039 449,90 7 383 903,81 

II Wydatki budżetu ogółem 39 181 711,91 37 139 920,18 

1 Wydatki bieżące, w tym: 34 332 278,79 32 771 125,38 

1.1 na obsługę długu 73 000,00 53 970,09 
2 Wydatki majątkowe 4 849 433,12 4 368 794,80 

III Wynik wykonania budżetu - 333 773,35 8 873 293,73 

IV Przychody budżetu  1 036 300,35 12 640 141,09 

V Rozchody budżetu – spłaty kredytów i pożyczek 702 527,00 702 526,92 

VI Wielkość długu na dzień 31.12.2021 r. 4 101 461,48 4 101 461,56 

 Wskaźnik zadłużenia do dochodu ogółem w % 10,56 8,91 

 

Dochody wykonane w roku 2021 w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Łagiewniki wg stanu na 

dzień 31.12.2021 r.  wyniosły: 6 357,17 zł. Natomiast wykonane wydatki na jednego mieszkańca wynosiły:   

5 131,24 zł. 

4.3 Audyt wewnętrzny 

W roku 2021 rozpoczął się audyt wewnętrzny w Urzędzie Gminy Łagiewniki. Audyt wewnętrzny w jed-

nostkach samorządu terytorialnego uregulowany jest w art. 274 ust. 1-3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
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sach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z przepisami audyt wewnętrzny prowadzi się w JST, je-

żeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów 

przekroczy wysokość 40 mln zł. 

Audyt może prowadzić zarówno audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo usługodawca nie-

zatrudniony w jednostce. Zaniechanie prowadzenia audytu jest naruszeniem dyscypliny finansów publicz-

nych. Celem audytu wewnętrznego jest niezależna i obiektywna ocena procesów, systemów oraz procedur 

istniejących w jednostce. 

Rola audytu wewnętrznego polega na wykrywaniu i określaniu potencjalnego ryzyka, mogącego się 

pojawiać w ramach działalności jednostki oraz na badaniu i ocenianiu prawidłowości i efektywności syste-

mów kontroli wewnętrznej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka. 

Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz doradczym. 

Podstawowe znaczenie maja czynności o charakterze oceniającym i zapewniającym. Działania o charakterze 

doradczym mogą być wykonywane o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audy-

tora wewnętrznego. 

4.4. Fundusze zewnętrzne pozyskane przez gminę 
 
W 2021 r. Gmina Łagiewniki złożyła 17 wniosków o dofinansowanie. Suma wszystkich projektów złożonych 

w 2021 r. wynosi 20 217 795,33 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 17 671 086,17 zł. 

 

Projekty złożone w 2021 r. 

Lp. Nazwa projektu 

Kwota  

całkowita 

[PLN] 

Wnioskowana 
kwota dofinan-
sowania [PLN] 

Źródło 
Informacje dodat-

kowe 

1. Wykonania sieci oświetlenia 
drogowego ul. Sportowej w m. 
Oleszna i oświetlenia  skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej nr 
384 z drogą powiatową nr 
3013D w m. Ratajno 

343451,67 343451,67 Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, w trakcie 
realizacji. 

2. Budowa chodnika i oświetlenia 
wzdłuż ulicy Łowieckiej i na 
fragmencie ul. Truskawkowej 

950000,00 900000,00 Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych- 
Dla Gmin Po peege-
rowskich 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, w trakcie 
realizacji. 

3. Zagospodarowanie Stawu Trzci-
nowego wraz z terenem wokół 
w m. Sieniawka pod kątem tu-
rystyki i rekreacji 

 

1100000,00 

 
950563,92 

Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych- 
Dla Gmin Górskich 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, w trakcie 
realizacji. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego 
oraz przejścia dla pieszych w m. 
Jaźwina 

203137,65 123658,00 Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej 
2021 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie 
zakończone. 

5. ,,Modernizacja-remont Sali 
wiejskiej w m. Ligota Wielka” 

84855,15 30000,00 Odnowa Dolnoślą-
skiej wsi 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie 
zakończone. 

6. Droga dojazdowa do gruntów 
rolnych ul. Zielona 

181588,22 164908,33 Urząd Marszałkowski Projekt otrzymał dofi-
nansowania, zadanie 
zakończone. 
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Lp. Nazwa projektu 

Kwota  

całkowita 

[PLN] 

Wnioskowana 
kwota dofinan-
sowania [PLN] 

Źródło 
Informacje dodat-

kowe 

7. ,,Transgraniczne spotkania mię-
dzypokoleniowe, Bohuslavice 
nad Metuji – Łagiewniki” 

86837,77 78153,99 Fundusz mikroprojek-
tów Euroregionu Gla-
censis 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, w trakcie 
realizacji. 

8. Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Ła-
giewniki 

14756,00 13358,00 WFOŚiGW Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie 
zakończone. 

9. Usuwanie folii rolniczych i in-
nych odpadów pochodzących z 
działalności rolnej. 

7108,00 6581,00 NFOŚiGW Projekt otrzymał dofi-
nansowania, zadanie 
zakończone. 

10. Poznawanie wspólnego dzie-
dzictwa przyrodniczego miej-
scowości Łagiewniki i Libchavy 
dzięki ścieżką edukacyjnym 

148512,54 133661,26 Fundusz mikroprojek-
tów Euroregionu Gla-
censis 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, w trakcie 
realizacji. 

11. Konserwacja rowów meliora-
cyjnych na obszarze Gminy Ła-
giewniki w 2021 roku 

55300,00 27097,00 Urząd Marszałkowski Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie 
zakończone. 

12. Budowa infrastruktury sporto-
wej z placem zabaw dla dzieci 
przy budowanym przedszkolu 
w Łagiewnikach 

3000000,00 2700000,00 Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicz-
nych 

Projekt otrzymał dofi-
nansowania, trakcie re-
alizacji. 

13. Przebudowa i rozbudowa oraz 
doposażenie istniejącego bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach 

9700000,00 8700000,00 Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicz-
nych 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie w 
trakcie realizacji. 

14. Przebudowa drogi gminnej nr 
117212D i nr 117211D w m. 
Trzebnik 

1271740,00 890218,00 Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie w 
trakcie realizacji. 

15 Przebudowa drogi gminnej nr 
117225D ul. Górna, ul. Kwia-
towa w m. Łagiewniki 

2679750,00 1875825,00 Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie w 
trakcie realizacji. 

16 Cyfrowa Gmina 22 3110,00 223110,00 Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie w 
trakcie realizacji. 

17 Granty PPGR - Wsparcie dzieci i 
wnuków byłych pracowników 
PGR w rozwoju cyfrowym 

510500,00 510500,00 Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 

Projekt otrzymał dofi-
nansowanie, zadanie w 
trakcie realizacji. 

SUMA 20 217 195,33 17 671 086,17   

 

4.4. Fundusz sołecki 

W ramach funduszu sołeckiego Rada Gminy Łagiewniki wyodrębniła w budżecie Gminy środki stanowiące 

Fundusz Sołecki. W budżecie na 2021 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na poszczególne 

sołectwa. Plan wydatków na wszystkie sołectwa w Gminie wyniósł 358 981,75 zł. Ogólne wykonanie funduszu 

wyniosło 345 108,46 zł, to jest 96% planu. W ramach środków własnych gmina dołożyła do funduszu sołeckiego 

kwotę w wysokości 127 700,00 zł (sołectwo Trzebnik środki w wysokości 25 000,00 zł, sołectwo Jaźwina środki  

w wysokości 20 000,00 zł, sołectwo Sienice w wysokości 1 000,00 zł, sołectwo Słupice środki w wysokości 14 700,00 

zł, sołectwo Ligota Wielka środki w wysokości 67 000,00 zł). 
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Szczegółowy wykaz zadań i kwot wydatkowanych z funduszu sołeckiego przedstawia tabela: 

Lp. 
Nazwa  

Sołectwa 

Środki fun-
duszu przy-
padające na 
dane sołec-
two (art. 2 

ust. 1. 
Ustawy o 

funduszu so-
łeckim) 

Przedsięwzięcia przewidziane do  re-
alizacji wg wniosków sołectw 

Plan wy-
datków w 

ramach 
funduszu 

sołeckiego 
ogółem 

Plan wy-
datków w 

ramach 
środków 
własnych 

na po-
szczególne 

pozycje 

Plan wy-
datków 

ogółem  w 
ramach 

funduszu 
sołeckiego  
i środków 
własnych  

Wykona-
nie wydat-

ków na 
poszcze-
gólne po-

zycje w ra-
mach fun-
duszu so-
łeckiego 

Wykona-
nie wydat-
ków  w ra-
mach fun-
duszu so-
łeckiego 
ogółem 

Wykona-
nie wydat-
ków w ra-

mach 
środków 
własnych 

na po-
szczególne 

pozycje 

% wyko-
nanie 

planu w 
ramach 
fundu-
szu so-

łeckiego   

 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12  

1. Łagiewniki 43 885,30 zł 

Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. 
Jedności Narodowej (do samego 
chodnika) 

20 000,00 0,00 

43 885,30 

20 000,00 

42 600,15 

0,00 

97,07% 

 

Montaż oświetlenia na placu rekrea-
cyjnym przy ul. Sportowej 
(przy urządzeniach street workaut) 

10 000,30 0,00 9 199,99 0,00  

Zakup iluminacji świetlnych 12 335,00 0,00 11 850,16 0,00  

Wykonanie nadruku na namiotach  
sołeckich 

1 550,00 0,00 1 550,00 0,00  

2. Oleszna 43 885,30 zł 

Zakup i montaż zestawów  
zabawowych na placu zabaw 

25 000,00 0,00 

43 885,30 

20 884,99 

37 311,41 

0,00 

85,02% 

 

Zakup i montaż ogrodzenia na placu 
zabaw 

15 000,00 0,00 14 900,00 0,00  

Upowszechnianie kultury i rekreacji 
wśród mieszkańców wsi 

1 885,30 0,00 627,20 0,00  

Zakup paliwa oraz materiałów eksplo-
atacyjnych do kosiarki 

2 000,00 0,00 899,22 0,00  

3. Jaźwina 43 885,30 zł 

Zakup ogrodzenia przy boisku sporto-
wym 

5 200,00 0,00 

63 885,30 

4 200,00 

41 697,66 

0,00 

95,02% 

 

Zakup cementu do wykonania ogro-
dzenia 

385,30 0,00 385,30 0,00  

Naprawa piłochwytów na boisku 
sportowym 

1 800,00 0,00 1 800,00 0,00  

Modernizacja dróg gminnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00  

Zakup ubrań specjalnych dla OSP Jaź-
wina 

7 000,00 0,00 6 999,50 0,00  

Zakup bramek piłkarskich 3 000,00 0,00 2 800,00 0,00  

Zakup krzeseł na świetlicę wiejską 1 500,00 0,00 1 463,24 0,00  

Zakup paliwa i materiałów eksploata-
cyjnych do sprzętu koszącego 

2 750,00 0,00 2 749,62 0,00  

Zakup wyposażenia i oświetlenia na 
świetlicę wiejską 

1 000,00 0,00 992,50 0,00  

Naprawa sprzętu koszącego trawę 1 250,00 0,00 307,50 0,00  

4.  Sienice 24 795,19 zł 

Zakup drabin na potrzeby sali  
wiejskiej 

1 150,00 0,00 

25 795,19 

1 150,00 

24 640,31 

0,00 

99,38% 

 

Zakup rolet okiennych na salę wiejską 945,19 0,00 939,72 0,00  

Doposażenie OSP Sienice w hełmy z 
wyposażeniem 

4 200,00 0,00 4 059,00 0,00  

Zakup paliwa i części zamiennych do 
urządzeń koszących 

3 500,00 0,00 3 491,59 0,00  

Zakup traktorka koszącego 15 000,00 1 000,00 15 000,00 1 000,00  

5. Sieniawka 27 296,66 zł 

Impreza integracyjna "Zdrowa  
rodzina -zdrowe dzieci" 

4 296,66 0,00 

27 296,66 

4 296,66 

25 269,66 

0,00 

92,57% 

 

Naprawa dachu na budynku remizy 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00  

Doposażenie sali wiejskiej 1 316,85 0,00 1 316,00 0,00  

Zakup bramek na małe boisko 3 000,00 0,00 2 892,60 0,00  

Zakup krzeseł i stołów do sali wiej-
skiej 

12 183,15 0,00 12 183,15 0,00  

Zakup paliwa i oleju do kosiarek 2 500,00 0,00 1 461,59 0,00  

Utrzymanie kosiarek (remont i kon-
serwacja) 

1 500,00 0,00 619,66 0,00  
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Lp. 
Nazwa  

Sołectwa 

Środki fun-
duszu przy-
padające na 
dane sołec-
two (art. 2 

ust. 1. 
Ustawy o 

funduszu so-
łeckim) 

Przedsięwzięcia przewidziane do  re-
alizacji wg wniosków sołectw 

Plan wy-
datków w 

ramach 
funduszu 

sołeckiego 
ogółem 

Plan wy-
datków w 

ramach 
środków 
własnych 

na po-
szczególne 

pozycje 

Plan wy-
datków 

ogółem  w 
ramach 

funduszu 
sołeckiego  
i środków 
własnych  

Wykona-
nie wydat-

ków na 
poszcze-
gólne po-

zycje w ra-
mach fun-
duszu so-
łeckiego 

Wykona-
nie wydat-
ków  w ra-
mach fun-
duszu so-
łeckiego 
ogółem 

Wykona-
nie wydat-
ków w ra-

mach 
środków 
własnych 

na po-
szczególne 

pozycje 

% wyko-
nanie 

planu w 
ramach 
fundu-
szu so-

łeckiego   

 

6. Stoszów 19 221,76 zł 

Zakup, dostawa i montaż budynku go-
spodarczego wraz z ułożeniem na-
wierzchni pod budynkiem 

8 221,76 0,00 

19 221,76 

8 221,76 

19 110,54 

0,00 

99,42% 

 

Zakup paliwa i materiałów eksploata-
cyjnych do kosiarki 

1 000,00 0,00 988,78 0,00  

Zakup traktorka ogrodowego 10 000,00 0,00 9 900,00 0,00  

7. Słupice 26 067,87 zł 

Modernizacja sali wiejskiej w m. Słu-
pice 

20 767,87 14 700,00 

40 767,87 

20 767,87 

25 697,29 

14 672,19 

98,58% 

 

Zakup impregnatu do drewna (impre-
gnacja altany i stołów) 

300,00 0,00 294,50 0,00  

Doposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 0,00 494,91 0,00  

Zakup kosy spalinowej do koszenia 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00  

Zakup paliwa oraz materiałow eksplo-
atacyjnych do kosiarek wraz z ich na-
prawą 

1 500,00 0,00 1 490,01 0,00  

Zakup paliwa oraz materiałow eksplo-
atacyjnych do kosiarek wraz z ich na-
prawą 

1 000,00 0,00 650,00 0,00  

8. Młynica 16 281,45 zł 

Zakup witryny chłodniczej dwu-
drzwiowej na świetlicę  

4 000,00 0,00 

16 281,45 

3 528,87 

15 357,87 

0,00 

94,33% 

 

Zakup paliwa oraz materiałów eksplo-
atacyjnych do kosiarki 

1 000,00 0,00 999,49 0,00  

Upowszechnianie kultury i rekreacji 
wśród mieszkańców wsi 

1 781,45 0,00 1 710,79 0,00  

Ułożenie nawierzchni z kostki bruko-
wej pod altanę 

7 500,00 0,00 7 118,72 0,00  

Zakup i montaż lamp ledowych na ze-
wnątrz świetlicy 

2 000,00 0,00 2 000,00 0,00  

9. Sokolniki 20 055,58 zł 

Zakup i montaż lamp ulicznych z wy-
sięgnikiem 

6 740,40 0,00 

20 055,58 

6 740,40 

20 050,92 

0,00 

99,98% 

 

