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Wąsosz 20 maja 2020 r. 
OR.065.1.2020 

 
Rada Miejska Wąsosza 

 
Mieszkańcy gminy Wąsosz 

 
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
 W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2019 r. Dokument ten 
stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane 
liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania. 
 Dane z raportu za rok 2018 stanowiły swoiste dane bazowe. Dane za rok 2019 i przygotowany 
raport należałoby porównywać z raportami z lat poprzednich, gdyż to da pełny obraz rozwoju gminy i 
skuteczności działań podejmowanych przez administrację. 
 Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką 
gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się 
największa część pieniędzy publicznych. 
 Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz. 
 Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad 
raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza, bezpośrednio przed sprawą udzielenia 
absolutorium. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 obowiązek udzielenia absolutorium został 
przesunięty na koniec sierpnia 2020 r., jednakże Raport o stanie gminy przygotowany musi być do 
końca maja 2020 r. 
 Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem: 

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne 

zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.  
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego 

rady zgłoszenia.  
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o 

zwiększeniu tej liczby. 
Zapraszam do lektury. 
 

Burmistrz Wąsosza 
 

Paweł Niedźwiedź 
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Wąsosz, 14.05.2020 r. 
 

RAPORT O STANIE GMINY WĄSOSZ 
W ROKU 2019 

 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 
Wąsosza przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Wąsosz w roku 2019. 
 
Realizacja polityk, programów i strategii 
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Program Współpracy gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, 

 Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wąsosz, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020, 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 
2016-2032, 

 Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 – 2024, 

 Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz 

 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-
2023, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
W gminie nie obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy Wąsosz, Lokalny Program Rewitalizacji, 

Program Rozwoju Sportu, Program zaopatrzenia w energię. Postuluje się opracowanie tych 
programów strategicznych w celu określenia potrzeb i możliwości inwestycyjnych. W 2019 r. 
przystąpiono do opracowania strategii rozwoju gminy Wąsosz oraz opracowano Program Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. przewidziano 
następujące cele: 
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 
lokalnych, w tym: 
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju 
więzi lokalnych, 
b) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, 
c) umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję, 
d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych, 
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 
f) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy, 
g) tworzenie warunków do wyrównywania szans niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, 
w każdym aspekcie życia społeczności. 
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych. 
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji 
zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem 
odpowiednich środków na ich realizację. 
4) realizację zadań publicznych określonych w ustawie. 
5) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Gminy oraz tworzenie systemowych 
rozwiązań dla ważnych problemów społecznych. 
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6) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe. 
 W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierano działalność klubu 
sportowego Stowarzyszenie Orla Wąsosz (sport oraz prowadzenie niepublicznego liceum 
mundurowego w Wąsoszu – do 31 sierpnia 2019 r.), klubu sportowego Wiewierzanka Wiewierz  oraz 
klubu sportowego Endorfiny (oba w zakresie sportu). 

W Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wąsosz przewidziano następujące cele: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) odławianie bezdomnych zwierząt, 
3) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt oraz 
usypianie ślepych miotów, 
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
8) możliwość dofinansowania sterylizacji lub kastracji kotów i psów mających właścicieli. 

Cele te zostały osiągnięte poprzez podpisanie umowy z podmiotem świadczącym usługi 
weterynaryjne, podpisanie umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, poprzez 
dofinansowanie sterylizacji kotów i psów wolno żyjących oraz poprzez stałą współpracę w zakresie 
odławiania zwierząt bezdomnych. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 przewidziano następujące cele: 
1. Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańców gminy. 
2. Wspieranie psychospołeczne i prawne rodzin w szczególności przed przemocą w rodzinie. 
3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
4. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków. 
5. Współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
realizujących zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 
6. Zmniejszenie ilości przypadków naruszeń prawa ustanowionego w ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.  
7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej. 

Cele zostały zrealizowane poprzez działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, stały monitoring i współpracę z jednostkami wspomagającymi przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, poprzez organizację programu edukacyjnego w PSP w Wąsoszu. Zapewniono 
również warunki do działania grupy wsparcia. 

W Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 przewidziano do realizacji 
następujące cele: 
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 
2. Aktywne rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych. 
3. Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych. 
4. Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych. 
 Cele zostały zrealizowane poprzez pracę zespołu interdyscyplinarnego, pracę pedagogów 
szkolnych oraz pracę asystentów rodziny zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Zapewniono również nieodpłatne wsparcie psychologa dla potrzebujących mieszkańców gminy. 

