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Wąsosz 16 maja 2022 r. 
OR.065.1.2022 

 
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 2022 

r., poz. 559 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza 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 2021 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 za rok 2021 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. 

W związku z panującą pandemią COVID-19 treść raportu została rozszerzona o dane z nią 
związane. 
 Treść raportu została również rozszerzona o nowe sfery wydatkowania środków publicznych 
– budżet obywatelski i fundusz sołecki. 
 Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad 
raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza, bezpośrednio przed sprawą udzielenia 
absolutorium. Raport o stanie gminy przygotowany musi być do końca maja 2022 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, 16.05.2022 r. 
 

RAPORT O STANIE GMINY WĄSOSZ 
W ROKU 2021 

 
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 2021. 
 
Realizacja polityk, programów i strategii 
W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Program Współpracy gminy Wąsosz na rok 2021 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 2021, 

 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, 

 Strategia Rozwoju Gminy Wąsosz na lata 2020-2024. 
W gminie nie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji, Program Rozwoju Sportu, Program 

zaopatrzenia w energię oraz Gminny Program Wspierania Rodziny. Postuluje się opracowanie tych 
programów strategicznych w celu określenia potrzeb i możliwości inwestycyjnych. 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 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. 
6) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe. 
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7) wspieranie działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji - ułatwienie dostępności do 
edukacji w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie Gminy Wąsosz. 
8) ochrona i prewencja zdrowia. 
9) wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
 W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierano działalność klubu 
sportowego Stowarzyszenie Orla Wąsosz, klubu sportowego Wiewierzanka Wiewierz, klubu 
sportowego Endorfiny (wszystkie w zakresie sportu) oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Wąsoszu (w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym). 

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 2021 przewidziano następujące cele: 
1. Poprawa i zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego, terapii osób uzależnionych i 
współuzależnionych. 
2. Zapewnienie mieszkańcom gminy Wąsosz dostępu do programów profilaktycznych i edukacyjnych, 
promujących zdrowy i aktywny styl życia, bez używania alkoholu i narkotyków. 
3. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień. 
4. Wpływ na zmianę postaw i zachowań środowiska lokalnego w sytuacjach związanych z alkoholem i 
narkotykami, współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji realizujących zadania 
gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 
5. Wsparcie psychospołeczne i prawne dla rodzin, w szczególności zagrożonych uzależnieniem i 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Cele zostały zrealizowane poprzez działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, stały monitoring i współpracę z jednostkami wspomagającymi przeciwdziałanie 
patologiom społecznym Ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano programów 
edukacyjnych. Zapewniono również warunki do działania grup wsparcia – grupy anonimowych 
alkoholików, grupy wsparcia dla osób uzależnionych, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, 
opieki psychologicznej. 

Pomimo braku funkcjonowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny realizowano 
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: 
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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. 
 Realizacja programu w 2021 r. doprowadziła do likwidacji 109,687 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. Opracowano dokumentację kanalizowania miejscowości Górka Wąsoska. Przystąpiono do 
prac nad uruchomieniem drugiego ciągu oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Ścieków Wąsosz. 
 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. 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 zakładał do realizacji 
następujące działania: 
1. modernizacja lokalnych kotłowni oraz prowadzenie działań termo modernizacyjnych w obiektach 
użyteczności publicznej zarządzanych przez władze gminy, 
2. stworzenie systemu zachęt finansowych do wymiany/modernizacji systemów grzewczych, 
3.  modernizacja lokalnych źródeł ciepła - wymiana niskosprawnych kotłów na nowe kotły na biomasę 
lub na kotły gazowe, kotły olejowe albo kotły węglowe – retortowe o wysokiej sprawności, 
4.  zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy – np. montaż 
instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła itp. 
5.  wspomaganie wprowadzania nowych technologii, modernizacji lub nowych inwestycji 
prowadzonych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy poprzez usuwanie barier 
administracyjnych, pomoc w uzyskaniu środków finansowych, uzyskanie wymaganych decyzji 
administracyjnych, 
6.  zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia ulic, 
7.  działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne) w zakresie podnoszenia 
świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym promocja wykorzystywania OZE, 
8.  uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez odpowiednie 
przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych. 
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 W ramach realizacji Planu w 2021 r. zlikwidowano 141 kotłów, tzw. „kopciuchów”, na terenie 
gminy Wąsosz zastępując je instalacjami fotowoltaicznymi, pompami ciepła, instalacjami gazowymi i 
instalacjami na pellet. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała realizację następujących zadań: 
1. Erasmus+ - partnerstwo współpracy szkolnej, 
2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021-2027 -Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach 
współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 Wszystkie zadania realizowano na bieżąco. 
 