Wykonanie piłkochwytów na boisku 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00  

Zakup paliwa oraz materiałów eksplo-
atacyjnych do kosiarek  

648,75 0,00 648,75 0,00  

Zakup ławek parkowych 2 675,25 0,00 2 675,25 0,00  

Utrzymanie kosiarek (remont i kon-
serwacja) 

2 000,00 0,00 1 999,98 0,00  

Upowszechnianie kultury i rekreacji 
wśród mieszkańców wsi 

544,64 0,00 540,00 0,00  

Zakup talerzy na świetlicę wiejską 2 446,54 0,00 2 446,54 0,00  

10. Przystronie 16 237,56 zł 

Przebudowa  placu zabaw z wykona-
niem ogrodzenia 

14 000,00 0,00 

16 237,56 

14 000,00 

16 236,31 

0,00 

99,99% 

 

Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej 237,56 0,00 237,56 0,00  

Upowszechnianie kultury i rekreacji 
wśród mieszkańców wsi 

2 000,00 0,00 1 998,75 0,00  

11. Trzebnik 13 692,21 zł 
Modernizacja sali wiejskiej w m. 
Trzebnik 

13 692,21 25 000,00 38 692,21 13 692,21 13 692,21 24 999,98 100,00%  

12. Radzików 21 284,37 zł 

Modernizacja sali wiejskiej w m. Ra-
dzików 

17 084,37 0,00 

21 284,37 

17 084,36 

21 124,41 

0,00 

99,25% 

 

Zakup rolet na salę wiejską 1 200,00 0,00 1 040,73 0,00  

Zakup paliwa oraz materiałów eksplo-
atacyjnych do kosiarki 

500,00 0,00 499,32 0,00  

Zakup piasku pod urządzenia na boi-
sku sportowym 

500,00 0,00 500,00    
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Lp. 
Nazwa  

Sołectwa 

Środki fun-
duszu przy-
padające na 
dane sołec-
two (art. 2 

ust. 1. 
Ustawy o 

funduszu so-
łeckim) 

Przedsięwzięcia przewidziane do  re-
alizacji wg wniosków sołectw 

Plan wy-
datków w 

ramach 
funduszu 

sołeckiego 
ogółem 

Plan wy-
datków w 

ramach 
środków 
własnych 

na po-
szczególne 

pozycje 

Plan wy-
datków 

ogółem  w 
ramach 

funduszu 
sołeckiego  
i środków 
własnych  

Wykona-
nie wydat-

ków na 
poszcze-
gólne po-

zycje w ra-
mach fun-
duszu so-
łeckiego 

Wykona-
nie wydat-
ków  w ra-
mach fun-
duszu so-
łeckiego 
ogółem 

Wykona-
nie wydat-
ków w ra-

mach 
środków 
własnych 

na po-
szczególne 

pozycje 

% wyko-
nanie 

planu w 
ramach 
fundu-
szu so-

łeckiego   

 

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00  

13. Ratajno 20 231,12 zł 

Upowszechnianie kultury i rekreacji 
wśród mieszkańców wsi 

4 000,00 0,00 

20 231,12 

3 999,97 

20 212,33 

0,00 

99,91% 

 

Ułożenie nawierzchni z kostki bruko-
wej pod siłownię plenerową oraz pod 
altanę 

13 631,12 0,00 13 631,12 0,00  

Zakup przęseł ogrodzeniowych -beto-
nowych przy parkingu 

1 000,00 0,00 984,00 0,00  

Zakup paliwa oraz materiałów eksplo-
atacyjnych do kosiarek 

600,00 0,00 598,24 0,00  

Zakup sadzonek na plac zabaw 1 000,00 0,00 999,00 0,00  

14. 
Ligota 
Wielka 

22 162,08 zł 

Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Li-
gota Wielka - modernizacja 

20 662,08 67 000,00 

89 162,08 

20 662,08 

22 107,39 

67 000,00 

99,75% 

 

Zakup paliwa i akcesorii eksploatacyj-
nych do kosiarki 

1 000,00 0,00 996,31 0,00  

Zakup ławki koło przystanku autobu-
sowego 

500,00 0,00 449,00 0,00  

Suma środków 
przypadająca na 
wszystkie sołec-

twa 

358981,75 Ogółem 
358 

981,75 
127 

700,00 
486 

681,75 
345 

108,46 
345 

108,46 
127 

672,17 
96,14% 

 

 

 

5. INWESTYCJE I REMONTY 
 

W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.398.634,47 zł. Zrealizowano wydatki 

majątkowe na kwotę 3.241.462,33 zł, co daje 95% wykonanego planu. Nie wykonanych 5% inwestycji wynikało 

z częściowego przesunięcia ich na lata następne, (część zadań była planowana z uwzględnieniem pozyskania 

środków zewnętrznych, w konsekwencji braku naboru na owe zadania nie zostały zrealizowane i przesunięto 

je na rok następny). Ponadto należy zauważyć, że większość założeń inwestycyjnych została zrealizowana w 

wyniku gospodarnego działania po przetargach i zapytaniach ofertowych w korzystniejszych warunkach niż 

zakładano.  

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

• Odtworzenie funkcji retencyjnej – konserwacja zbiornika wodnego w m. Jaźwina,  

wartość zadania – 89 642,40 zł, 

• Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na modernizację Oczyszczalni i pompowni ścieków  

w m. Łagiewniki,  

wartość zadania – 92 250,00 zł, 

• Modernizacja ulic: Zielonej, Złotej, Wrzosowej i Sowiej,  

wartość zadania – 45 176,53 zł, 
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• Opracowanie PFU dla dwóch zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa  

w m. Łagiewniki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików”,  

wartość zadania – 9 800 zł, 

• Modernizacja dróg gminnych w m. Ratajno, Stoszów i Jaźwina,  

wartość zadania – 150 358,00 zł, 

• Modernizacja przepustu z wymianą przyczółków na rowie gminnym dz. Nr 495/1 w m. Łagiewniki, 

wartość zadania – 37 370,46 zł, 

• Modernizacja przepustu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej nr 117247D w m. Młynica, 

wartość zadania – 10 036,98 zł, 

• Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki – II ETAP, 

wartość zadania 652 976,82 zł, 

• Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych, ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w m. Łagiewniki, 

wartość zadania – 566 660,84 zł, 

• Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Zielona, m. Łagiewniki,  

wartość zadania – 181 588,21 zł, 

• Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych w m. Łagiewniki i Stoszów,  

wartość zadania – 24 543,19 zł, 

• Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach,  

wartość zadania – 284 090,19 zł, 

• Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę windy przy budynku Szkoły 

Podstawowej w Łagiewnikach,  

wartość zadania – 20 970,90 zł, 

• Podpisano umowę na zadanie pn. Projekt i budowa Przedszkola Publicznego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Łagiewnikach,  zadanie wieloletnie o wartości 9 943 935,00 zł 

I ETAP - kwota 204 800,00 zł  

• Wykonanie monumentu rotmistrza Witolda Pileckiego w Łagiewnikach 

wartość zadania – 30 000,00 zł 
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W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG PONIESIONO NAKŁADY NA ZAKUP MATERIAŁÓW: 

Wydatki zostały poniesione na: 

• zakup kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5 mm w ilości 25 ton do utwardzenia odcinka drogi gminnej 

publicznej nr 117263D (działka nr 1297, obręb Jaźwina), położonej w miejscowości Stoszów; 

• zakup 275 ton kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/63, do utwardzenia drogi gminnej,  

ul. Leśna, dz. nr 160/2, 159/4, 158/5, obręb Słupice, położone w m. Słupice; 

• zakup 300 t kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm do utwardzenia drogi gminnej, dz. nr 476/1, 

obręb Łagiewniki, ul. Wrzosowa; 

• zakup kruszywa grubego - klińca (4/31,5 mm) w ilości 350 ton oraz kruszywa grubego – tłucznia (31,5/63 

mm) w ilości 350 ton do utwardzenia nawierzchni drogi gminnej, ul. Słowiańska, część dz. nr 567, obręb 

Słupice; 

• zakup i wbudowanie krawężnika drogowego w drogę gminna, ul. Wierzbowa w m. Łagiewniki, wykorzy-

stano do remontu chodnika na wysokości posesji nr 10. 

 

W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG PONIESIONO NAKŁADY NA REMONTY: 

Wydatki zostały poniesione na: 

• wymianę uszkodzonych barierek na moście gminnym, w ciągu drogi gminnej Oleszna – Sokolniki, 

• Remont drogi gminnej publicznej nr 117252D, ul. Złoty Widok, ul. Krajobrazowa, położona w m. Słupice, 

• Wykonanie 250 m2 miejscowej reperacji nawierzchni asfaltowej ulic (dróg gminnych), 

• Remont drogi gminnej, ul. Akwen, cz. dz. 642/111, obręb Sieniawka, położona w m. Sieniawka, 

• wykonanie naprawy 2 szt. ubytków nawierzchni z kostki granitowej na drodze gminnej, ul. Przemysłowa w 

m. Łagiewniki, 

• wykonanie remontu studzienki kanalizacji deszczowej, na drodze gminnej, ul. Nowa, wysokość bud. nr 18 

w m. Łagiewniki, 

• Remont drogi gminnej, ul. Akwen, cz. dz. 642/111, obręb Sieniawka, położona w m. Sieniawka, gmina Ła-

giewniki – roboty dodatkowe, 

• Remont odcinków dróg gminnych w m. Jaźwina, 

• Droga gminna "wzdłuż Remizy OSP", cześć działki nr 410, obręb Jaźwina - odcinek ok. 40 mb, szer. 4,00 mb, 

• Droga gminna "do budynku Jaźwina 66", dz. nr 1258, obręb Jaźwina - odcinek ok. 50 mb, szer. 4,00 mb, 

• Droga gminna publiczna 117257D, część działki nr 1247, obręb Jaźwina - odcinek ok. 100 mb, szer. 4,50 mb, 

• Droga gminna "plac za sklepem", dz. nr 1336/1, obręb Jaźwina - odcinek ok. 45 mb, szer. ok. 12,00 mb, 

• 300 m2 miejscowej reperacji nawierzchni asfaltowej ulic (dróg gminnych), 

• remont drogi gminnej publicznej nr 117252D, cześć dz. nr 567, obręb Słupice, ul. Słowiańska w m. Słupice, 
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• Remont dróg gminnych w m. Sieniawka, odcinek I - działka nr 486, obręb Sieniawka, odcinek II - część działki 

nr 487, obręb Sieniawka, położone w m. Sieniawka. 

 

W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG PONIESIONO NAKŁADY NA USŁUGI: 

Wydatki zostały poniesione na: 

• okazanie granic drogi gminnej, ul. Górna w m. Łagiewniki (7 pkt. granicznych), 

• wykonanie oznakowania pionowego - informacyjnego, nazw ulic w miejscowości Słupice, 

• wymianę pokryw betonowych na 3 studniach kanalizacji deszczowej, na drodze gminnej, dz. nr 4/60, 

obręb Sieniawka, 

• zimowe utrzymanie dróg gminnych, 

• udrożnienie i oczyszczenie przepustu, w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 117253D,  

dz. 579/1, obręb Słupice, 

• obustronne oznakowanie pionowe drogi gminnej publicznej nr 117238D Ratajno – Przystronie zna-

kami D-42 oraz D-43 (obszar zabudowany, koniec obszaru zabudowanego) na wjazdach i wyjazdach  

z w/w miejscowości. 

• wykonanie oznakowania pionowego - nazw ulic w miejscowości Łagiewniki (ul. Akacjowa - 2 szt.,  

ul. Lipowa - 1 szt.); 

• okazanie granic drogi gminnej, ul. Leśna, część działki 160/2, część działki nr 159/4, część działki 

nr158/5, obręb Słupice; 

• udrożnienie studzienki kanalizacji deszczowej, w drodze gminnej, ul. Nowa, na wysokości budynku  

nr 18 w m. Łagiewniki; 

• napawa i uzupełnienie uszkodzonego oznakowania pionowego na drodze gminnej na odcinku Radzi-

ków – Trzebnik; 

• Usuniecie 5 szt. karpin na drodze gminnej w m. Ratajno, część dz. nr 41, obręb Ratajno, wraz z zago-

spodarowaniem powstałego odpadu oraz uporządkowaniem terenu. 

• Usuniecie 12 szt. karpin, demontażu murku o dł. 53 mb, wraz z zagospodarowaniem powstałego od-

padu oraz uporządkowaniem terenu wokół na drodze gminnej, ul. Lipowa, część dz. nr 475/2, obręb 

Łagiewniki; 

• montaż lustra drogowego (średnica 800 mm) na drodze gminnej nr 117269D (Łagiewniki - Przystronie), 

na wysokości budynku Przystronie 1; 

• montaż znaku A-7 (1 szt.) na drodze gminnej publicznej nr 117269D Łagiewniki – Przystronie; 

• usuniecie namułu, kamieni i zanieczyszczeń z drogi gminnej 117247D w m. Młynica (wys. bud 20, 21)  

i drogi gminnej 117250D w m. Słupice; 
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• usuniecie namułu, kamieni i zanieczyszczeń z drogi gminnej 117247D w m. Młynica (wys. bud 20, 21)  

i drogi gminnej 117250D w m. Słupice; 

• wykonanie oznakowania pionowego - znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" na drodze gminnej, dz. 469, 

obręb Łagiewniki; 

• letnie utrzymanie dróg gminnych - koszenie poboczy dróg gminnych; 

• montaż oznakowania informacyjnego - ul. Sportowej w m. Łagiewniki; 

• montaż kraty studni kanalizacji deszczowej, w pasie drogowym drogi gminnej, ul. Nadrzeczna,  

dz. 462/1, obręb Łagiewniki; 

• demontaż, naprawa i montaż zniszczonego oznakowania dojazd do posesji nr 142, 143 w m. Jaźwina, 

na drodze gminnej, dz. 500/2, obręb Jaźwina; 

• wykonanie usługi sprzątania - odmulenia drogi gminnej w m. Stoszów, za pomocą ładowarki telesko-

powej; 

• wykonanie progu zwalniającego z masy mineralno-asfaltowej, na drodze gminnej, dz. nr 484, obręb 

Łagiewniki; 

• oznakowanie poziome i pionowe progu zwalniającego z m. Łagiewniki, droga gminna, dz. nr 484, obręb 

Łagiewniki; 

• okazanie granic drogi gminnej, ul. Ślężna, dz. nr 600, obręb Oleszna, położona w m. Oleszna; 

• wykonanie oznakowania informacyjnego pionowego - nazw ulic: Jagodowa, Łowiecka w m. Łagiewniki; 

• przycięcie 30 mb asfaltu, wraz z jego utylizacja, w granicy pasa drogowego, dz. nr 600, obręb Oleszna; 

• okazanie granic drogi gminnej w m. Słupice, dz. nr 568, obręb Słupice; 

• wykonanie przeglądów okresowych (jednorocznych) stanu technicznego dróg i mostów gminnych  

na terenie gminy Łagiewniki; 

• wykonanie oznakowania poziomego dwóch przejść dla pieszych na drodze gminnej publicznej  

nr 117227D, ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki; 

• ustawienie lustra drogowego fi 800 na działce nr 460, obręb Łagiewniki, celem umożliwienia wyjazdu 

z drogi gminnej, ul. Jedności Narodowej, dz. nr 161/6, obręb Łagiewniki; 

• wykonanie wyznaczenia/ustalenia granic drogi gminnej na odcinku Janczowice - Stoszów, działki  

nr 1295, nr 1299, obręb Jaźwina; 

 

W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PRZYSTANKÓW PKS, PONIESIONO NAKŁADY NA REMONTY: 

• wymiana szyb na przystankach autobusowych w m. Ratajno (1 szt.) oraz w m. Przystronie (2 szt.); 

• remont wiaty przystankowej, uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego w m. Radzików. 
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  6. SPRAWY URZĘDOWE 
 

W roku 2021 r. w Urzędzie funkcjonowały 4 referaty i 9 samodzielnych stanowisk pracy. 