W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na 
lata 2016-2032 przewidziano do realizacji następujące cele: 
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 
2. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w 
określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. 
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 Realizacja programu w 2019 r. doprowadziła do likwidacji 120,465 Mg azbestu na terenie 
gminy. 
 W Programie gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 – 2024 przewidziano 
do realizacji następujące cele: 
1. Charakterystykę istniejącej gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsosz, 
2. Zinwentaryzowanie źródeł zanieczyszczeń na terenie gminy, 
3. Analizę możliwych wariantów gospodarki wodno-ściekowej pod względem ekologicznym, 
ekonomicznym i społecznym, 
4. Przygotowanie programu inwestycyjnego określającego optymalny kierunek rozwoju gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Wąsosz. 
 W ramach realizacji programu zakończono prawie w całości kanalizowanie aglomeracji 
Wąsosz. Przystąpiono do opracowania dokumentacji kanalizowania miejscowości Górka Wąsoska. 
 Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz 
przewiduje następujące cele do realizacji: 
1. Wspieranie wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz promowanie ich w środowisku lokalnym. 
2. Organizację pomocy w rozwoju wybitnie zdolnego „młodego człowieka” poprzez poszerzenie jego 
aktywności własnej i tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi. 
3. Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży, a także poczucia 
własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. 
4. Stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie zdolnych. 
5. Zachęcanie dzieci i młodzieży do reprezentowania gminy w konkursach, olimpiadach i zawodach. 
 W ramach programu przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. 
 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-
2023 został uchwalony w 2019 r. Program zakładał inwestowanie w remonty zasobu 
mieszkaniowego, prywatyzowanie wspólnot mieszkaniowych, regulowanie polityki czynszowej, 
kontynuowanie sprzedaży części zasobu. Plan był na bieżąco realizowany przez podległy zakład 
budżetowy w zakresie remontów oraz był realizowany przez Referat Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami Urzędu w zakresie regulowania polityki czynszowej, sprzedaży, prywatyzacji wspólnot. W 
dalszej części Raportu wskazano ilość sprzedanych lokali. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała realizację następujących zadań: 
1. Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz, 
2. Klub dziecięcy dla Wąsosza, 
3. Wąsosz stawia na maluchy. 
 Wszystkie zadania realizowano na bieżąco. 
 
Finanse gminy 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 31 780 955,27 zł oraz wydatki w kwocie 
30 956 646,67 zł.  

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 wpływy wynosiły 35 302 534,79, wskutek pozyskanych dofinansowań, 

 wydatki wynosiły 34 478 226,19, wskutek realizacji poszczególnych dofinansowanych 
inwestycji oraz projektów unijnych. 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku wynosiły 4 857,92 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku wynosiły 4 744,49 zł. 
W gminie Wąsosz zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 Modernizacja drogi Drozdowice Wielkie – etap I – kwota zewnętrznego finansowania: 
205 800,00 zł – 41,83% dofinansowania, 

 Wyposażenie placu zabaw w m. Czeladź Wielka – kwota zewnętrznego finansowania: 
16 995,27 zł – 100% dofinansowania, 

 Konserwacja rowu melioracyjnego w m. Kamień Górowski – kwota zewnętrznego 
finansowania: 8 794,50 zł – 39% dofinansowania, 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz w 2019 r. – kwota 
zewnętrznego finansowania: 57 808,50 zł – 91% dofinansowania, 
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 Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz – kwota zewnętrznego finansowania 382 433,99 zł – 
91,14%, 

 E-aktywni mieszkańcy gminy Wąsosz – kwota zewnętrznego finansowania: 149 520,00 zł – 
100 % dofinansowania, 

 Urzędy dostępne online – kwota zewnętrznego finansowania: 1 633 493,52 zł – 100% 
dofinansowania, 

 Klub dziecięcy dla Wąsosza i Wąsosz stawia na maluchy – kwota zewnętrznego finansowania: 
336 362,85 zł – 88,22% dofinansowania. 
W 2019 r. w gminie Wąsosz nie funkcjonował fundusz sołecki. Wyodrębniono środki w 

budżecie gminy Wąsosz na fundusz sołecki na rok 2020. 
W 2019 r. w gminie Wąsosz nie funkcjonował budżet obywatelski. Zaplanowano środki na 

budżet obywatelski w 2020 r. 
Nie realizowano żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  
Na promocję gminy w 2019 r. wydano 9 609,23 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów 

promocyjnych. 
Gmina w 2019 r. nie prowadziła tytułów prasowych. 