Finanse gminy 

Budżet gminy na 2021 r. zakładał wpływy w kwocie 40 698 491,60 zł oraz wydatki w kwocie 
40 514 813,60 zł.  

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 wpływy wynosiły 51 279 403,70 wskutek pozyskanych dofinansowań, z czego wykonano 
51 791 402,27, 

 wydatki wynosiły 52 885 601,85, wskutek realizacji poszczególnych dofinansowanych 
inwestycji oraz projektów unijnych, z czego zrealizowano 45 761 244,95. 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku wynosiły 7 320,34 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku wynosiły 6 468,02 zł. 
W gminie Wąsosz zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina – kwota zewnętrznego finansowania: 182 

490,00 zł – 20,97% dofinansowania, 

 Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo-Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo-Czeladź 

Wielka – kwota zewnętrznego finansowania: 1 008 689,40 zł – 53,43% dofinansowania, 

 Konserwacja rowu melioracyjnego w m. Cieszkowice – kwota zewnętrznego finansowania:  
9 066,00 zł – 39% dofinansowania, 

 Remont świetlicy wiejskiej w m. Lubiel – kwota zewnętrznego finansowania: 24 954,00 zł – 
40,58% dofinansowania, 

 Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych – nasadzenia 
drzew miododajnych na drogach Drozdowice Wielkie-Płoski, Zbaków Górny-Wiewierz - kwota 
zewnętrznego finansowania: 19 116,00 zł – 100,00% dofinansowania, 

 Program „Erasmus+” – wartość całkowita projektu: 299 311,00 zł. Kwota zewnętrznego 
finansowania w 2021 r.: 38 878,38 zł – 100,00% dofinansowania. Projekt realizowany przez 
Zespół Szkół w Wąsoszu,  

 Program „Wąsosz stawia na maluchy - kwota zewnętrznego finansowania: 74 425,24 zł – 
26,04% dofinansowania, 

 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla 2 budynków wielorodzinnych w m. Kamień 
Górowski - kwota zewnętrznego finansowania: 150 000,00 zł – 100,00% dofinansowania, 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz w 2021 r. – kwota 
zewnętrznego finansowania: 76 780,90 zł – 88,70% dofinansowania, 

 Pielęgnacja dębu szypułkowego na dz. nr 216 w m. Wodniki - kwota zewnętrznego 
finansowania: 1 999,99 zł – 80,00% dofinansowania, 

 Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy 
– projekt realizowany w partnerstwie z gminami Dobroszyce i Jemielno, całkowita wartość 
projektu 10 853 279,00 zł. Kwota dotacji  9 225 287,15 zł. Wartość grantów 8 772 935,00 zł. 
Całkowita wartość projektu dla gminy Wąsosz 5 822 979,00 zł. Dotacja 4 949 532,15zł. 
Wartość grantów 4 751 160,00 zł. Kwota wypłacona w 2021 r. (141 grantów) – 3 199 541,46 
zł. 
W 2021 r. w gminie Wąsosz funkcjonował fundusz sołecki. Wyodrębniono środki w budżecie 

gminy Wąsosz w kwocie 504 406,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 486 675,15 zł. Z funduszu 
nie skorzystały następujące miejscowości: Kąkolno.  
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W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania: 
1. Montaż i zakup lamp – 10 852,00 zł, 
2. Monitoring świetlic wiejskich- 6 660,00 zł, 