Urząd Gminy zatrudniał w ramach umowy o pracę: 

• 32 pracowników administracyjnych (stan na dzień 31.12.2021 r.), 

• 2 etaty obsługi, 

• 1 kierowca autobusu szkolnego, 

• 2 etaty opiekunek, 

• 7 pracowników publicznych w ramach podpisanej umowy z urzędem pracy. 

 

W roku 2021 w ramach działalności Wójta Gminy Łagiewniki: 

• wydano 3839 decyzji administracyjnych; 

• sporządzono 315 umów; 

• wydano 129 zarządzeń Wójta, w tym finansowych 20. 

• podjęto 81 uchwał, 

• wydano 32 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,  

• sporządzono 36 postanowień o zgodności podziału geodezyjnego z zapisami MPZP, 

• ogłoszono 14 przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wydano 554 szt. dowodów osobistych, 

• unieważniono 76 szt. dowodów osobistych z powodu jego utraty lub uszkodzenia,  

• przyjęto 263 szt. zgłoszeń o zameldowaniu, wymeldowaniu na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wyjazdu 

poza granicę RP na pobyt stały i czasowy oraz powrotu z pobytu czasowego poza granicą RP,  

• usunięto 349 niezgodności w danych mieszkańców gminy,  

• wydano 4 decyzję w sprawach meldunkowych, 

• nadano 33 nr PESEL 

• udostępniono 96 danych jednostkowych z Rejestru mieszkańców, Rejestru PESEL oraz Rejestru Dowo-

dów Osobistych, 

• wydano 189 szt. zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy,   

• wydano 6 szt. poświadczeń życia, 

• wydano 5 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, 

• wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,  

• wygaszono 6 zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. 
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W roku 2021 w ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego: 

• zawarto 28 małżeństw: małżeństw cywilnych – 9 oraz małżeństw wyznaniowych – 19, 

• sporządzono 64 aktów zgonu, 

• sporządzono 36 akty małżeństwa, 

• sporządzono 16 aktów urodzenia, 

• wydano 31 zaświadczeń, 

• sporządzono 929 odpisów, 

• uznano 1 ojcostwo (przed sporządzeniem aktu urodzenia), 

• wydano 3 decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk. 

 

W  2021 roku podjęto działania m.in.: 
 

1. W związku z wprowadzeniem od miesiąca listopada 2020 r. nowego zwyczaju wręczania nowo narodzo-

nym mieszkańcom naszej Gminy wyprawek dla dzieci w trakcie roku takie wyprawki zostały wręczone ro-

dzicom. 

2. Wójt Gminy Łagiewniki uczestniczył w wideokonferencji Strategii Ponadlokalnej podczas, której oma-

wiane były ogólne założenia tworzonej strategii oraz kierunki jej działania szczególnie w zakresie pozyska-

nia środków zewnętrznych. 

3. Wójt Gminy Łagiewniki uczestniczył w wideokonferencji  Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej  na której 

przedstawione zostało sprawozdanie z działań podjętych w IV kwartale 2020 r. – realizacja rządowego 

programu ,,Czyste Powietrze”  oraz kwestie promocji i obsługi turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej.  

4. Udział w wideokonferencji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Jest to nowy instrumen-

tem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się 

z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnię-

cia neutralności klimatycznej. FST ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest 

osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 

5. Spotkanie się z Paniami z ,,Babiego Lata” celem omówienia funkcjonowania stowarzyszenia oraz możli-

wości prowadzenia klubu ,,Senior +’’ w nowo wyremontowanych pomieszczeniach. 

6. Gmina Łagiewniki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nabór trzeci złożyła dwa wnioski. 

7. 28 lutego Wójt Gminy Łagiewniki uczestniczył w XX Dniu Kresowiaka. Wydarzenie rozpoczęto mszą świętą, 

po której złożyłem kwiaty pod pomnikami: Kresowian oraz Pamięci Narodowej.  

8. W Urzędzie Gminy w Łagiewnikach odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Grzegorzem Macko, podczas 

którego rozmawiano o obecnych i przyszłych inwestycjach realizowanych na terenie gminy. 

9. 5 marca 2021 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Wójt 

Gminy Łagiewniki uczestniczył w uroczystym przekazaniu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego 
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SLKw Volkswagen Transporter  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Wielkiej. Przekazania samo-

chodu na ręce druhów OSP Ligota Wielka dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Dzierżoniowie bryg. Mariusz Piasecki. Przekazany pojazd będzie wykorzystywany przez ochotników jako 

samochód ratownictwa drogowego, co z pewnością podniesie gotowość bojową jednostki, a także poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łagiewniki. 

10. W dniu 6 kwietnia br. senator Aleksander Szwed i Wicewojewoda Jarosław Kresa przekazali w imieniu 

ministra Michała Dworczyka promesy dla gmin. Przyznane środki dedykowane były na realizację wielu 

ważnych inwestycji samorządowych. Podczas spotkania zostało omówionych wiele tematów, w tym m.in. 

dalsze możliwości wsparcia samorządów z programów rządowych i unijnych.   

11. W Urzędzie Gminy Łagiewniki została podpisana „Deklaracja Współpracy” na rzecz profilaktyki i wcze-

snego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. „Program Profi-

laktyki Raka Jelita Grubego, to projekt, który realizowany jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim  oraz 

Dolnośląskim Centrum Onkologii. Celem projektu jest wykrywanie zmian w obrębie jelita grubego we 

wczesnym stadium. Z badań i statystyk wiemy, że pacjenci zgłaszający się do specjalisty, trafiają tam zde-

cydowanie za późno.  Projekt  ten jest właśnie po to, by przesunąć moment wizyty u lekarza na wcześniej-

sze stadium zaawansowania choroby. W projekt zaangażowane były również 4 podmioty marszałkowskie 

we Wrocławiu oraz wojewódzkie szpitale specjalistyczne w Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze. 

Na terenie gminy Łagiewniki wykonano 82 testy. 

12. Na początku kwietnia 2021 roku dzięki współpracy Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Dzierżoniow-

skiego Gmina Łagiewniki otrzymała 3000 sztuk masek medycznych, które na bieżąco są przekazywane 

mieszkańcom naszej gminy. 

13. Mając na względzie dbałość o poziom bezpieczeństwa w naszej gminie i powiecie w dniu 27 kwietnia 2021 

r. Gmina Łagiewniki w ramach porozumienia z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Dzierżoniowie 

przekazała 30 000 zł na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Jest to sprzęt, który w ekstremalnych warunkach znacząco uła-

twi pracę ratownikom, przez co zwiększy się poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  

14. 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, którego celem było po-

znanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin.  

15. Gmina Łagiewniki otrzymała kolejną promesę. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz 

Macko – w imieniu samorządu województwa - 14 maja przekazał promesę przeznaczoną na budowę we-

wnętrznej drogi gminnej ul. Zielona Łagiewniki w wysokości 108 360,00 zł. Wartość całego zadania szaco-

wana jest na poziomie 350 000,00 zł.  

16. W dniu 11 maja Gmina Łagiewniki otrzymała 22 tysiące szt. maseczek ochronnych z Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych. Maski zostały przekazane za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego i Starosty 

Dzierżoniowskiego. Część masek przekazano do zabezpieczenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
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jednostek oświatowych, a pozostałą część  zabezpieczono w gminnym magazynie przeciwpowodziowym 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w celu późniejszej dystrybucji.  

17. 28 maja 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora „SENIOR+” Klub działa  w nowych przebu-

dowanych pomieszczeniach. Na realizację inwestycji w ramach programu Senior + na lata 2015-2020 

Gmina Łagiewniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł, a całość zadania wyniosła 432 

865,10 zł.  

18. 16 czerwca 2021 r, w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyły się warsztaty 

konsultacyjno-projektowe w ramach konsultacji społecznych Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego „Gmina Łagiewniki 2030”. Podczas warsztatów rozmawiano m.in. o obsza-

rach przemysłowych w gminie Łagiewniki, farmach fotowoltaicznych, planowanym rozwoju terenów wo-

kół stacji PKP w Trzebniku i Łagiewnikach. Głównym tematem warsztatów były rozmowy o modelowym 

rozwiązaniu retencji wodnej na przykładzie stawu w Radzikowie oraz o ścieżce rowerowej łączące miej-

scowości i atrakcje turystyczne w gminie Łagiewniki. 

19. Wójt Gminy Łagiewniki uczestniczył również IX Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki, który 

w tym roku organizowany był w Radzikowie, w zmaganiach wzięło udział 13 sołectw 

20. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przekazała dla Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Łagiewnikach lekki samochód operacyjny Nissan  wraz z łodzią pontonową. Sprzęt będzie  bardzo 

przydatny w akcjach ratowniczych na naszych zbiornikach wodnych. 

21. W ramach 21. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy 31 lipca 2021 r. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 

NMP w Łagiewnikach odbył się koncert „Śniadanie na Trawie ”. Koncert odbył się w kościele, który przed 

laty był częścią Pocysterskiego Zespołu Klasztornego w Łagiewnikach przy ul. Nadrzecznej 27 a na śniada-

nie zostaliśmy zaproszeni do pięknych ogrodów udostępnionych przez obecnych właścicieli pałacu Pań-

stwo Magdalenę i Przemysława Najdek . 

22. W dniu 15.08.2021 r. odbyły się obchody  Bitwy Warszawskiej. 

23. 21 sierpnia odbyły dożynki gminne. Święto plonów to uroczyste nabożeństwo, wieńce dożynkowe i tra-

dycyjne dzielnie się chlebem. Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji nie tylko w naszej gminie, 

są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zma-

gania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań Panu Bogu za plony, a ludziom 

za trud.  

24. 10 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyła się uroczysta Sesja 

Rady Gminy Łagiewniki. Sesja w całości poświęcona była uroczystemu przekazaniu sztandaru Gminy Ła-

giewniki. Przedstawiono historię Gminy Łagiewniki oraz ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stoliko-

wej, sztandaru i pieczęci Gminy Łagiewniki. Warto podkreślić, że sztandar został wyhaftowany zgodnie z 

zaleceniami Komisji Heraldycznej. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad i 

warunków używania sztandaru Gminy Łagiewniki. 
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25. Po raz kolejny na terenie naszej gminy  odbyła się  akcja „Sprzątanie Świata” , która miała na celu wzbudzić 

i wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców  oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. Jej 

ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz  poszanowanie zasobów naturalnych, to także 

zachęta do dbania o środowisko. 

26. 1 października w Łagiewnikach odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika rtm. Witolda Pileckiego. Po-

mnik został zaprojektowany i wykonany dzięki sfinansowaniu go w całości przez Oddział IPN we Wrocła-

wiu. Cała uroczystość, zarówno w kościele jak i pod pomnikiem, przebiegała zgodnie z ceremoniałem woj-

skowym, nad którym czuwali Dowódca Kompanii Honorowej oraz Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Ża-

ganiu.. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach. Po mszy 

poczty sztandarowe i goście przeszli pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości, której prze-

wodniczył  Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu - pan Wojciech Trębacz. 

27. 18 października w Ziębicach odbyła się uroczystość wręczenia czeków w ramach programu ,,Cyfrowa 

Gmina”. Czek na kwotę 223 110 zł to kolejne pieniądze, które udało się pozyskać przez naszą gminę. Tym 

razem celem dofinansowania Gminy Łagiewniki jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządo-

wych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.  Za otrzymane w ramach ,,Cyfrowej Gminy” pieniądze  bę-

dzie można sfinansować m.in. dalszą cyfryzację  urzędów, kupić sprzęt komputerowy dla jednostek pod-

ległych, przygotować urzędników do pracy z technologiami, wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeń-

stwa, wyposażyć urząd w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo. 

28. 10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu odbył się 

koncert znanego wokalisty Marka Piekarczyka piosenkarza, jurora, ale przede wszystkim wokalista i lider 

legendarnej formacji TSA na którym pojawiło się liczne grono mieszkańców 

29. W wyniku podjętych działań promocyjnych w tym organizacji dwóch mobilnych punktów szczepień, 

Gmina Łagiewniki zajęła trzecie miejsce w powiecie dzierżoniowskim i otrzymała nagrodę w wysokości 

250 000 zł w konkursie „Rosnąca odporność”. Był to konkurs ogólnopolski, premiujący gminy, które osią-

gną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w powiecie. Otrzymane środki mogą 

zostać przeznaczone na wszelkie działania związane z zapobieganiem, profilaktyką oraz zwalczaniem skut-

ków COVID-19. 
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7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

W roku 2021 zasób mieszkaniowy gminy obejmował 29 lokali komunalne w tym 3 lokale socjalne oraz 

jeden dom jednorodzinny. W miejscowości Łagiewniki – 12 lokali komunalnych w tym 2 socjalne,  

w miejscowości Oleszna – 3 lokale komunalne, w miejscowości Sokolniki – 5 lokali komunalnych w tym 1 

socjalny, w miejscowości Radzików 3 lokale komunalne, w miejscowości Jaźwina – 3 lokale komunalne,  

w miejscowości Ligota Wielka 1 lokal komunalnych oraz w miejscowości Stoszów 1 lokal komunalny i 1 dom 

jednorodzinny. W zasobie gminy znajdują się również 3 lokale mieszkalne w miejscowości Sienice oraz 1 lokal 

mieszkalny w miejscowości Sieniawka nie zamieszkałe przeznaczone do kompleksowego remontu. 

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela poniżej: 

Mieszkalnictwo 2021 

Liczba budynków mieszkalnych 1 

Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 29 

• Lokale mieszkalne komunalne ze 100 % udziałem  Gminy 1 

• Lokale mieszkalne komunalne z udziałem we wspólnotach mieszkaniowych 25 

Lokale socjalne 3 

 

Na przydział mieszkania socjalnego i komunalnego złożonych jest 68 podań, w tym w roku 2021 złożono 

7 wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.  

W roku 2021 sprzedano 1 lokal mieszkalny za kwotę z udzieloną 99 % bonifikatą w wysokości 565,97 zł. 

W dyspozycji Gminy pozostaje jeszcze 27 lokali mieszkalnych. 

Roczna kwota wpływów z umów najmu lokali komunalnych wyniosła 24 430,95 zł. Zaległości w czynszach 

wobec Gminy Łagiewniki za najem lokali komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 138 824,74 zł. 

 

8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu 

nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  

w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gospodarkę nieruchomościami w 2021 roku regulowała uchwała nr XLVI/254/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 

28.11.2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminnym i wchodzącym w skład gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Łagiewniki. 
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8.1. Dzierżawa 
 

W 2021 roku Gmina oddała w dzierżawę: 

• grunty orne/ przydomowe ogródki o pow. ogólnej  32,07 ha 

• lokale użytkowe/grunty pod garaże blaszane o pow. ogólnej 507,54 m2,  

• sale wiejskie/świetlice o pow. ogólnej 2 820,89 m2, 

• wielofunkcyjną salę gimnastyczną o pow. 1 334 m2, 

• pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9, 

• cele rekreacyjne („Królowa Sportu”) o pow. 1,8564 ha,  

• aparat USG,  

• pomieszczenia posterunku KWP,  

• część terenu działki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

• część terenu na prowadzenie składowiska odpadów w Przystroniu.  