 
Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

W gminie funkcjonuje jedna spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
– Wąsosz Sp. z o.o.. 

W 2019 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 2 302 746,14 zł. Koszty Spółki na dzień 
31.12.2019 r. wynosiły 2 695 222,75 zł. 

W Spółce nie byli zatrudnieni radni gminni. 
W gminie funkcjonują także następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 

budżetowe: 
1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach, 
5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu, 
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, 
7. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 
8. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz, 
9. Klub Dziecięcy dla gminy Wąsosz. 
 W 2019 r. doszło do zmian organizacyjnych. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu stała 
się zespołem Szkół w Wąsoszu (wskutek włączenia do szkoły dawnego niepublicznego liceum), 
Centrum Usług Wspólnych gminy Wąsosz zostało zlikwidowane. Ponadto Klub Dziecięcy dla gminy 
Wąsosz zyskał formułę prawną. 
 Nas koniec 2019 r. funkcjonowały następujące jednostki budżetowe: 
1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
2. Zespół Szkół w Wąsoszu, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach, 
5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu, 
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, 
7. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 
8. Klub Dziecięcy dla gminy Wąsosz. 

W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 
22 423 604,45. Wykonano wydatki na poziomie 24 588 731,86 zł. 

W następujących jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
zatrudnieni byli następujący radni gminni: 

 w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu – radna Jolanta Maślejak. 
 



Raport o stanie gminy Wąsosz w 2019 roku 
 

6 
 

Mieszkańcy gminy 
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 

37 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 7 267 osób. W odniesieniu do poszczególnych 
kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku 14 lat i mniej wynosiła 1 170 osób, 

 liczba mieszkańców w wieku 15-59 lat wynosiła 4 383 osób, 

 liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej wynosiła 1714. 
Na koniec 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 2714 osób, a na terenach wiejskich 4553 

osób. 
W 2019 r. narodziło się w gminie Wąsosz 68 osób, a zmarło 81 osób. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2019 r. wyniósł -3,00 promila. 
 
Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonowały 2 przychodnie lekarskie, zarządzane przez podmioty 
prywatne. Przychodnie zapewniały dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich 
mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy nie zrealizowano żadnych programów zdrowotnych. Przyczyną było nie 
zabezpieczenie środków w budżecie na takie wydatki i brak rozpoznania potrzeb w tym zakresie. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. funkcjonowało w gminie 63 koncesji na sprzedaż alkoholu. Na 
dzień 31.12.2019 r. koncesji było 60, W roku 2019 wydano 6 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu oraz 20 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Środki uzyskane przez gminę z tytułu sprzedaży alkoholu wydane zostały na działania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wsparcie psychologiczne dla 
mieszkańców gminy, koszty postępowań sądowych prowadzonych przez kuratorów sądowych, 
program profilaktyczny realizowany w PSP Wąsosz oraz na spotkania i pogadanki dla mieszkańców 
gminy dotyczące profilaktyki alkoholowej. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 27 zgłoszeń  
przypadków nadużywania alkoholu. W 2019 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.  

W gminie na początek 201+ r. funkcjonowało 3 aptek, a na koniec 2019 r. – 3 aptek. Nie 
funkcjonują żadne punkty apteczne. We wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji. 
 
Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w na dzień 1.01.2019 r. było 67 kobiet i 45 
mężczyzn, na dzień 31.12.2019 r. beneficjentami było 131 kobiet i 79 mężczyzn. Na dzień 1.01.2019 r. 
103 beneficjentów było poniżej kryterium dochodowego, 9 powyżej. Na dzień 31.12.2019 r. 136 
beneficjentów było poniżej kryterium dochodowego, 74 powyżej. 

Na dzień 31.12.2019 r. 303 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci. Liczba dzieci, na 
które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła 556.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. 
wyniosła 782 567,00 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych 684 350,00 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. 690 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+). Liczba 
dzieci objętych wsparciem to 1135. 
 
Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie Wąsosz obejmowała ogółem 75,829 km dróg gminnych. 
Długość dróg asfaltowych wynosiła 39,210 km, długość dróg utwardzonych bez nawierzchni 
asfaltowej wynosiła 17,399 km. Drogi asfaltowe stanowiły 51,71 % wszystkich dróg. Drogi 
utwardzone stanowiły w poprzednim roku 22,95 %.  