3. Zakup wyposażenie świetlic – 39 294,35 zł, 

4. Zakup elementów na place zabaw, stołów  i ławek – 116 780,15 zł, 

5. Zakup kosiarek i podkaszarek – 18 551,83 zł, 

6. Zakup i montaż wiaty drewnianej– 10 000,00 zł, 

7. Ułożenie kostki brukowej– 6 000,00 zł, 

8. Zakup lekkiej konstrukcji stalowej – 5 000,00 zł, 

9. Montaż ogrodzenia – 14 600,00 zł, 

10. Remonty świetlic – 122 805,84 zł, 

11. Montaż klimatyzacji – 6 642,00 zł, 

12. Organizacja imprez – 14 298,68 zł. 

W 2021 r. w gminie Wąsosz funkcjonował budżet obywatelski. Zaplanowano środki na 
realizację budżetu w wysokości 150 000,00 zł. Na koniec roku wydatkowano kwotę 149 814,00 zł.  

Zgłoszono do realizacji łącznie 6 projektów. 
Głosowanie rozłożyło się w sposób następujący: 

Łącznia ilość oddanych głosów na projekty majątkowe – 1 216 w tym: 
1. Wypoczynek i rekreacja – 86 głosów, 
2. Czeladź Wielka na sportowo – 150 głosów, 
3. Niech stanie się jasność – oświetlenie ulicy Chabrowej – 546 głosów, 
4. Plac zabaw ul. Nowa – 27 głosów, 
5. Siłownia dla każdego. Doposażenie siłowni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Chrobrego 
w Wąsoszu – 374 głosów, 
6. Wzbogacenie kompleksu sportowego Stadionu im. Józefa Stefaniaka – 60 głosów. 
 Mieszkańcy wybrali do realizacji projekt nr 3, który został zrealizowany. 
Nie zgłoszono projektów niemajątkowych ze względu na pandemię COVID-19. 

Nie realizowano żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  
Na promocję gminy w 2021 r. zaplanowano do wydatkowania kwotę 42 190,00 zł. Wydano 

37 061,34 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów promocyjnych oraz honorarium dla autora 
książki o historii miasta i gminy Wąsosz (8 000,00 zł). 

Gmina w 2021 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 2021 r. Spółka zaplanowała przychody w wysokości 3 183 887,16 zł. Osiągnęła przychody 
w kwocie 2 889 906,36 zł. Koszty Spółka zaplanowała w wysokości 4 066 047,18 zł. Na dzień 
31.12.2021 r. koszty wynosiły 4 099 692,93 zł. 

W 2021 r. strata Spółki wyniosła: 1 209 786,57 zł. 

Strata wynika z faktu, że spółka ponosiła koszty związane z utrzymaniem zieleni, porządku, 

wywozem odpadów komunalnych oraz gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym. Otrzymywała 

na to dopłaty  w wysokości 620 000,00 zł. Dopłaty nie są wykazywane jako przychód, więc nie są 

ujmowane w bilansie. Amortyzacja roczna wyniosła w Spółce 685 977,66 zł. 

Gdyby od straty odjąć wysokość dopłat oraz wysokość amortyzacji, Spółka miałaby dochód w 

wysokości 96 191,09 zł. 

W Spółce nie byli zatrudnieni radni gminni. 
W gminie wg stanu na dzień 1.01.2021 r. funkcjonowały także następujące jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe: 
1. Zespół Szkół w Wąsoszu, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku, 
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3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach, 
4. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu, 
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, 
6. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 
7. Klub Dziecięcy dla gminy Wąsosz. 
 W 2020 r. doszło do zmian organizacyjnych. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej został zlikwidowany w dniu 16.12.2020 r. Majątek po byłym Zakładzie 
został aportem wniesiony do PWIK Wąsosz Sp. z o.o., z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego gminy. 
Spółce powierzono wykonywanie zarządu nad zasobem mieszkaniowym gminy. 
 Rok 2021 był pierwszym rokiem funkcjonowania Spółki z wniesionym byłym Samorządowym 
Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
 Na koniec 2021 r. funkcjonowały następujące jednostki budżetowe: 
1. Zespół Szkół w Wąsoszu, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach, 
4. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu, 
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, 
6. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 
7. Klub Dziecięcy dla gminy Wąsosz. 