 

8.2. Sprzedaż 
 

W 2021 roku sprzedano dwie nieruchomości gruntowe oraz jeden lokal mieszkalny, łącznie na kwotę  

99 826,97 zł. 

 

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
W skład infrastruktury technicznej wchodzą drogi, chodniki, kanalizacja, wodociągi i oświetlenie. 
 

9.1. Drogi i chodniki 

Na terenie gminy Łagiewniki, występują 4 kategorie dróg: 

• Drogi krajowe: DK nr 8, o długości około 8 km oraz DK nr 39, o długości około 4 km. 

• Droga wojewódzka: DW nr 384, o długości około 8 km. 

• Drogi powiatowe: 1989D Oleszna – Piotrówek, 2028D Łagiewniki – Oleszna – Sulistrowice; 2878D Sie-

niawka – Janczowice - Jaźwina – Książnica; 3010D Roztocznik – Stoszów – Słupice’ 3012D Jaźwina – 

Uciechów; 3013D Dębowa Góra – Ligota Wielka – Ratajno – Oleszna; 3014D Jaźwina – Uliczno – Słupice 

– Młynica; 3020D DK8 – Sokolniki – Piotrówek; 3022D Łagiewniki – Sienice; 3023D Ligota Wielka – 

Przystronie; 3024D DK8 – Sienice; 3030D DK8 – Trzebnik 

• Drogi gminne o długości ok. 400 km w tym: drogi gminne publiczne wg. ustawy o drogach publicznych 

o długości ok. 76.9 km; drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy – utwardzone i gruntowe  

(w tym: ok. 100 km dróg utwardzonych, oraz pozostałe drogi gruntowe, dojazdowe do gruntów rol-

nych i leśnych), którym nie nadano kategorii drogowej. 
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Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się obiekty mostowe i kładki, w ilości 25 szt. 

Zbiorcze zestawienie dróg publicznych gminnych z podziałem na rodzaj nawierzchni: 

a) Drogi grunt - 42 703 mb 

b) Drogi asfalt - 29 346 mb 

c) Drogi bruk - 2 892 mb 

d) Drogi tłuczeń - 1 622 mb 

e) Drogi kostka betonowa - 323 mb 

OGÓŁEM: 76 886 mb 

 

9.2. Kanalizacja, wodociągi 
 

Łączna długość kanalizacji i wodociągów na terenie gminy wynosi 111,30 km, w tym sieci kanalizacyjnej 

19,80 km i sieci wodociągowej 91,50 km. Obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej zajmuje się ZUK Sp. z o.o.  

w Łagiewnikach. 

W ramach działań modernizacyjnych w 2021 wykonano na łączną kwotę 125.040,69zł zadania tj.: 

• Modernizacja sieci wodociągowej o długości około 450 mb w m. Sokolniki, dz. 64, dz. 52/3, dz. 62/2 

obręb Sokolniki.  

• Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dz. Nr 219/25, obręb Łagiewniki i modernizacja sieci 

wodociągowej dz. Nr 219/12 obręb Łagiewniki. 

• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 481/2, dz. 478 (ul. Orla) w m. Łagiewniki  

• Modernizacja sieci wodociągowej ok.166 mb dz. Nr 226/2 i 227/2 w m. Ligota Wielka  

W 2021 roku sprzedano 203 707 m3 wody i odprowadzono 102 688 m3 ścieków. Prowadzone są działania 

zmierzające do pełnej weryfikacji umów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.  

 

9.3. Oświetlenie 
 

W roku 2021 w ramach działań modernizacyjnych na terenie gminy wykonano na łączną kwotę 381.535,62 

zł zadania tj.: 

• Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna zamontowano słupy uliczne 

oświetleniowe wraz z oprawami ledowych na ul. Sportowej w m. Oleszna w ilości  36 szt. 

• Budowa oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych w m. Jaźwina, zamontowano słupy uliczne 

oświetleniowe wraz z oprawami ledowych w ilości 29 słupów i 31 opraw 

W ramach prac projektowych opracowano dokumentacje projektową: 

a) Budowa odcinka napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Łagiewniki, ul. Półwiejska,  

L = ok. 400,0 m, 
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b) Budowa odcinka kablowej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnik, droga krajowa nr 8,  

L = ok. 35,0 m, 

c) Budowa odcinka sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Sokolniki, droga powiatowa nr 3020D, 

L = ok. 890,0 m, 

d) Budowa 2 odcinków napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Oleszna, ul. Kościelna,  

L = ok. 30,0 m i L = ok. 25,0 m, 

e) Budowa odcinka napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebnik, L = ok. 180,0 m, 

f) Budowa odcinka sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Sieniawka, droga wojewódzka nr 384 (skrzy-

żowanie), L = ok. 450,0 m, 

g) Budowa 2 odcinków napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Młynica, L = ok. 230,0 m 

i L = ok. 60,0 m. 

 

9.4. Transport 
 

Transport lokalny od kilku lat organizowany jest przez Urząd Gminy w Łagiewnikach  

i finansowany z budżetu na zasadzie dopłat do jednego kilometra dla przewoźnika wyłonionego w drodze za-

pytania ofertowego. 

Przewoźnik obsługiwał dwie trasy, w godzinach rannych i popołudniowych zgodnie z uzgodnionym 

wcześniej rozkładem jazdy, który był dopasowany do zgłoszonych potrzeb mieszkańców gminy. Za rok 2021 

dopłata do 1 km wynosiła 4,50 zł brutto (nie więcej niż  328,50 zł brutto za dzień roboczy) ogółem dopłata 

wynosiła 82782,00 zł. 

 
10. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Działania dotyczące ochrony środowiska obejmują: gospodarkę odpadami stałymi, utrzymanie czystości 

i porządku na terenie Gminy Łagiewniki, utrzymanie obiektów cmentarnych, rowów melioracyjnych. 

 
10.1. Gospodarka odpadami stałymi 
 

Usługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi świadczy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o  

w Łagiewnikach zgodnie z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych miejscowości. 

Gmina Łagiewniki ma wdrożony system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swoich posesji w urządzenia służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. 

Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Łagiewniki: w 2021 r.  

w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odpady odbierane były  
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z nieruchomości zamieszkałych przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym (2020r.) na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki przez Zakład Usług Komunalnych w 

Łagiewnikach Sp. z o.o. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta na okres od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Odpady komunalne odbierane były w postaci zmieszanej i selektywnej. 

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne z terenu gminy odbierane były z częstotliwością 

dwa razy w miesiącu. Odpady zebrane selektywnie odbierane były raz w miesiącu, w workach z podziałem na 

szkło, papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popiół, biodegradowalne w okresie 

jesiennozimowym odbiór 1 raz w miesiącu, w okresie wiosennoletnim 2 razy w miesiącu.  

Na terenie Gminy Łagiewniki ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również „odpady 

problemowe” tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone  

i biodegradowalne – kuchenne, metale, przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki), baterie  

i akumulatory, opony samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe. Wyżej wymienione odpady 

były odbierane w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, zlokalizowanym  

w Łagiewnikach przy ul. Lipowej. 

Ponadto na terenie gminy przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego 

sprzętu elektrycznego oraz opon. Baterie są zbierane także w szkołach oraz podmiotach sprzedających je. 

 
Liczba mieszkańców 

wg. meldunków 
Liczba mieszkańców ogółem 

w systemie wg. deklaracji 
% 

Zadeklarowano 
segregowanie odpadów 

% 

Gmina 
Łagiewniki 

7238 5984 100 5984 100 

       
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych, a wykazanych 

w deklaracjach wynika z faktu przebywania poza miejscem zameldowania w związku z edukacją lub 

aktywnością zawodową. Dane zawarte w deklaracjach poddawane są weryfikacji. 

W 2021 r. koszty związane z gospodarką odpadową wyniosły 2 144 477,60 zł, natomiast wpływy 

1 936 686,75 zł. W związku z tym została podjęta uchwała nr XLIV/266/21 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 

listopada 2021 r. w sprawie pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty. Dzięki temu została pokryta różnica w kwocie 

208 299,79 zł. 

W 2021 r. objęto systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Łącznie 

objęto opłatą 51 domków letniskowych, które znajdują się na terenie Gminy Łagiewniki.  
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10.2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łagiewniki 
 

Za porządki na terenie gminy, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Gminy Łagiewniki Nr XXIII/150/20 z dnia 28 maja 2020 r. są odpowiedzialni właściciele 

nieruchomości. 

Regulamin zobowiązuje właścicieli do gromadzenia i segregowania odpadów, które są odbierane przez 

uprawniony podmiot do ich zagospodarowania, co zostało opisane w powyższym punkcie „Gospodarka 

odpadami stałymi”. Ponadto zarządcy, instytucje, organizatorzy imprez masowych mają obowiązek 

utrzymywać porządek na nieruchomościach, którymi gospodarują. 

W 2021 r. w ten sposób utrzymywany był porządek na drogach, parkingach, placach zabaw, miejscach 

organizowania imprez, przystankach autobusowych, z których zgromadzone odpady odbierał Zakład Usług 

Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o. o. 

Należy jednak zaznaczyć, że częstotliwość wykonywanych czynności porządkowych szczególnie na 

drogach, ulicach i parkingach pozostających w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Krajowych jest dalece 

niewystarczająca  i wymaga częstych interwencji Urzędu Gminy. Władze gminy podejmują sukcesywnie 

działania zmierzające do kompleksowego utrzymania czystości dróg i chodników gminnych z możliwością 

rozszerzenia działania na drogi wojewódzki i krajowe. 

 

10.3. Utrzymanie terenów zielonych 
 

Gmina Łagiewniki posiada w swoim zasobie 9,8879 ha lasów położonych w miejscowościach: 

• Sieniawka – 2,8179 ha 

• Jaźwina – 4,51 ha 

• Janczowice – 0,38 ha, 

• Młynica – 2,18 ha 

Ponadto w m. Młynica własnością gminy jest określony jako park teren o powierzchni – 0,14 ha, przy czym 

w połączeniu z sąsiednią działką stanowi on praktycznie jeden kompleks leśny. 

W miejscowości Łagiewniki znajdują się dwa kompleksy zieleni: przy ul. Nadrzecznej o pow.  – 0,6356 za-

budowany częściowo: alejkami, ławkami, fontanną, placem zabaw i siłownią plenerową, przy ul Sportowej   

o pow. – 0,9665 ha częściowo zabudowany muszlą koncertową i kamiennymi grillami. Obydwa kompleksy były 

w 2021 r. poddawane stałym zabiegom pielęgnacyjnym i porządkowym. Prowadzono działania zmierzające do 

kompleksowego utrzymywania terenów zielonych będących posiadaniu gminy (koszenie, zagospodarowanie 

skwerów). 
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10.4.  Utrzymanie obiektów cmentarnych 
 

Na terenie gminy w 2021 r. czynnych było 11 obiektów cmentarnych o powierzchni  

8,20 ha, z których 7 obiektów jest własnością Parafii Rzymsko - Katolickich, a 4 są własnością Gminy Łagiewniki  

(cmentarze komunalne). 

Należy nadmienić, że występują także nieczynne cmentarze ewangelickie, osobno 2 obiekty będące 

własnością Gminy Łagiewniki i dwa obiekty w połączeniu z istniejącymi czynnymi cmentarzami. 

Wykaz obiektów cmentarnych: 

• Łagiewniki - komunalny, parafialny, ewangelicki; 

• Sienice – parafialny; 

• Ligota Wielka – komunalny; 

• Ratajno - parafialny; 

• Sieniawka – komunalny; 

• Jaźwina – parafialny, ewangelicki; 

• Słupice – komunalny z częścią ewangelicką; 

• Oleszna parafialny; 

• Radzików – parafialny; 

• Stoszów parafialny z częścią ewangelicką.        

 

10.5. Utrzymanie rowów melioracyjnych  
 

Na terenie gminy znajduje się 158,6 km rowów melioracyjnych oraz 37,1 km rzek i potoków. W 2021 r. 

wykonano: 

• wzmocnienie ścian rowu melioracyjnego w m. Sieniawka wzdłuż posesji nr 46a, 

• wykonanie rowów, przepustów oraz udrożnień przepustów w m. Młynica 

• pogłębienie i odmulenie rowu w m. Ligota Wielka 

• modernizacja wraz z wymianą przyczółku- rów gminny Łagiewniki dz.nr.495/1 

• wzmocnienie ścian rowu melioracyjnego w m. Sieniawka  

• odmulenie i wyczyszczenie rowów melioracyjnych w m. Radzików 

Łączny koszt w/w prac wyniósł 88 058,71 zł.  
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11. POMOC SPOŁECZNA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest jednostką organizacyjną Gminy Łagiewniki, 

która została powołana uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Łagiewnikach nr VIII/32/90 z dnia 15.03.1990 r. 

Działania Ośrodka ukierunkowane są na zapobieganie łagodzenia skutków i przezwyciężanie najbardziej 

dotkliwych zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, chorób, przemocy. Realizuje cele i zadania określone  

w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności 

podejmuje działania zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin oraz w miarę 

możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, a także integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem. 

Zapobiegają również powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc 

społeczną. 

       Kadra GOPS w 2021 r. składała się z 8 osób, tj. kierownik, główna księgowa, 1 starszy pracownik socjalny, 

2 specjalistów pracy socjalnej, 2 samodzielnych referentów, starszy referent oraz asystent rodziny (umowa 

zlecenie). 

 
11.1 Pomoc społeczna 

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne 

fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. 

Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, 

odpłatnie lub za częściową odpłatnością.  

Na realizację świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 330.135,00 zł. Pomocą objęto środowiska w następujących 

formach:  

• zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny i zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego) – 59 rodzin na kwotę 33.710,00 zł  

• zasiłek stały –24 rodziny, na kwotę 127.292,00 zł,  

• zasiłek okresowy dla 26 rodzin, na kwotę 51.968,00 zł, w tym:  

• bezrobocie – 7 rodzin, na kwotę 6.964,00 zł  

• długotrwałej choroby – 9 rodziny, na kwotę 10.336,00 zł  

• niepełnosprawności – 5 rodzin na kwotę 13.536,00 zł  

• inne – 15 rodzin, na kwotę 21.105,00 zł  

 

11.2 Program Rodzina 500+. 

       Zgodnie z ustawą z 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze 

przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, którego główną ideą jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. 
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W 2021 r. w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach po stronie wydatków na 

realizację rządowego programu Rodzina 500+ zaplanowano kwotę 7.346.000,00 zł, a wykonano 7.337.919,15 zł, co 

stanowi 99,89 % planu rocznego.  

Do organu właściwego w 2021 r. wpłynęło łącznie 871 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego. GOPS w Łagiewnikach wydał 34 decyzje administracyjne oraz 803 in-formacje ustalające prawo 

do niniejszych świadczeń oraz żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  

 

Informacja o świadczeniach wychowawczych wypłaconych w 2021 r.  

Liczba rodzin, którym wypłacono ŚW  854  

Liczba dzieci, na które wypłacono ŚW  1.219  

Liczba wypłaconych ŚW  14.625  

 

11.3 Transport na szczepienia SARS-CoV-2 

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2021r. Rozpoczęła się na terenie Gminy 

Łagiewniki realizacja organizacji wsparcia transportu (dowozu) do punktu 27 w Łagiewnikach szczepień prze-

ciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych dla:  

• osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawno-ści w stopniu 

znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami  

• osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samo-

dzielnym dotarciu do punktów szczepień, w przypadku miast poni-żej 10tyś. Osób, gmin miejsko-wiej-

skich oraz wiejskich  

• osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym za-

kresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tyś. 

mieszkańców  

Zadanie na terenie gminy zostało zrealizowane poprzez:  

• uruchomienie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych  

• informację na temat szczepień przeciw SARS-CoV-2 (infolinia)  

• utworzenie stanowiska gminnego koordynatora punktu do spraw szczepień  

• organizacja transportu (kierowca)  

Koszt realizacji zadania wyniósł 4 705,94 zł. 