Stan dróg gminnych był dobry. 
Na terenie gminy Wąsosz funkcjonują trzy szlaki rowerowe: 

1. Ługi-Wąsosz-Sądowel, 
2. Zbaków Górny-Wąsosz, 
3. Wąsosz-Podmieście. 
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 W 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację tych szlaków.  
W gminie zrealizowano w 2019 r. następujące inwestycje drogowe: 

- Modernizacja drogi Drozdowice Wielkie I etap.  
Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 492 015,97 zł, przy czym finansowanie 

zewnętrzne wyniosło 205 800,00 zł. 
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2019 r. wynosiła 137,01 km, co odpowiada 98% 

zwodociągowania gminy. 
W przypadku sieci kanalizacyjnej jej długość wynosiła 11,036 km przy 725 przyłączach 

kanalizacyjnych. Kanalizacja obejmuje tylko miasto Wąsosz i miejscowość Kąkolno. Miasto Wąsosz 
ma ścieki oczyszczane w oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej. Miejscowość Kąkolno korzysta z 
systemu lokalnego. 

W 2019 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji dla kanalizacji sanitarnej w m. Górka 
Wąsoska. 

W 2019 r. nie doszło do żadnej awarii sieci kanalizacyjnej. 
W 2019 r. z sieci gazowej korzystało 423 użytkowników. Sieć obejmuje swoim zasięgiem tylko 

miasto Wąsosz. 
 
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na dzień 1.01.2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 163 mieszkania. Na dzień 
31.12.2019 r. zasób obejmował 162 mieszkania.  

Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane było ze sprzedażą dla dotychczasowych 
najemców. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 51 m2. 
W 2019 r. przyznano dla najemców 1 mieszkanie. Decyzje w tej sprawie były podejmowane 

przez komisję w składzie Iwona Łopuszyńska, Ryszard Rojda, Lucyna Ciszewska, Czesław Baryluk, 
Jadwiga Kopeć. 

Gmina nie posiadała mieszkań niewykorzystanych. 
W 2019 r. dokonano sprzedaży 1 mieszkania, znajdującego się w zasobie gminy, na kwotę 

11 571,23 zł. Powodem sprzedaży wskazanych mieszkań były wnioski dotychczasowych najemców. 
Pozyskano również do zasobu mieszkaniowego gminy dwa mieszkania. 

W 2019 r. nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 
mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku nie zakończyły się również żadne 
postępowania eksmisyjne wszczęte wcześniej. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 
wynosiły łącznie 45 022,25 zł, co dotyczyło 41 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości 
wynosiły 56 193,46 zł co dotyczyło 66 mieszkań. 

W 2019 r. dokonano remontu 66 mieszkań na łączną kwotę 110 000,00 zł. 
W 2019 r. tylko 1 mieszkanie, będące w zasobie gminy, nie posiadało toalety, co stanowi 

0,6% wszystkich mieszkań będących w zasobie gminy. 
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 207 107,12 zł, których 

beneficjentami było 77 osób. 
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się 172 budynki niemieszkalne. 
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 34 osoby, zaś pod koniec 2019 

r. było to 18 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019 r. 5 lat. 
 
Transport 

Gmina Wąsosz realizowała w 2019 r. transport zbiorowy w ramach dowozu dzieci do szkół. 
Transport ten rozpoczął funkcjonowanie od 1.09.2019 r. W ramach usługi transportu zbiorowego 
znikoma liczba mieszkańców korzystała z dowozu, łącznie 346 uczniów korzystało z transportu 
zbiorowego w ramach dowozu dzieci do szkół. 

W gminie Wąsosz nie ma płatnych parkingów. 
 
Sprawy obywatelskie 
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W gminie Wąsosz w 2019 r. nie funkcjonował budżet obywatelski ani fundusz sołecki. 
 

Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami w trakcie 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące jednego aktu 
prawa – programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W konsultacjach nie wziął udziału 
żaden mieszkaniec gminy. 

Do urzędu i jednostek podległych wpłynęło w 2019 r. 60 wniosków o udostępnienie 
informacji publicznej. Nie było żadnych odmów udzielenie informacji. 100% wniosków załatwiono 
pozytywnie. 

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Skargi nie zostały uwzględnione przez Radę Miejską Wąsosza. Skargi dotyczyły 
działań burmistrza. 

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 petycje. Petycje nie zostały uwzględnione.  
W 2019 r. funkcjonowało w gminie 12 organizacji pozarządowych, w tym 0 fundacji, 9 

stowarzyszeń, 3 kluby sportowe. Ponadto funkcjonowały 2 koła gospodyń wiejskich. 
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 działalność trzech klubów sportowych, 

 działalności senioralnej. 
Łączna kwota wydatkowych środków wynosiła 196 863,00 zł. 
W 2019 r. odbyły się 32 oficjalne zebranie wiejskie. Nie podjęto żadnych uchwał zebrań 

wiejskich wyłączając wybory sołtysów i rad sołeckich. 
 