W planach finansowych na rok 2021 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 
24 983 180,60 zł. Wykonano wydatki na poziomie 25 337 412,11 zł. 

W następujących jednostkach budżetowych zatrudnieni byli następujący radni gminni: 

 w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu – radna Jolanta Maślejak. 
 
Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 
83 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 7 075 osób. W odniesieniu do 
poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku 14 lat i mniej wynosiła 1 128 osób, 

 liczba mieszkańców w wieku 15-59 lat wynosiła 4 208 osób, 

 liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej wynosiła 1 739. 
Na koniec 2021 r. na terenach miejskich mieszkało 2 657 osób, a na terenach wiejskich 4 418 

osób. 
W 2021 r. urodziło się w gminie Wąsosz 68 osób, a zmarło 98 osób. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2021 r. wyniósł: -4,24 promila. 
W stosunku do roku 2020 przyrost naturalny wzrósł o 0,37 promila ale i tak był dużo niższy 

niż w roku 2019, w którym wynosił -3,00 promila. Można wnioskować że wpływ pandemii COVID-19 
jest dość istotny, gdyż powoduje zauważalne zmniejszenie przylotu naturalnego wskutek większej 
liczby zgonów. Raport o stanie gminy za rok 2022 pokaże większą ewentualność zależności pandemii 
na przyrost naturalny. 
 
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, ale 
również wybuch pandemii COVID-19. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. funkcjonowało w gminie 51 koncesji na sprzedaż alkoholu. Na 
dzień 31.12.2021 r. koncesji było 48. W roku 2021 wydano łącznie 13 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, 
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utrzymanie grupy AA oraz dwóch grup wsparcia oraz na spotkania i pogadanki dla mieszkańców 
gminy dotyczące profilaktyki alkoholowej. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 18 zgłoszeń 
przypadków nadużywania alkoholu. W 2021 r. nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.  

W gminie na początku 2021 r. funkcjonowały 3 apteki, a na koniec 2021 r. – 2 apteki. Nie 
funkcjonują żadne punkty apteczne. We wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji. 

W czerwcu 2021 r. w Wąsoszu uruchomiono podstację zespołu ratownictwa medycznego. 
Ratownicy wykonali w okresie od czerwca do grudnia 2021 r. 314 wyjazdów.  
 
Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w na dzień 1.01.2021 r. były 42 kobiety i 
43 mężczyzn, na dzień 31.12.2021 r. beneficjentami było 95 kobiet i 115 mężczyzn. Na dzień 
1.01.2021 r. 57 beneficjentów było poniżej kryterium dochodowego, 28 powyżej. Na dzień 
31.12.2021 r. 137 beneficjentów było poniżej kryterium dochodowego, 73 powyżej. 

Na dzień 31.12.2021 r. 403 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci. Liczba dzieci, na 
które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła 365.  Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona w 
2021 r. (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie 
rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) wyniosła 2 813 253,00 zł, a 
kwota zasiłków pielęgnacyjnych 822 530,00 zł. 

Na dzień 31.12.2021 r. 684 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+). Liczba 
dzieci objętych wsparciem to 1141. 
 
Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie Wąsosz obejmowała ogółem 84,863 km dróg gminnych. 
Długość dróg asfaltowych wynosiła 45,263 km, długość dróg utwardzonych bez nawierzchni 
asfaltowej wynosiła 15,875 km. Drogi asfaltowe stanowiły 5,33 % wszystkich dróg. Drogi utwardzone 
stanowiły w poprzednim roku 18,71 %.  

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

1. Ługi-Wąsosz-Sądowel, 
2. Zbaków Górny-Wąsosz, 
3. Wąsosz-Podmieście. 
 W gminie zrealizowano w 2021 r. następujące inwestycje drogowe: 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, budowa zjazdu - włączenie do drogi 
powiatowej nr 1112 D Unisławice – Lubiel – koszt 114 763,76 zł, w całości ze środków 
własnych, 

 Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wąsosz – koszt 225 727,73 zł, w całości ze 
środków własnych, 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, Budowa zjazdu - włączenie 
do drogi powiatowej nr 1101D Daszów – Baranowice – koszt 189 928,03 zł, w całości ze 
środków własnych, 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina – koszt 870 288,10 zł, dofinansowanie w 
wysokości 182 490,00 zł. 

 Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo – Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo – 
Czeladź Wielka – koszt 2 039 378,81 zł, dofinansowanie w wysokości 1 008 689,40 zł 
Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 3 440 086,43 zł, przy czym finansowanie 

zewnętrzne wyniosło 1 191 179,40 zł. 
Ponadto w gminie w 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje infrastrukturalne: 

 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną w miejscowości Rudna 
Mała, koszt 58 028,85 zł, w całości ze środków własnych. 
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 Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych dla oświetlenia ul. Chabrowej w Wąsoszu, 

koszt 149 814,00 zł, w całości ze środków własnych. Inwestycja realizowana w ramach 

budżetu obywatelskiego. 

 Budowa oświetlenia ulicznego drogi na cmentarz w Wąsoszu, koszt 57 359,91 zł, w całości ze 

środków własnych. 

 Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza, koszt 162 045,69 zł, w całości ze środków 

własnych. 

 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Nowej w Wąsoszu, koszt  

34 993,50 zł, w całości ze środków własnych. 

 Organizacja ruchu płatne miejsca postojowe, Plac Wolności, koszt 56 769,33 zł, w całości ze 

środków własnych. 

 Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Cieszkowice, gmina Wąsosz, koszt  

23 247,00 zł, dofinansowanie w wysokości 9 066,00 zł. 

 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel, koszt 61 500,00 zł, dofinansowanie w 

wysokości 24 954,00 zł. 

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 603 698,28 zł, przy czym finansowanie 
zewnętrzne wyniosło 34 020,00 zł. 

Łącznie w 2021 r. wydatkowano na inwestycje kwotę 4 043 784,71 zł, na które pozyskano 
1 225 199,40 zł środków zewnętrznych, co stanowi 30,30 % środków. 

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2021 r. wynosiła 137,767 km, co odpowiada 99% 
zwodociągowania gminy. 

W przypadku sieci kanalizacyjnej jej długość wynosiła 11,036 km przy 743 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 2021 r. Spółka poczyniła inwestycje na kwotę 162 845,48 zł. W ramach inwestycji Spółka 
wykonała następujące działania: 

Inwestycja Kwota 

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Pobiel”. 

29 300,00 PLN 

Wykonanie przyłącza na sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców 

Styczniowych (ok. 100 m) 

24 000,00 PLN 

Naprawa samochodu “Star” 34 353,63 PLN 

Wykonanie przyłączy na sieci wodociagowej 2 562,64 PLN 

Zakup 2 sztuk pomp do osadników oczyszczalni ścieków 9 936,62 PLN 

Wykonanie map do celów projektowanych dla rejonu ulicy Łąkowej 

(przepompownia ścieków, kanalizacja sanitarna) 

1 500,00 PLN 

Zakup nawiertnicy do wykonywania przyłączy na sieci wodociągowej 2 373,98 PLN 

Wykup sprzętu (Ciągnik Zetor, przyczepa, pług śnieżny, kosiarka) z likwidowanej 

spółdzielni socjalnej 

30 701,26 PLN 

Wykonanie dokumentacji projektowej płyty do składowania osadu 23 100,00 PLN 

Opracowanie założeń do programu Funkcjonalno Użytkowego “Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Wąsoszu” 

5 017,35 PLN 

W 2021 r. nie doszło do żadnej awarii sieci kanalizacyjnej. 
W 2021 r. operator sieci gazowej nie podał ilości osób korzystających ze zorganizowanego 

sposobu dostarczania gazu. Sieć obejmuje swoim zasięgiem tylko miasto Wąsosz. 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
Na dzień 1.01.2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 165 mieszkań. Na dzień 

31.12.2021 r. zasób obejmował 149 mieszkań.  
Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane było ze sprzedażą dla dotychczasowych 

najemców. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 55 m2. 
W 2021 r. przyznano dla najemców 8 mieszkań. Decyzje w tej sprawie były podejmowane 

przez komisję w składzie Iwona Łopuszyńska, Paweł Walkowiak, Józef Garboś, Lucyna Ciszewska, 
Jadwiga Kopeć. 