 

11.4 Program „Czyste Powietrze”. 

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 40wniosków  o wydanie zaświadczenia 

oraz wydano 40 zaświadczeń, w tym 38 zaświadczeń uprawniających do wyższego poziomu dofinansowania. 
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11.5 Świadczenia rodzinne. 

W Gminie Łagiewniki ustawę o świadczeniach rodzinnych i zadania z niej wynikające realizuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. System świadczeń rodzinnych jest systemem finansowanym z budżetu państwa. Zgodnie  

z ustawą do świadczeń rodzinnych zalicza się: 

• 164 wnioski o przyznanie zasiłków  rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, wydano 180 decyzji, 

• 10 wniosków o  świadczenia pielęgnacyjne, wydano 11 decyzji, 

• 3 wnioski o  specjalne zasiłki opiekuńcze, wydano 7 decyzji, 

• 32 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny, wydano 68 decyzji, 

• 47 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, wydano 47 decyzji, 

• 11 wniosków o świadczenia rodzicielskie, wydano 12 decyzji, 

• 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem” . 

 

11.6 Fundusz alimentacyjny. 

Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku 

bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wnioskodawca  może ubiegać się o przyznanie mu tzw. 

Funduszu alimentacyjnego.  

Informacja o złożonych wnioskach i wydanych w 2021 r. decyzjach administracyjnych 

Liczba wniosków FA 30 

Liczba decyzji FA w tym: 38 

-przyznających 30 

-odmownych 0 

-zmieniających 2 

-uchylających 2 

-o nienależnie pobranych świadczeniach 4 

-umarzających postępowanie administracyjne 0 

 

Informacja o wypłaconych świadczeniach w 2021 r 

Liczba rodzin, którym wypłacono FA 23 

Liczba osób uprawnionych,  na które wypłacono FA 39 

Kwota wypłaconych świadczeń FA 186.585,28 zł 

 
 

 

11.7 Stypendia szkolne. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 



ŁAGIEWNIKI RAPORT O STANIE GMINY 

 

 

 

46 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.  

Ustalenie prawa do niniejszej formy pomocy uzależnione jest od kryterium dochodowego, które w 2021 

r. wynosiło 528,00 zł na osobę w rodzinie. Wnioski składa się w terminie od 01 do 15 września danego roku.  

W 2021 roku GOPS w Łagiewnikach wydał 30 decyzji administracyjnych w tym: 13 przyznających,  

14 zmieniających i 3 wstrzymujące prawo do stypendium szkolnego. Łącznie w 2021 r. wypłacono świadczenia 

na kwotę 28.173,52 zł. 

 

11.8  Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obowiązkowym zadaniem gminy, realizowanym przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatek mieszkaniowy ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych  

z utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby o najniższych dochodach. 

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zrealizował wypłatę 86 dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 12.622,69 zł pomagając w ten sposób 9 rodzinom.  

W 2021 roku złożono i rozpatrzono 14 wniosków o dodatek mieszkaniowy. Liczba wydanych decyzji 

przyznających wynosiła 14. 

W 2021 roku wypłacono 86 dodatków mieszkaniowych z tego w zasobie:  

• gminnym - 72, w kwocie – 11.2624,27 zł  

• prywatnym - 14, w kwocie – 1.360,42 zł 

 

11.9 Karta Dużej Rodziny. 

        W 2021 roku złożono 18 wniosków, wydano 54 karty w formie tradycyjnej i 55 kart w formie 

elektronicznej. Na obsługę programu wydano 265,23 zł. 

 

11.10 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

prowadzi kampanie profilaktyczno-edukacyjne oraz informacyjne. Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas celem 

nadrzędnym w podejmowanych przez nas działaniach. W celu rozwiazywania problemów powołany został 

Zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 16 osób.  

W 2020 roku wpłynęły 22 procedury „Niebieskiej Karty”. W związku z ustaniem przemocy w rodzinie 

lub rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań zakończono 15 procedur „Niebieskiej Karty” 

Powołał 14 nowych grup roboczych, które odbyły 42 posiedzenia. Wydatki na obsługę Zespołu wyniosły 

2.464,30 zł.  

W 2021r. objęto 70 osób pomocą w ramach prac grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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11.11 Wspieranie rodziny. 

Rodzinie, w której występuje problem natury opiekuńczo-wychowawczej przydziela się asystenta 

rodziny. W 2021 roku usługami Asystenta Rodziny było objęte 5 rodzin, w tym 7 małoletnich dzieci, łącznie  

15 osób w rodzinie. W ciągu roku zmieniła się liczba środowisk objętych pomocą Asystenta: w jednym 

przypadku zakończono współpracę ze względu na osiągnięte cele. 

 
 

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

12.1. Szkolnictwo podstawowe 
 

Gmina Łagiewniki jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych i jednego przedszkola: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. W 2021 roku szkoła liczyła 22 oddziałów w których 

uczyło się 400 uczniów, oraz  76 dzieci w oddziałach przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej  

w Łagiewnikach oraz w budynku w Jaźwinie. Szkoła prowadzi oddziały sportowe, do których uczęszczało 

łącznie 170 uczniów. Kadrę szkoły stanowiło 46 nauczycieli (45,84 etatów średniorocznie) oraz 16 

pracowników niepedagogicznych (15,48 etatów średniorocznie). 

• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej – do 9 oddziałów uczęszczało 147 uczniów, oraz 15 

dzieci w oddziale przedszkolnym. Kadrę stanowiło 27 nauczycieli (22,5 etatów średniorocznie) oraz 6 

pracowników niepedagogicznych (5,5 etatów średniorocznie). 

• Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. Średniorocznie do przedszkola 

uczęszczało 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadrę stanowiło 12 nauczycieli (9 pełnozatrudnionych i 3 

niepełnozatrudnionych) oraz 11 pracowników niepedagogicznych. 

Szkoły i Przedszkole w ramach swojej działalności oświatowej opiekuńczej i wychowawczej realizowały szereg 

projektów i programów naukowych i profilaktycznych między innymi: „ABC przedszkolaka wsparcie, rozwój 

integracja”, „Program dla szkół”- owoce warzywa i mleko w szkole, Program profilaktyki logopedycznej Lingua, 

Projekt własny przedszkola „W świecie utworów Jana Brzechwy”, Projekt Kubusiowi przyjaciele natury. 

Zarówno szkoły jak i przedszkole prowadzi szeroką ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów zajęcia wolontariatu, 

koła zainteresowań o tematyce tanecznej, fotograficznej, muzycznej, plastycznej oraz z rytmiki. Szkoły 

organizują zajęcia wyrównawczych dla uczniów z przedmiotów które sprawiają trudność między innymi  

z rezerwy budżetowej dot. kryterium „Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu  

i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego" 

Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach otrzymała certyfikat Szkoły Myślenia Krytycznego – poziom 

1, natomiast Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu”  otrzymało certyfikat Europejskiego Święta 

kodowania Codeweek 2021. 
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Uczniowie w 2021 roku uczestniczyli w zajęciach szkolnych w trybie mieszanym w zależności od wytycznych 

Rządu, były to zajęcia zdalne, zajęcia stacjonarne oraz mieszane. Uczniowie w okresie lockdownu 

przygotowywali liczne filmiki z okazji różnych uroczystości szkolnych oraz patriotycznych. Filmiki były 

udostępniane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Uczniowie ze wszystkich placówek 

chętnie uczestniczyli w konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym a nawet 

wojewódzkim.  

 

12.2. Budżet gminy na wydatki w szkołach i przedszkolu 
 

Wydatki w szkołach i przedszkolu: 

Nazwa Szkoły 
Włącznie wydatki za 

2021 w zł. 

Liczba uczniów  

(wg. SIO na 

30.03.2021r.) 

Wydatki na 1 

ucznia w zł. 

(2/3) 

1 2 3 
2/3 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Łagiewni-

kach 

6 141 547,44 476 12902,41 

Szkoła Podstawowa im. Ja-

nusza Korczaka w Olesznej 
2 325 368,71 162 14354,13 

Przedszkole „Na Akacjo-

wym Wzgórzu” w Łagiew-

nikach 

1 728 481,87 150 11523,21 

 

Subwencja oświatowa w 2021 roku wyniosła 6 197 823,00 zł.  Dodatkowo Gmina na prowadzenie szkół  

i przedszkola uzyskała środki zewnętrze z dotacji i programów rządowych na: 

• wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych: 69 830,53 zł.; 

• dofinasowanie zadań z zakresu opieki przedszkolnej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych: 247 337,00 zł.; 

• Wsparcie finansowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie ”Laboratorium Przyszłości” – 

przyznano kwotę 179 700,00 zł. wydatkowana kwota w 2021r. 118 714,10 zł. 

• Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa – 3000,00 zł. 

Środki na zadania oświatowe pozyskiwano również z innych źródeł krajowych i funduszy unijnych: 

• Projekt – Współpraca się opłaca – zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych – 9 800,00 - 

Stowarzyszenie LGD Ślężanie. 

• Projekt – Współpraca się opłaca – zorganizowanie stolików z różnymi grami na boisku szkoły - pozytywnie 

rozpatrzony w 2020r.  – 5 800,00 - Stowarzyszenie LGD Ślężanie. 
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W ramach pozyskanych środków w 2021 roku  doposażono placówki w wyposażenie i  pomoce dydaktyczne 

w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”, doposażono przedszkole „Na Akacjowym wzgórzu” w nowe 

pozycje czytelnicze, a także zorganizowano warsztaty międzypokoleniowe dla uczniów i ich rodzin. 

Przeprowadzono również szereg remontów które poprawiają bezpieczeństwo uczniów oraz estetykę szkół. 

 

13. KULTURA 
 

13.1 Budżet GOKBiS 
 

Plan GOKBiS w Łagiewnikach budżetu na rok 2021 wynosił 1.453.307,35 zł, w tym: budżet Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu wyniósł 1 154.361,37 zł, a Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł  298.945,98 zł  

 

a) BUDŻET GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - 1 154 361,37 zł  

• 1 026 100,00  dotacja podmiotowa 

• 20 000,00  dotacja celowa Gminy Łagiewniki – wakacje 

• 12 500,00  dotacja inwestycyjna Gminy Łagiewniki - rozbudowa GOKBiS 

• 6 500,00  dotacja zewnętrzna LGG 

• 15 000,00  dotacja celowa Gminy Łagiewniki - warsztaty antyalkoholowe 

• 5 000,00  dotacja zewnętrzna Fundacja Orlen 

• 7 080,00  darowizny 

• 62 181,37  dochody własne 

b) BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - 298 945,98 zł 

• 291 000,00 dotacja podmiotowa 

• 7 000,00  dotacja celowa Biblioteki Narodowej - zakup nowości wydawniczych 

• 945,98  dochody własne 

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu tworzy suma dotacji Organizatora oraz innych 

przychodów, którymi są wpływy: 

• ze sprzedaży usług: wynajmu sal i świetlic wiejskich, wypożyczania sprzętu, wynajmu powierzchni 

reklamowej, wynajmu hali sportowej, sprzedaży biletów, 

• z darowizn pieniężnych: lokalnych firm oraz osób prywatnych (fizycznych), 

• z dotacji zewnętrznych, w tym celowych. 

 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach prowadził działalność podstawową w oparciu  

o roczny plan działalności złożony do Organizatora. 
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Program merytoryczny GOKBiS zawierał aktywności podejmowane samodzielnie przez GOKBiS, jak również we 

współpracy z Radami Sołeckimi, organizacjami pozarządowymi głównie Kołami Gospodyń Wiejskich, parafiami, 

Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi oraz grupami inicjatywnymi z terenu Gminy Łagiewniki. Dobór wydarzeń 

został oparty na ocenie zainteresowania mieszkańców, analizy składowych propozycji i sugestii  zmian oraz 

propozycji nowych aktywności. Jednak sytuacja, która powstała w wyniku pandemii wirusem Covid-19  

wymagała od nas  nowych form pracy.  W związku z tym cały poprzedni rok był uzależniony od sytuacji 

pandemicznej. Zaprosiliśmy naszych użytkowników do włączenia się w działania, konkursy, warsztaty i nawet 

imprezy online. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano prawie wszystkie wydarzenia wskazane w Planie działania na rok 

2021, ale część została osiągnięta online, przy czym kluczowe dla GOKBiS było zrealizowanie:  

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja) online 

• Kolędowanie  online 

• Ferie zimowe (półkolonie, wycieczki i warsztaty) 

• TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH Rozgrywki gminne 

• Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

• Turniej  WARCABOWY 

• Dzień Kobiet „MUZYKA JEST KOBIETĄ” 

• MARATON TANECZNY FITNES (matron charytatywny dla Jakuba) 

• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ( GMINNE DYKTANDO online) 

• Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych' (włączenie się do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych) 

• DZIEŃ SOŁTYSA (z występem lokalnej artystki Judyty Cenkier, grającej na trąbce) 

• Dzień Kresowiaka (msza i złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz relacja online ze wspomnień wydarzeń 

związanych z Dniem Kresowiaka) 

• Konkurs: Etnograficzny konkurs „Tradycyjna pisanka wielkanocna”(online) 

• WARSZTATY WIELKANOCNE KRASZANKI”(online) 

• Gminny Konkurs Pięknego Czytania (dla seniorów) 

• Rok 2021 – był Rokiem Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz 

Rokiem Konstytucji 3 Maja ( tym wydarzeniom towarzyszyły wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy) 

• TYDZIEŃ BIBLIOTEK (konkursy, spotkanie autorskie z Alicją Masłowską-Burnos, oraz zdjęcia w specjalnie 

przygotowanej fotobudce) 

•  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (V. Ogólnopolskie Czytanie ,,Jeżycjady”, czytał min. Pan Wójt, 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy w bibliotece ) 

• „Festiwal dźwięków i kolorów” - Gminny Dzień Dziecka w Olesznie i w Łagiewnikach 
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• Wakacje: zajęcia, wycieczki, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży (wszystko w reżimie sanitarnym 

zatwierdzonym przez Sanepid)  

• XVI Konkurs na bukiet z domowego ogródka 

• Festiwal Bachowski 

• Dożynki Gminne  

• Narodowe Czytanie  w Łagiewnikach G. Zapolskiej ,, Moralność Pani Dulskiej". 

• IV Gminny Dzień Seniora – Z tej okazji na scenie gościliśmy zespół TRADICION CUBANA 

• Turniej Sołectw w Radzikowie 

• Akcja EKO SPRZTANIE (współorganizacja) 

• WARSZTATY MUZYCZNE z emisji głosu 

• X RAJD ROWEROWY -  ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ na trasie z Łagiewnik do Przystronia i Ligoty Wielkiej; 

• Noc Świętojańska nad stawem Trzcinowym - wydarzeniu towarzyszyła ostatnia z serii konsultacji  

w ramach realizacji projektu pod nazwą "Nasza Przestrzeń. Konsultacje dokumentów planistycznych na 

wsi i w małych miastach", podczas którego zaprezentowano rezultaty konsultacji: wyniki prac 

mieszkańców i diagnozy potrzeb mieszkańców gminy Łagiewniki.  