Edukacja 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, 1 szkoła zawodowa (zarządzana 
przez powiat) oraz 1 szkoła średnia (zarządzana przez powiat) i 1 szkoła średnia zarządzana przez 
gminę – liceum w Zespole Szkół w Wąsoszu. Przy Zespole Szkół w Wąsoszu funkcjonowały oddziały 
specjalne/integracyjne: 
- integracyjne dla 3 oddziałów – łącznie 55 uczniów. 

W gminie nie funkcjonowały  żadne szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealne. 
1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. 
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco (łącznie z punktami przedszkolnymi): 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 4 113,69 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 13 383,39 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 19 808,74 zł. 
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 10 395 530,24 zł, z czego 6 452 642,00 zł (62,07 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco (stan: 1.09.2019 r.): 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 444 uczniów, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 124 uczniów, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 30 uczniów. 
 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 
obcego – niemieckiego. 

W poszczególnych szkołach zatrudniono następującą liczbę nauczycieli: 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 54 nauczycieli, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 24 nauczycieli, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 10 nauczycieli. 
Dane powyżej nie odnoszą się do pełnych etatów. 
Spośród łącznej liczby 88 nauczycieli szkół i 17 nauczycieli przedszkoli w gminie Wąsosz: 

- 0 nauczycieli jest bez stopnia awansu zawodowego, 
- 4 nauczyciel jest nauczycielem stażystą, 
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- 17 nauczycieli to nauczyciele kontraktowi, 
- 33 nauczycieli to nauczyciele mianowani, 
- 43 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. 
 Nie ma nauczycieli z tytułem profesora oświaty. 

Do kolejnej klasy nie otrzymało promocji łącznie 5 uczennic i uczniów. 
Burmistrz w 2019 r. przyznał 92 stypendiów dla uczennic i uczniów. Nie dotyczy to 

stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, których przyznano 84. 
Łącznie w szkołach i przedszkolach w gminie Wąsosz w 2019 r. pracowało 59 pracowników 

obsługi i administracji. 
 
Przedszkola 

W 2019 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne. Do przedszkola uczęszczało 93 dzieci. 
Do Klubu Dziecięcego uczęszczało 24 dzieci. 
Przy szkołach funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne, do których łącznie uczęszczało 81 dzieci 
Ponadto, funkcjonowały 2 punkty przedszkolne, do których uczęszczało 44 dzieci. 
W 2019 roku na prowadzenie przedszkola samorządowego gmina wydała 941 868,27 zł. 
Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego gmina wydała 433 156,67 zł. 

 
Biblioteki 

W gminie w 2019 r. funkcjonowała 1 biblioteka publiczna w Wąsoszu z filią w Kamieniu 
Górowskim. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano filię w Kamieniu Górowskim. 
Biblioteka w Wąsoszu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwagi na 
konstrukcję budynku. 

Księgozbiór w 2019 r. wynosił 13 582 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 
liczba woluminów wynosiła 1,87. W 2019 r. zbiory audiowizualne liczyły 411 pozycji. 

Na początku roku zarejestrowano 562 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta 
wynosiła 525.  

W bibliotekach użytkowano 7 komputerów, w tym 7 komputerów z dostępem do internetu.  
W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały 117 wydarzeń mających na celu promocję 

czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 1740 mieszkańców.  
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

168 222,00 zł. 
 
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

W gminie w 2019 r. funkcjonował 1 ośrodek kultury i 27 świetlic wiejskich. 
W 2019 r. zorganizowano następujące wydarzenia: wystawy, festiwale i przeglądy 

artystyczne, koncerty, prelekcje, spotkania, wykłady, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne, 
konkursy, pokazy teatralne, spotkania, konferencje, warsztaty. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 5 500 mieszkanek i mieszkańców. 
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące koła i sekcje: Muzyczno-

instrumentalne, wokalne, folklorystyczne, taneczne. 
Wydarzenie o największej liczbie uczestników: Dni Wąsosza 2019. Wydarzenie o najmniejszej 

liczbie uczestników: Spotkanie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem. 
Łączna liczba mieszkańców zrzeszonych w kołach zainteresowań: 225 

 
Przedsiębiorcy 

W 2019 r. zarejestrowanych w gminie, w rejestrze REGON było 339 przedsiębiorców. Liczba 
ta spadła na koniec roku do 327 przedsiębiorców. 