Gmina na dzień 31.12.2021 r. posiadała 5 mieszkań niewykorzystanych. 
W 2021 r. dokonano sprzedaży 16 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy, na kwotę 54 

552,03 zł. Powodem sprzedaży wskazanych mieszkań były wnioski dotychczasowych najemców.  
W 2021 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 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 
wynosiły łącznie 90 000,00 zł, co dotyczyło 35 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości 
wynosiły 150 000,00 zł co dotyczyło 35 mieszkań. 

W 2021 r. dokonano remontu 14 mieszkań na łączną kwotę 20 950,00 zł. 
W 2021 r. 7 mieszkań, będących w zasobie gminy, nie posiadało toalety, co stanowi 4,7% 

wszystkich mieszkań będących w zasobie gminy. 
W 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 303 984,82 zł, których 

beneficjentami było 84 osoby. 
W zasobie gminy w 2021 r. znajdowało się 181 budynków niemieszkalnych. 
Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 20 osób, zaś pod koniec 2021 

r. były to 23 osoby. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2021 r. 5 lat. 
 
Transport 

Gmina Wąsosz realizowała w 2021 r. transport zbiorowy w ramach dowozu dzieci do szkół. 
Transport ten rozpoczął funkcjonowanie od 1.09.2020 r. W ramach usługi transportu zbiorowego 
znikoma liczba mieszkańców korzystała z dowozu, łącznie 344 uczniów korzystało z transportu 
zbiorowego w ramach dowozu dzieci do szkół. 

Okres pandemii spowodował trwały zastój w dowożeniu uczniów do szkół, transport 
zbiorowy odbywał się w bardzo ograniczonym zakresie. Brak jest danych dotyczących liczby 
przewiezionych osób transportem zbiorowym. 

W gminie Wąsosz nie ma płatnych parkingów. Wykonano dokumentację uruchomienia 
płatnego parkingu w obrębie Placu Wolności w mieście Wąsosz. 

W gminie funkcjonowały trzy dotowane linie autobusowe – dwie dotowane przez powiat 
górowski i jedna przez gminę. 
 
Sprawy obywatelskie 

W gminie Wąsosz w 2021 r. funkcjonował budżet obywatelski oraz fundusz sołecki. Tematyka 
ta jest szczegółowo opisana w dziale Finanse gminy. 

Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami w trakcie 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące jednego aktu 
prawa – programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W konsultacjach nie wziął udziału 
żaden mieszkaniec gminy. Okres pandemii COVID-19 skutecznie utrudnił możliwość przeprowadzania 
konsultacji społecznych w jakichkolwiek sprawach ze względu na nałożone rygory sanitarne – zakaz 
zgromadzeń. 

Do urzędu i jednostek podległych wpłynęło w 2021 r. 62 wnioski o udostępnienie informacji 
publicznej. Nie było żadnych odmów udzielenie informacji. 100% wniosków załatwiono pozytywnie. 
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W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Skargi nie zostały uwzględnione przez Radę Miejską Wąsosza. Skargi dotyczyły 
działań burmistrza i działań kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 petycja. Petycja nie została uwzględniona.  
W 2021 r. funkcjonowało w gminie 13 organizacji pozarządowych, w tym 0 fundacji, 9 

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

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 działalność trzech klubów sportowych, 

 działalności senioralnej. 
W 2021 r. odbyły się 34 zebrania wiejskie, na których podjęto 30 uchwał. Zebrania dotyczyły 

przesunięć środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego oraz wyborów sołtysa i członków 
rady sołeckiej w jednej miejscowości.  
 
Edukacja 

W gminie w 2021 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 2 oddziałów – łącznie 31 uczniów. 