• V. Gminna Gra Terenowa 

• CAŁA POSKA BIEGA (impreza sportowa na boisku gminnym 10 września) 

• Turniej Break Dance „Breaking Day” 

• Kartoflisko w Stoszowie; 

• 10 listopada Koncert słowno-muzyczny Marka Piekarczyka z zespołem z okazji obchodów odzyskania 

niepodległości  

• 11 Listopada-odzyskania niepodległości msza i złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu lokalnych artystów 

• „Objazdowy” Mikołaj” (wizyta Mikołaja we współpracy z sołectwami) 

• III Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy (we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich) 

• Zaprezentowano kilkanaście seansów w ramach Kina ISKRA 

Dodatkowo zrealizowano szereg działań o charakterze sportowym. 

 

13.2 Działalność kulturalna 
 

W roku 2021 jednostka zatrudniała 15 osób, w tym 12 pracowników zaangażowanych merytorycznie w 

działania oraz 3 osoby sprawujące funkcje pomocnicze.  

Podstawowymi stanowiskami merytorycznym są: 

• Animator/ka kultury 

• Bibliotekarz/ka 

• Instruktor/ka (muzyki/sportu).  
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Z trenerami (szachy, joga, brek dance, rysownik) zawierane są okresowe umowy cywilnoprawne. 

W porównaniu z rokiem 2020 zatrudnienie ogółem zostało zwiększone. Zwiększenie  etatu wynika  

z potrzeby wynikającej z projektu polsko-czeskiego. 

 

13.3 Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie 
 

Struktura Gminnej Biblioteki Publicznej 

Gminna Biblioteka Publiczna działalność czytelniczo-rozwojową realizuje czterech lokalizacjach: Bibliotece 

głównej w Łagiewnikach oraz trzech filiach zlokalizowanych w: 

• Jaźwinie 

• Olesznej 

• Sieniawce. 

W GBP w Łagiewnikach zatrudnione były 2 osoby na stanowisku kustosz/animator kultury  

i bibliotekarz/animator kultury, w filiach natomiast na stanowiskach bibliotekarzy zatrudnione są 2 osoby  

w wymiarze ¾ etatu każda. W ramach ich zatrudnienia część etatu (ok. ¼) związana jest z realizacją zadań 

bibliotecznych. Zadania związane z promocją i upowszechnianiem czytelnictwa oraz prowadzeniem 

bibliotek/filii były łączone ze stanowiskiem animatora kultury (ok. 1/2 etatu).  

Organizacja pracy 

W bibliotece głównej oraz filiach system wypożyczeń oparty jest na systemie ALEPH, który wdrożony 

został w ramach projektu unijnego. Od 2021 wprowadziliśmy w bibliotece głównej  darmową wypożyczalnia 

Academica, zastępuje ona tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów 

cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 3700 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do 

ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa 

autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne  

z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom 

dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie 

kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na 

przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Ta 

ogromna baza wiedzy jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej i dydaktycznej. 

Łącznie w roku 2021 kwota przeznaczona na zakup nowości to 23 734,00 pln, co pozwoliło na zakup  

766 pozycji wydawniczych, w tym książek, multimediów  czasopism. Poza gromadzeniem zbiorów  

w wersjach tradycyjnych, GBP w Łagiewnikach w roku 2021 wzbogacała księgozbiór audiobookami (69 tytuły), 

które wśród czytelników znajdują swoją rozszerzającą się grupę odbiorców. Część zbiorów stanowią dary, które 

przekazywane są przez mieszkańców oraz instytucje, wspierające działalność bibliotek poprzez przekazywanie 

własnych publikacji.  
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Struktura czytelników wg wieku w 2021 r. 

Miejscowość/ 
wiek czytelników 

do 
lat 
5 

6-12 13-
15 

16-
19 

20-
24 

25-
44 

45-
60 

Powyżej 
60 lat 

ogółem 
 

Łagiewniki 117 68 9 4 11 110 69 51 439 

Oleszna 41 25 1 1 2 28 13 9 120 

Jaźwina 15 12 2 2 1 24 17 11 84 

Sieniawka 5 3 1 0 1 9 19 11 49 

Ogółem 178 108 13 7 15 171 118 82 692 czytelnicy 
aktywnie 
wypożyczający 

 
Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w 2021 r. 

Miejscowość Liczba 
woluminów 
 na 
31.12.2020 

Liczba 
zakupionych 
woluminów 
w 2021 r 

Liczba darów 
przekazanych 
 w 2021 r 

Liczba 
ubytków 
w 2021 

Liczba 
woluminów na 
31.12.2021 

Łagiewniki 10513 325 9 115 10732 

Oleszna 5971 158 8 33 6104 

Jaźwina 4902 130 26 0 5058 

Sieniawka 2641 153 50 219 2625 

Razem 24027 766 93 367 24519 

 
Struktura czytelników według zajęcia w 2021 r. 

Miejscowość Osoby uczące się Osoby pracujące pozostali 

Łagiewniki 119 134 186 

Oleszna 55 28 37 

Jaźwina 32 29 23 

Sieniawka 11 15 23 

Razem 217 206 269 
 
 

Wydarzenia czytelnicze (wybrane działania) 

1. Dzień Bezpiecznego Internetu- Zajęcia Biblioteczne  

2. Światowy Dzień Zdrowia – Moje Miejsce na Ziemi 

3. Spotkanie autorskie z Alicją Masłowską-Burnos  

4. Tydzień  Bibliotek - Fotobudka 

5. Projekt Sieć na kulturę 

6. Wystawa z okazji 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema 

7.Narodowe Czytanie 

8. „Odjazdowy Bibliotekarz"  

9. Konkurs „List do biblioteki - biblioteka Twoimi oczami” 

10. Spotkanie Autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską 

11. Zajęcia  czytelniczo-muzyczne 

12. Zajęcia z kodowania i programowania 
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13.4 Działalność muzyczna, chóry 
 
Działania, w ramach których realizowano cele związane z uwrażliwieniem na muzykę, to: 

▪ Chór „Canzona” z Olesznej, dyrygentka 

▪ Chór „Legato” z Sienic, dyrygentka 

▪ Schola dziecięca i młodzieżowa/zespoły wokalne (3 grupy) 

▪ Sekcja akordeonowa 

▪ Sekcja pianino 

▪ Rytmika dla najmłodszych. 

W ramach prowadzonej działalności muzycznej Dyrygentka wraz z prowadzonymi Chórami/Sekcjami 

zrealizowała w 2021 roku była bardzo ograniczona przez panującą sytuację pandemiczną. Wybrane występy  

muzyczne wydarzeń gminnych i nie tylko, m.in.:  

• Koncert Kolęd w kościele w Olesznej  

• Koncert Kolęd w kościele w Radzikowie 

• Koncert Kolęd w Kościele w Jordanowie Śląskim 

• Msza w intencji Kresowian - koncert pieśni kresowych w wykonaniu chóru "Canzona" 

• Dzień Kobiet „Muzyka jest kobietą” 

• Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w ramach Mszy św. w Olesznej, odbył się koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu chóru „Canzona” 

• Koncert pieśni ludowych podczas NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 

• Warsztaty muzyczne dla dzieci podczas półkolonii  

• Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  

• Oprawa mszy podczas DOŻYNEK GMINNYCH  

• Warsztaty muzyczne dla dzieci podczas półkolonii w Słupicach 

• Koncert z okazji obchodów Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

• Warsztaty emisji głosu w Łagiewnikach 

 

13.5 Działalność plastyczna 
 

W Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach prowadzona była działalność w za-

kresie sztuki plastycznej oraz kurs malarstwa i rysunku. Cykliczne zajęcia artystyczno-plastyczne pn. „Rysow-

nik” realizowane są podczas cotygodniowych spotkań. 
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13.6 Świetlice wiejskie 
 

Struktura świetlic wiejskich 

W ramach GOKBiS funkcjonowało, na zakończenie roku sprawozdawczego, 11 świetlic wiejskich, w których 

prowadzone są zajęcia przez animatorki kultury. Lokalizacja placówek to następujące miejscowości: 

▪ Jaźwina 

▪ Ligota Wielka (w okresie  ferii i letnim) 

▪ Łagiewniki 

▪ Oleszna 

▪ Przystronie 

▪ Sieniawka 

▪ Słupice 

▪ Sokolniki 

▪ Młynica (w okresie  ferii i letnim) 

▪ Stoszów (w okresie  ferii i letnim) 

▪ Sienice (w okresie  ferii i letnim) 

W roku 2021 w wyniku małego zainteresowania zmniejszono liczbę dni otwarcia świetlicy  

w Sienicach jest czynna w okresie  ferii i letnim. Zwiększona została liczba dni otwarcia świetlicy  

w Słupicach  czterech dni w tygodniu oraz Młynicy, która jest czynna w okresie ferii i wakacji. 

 

Organizacja pracy 

Świetlice wiejskie funkcjonują w oparciu o pracę zatrudnionych w GOKBiS animatorów kultury.  

 Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych na tym stanowisku były trzy osoby. Świetlice połączone z filiami 

bibliotek obsługiwane są przez cztery bibliotekarki – animatorki w liczbie 4 osób.  

 

Wydarzenie edukacyjno-kulturalne realizowane w świetlicach, które pojawiły się po raz pierwszy  w ofercie 

GOKBiS (wybrane działania) : 

Ogólnopolskie Czytanie ,,Jeżycjady”  

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach odbyło się  czytanie "Jeżycjady" 

Małgorzaty Musierowicz. Inicjatorem akcji jest wydawnictwo Akapit Press. Akcja cieszyła się dużą popularno-

ścią wzięło w niej udział bardzo dużo osób, czytał min. Pan Wójt, Pani Przewodnicząca Rady Gminy. 

Wystawa „Pozostały tylko wspomnienia” 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu przygotował wystawę prac, zdjęć i zbiorów Marii Markowskiej, 

które można oglądać codziennie w sali głównej. 

Turniej Break Dance „Breaking Day"  
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Po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w sobotnie popołudnie,  

18 września, zawitali do nas najlepsi tancerze break dance. Impreza rozpoczęła się nauką tańca break dance 

dla wszystkich chętnych, a następnie prowadzone były rywalizacje w kilku kategoriach konkursowych.  

Projekt „Kultura wzbogaca” 

 Pierwsze działanie "Wymiana kulturalna" w ramach projektu, który jest współfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-

A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. 

Projekt pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”. 

Udział w akcji Szlachetna Paczka 

Konkurs w formie on-line: konkurs  Walentynkowy plastyczno-artystyczny na kolorową walentynkę dla dzieci; 

z okazji Dnia Kobiet odbyły się dwa konkursy pt.  „Kobieta, dziewczyna, panna, białogłowa, dama, niewiasta, 

baba” w powiedzeniach lub przysłowiach o kobietach oraz „Zgadnij co to za postać kobieca".  

Konkurs który odbył się  w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena i  Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci. Z tej okazji  dzieci, młodzież i dorosłych zostali zaproszeni  do wspólnej zabawy, pokazując jak spędzają 

czas wolny z książką zamieszczając swoje zdjęcia w komentarzu. 

Konkurs stacjonarny-literacki i plastyczny dla  dzieci  i młodzieży w obszarze - Animacja działań lokalnych - 

zajęcia z dziećmi w ramach projektu ”Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na 

wsi i w małych miastach”. 

 

13.7 Fundusze zewnętrzne, projekty w GOKBiS 
 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych umożliwia rozwój GOKBiS oraz realizację zaplanowanych działań 

skierowanych do mieszkańców Gminy. W okresie sprawozdawczym podjęto aktywności związane  

ze składaniem konkursowych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o wsparcie finansowe bezpośrednie 

(darowizny) w sumie 17 wniosków. 

 

Przygotowywanie projektów o dofinansowanie działań statutowych 

W sprawozdawczym okresie złożono następujące wnioski: 

1. 4 Runda Programu Rozwoju Bibliotek – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

2. Projekt edukacyjny ,,DigitalKids - plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych" - Goethe-Institut 

3. Konwersja cyfrowa domów kultury projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

4. M Potęga- Świat Pełen Matematyki 

5. Kluby Wiedzy w Bibliotekach 

6. Eko Lato – Dolnośląskie Małe Granty 

7. Orlen  Moje Miejsce na Ziemi 
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8. Wniosek do Santander Bank Polska- pt. Lawendowy zakątek”- wniosek na pozyskanie funduszu dla 

stworzenia mini parku przy świetlicy w Słupicach 

9. Wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach działań promujących odnowę wsi 

dolnośląskiej. 

 

W sprawozdawczym okresie zrealizowano następujące projekty: 

1. Projekt „Wspólna Kultura Wzbogaca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska - Polska 2014-2020 

2. Projekt „Mała książka – wielki człowiek”  -  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Projekt Moje Miejsce Na Ziemi "Taki bieg jaki wiek" - Projekt finansowany  z Fundacji ORLEN. 

Dofinansowanie: 5 000,00 zł 

3. Projekt „Sieć na kulturę” w podregionie wałbrzyskim współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Dofinansowanie: 30 000,00 zł (sprzęt, 

trenerzy szkoleń, dostęp do platformy)  

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 1 - Projekt finansowany przez: 

Biblioteka Narodowa Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych.  Kierunek interwencji 1.1. 

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU 

CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2022 w Warszawie 

Dofinansowanie: 7 000,00 zł 

4. Projekt HISTORYCZNE EKO WAKACJE - Projekt finansowany przez: wsparcie z funduszy unijnych – 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem  Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Ślężanie”.  

Dofinansowanie: Całkowity koszt zadania 8400 zł, z czego 6500 zł to kwota wsparcia, 1900 zł - środki 

własne  

5. Projekt EKO LATO - Dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, za pośrednictwem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskie 

Małe Granty. 

Dofinansowanie: 5000 zł, środki własne- 0,00 zł. 

6. Srebrno-złota jesień Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Operacyjnego NOWEFIO, z pośrednictwem 

Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. 

Dofinansowanie: 8000 zł, środki własne - 0,00 zł 
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14. SPORT 
 

14.1 Działalność sportowa w GOKBiS 

Poniżej szczegółowo podane działania sportowe na podstawie sprawozdanie za okres od 01.01.2021r.  

do  31.12.2021r. przygotowanego przez Macieja Ciećwierz - animatora sportu. 

 

Przeprowadzone zajęcia 

Lp. dyscyplina miejscowość Grupa  Liczba tre-
ningów 

Liczba osób uczęsz-
czających na zaję-
cia 

1. Piłka nożna Łagiewniki Skrzat 55 22 

2. Piłka nożna  Łagiewniki Młodzik 74 21 

3. Piłka nożna Łagiewniki Trampkarz (2008) 87 16 

5. Piłka nożna Łagiewniki Trampkarz (2007) 78 18 

   RAZEM: 294 77 

 
Forma treningów w roku 2021 dostosowana była do obowiązujących przepisów prawnych związanych z 

pandemią.  