Wszyscy przedsiębiorcy to osoby fizyczne. Brak jest osób prawnych. Zestawienie nie dotyczy 
osób prawnych działających na terenie gminy, ale w niej nie zarejestrowanych. 

 
Ochrona środowiska 

W 2019 r. nie prowadzono badań dotyczących jakości powietrza dla pyłów PM 10 i PM 2,5. 
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Nie prowadzono badań dotyczących ekspozycji na hałas. 
W gminie funkcjonują następujące zakłady, dla których istnienia obowiązkowe jest 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:  
1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudnej Wielkiej, 
2. Obora wielostanowiskowa w Bełczu Małym, 
3. Obora wielostanowiskowa w Ługach, 
4. Obora wielostanowiskowa w Kowalowie, 
5. Oczyszczalnia ścieków w Wąsoszu. 

Nie prowadzono badań dotyczących emisji zanieczyszczeń gazowych. 
W 2019 r. oczyszczalnia ścieków w Wąsoszu oczyściła 162 000 m3 ścieków. Systemy 

indywidualne oczyściły 53 038 m3 ścieków. 
Liczba rodzin korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków – 145. 
Liczba rodzin korzystających z szamb – 1 176. 
W 2019 roku na terenie gminy istniało 1 legalnie działające składowisko odpadów 

komunalnych – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudnej Wielkiej. 
W 2019 r. w gminie zlokalizowano 11 dzikich wysypisk odpadów komunalnych, żadne nie 

zostało zrekultywowane. 
W 2019 r. mieszkańcy gminy wyprodukowali 1 382,62 Mg komunalnych odpadów 

zmieszanych. Zebrano od mieszkańców 439,62 Mg odpadów segregowanych. 
Zutylizowano 120,465 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 
Planowanie przestrzenne 

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 0,06 % 
powierzchni gminy. Nie uchwalono nowych planów. 

W 2019 r. wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
W poprzednim roku wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 76 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Sprawy administracyjne 

W 2019 r. wydano 563 dowody osobiste. 
W 2019 r. wydano następującą liczbę decyzji administracyjnych: 

1. W sprawach meldunkowych – 9, 
2. W sprawie zmiany imion i nazwisk – 3, 
3. W sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 2 969, 
4. W sprawie odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych - 11 
5. W sprawie odmowy odroczenia, rozłożenia na raty podatkach rolnym, leśnym i od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych - 1 
6. W sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości - 2 
7. W sprawie odmowy umorzenia zaległości podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości - 12 
8. Decyzje bezprzedmiotowe w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od 

nieruchomości - 6 
9. W sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym – 14 
10. W sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości – 2 
11. W sprawie odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości – 1 
12. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 60 
13. Koncesje na wywóz nieczystości ciekłych - 0 
14. Wpis do działalności regulowanej - 0 
15. Świadczenia osobiste na rzecz obronności państwa - 0 
16. Podziały nieruchomości - 24 
17. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - 1 
18. Akcyza - 492 
19. Trwały zarząd - 0 
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20. Pomoc społeczna – 618  
21. Fundusz alimentacyjny - 24  
22. Świadczenia rodzinne - 830 – 2 odwołania, 1 utrzymane w mocy, 1 do ponownego rozpatrzenia 
23. Dodatki mieszkaniowe - 139  
24. Decyzje środowiskowe - 2 
25. Stypendia dla uczniów - 92 
26. Refundacja kształcenia młodocianych – 5 
27. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26. 

Łącznie w 2019 r. wydano 5 454 decyzji administracyjnych. 
W 2019 r. zaskarżono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy 4 decyzji, co 

daje 0,07% wszystkich decyzji. 3 decyzje zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia. 
Wniesiono jedną skargę na bezczynność organu przy wydawaniu decyzji, skarga została 

oddalona. 
W stosunku do roku poprzedniego, w związku ze zmianą prawa, nie wydaje się decyzji 

administracyjnych z zakresu świadczenia 500+ oraz 300+. 
W poprzednim roku w Urzędzie Miejskim Wąsosza na dzień 1.01.2019 r. zatrudnionych było 

40 pracowników. Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było tyle samo osób. 
W 2019 r. Rada Miejska Wąsosza uchwaliła 185 uchwał. Burmistrz wydał 99 zarządzeń. 
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