Przy Publicznej Szkole w Czarnoborsku funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne: 
- integracyjne dla 1 oddziału – łącznie 16 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 – 14 257,54 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 14 732,33,48 zł, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 19 034,99 zł. 
Wydatki gminy na oświatę wynosiły 11 561 245,14 zł, z czego 6 075 746,00 zł (52,55 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco (stan: 1.09.2021 r.): 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 402 uczniów plus 20 dzieci z oddziału przedszkolnego „0” – łącznie 
422 uczniów, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 131 uczniów plus 28 dzieci z oddziału 
przedszkolnego „0” – łącznie 159 uczniów, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 26 uczniów plus 19 dzieci z oddziału 
przedszkolnego „0” – łącznie 45 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 – 45 nauczycieli, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 26 nauczycieli, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 11 nauczycieli. 
Dane powyżej nie odnoszą się do pełnych etatów. 
Spośród łącznej liczby 82 nauczycieli szkół i 8 nauczycieli przedszkoli w gminie Wąsosz: 

- 0 nauczycieli jest bez stopnia awansu zawodowego, 
- 1 nauczyciel jest nauczycielem stażystą, 
- 15 nauczycieli to nauczyciele kontraktowi, 
- 36 nauczycieli to nauczyciele mianowani, 
- 41 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. 
 Nie ma nauczycieli z tytułem profesora oświaty. 

Do kolejnej klasy nie otrzymało promocji łącznie 2 uczennic i uczniów. 
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Burmistrz w 2021 r. przyznał 70 stypendiów socjalnych dla uczennic i uczniów. Za bardzo 
dobre wyniki w nauce przyznano 53 stypendiów. 

Łącznie w szkołach i przedszkolach w gminie Wąsosz w 2020 r. pracowało 49 pracowników 
obsługi i administracji. 

Maturę zdało 44% uczniów. 
Łącznie 60 uczniów ukończyło szkoły podstawowe w gminie Wąsosz. Liceum ukończyło 16 

licealistów. 
Liczba uczniów na jednego nauczyciela przedstawia się następująco: 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 8,72, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 5,04, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 2,36. 
Średnia liczba uczniów w klasie: 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 17, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 16, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 6,5. 
Największa i najmniejsza liczba uczniów w klasie: 

 Zespół Szkół w Wąsoszu – 24 i 13, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 20 i 11, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach – 8 i 5. 
 
Przedszkola 

W 2021 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne. Do przedszkola uczęszczało 96 dzieci. 
Do Klubu Dziecięcego uczęszczało 24 dzieci. W klubie zatrudnionych było 5 opiekunek. 
Przy szkołach funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne, do których łącznie uczęszczało 67 dzieci 
Ponadto, funkcjonowały 2 punkty przedszkolne, do których uczęszczało 47 dzieci. 
W 2021 roku na prowadzenie przedszkola samorządowego gmina wydała 1 167 348,90 zł. 
Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego gmina wydała 525 388,02 zł. 

Biblioteki 
W gminie w 2021 r. funkcjonowała 1 biblioteka publiczna w Wąsoszu z filią w Kamieniu 

Górowskim. Fila w Kamieniu Górowskim dostosowana jest do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Biblioteka w Wąsoszu nie jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych z uwagi na konstrukcję budynku. 

Księgozbiór w 2021 r. wynosił 9 580 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 
liczba woluminów wynosiła 1,35. W 2021 r. zbiory audiowizualne liczyły 0 pozycji. W stosunku do 
roku 2020 znacznie zmniejszyła się liczba zbiorów audiowizualnych ze względu na przeprowadzenie 
ubytkowania. Zwiększyła się natomiast liczba woluminów. 

Na początku roku zarejestrowano 378 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta 
wynosiła 364. W 2021 r. w Bibliotece zarejestrowano 6 228 wypożyczeń. 

W bibliotekach użytkowano 6 komputerów, w tym 6 komputerów z dostępem do internetu.  
W 2020 r. biblioteki gminne zorganizowały 59 wydarzeń mających na celu promocję 

czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 1 316 mieszkańców.  
W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

173 862,30 zł.  
 