Imprezy zorganizowane na ORLIKU/HALI 
 

Lp. Data Nazwa imprezy Liczba 
uczestników 

Udział osób trzecich /kogo? 
Rodzaj wsparcia/Kwota 

dotacji 

1.  30.01.2021r. Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

100 Ryszard Gacek 

2. 16.01.2021r. Halowy mecz towarzyski z Lechią 
Dzierżoniów 2007 

30  

3. 22.01.2021r. Mecz towarzyskie z Orłem Ząbkowice 20  

4. 17.02.2021r. Mecz towarzyski(piłka nożna) Łagiewniki- 
Kobierzyce 

25 Akademia Piłkarska „Orlik” 
Łagiewniki 

5. 18.01.2021r. Mecz towarzyski Łagiewniki- Świebodzice 20  

6. 20.02.2021r. Mecz towarzyski Łagiewniki- Lechia 
Dzierżoniów 

20  

7. 24.02.2021r. Mecz towarzyski Łagiewniki- Nysa 
Kłodzko 

20  

8. 27.02 Mecz towarzyski Łagiewniki- Kamieniec 
Ząbkowicki 

20  

9. 02.03.2021r. Mecz towarzyski Łagiewniki- Dobrocin 
2012 

21  

10.  Mecz towarzyski Łagiewniki- Dobrocin 
2007 

30  

11. Marzec- 4 turnieje ligowe dla kategorii żak 80 LKS „Zieloni” Łagiewniki 
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Lp. Data Nazwa imprezy Liczba 
uczestników 

Udział osób trzecich /kogo? 
Rodzaj wsparcia/Kwota 

dotacji 

kwiecień 2021 

12. Marzec- 
kwiecień 2021 

4 turnieje ligowe dla kategorii orlik 80 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

13. Marzec- 
kwiecień 2021 

14 meczów ligi okręgowej młodzika 40 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

14. Marzec- 
kwiecień 2021 

7 meczów ligi trampkarza 25 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

15. Wrzesień- 
listopad 2021 

4 turnieje ligowe dla kategorii żak 80 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

16. Wrzesień- 
listopad 2021 

4 turnieje ligowe dla kategorii orlik 80 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

17. Wrzesień- 
listopad 2021 

14 meczów ligi okręgowej młodzika 40 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

18. Wrzesień- 
listopad 2021 

7 meczów ligi trampkarza 25 LKS „Zieloni” Łagiewniki 

19. Październik- 
listopad 

60 orlików na następne stulecie 
Niepodległości- Śladami Żołnierzy 
Niezłomnych. Organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci i ich rodzin 

160 Fundacja Orły Sportu 

 
 
Udział w imprezach, turniejach 
 

Lp. Data Nazwa imprezy Liczba 
uczestników 

Miejsce 

1. 31.01.2021r. Turniej o Puchar Prezesa Orła Ząbkowice 
2007 

30 Ząbkowice 

2. 14.02.2021r. Turniej o Puchar Prezesa Orła Ząbkowice 12 Ząbkowice 

3. 05.08.2021r. Memoriał Oskara Plinty 20 Dzierżoniów 

 
Obozy sportowe 

Lp. Data Nazwa imprezy Liczba 
uczestników 

Miejsce 

1. 17.03.2021r. Estima Cup 2021- turniej, obóz 3 dniowy 25 Nowa Ruda 

2. 02.06.2021r. Bałtyk Cup 2021- obóz sportowy 6 dni 48 Rewal 

3. 07.08.2021r. Tatry Cup 2021- obóz sportowy 14 dni 18 Zakopane 

4. 23.10.20211r. Licheń Cup 2021(2012r.) 25 Licheń Stary 

5. 19.11.2021r. Licheń Cup 2021(2007r.) 20  Licheń Stary 

12. 05.08.2021r. Memoriał Oskara Plinty 20 Dzierżoniów 
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Udział w projektach, projekty własne dofinansowane 
 

Lp. Data Nazwa imprezy Liczba 
uczestników 

Kwota dotacji 

1.  Lokalny animator sportu - 8 000,00 

2..  Sport to zdrowie- upowszechnianie aktywności 
fizycznej na terenie Gminy Łagiewniki 

- 14 000,00 

3.  Program „Kluby” - 10 000,00 

4.  Organizacja obozu sportowego w Zakopanem - 5 000,00 

5.  60 orlików na następne stulecie Niepodległości- 
Śladami Żołnierzy Niezłomnych 

- 3 000,00 

6.  Damian Jakimiec- zakup strojów sportowych dla 
grupy młodzik 

- 3 000,00 

7.  Kamil Januszkiewicz- zakup sprzętu treningowego - 3 000,00 

8.  Bałtyk Cup 2021  10 000,00 

 
W  roku 2021 orlik był udostępniany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowano dokumentację 

niezbędna do udostępniania kompleksu boisk poszczególnym grupom, w sytuacji zaostrzania lub luzowania 

obostrzeń przepisy były modyfikowane. Po każdych zajęciach dezynfekowano wymagane przepisami 

urządzenia. Z obiektu korzystano zarówno z boiska wielofunkcyjnego jak i trawiastego. Należy podkreślić 

bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy. Obiekt był wykorzystany w 100%. Korzystały z niego grupy 

amatorskie, kluby, akademię oraz indywidualnie.  Osobą koordynującą i realizującą działania w ramach tych 

celów jest Maciej Ciećwierz, który podejmuje się roli animatora sportu i trenera. 

 

14.2 Działalność sportowa dotowana przez Gminę 
 

Gmina dotuje lokalne kluby sportowe na upowszechnianie sportu. Dotacje przyznano na podstawie 

otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego na 2021 rok. Do konkursu przystąpiło 9 ofert 

klubów sportowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania z w łącznej kwocie 113.000,00 zł tj.: 

3) Klub Sportowy Zieloni Łagiewniki – 24 000,00 zł, 

4) Klub Sportowy Delta Słupice – 16 800,00 zł, 

5) Klub Sportowy Czarni Sieniawka – 16 800,00 zł, 

6) Akademia Piłkarska Orlik – 14 000,00 zł, 

7) Gminny Szkolny Związek Sportowy w Łagiewnikach – 7 500,00 zł, 

8) Klub Sportowy Sparta Oleszna – 9 300,00 zł, 

9) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nefryt Oleszna – 6 000,00 zł, 

10) Klub Sportowy Płomień Sokolniki – 9 300,00 zł, 

11) Uczniowski Klub Sportowy Piast Jaźwina – 9 300,00 zł. 
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15. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY 

 

15.1 Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Łagiewniki 

Na koniec 2021 r. na terenie Gminy Łagiewniki zarejestrowanych było 5 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych a mianowicie; 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach która posiada 3 samochody: ciężki pożarniczy, średni 

ratowniczo-gaśniczy, oraz pozyskany w 2021 r. z KP PSP w Dzierżoniowie terenowy Nissan wraz  

z pontonem ratowniczym, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Sienicach która posiada 2 samochody: 1 samochód pożarniczy ciężki i 1 lekki 

do ratownictwa technicznego, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie posiadająca 2 samochody pożarnicze średnie. 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznej, która ma wyposażeniu 1 samochód pożarniczy średni. 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Wielkiej będąca w posiadaniu 3 samochodów: średniego 

pożarniczego, lekkiego VW Transportera uzyskanego w 2021 r. oraz lekki Żuk, w grudniu 2021 r. pozyskano 

średni pojazd ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego, a jego odbiór nastąpił w styczniu bieżącego roku. 

OSP Łagiewniki, Sienice i Jaźwina włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie  

w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy jest 113 członków, w tym mogących brać udział 

w działaniach ratowniczo-gaśniczych 77 druhów. Na terenie Gminy jest 5 remiz będących własnością Gminy 

Łagiewniki, a które są użyczone jednostkom OSP na prowadzenie działalności statutowej. 

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łagiewniki w działaniach ratowniczo – gaśniczych 

w roku 2021 r. przedstawia się następująco: 

- OSP Łagiewniki – 43,  

- OSP Sienice – 20, 

- OSP Jaźwina – 34, 

- OSP Ligota Wielka – 20, 

- OSP Oleszna –10, 

Wszystkie jednostki OSP posiadały łączność radiową z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Dzierżoniowie mając do dyspozycji radiostacje stacjonarne, samochodowe i radiotelefony przenośne, co 

usprawnia komunikowanie się pomiędzy strażakami, jednostkami i Powiatowym Stanowiskiem Kierowania  

w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie. 

Jednostki OSP Łagiewniki, Sienice i Jaźwina włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego.  
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15.2 Finansowanie OSP  

W 2021 roku nastąpiła zmiana formy finansowania jednostek OSP, z formy budżetowej na dotacyjną. Każda 

jednostka OSP zawarła umowę z Gminą Łagiewniki i otrzymała środki finansowe na bieżące funkcjonowanie. 

Nowa forma finansowania znacznie usprawniła nasze działania. Kwota dotacji przekazana przez gminę w 2021 

r. na funkcjonowanie jednostek OSP to 175 940,00 zł. Oprócz tego Gmina Łagiewniki  

z własnego budżetu wydatkowała kwotę 25 450,33 zł min. na: 

1. Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,  

2. Opłaty za energię elektryczną w remizach OSP, opłaty za badania lekarskie i psychologiczne oraz 

ubezpieczenia strażaków. 

W ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu dla OSP przeznaczono kwotę w wysokości 10 270,50 zł. 

Suma wydatków poniesionych przez gminę na funkcjonowanie jednostek OSP to kwota 211 660,83 zł. 

15.3 Zarządzanie kryzysowe 

Rok 2021 w Gminie Łagiewniki wiązał się przede wszystkim z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2. Gmina Łagiewniki podjęła szereg działań mających na celu ochronę mieszkańców gminy przed 

rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej ww. wirusem. W lipcu i październiku 2021 roku Gmina Łagiewniki 

zorganizowała dwa mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19. Z możliwości zaszczepienia się skorzystało  

w sumie 129 osób. W październiku 2021 roku Wójt Gminy Łagiewniki  ogłosił w Szkołach Podstawowych  

w Łagiewnikach i Olesznej, konkurs plastyczny pod tytułem „Promocja szczepień przeciwko COVID-19”. Prace 

plastyczne mogły być wykonane w dowolnym stylu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 

uczniów naszych szkół. Jury wyróżniło autorów 11 najlepszych prac, którym wręczono nagrody, a wszystkim 

uczestnikom podziękowano za udział w konkursie. Dzięki prowadzonym przez Gminę Łagiewniki działaniom 

które promowały akcję szczepień i odpowiedzialnej postawie mieszkańców, Gmina Łagiewniki zajęła III miejsce 

w powiecie dzierżoniowskim w konkursie „Rosnąca Odporność” i otrzymała nagrodę w wysokości 250 000 zł. 

Zgodnie z regulaminem organizatora nagrodę przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-

gospodarczych COVID-19. 

30 grudnia z rąk Wojewody Jarosława Obremskiego Zastępca Wójta Jacek Mikus odebrał nagrodę, którą 

Gmina Łagiewniki otrzymała za III miejsce w powiecie dzierżoniowskim w konkursie „Rosnąca Odporność” 

organizowanego ramach Narodowego Programu Szczepień, by zachęcić jak największą liczbę osób do 

zaszczepienia się przeciw COVID-19.  

W związku z kilkudniowymi intensywnymi opadami deszczu na terenie Gminy Łagiewniki w maju i lipcu 

2021 doszło do kilku lokalnych podtopień, największe wystąpiły w miejscowości Łagiewniki, Jaźwina, Oleszna, 

Ligota Wielka. Do zabezpieczenia oraz zwalczania skutków podtopień zostały zadysponowane siły i środki 
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Urzędu Gminy, Zakładu Usług Komunalnych SP. Z O.O. oraz jednostki OSP z terenu Gminy Łagiewniki. 

 

15.4 Działalność Posterunku Policji w Łagiewnikach 

Posterunek Policji w Łagiewnikach funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych KPP  

w Dzierżoniowie i podlega Komendantowi Powiatowemu  Policji w Dzierżoniowie. PP w Łagiewnikach posiada  

5 etatów policyjnych. Kierownikiem posterunku jest asp. szt. Adam Antoszczak w ramach struktur służbę pełni 

2 dzielnicowych, jeden policjant zespołu ds. prewencji oraz jeden policjant ds. kryminalnych.  Funkcjonariusze 

na wyposażeniu posiadają 1 radiowóz oraz wyposażenie osobiste. W chwili obecnej w posterunku nie ma 

wakatów. Rejon działania obejmuje Gminę Łagiewniki. 

W 2021 roku odnotowano na terenie gminy Łagiewniki 55 przestępstw 

a) Przestępstwa przeciwko mieniu: 27 

• kradzieże z włamaniem – 6 

• kradzieże – 5 

• zniszczenie mienia – 9 

• oszustwo – 6 

• kradzież pojazdu – 1 

b) Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: 1 

• bójki i pobicia – 0 

• zabójstwo – 1 

c) Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: 4 

• znęcanie nad rodziną – 4 

d) Przestępstwa przeciwko wolności: 1 

• Groźba – 1 

e) Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 2 

f) Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: – 15 

• kierowanie w stanie nietrzeźwości – 9 

• wypadki drogowe – 6 

g) Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości: 1 

• nie stosowanie się do nakazu opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym – 1 

h) Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego: 4 

• naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – 4 
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W roku 2021 funkcjonariusze PP w Łagiewnikach wykonali 490 służb, w ramach których przeprowadzili 

485 interwencji, ujawnili 206 wykroczeń z czego 149 zostało zakończonych ukaraniem sprawców w drodze 

postępowania mandatowego w 55 przypadkach zastosowano środki odziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia, 2 wykroczenia przekazano do rozpatrzenia w ramach czynności wyjaśniających. Główne  kategorie 

wykroczeń to art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie 

alkoholu w miejscach zabronionych), wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, porządkowi i spokojowi 

publicznemu oraz wykroczenia związane z niestosowaniem się do obostrzeń, nakazów i zakazów w zw.  

z COVID-19.  Ponadto wylegitymowali 1379 osób, ujawnili  cztery  osoby poszukiwane przez wymiar 

sprawiedliwości, zatrzymali 6 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. 

Realizując swoje obowiązki służbowe zrealizowali 603 czynności zleconych na rzecz : sądów, prokuratur, 

innych jednostek policji, urzędów i innych instytucji, wykonali 124 czynności procesowe z udziałem świadków, 

pokrzywdzonych, sprawców przestępstw lub wykroczeń. 

Dzielnicowi PP Łagiewniki prowadzili stałą współprace z GOPS pod kątem osób samotnych, rodzin 

patologicznych, prawidłowej opieki nad dziećmi, procedury „Niebieska Karta” oraz osób potrzebujących 

pomocy, ze szkołami w zakresie prewencji kryminalnej i bieżących spraw. 

Systematyczny udział  w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG 

Łagiewniki pozwala na monitorowanie patologii związanych z nadużywaniem alkoholu i zjawisk pokrewnych. 

Prowadzona jest stała współpraca z kuratorami sądowymi.   

W 2021 prowadzone były plany priorytetowe w ramach, których wykonywali czynności zmierzające do 

wyeliminowania lub ograniczenia zjawisk uciążliwych dla lokalnej społeczności. 

Dzielnicowi w codziennej służbie również wykonują zadania wynikające ze zgłoszeń obywateli do KMZB 

(Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa) gdzie obywatele elektronicznie zgłaszają zauważone 

nieprawidłowości w różnych obszarach. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem szczególnym w pracy Policji z uwagi na wystąpienie stanu epidemii Covid-

19 co skutkowało dodatkowymi obowiązkami realizowanymi przez funkcjonariuszy PP w Łagiewnikach 

czynności te w szczytowych okresach w sposób znaczący wpływały na organizację służby oraz obciążenie 

dodatkowymi obowiązkami.  Zaangażowanie policjantów z Łagiewnik pozwoliło w sprawny sposób przejść 

przez szczytowe okresy epidemii bez spadku jakości świadczonych „usług” na rzecz lokalnej społeczności. 

 

 15.5 Monitoring na terenie gminy 

W gminie są monitorowane  3 obiekty tj.: budynek Urzędu Gminy,  Park przy  ul. Nadrzecznej, oraz 

Muszla koncertowa wraz z budynkiem PZGWH i PZW przy „Tamie” w Łagiewnikach. Osobne systemy 

monitorowania posiadają placówki oświatowe oraz budynek GOKBiS. 
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16. OCHRONA ZDROWIA 
 

16.1 Ośrodki Zdrowia 

Na terenie Gminy Łagiewniki funkcjonują placówki świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach sp. z o.o; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna w Jaźwinie oraz filia w Łagiewnikach; 

• M-medica Rehabilitacja Maciej Mikus w Łagiewnikach; 

• MK- Fizjoterapia Marek Kulij w Łagiewnikach;  

• Janudent Przychodnia stomatologiczna w Łagiewnikach; 

• Yes Dent Przychodnia stomatologiczna w Łagiewnikach; 

• Prywatny Gabinet Ortodontyczny w Jaźwinie; 

• Prywatny Gabinet Ortopedyczny w Łagiewnikach. 

Na terenie Gminy Łagiewniki funkcjonują dwie apteki: 

• Apteka Vitrum w Łagiewnikach, 

• Apteka Słoneczna Biedronka w Łagiewnikach, 

 

16.2 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-

działania Narkomanii 

W celu inicjowania działań w zakresie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz substancji 

psychoaktywnych Wójt Gminy Łagiewniki powołał Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii (dalej: Komisja). W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profi-

laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, przedstawiciele następujących instytucji: 

Urząd Gminy, GOPS, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach, Szkoła Podstawowa w Olesznej oraz Komisariat Po-

licji w Łagiewnikach. 

W 2021 r. Komisja odbyła 17 posiedzeń. Głównym tematem spotkań było przeprowadzanie rozmów z 

osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, w których uczestniczyło łącznie 39 osób, w tym 24 osób, 

wobec których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz 15 członków 

rodzin.  

W 2021 r. zostało przyjętych 19 nowych zgłoszeń o przypadku nadużywania przez osobę alkoholu z jed-

noczesnym wystąpieniem przesłanek art. 24 ustawy. Źródła ich pochodzenia obrazuje poniższa tabela. 

Ilość przyjętych wniosków: 

Rodzina Kurator GOPS Policja Szkoła Prokuratura 

12 0 1 6 0 0 
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Z powodu braku przesłanek społecznych, przesłanki nadużywania alkoholu oraz kontaktu z wniosko-

dawcą jak i zgłaszającym, jak również na wniosek osoby zgłaszającej Komisja umorzyła 10 postępowań. 

GKRPAiPN ściśle współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Łagiewniki. Członek Komisji był po-

wołany do prac Grup Roboczych w procedurach „Niebieskiej Karty w 10 rodzinach i w roku 2021 uczestniczył 

w 23 spotkaniach.  

 

16.3 Gminny Punkt Konsultacyjny 

W Gminie działa Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin 

potrzebujących wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Zadanie realizowane jest ze środków 

własnych gminy. 

 

Oferta Punktu obejmuje: 

• działania profilaktyczne tj. zajęcia psychoedukacyjne, spotkania informacyjne, kolportaż materiałów 

dotyczących problemów uzależnień,  

• pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, konsultacje indywidualne, spotkania terapeutyczne, 

wsparcie psychologiczne, interwencje w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu proble-

mów. 

• kierowanie na badania, detoksykację, terapię długoterminową w specjalistycznych placówkach sta-

cjonarnych. 

• konsultacje rodzinne spotkania informacyjno-edukacyjne, poradnictwo i wsparcie psychologiczne 

dla rodziców. 

Punkt konsultacyjny przeznaczony był dla osób: 

• znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

• z problemami rodzinnymi, 

• uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 

• współuzależnionych ( rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym), 

• osób z syndromem DDA,  

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej od 2020 roku funkcjonuje terapeuta uzależnień 

oraz psychoterapeuta. Specjaliści udzielali pomocy o charakterze terapeutycznym osobom uzależnionym, 

współuzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem. Dyżury odbywają się w poniedziałki oraz środy, terapeuci 

są również dostępni pod wskazane numery telefonów. Informacje dotyczące Punktu Konsultacyjnego znajdują 

się na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOPS. 
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Ilość udzielonych porad/konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym, w poszczególnych kategoriach klientów  

w 2021 roku : 

a) osobom z problemem alkoholowym, w tym osoby w stałym kontakcie – 219 

b) dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym w tym współuzależnionym – 126 

c) osoby z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych - 37 

d) liczba godzin przeprowadzonej terapii rodzinnej – 250 

e) liczba godzin konsultacji terapeuty uzależnień – 208   

Oprócz udzielanych konsultacji stacjonarnych były udzielane także konsultacje on-line. 

Z powodzeniem realizowane były następujące działania: 

1. Akademia Piłkarska „Orlik” Łagiewniki zorganizowała obóz sportowy pn. „Wybieram sport” dla dzieci 

z terenu Gminy Łagiewniki. Zadanie polegało na zorganizowaniu obozu sportowego w Rewalu. Ideą 

profilaktyki było przesłanie, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Przez 6 dni dzieci funkcjonowały  

w 100% zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Nie tylko były aktywne fizycznie, ale 

także miały ograniczony dostęp do telefonów komórkowych. Organizowano warsztaty z zakresu 

szkodliwego wpływu na zdrowie środków odurzających, alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Zajęcia 

miały też podnieść wiedzę uczestników w temacie : asertywności, poczucia własnej wartości, 

ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje. W obozie udział wzięło 35 uczestników. 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona zorganizowało wyjazd integracyjny dla uczniów klas I-III ( 52 

osoby)  i klas IV-V ( 36 osób ) , w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej do Parku Dinozaurów JuraPark w  Krasiejowie. Wyjazd 

zorganizowany był dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią (alkoholizm, niewydolność 

wychowawcza). Celem wyjazdu było zmniejszenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 

(zamknięcia szkoły, brak kontaktów z rówieśnikami).   

3. ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Łagiewniki w 2021 roku był organizatorem wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży, w formie obozu harcerskiego, jako profilaktyka i alternatywa wobec używania 

środków psychoaktywnych. Realizacją zadnia było zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, 

w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych oraz 

zarządzanie czasem wolnym. Program profilaktyczny organizowany był w formie zajęć 

psychoedukacyjnych. Uczestnikami wypoczynku było 30 dzieci i młodzieży. W tym czasie mieli okazję 

doświadczyć, że wypoczynek może być alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych. 

Poznali i doświadczyli nowych możliwości zmiany myślenia, skorygowanie negatywnych, czy też 

wyuczonych już zachowań. Do pozytywnych rezultatów zaliczyć należy zmianę środowiska, integracja 

wewnętrzna oraz zewnętrzna między innymi uczestnikami. Uczestnicy spędzili 14 dni w ośrodku nad 

morzem w Pobierowie, uczestnicząc w biwaku socjoterapeutycznym. 
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4. Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w roku 2021 organizował wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży z Gminy Łagiewniki, pod nazwą „WAKACJE 2021”. Głównie były organizowane 

wycieczki edukacyjno- krajoznawcze, warsztaty artystyczne, naukowe, półkolonie. Formy 

realizowanych działań zostały dostosowane do potrzeb uczestników. Głównym celem 

podejmowanych aktywności było zapewnienie grupie docelowej aktywnego wypoczynku poprzez 

gospodarowanie czasu wolnego w sposób wykluczający stosowanie używek oraz tworzenie sytuacji 

rozwoju i aktywności sprzyjających kształtowaniu postaw alternatywnych wobec używania substancji 

psychoaktywnych. W okresie wakacji udział w wymienionych formach wypoczynku wzięło udział  906 

uczestników.  

5. Akademia Piłkarska „Orlik” Łagiewniki zorganizowała obóz sportowy pn. „Wybieram sport” dla dzieci 

z terenu Gminy Łagiewniki. Zadanie polegało na zorganizowaniu obozu sportowego w Zakopanem. 

Ideą profilaktyki było przesłanie, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Podczas obozu dzieciom 

zaprezentowano zasady prozdrowotnego stylu życia, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 

Zdrowia, podejmowały aktywność fizyczną, ale także miały ograniczony dostęp do telefonów 

komórkowych. Organizowano warsztaty z zakresu szkodliwego wpływu na zdrowie środków 

odurzających, alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Zajęcia miały też podnieść wiedzę uczestników  

w temacie : asertywności, poczucia własnej wartości, ponoszenia odpowiedzialności za własne 

decyzje. W obozie udział wzięło 38 uczestników. 

6. Stowarzyszenie „SKLEJKA” zorganizowało wycieczkę do Twierdzy Kłodzkiej dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, w ramach przyjętych programów wychowawczo-

profilaktycznych. Prezentując m.in. alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Uczestnikami 

wycieczki byli uczniowie pochodzący z różnych środowisk rodzinnych, zagrożeni patologią. 

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w tematyce agresji, przemocy, zachowań ryzykownych, 

asertywności oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W wycieczce wzięło udział 40 

uczniów. 

7. Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w roku 2021 organizował warsztaty 

tematyczne dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Gminie Łagiewniki, pod nazwą „ZABAWA BEZ 

ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH  ”. Głównym celem podejmowanych aktywności było 

wskazanie uczestnikom alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez konieczności stosowania 

alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Były to: warsztaty taneczne – TAK DLA TAŃCA NIE DLA 

ALKOHOLU, warsztaty kulinarne – DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA, zajęcia szachowe – UZALEŻNIENI 

OD MYŚLENIA, zajęcia taneczne Break Dance – TANIEC MOIM NARKOTYKIEM. Formy realizowanych 

działań zostały dostosowane do potrzeb uczestników. W okresie wakacji udział w wymienionych 

formach wypoczynku wzięło udział  160 uczestników.  
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8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w 2021r. organizował konkurs przeznaczony dla 

dzieci i młodzieży „Ponad traw(ką) całe niebo”. Celem konkursu było promowanie działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez podnoszenie świadomości dzieci  

i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania środków odurzających, 

a także zapobieganie powielaniu złych wzorców środowiskowych. Konkurs był realizowany w ramach 

działań projektu socjalnego „Milczenie też tworzy przemoc”. 

 

17. PROMOCJA GMINY 

Promocja Urzędu Gminy Łagiewniki zajmuje się przekazywaniem wydarzeń z naszej gminy. Pracownicy 

prowadzą stronę na Facebooku, gdzie zamieszczane są bieżące informacje, zdjęcia i filmy.  Wydawana jest 

Gazeta Gminna w systemie kwartalnym. Gmina zawarła umowę z portalem internetowym DDZ.DOBA.PL, który 

zamieszcza informacje z gminy Łagiewniki.  

Od miesiąca listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Łagiewniki wprowadzono nowy zwyczaj comiesięcznego 

wręczania nowonarodzonym mieszkańcom naszej gminy wyprawek dziecięcych przez Wójta Gminy. 

W ramach promocji Wójt Gminy Łagiewniki podejmował szereg czynności w ramach promocji gminy: 

• obejmował patronatem honorowym turnieje i konkursy odbywające się na terenie gminy organizo-

wane przez nasze jednostki, czy też stowarzyszenia, 

• brał udział w uroczystościach gminnych, podczas których wręczane były gadżety gminne uczestnikom 

uroczystości, 

• udzielał wywiadów do gazety ogólnopolskiej. 

 

Współpraca podczas wydarzeń na terenie gminy: 

1. Na Sesji Rady Gminy Łagiewniki w dniu 25 lutego 2021 r. jedną z uchwał, którą podjęto była uchwała 

nr XXXIII/205/21 Rady Gminy Łagiewniki w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej 

i pieczęci Gminy Łagiewniki. W dniu 10 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu 

w Łagiewnikach odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Łagiewniki. Sesja w całości poświęcona była uroczy-

stemu przekazaniu sztandaru Gminy Łagiewniki. 

2. 21 sierpnia 2021 roku na łagiewnickiej „Muszelce” odbyły się Dożynki Gminy Łagiewniki.”. 

3. W ramach 22. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w sobotę 31 lipca 2021 r. w kościele pw. św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Łagiewnikach odbył się koncert „Śniadanie na Trawie” w Łagiewnikach 

4. 20 lutego 2021 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyły się II 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w judo. Na tatami mieliśmy okazję zobaczyć ponad 270 zawodników  
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i zawodniczek z całego województwa występujących w 5 kategoriach wiekowych i kilkudziesięciu ka-

tegoriach wagowych. 

5. XX Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach odbył się 28 lutego 2021 roku w gminie Łagiewniki odbyły się 

uroczystości upamiętniające Kresowiaków i 81. rocznicę masowej wywózki 

6. 3 maja 2021 r. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej uroczyście obchodzono 230. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

7. IX Bieg Tropem Wilczym odbył się 15 sierpnia 2021 r. w Łagiewnikach. Po raz piąty gmina Łagiewniki 

przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

8. 1 sierpnia uroczyście obchodzono 77. rocznicy Powstania Warszawskiego w Łagiewnikach  

9. Gminne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada uroczysta msza sw. w kościele pw. 

św. Józefa w Łagiewnikach, 

10. W dniu 1 października 2021 r. uroczyście odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego w parku 

przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach  
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Zakupy w ramach  zadań promocyjnych:  

• Wykonanie znaczków PINS z herbem gminy Łagiewniki, znaczków PINS tłoczonych z alpaki i banery 

roll-up 2 szt. z herbem gminy.  

• 3 puchary (I, II, III miejsce) z tabliczkami oraz 12 medali na IX Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy 

Łagiewniki. Radzików, 19.06.2021 r. 

• Zlecono wykonanie sztandaru w technice haftu, który został oficjalnie przekazany na uroczystej sesji 

Rady Gminy Łagiewniki w dniu 10 września 2021 r. 

• Do sztandaru zakupiono indywidualny drzewiec z głowicą, pokrowiec na sztandar, rękawiczki 3 pary, 

podstawę do sztandaru. 

• Dwa razy w 2021 roku w magazynie „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy ukazały się mate-

riały promujące Gminę Łagiewniki. 

• Dla Hufca ZHP im Synów Pułku Łagiewniki zakupiono kurtki typu softshell z logo gminy Łagiewniki, 

promujących gminę Łagiewniki. 

• Wykonano 150 szt. kalendarzy trójdzielnych na 2022 rok. Zakupiono torby papierowe z logo Gminy 

Łagiewniki, oprawy kart. do dokumentów z nadrukiem herbu gminy Łagiewniki, Długopisy z napisami: 

Gmina Łagiewniki i www.lagiewniki.pl  oraz na turnieje o puchar Wójta Statuetki z napisem na tablicz-

kach i herbem Gminy Łagiewniki. 
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18. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawione w raporcie obszary tematyczne stanowią podstawę do głębszej analizy działań, które były 

podejmowane w roku 2021 i stały się podstawą do działań planowanych w latach następnych. Raport ukazuje 

perspektywy rozwoju Gminy Łagiewniki na kolejne lata oraz zagrożenia wynikające z konkretnych działań: 

Perspektywy na rozwój m.in.: 

• dalsze pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na różne zadania, 

• modernizacje i remonty dróg gminnych, 

• modernizacja przestrzeni publicznej, 

Zagrożenia nie związane strikte z działaniami gminy m.in.: 

• budowa spalarni śmieci w Przystroniu, 

• przedłużenie czasu trwania epidemii, 

• nie przestrzeganie zasad gospodarki śmieciowej, 

• ograniczenia środków w nowej perspektywie finansowej 

• rosnące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy. 

Pomimo wielu zagrożeń związanych z trwającą pandemią i negatywnymi skutkami z nią związanymi, 

udało się prowadzić Gminę na ścieżkę rozwoju instytucjonalnego i społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z ramienia Urzędu Gminy koordynatorem prac jest: 

Jacek Mikus Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki 
oraz Edyta Botuszan Referent ds. obsługi Biura Rady. 