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

W gminie w 2021 r. funkcjonował 1 ośrodek kultury i 27 świetlic wiejskich. 
W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia: Seanse filmowe,  festiwale, koncerty, 

spotkania, warsztaty, imprezy turystyczno – rekreacyjne, konkursy,  pokazy teatralne, wykłady, stand 
– up, prelekcje, wydarzenia charytatywne: WOŚP, Szlachetna Paczka. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 5 780 mieszkanek i mieszkańców. 
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące koła i sekcje: dziecięcy zespół 

wokalny ZPK, grupy folklorystyczne – zespół śpiewaczy ,,Wąsoszanki’’, sekcje: plastyczna, taneczna, 
muzyczna (wokal), instrumentalna (gitara, ukulele, keyboard), fotograficzna, joga. 
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Wydarzenie o największej liczbie uczestników: Dnia Wąsosza. Wydarzenie o najmniejszej 
liczbie uczestników: Konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji”. 

Łączna liczba mieszkańców zrzeszonych w kołach zainteresowań: 165 
W gminie funkcjonuje jedna ogólnodostępna sala gimnastyczna. Z Sali korzystają mieszkańcy 

oraz sformalizowane grupy sportowe: sportów walki, lekkoatletyczna, piłki nożnej. 
 

Przedsiębiorcy 
W 2021 r. zarejestrowanych w gminie, w rejestrze REGON było 336 przedsiębiorców. Liczba 

ta wzrosła na koniec roku do 364 przedsiębiorców. 
Wszyscy przedsiębiorcy to osoby fizyczne. Brak jest osób prawnych. Zestawienie nie dotyczy 

osób prawnych działających na terenie gminy, ale w niej nie zarejestrowanych. 
Według zestawień rządowych na terenie gminy Wąsosz zarejestrowanych było 48 

przedsiębiorców posiadających numer KRS. 
 

Ochrona środowiska 
W 2021 r. nie prowadzono badań dotyczących jakości powietrza dla pyłów PM 10 i PM 2,5. 
Nie prowadzono badań dotyczących ekspozycji na hałas. 
W gminie funkcjonują następujące zakłady, dla których istnienia obowiązkowe jest 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:  
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów 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 2021 r. oczyszczalnia ścieków w Wąsoszu oczyściła 152 955 m3 ścieków. Systemy 

indywidualne oczyściły 55 260 m3 ścieków. 
Liczba rodzin korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków – 187. 
Liczba rodzin korzystających z szamb – 1 168. 
W 2021 roku na terenie gminy istniało 1 legalnie działające składowisko odpadów 

komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej. 
W 2021 r. w gminie zlokalizowano 14 dzikich wysypisk odpadów komunalnych, żadne nie 

zostało zrekultywowane. 
W 2021 r. mieszkańcy gminy wyprodukowali 2 267,49 Mg komunalnych odpadów 

zmieszanych. Zebrano od mieszkańców 685,26 Mg odpadów segregowanych. 
Zutylizowano 109,687 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 
Planowanie przestrzenne 

W 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 0,06 % 
powierzchni gminy. Nie uchwalono nowych planów. 

W 2021 r. wydano 29 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
W poprzednim roku wydano 118 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 83 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej. 
W 2021 r. wydano jedną decyzję w sprawie samowoli urbanistycznej nakazującą 

przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. 
 
Sprawy administracyjne 

W 2021 r. wydano 367 dowody osobiste. 
W 2019 r. wydano następującą liczbę decyzji administracyjnych: 

1. W sprawach meldunkowych – 17, 
2. W sprawie zmiany imion i nazwisk – 1, 
3. W sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych – 3 279, 
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4. W sprawie odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych - 2 

5. W sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości - 3 
6. Decyzje bezprzedmiotowe w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od 

nieruchomości - 5 
7. W sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym – 20 
8. W sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości – 1 
9. W sprawie odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości – 1 
10. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 46 
11. Koncesje na wywóz nieczystości ciekłych - 1 
12. Wpis do działalności regulowanej - 0 
13. Świadczenia osobiste na rzecz obronności państwa - 23 
14. Podziały nieruchomości - 27 
15. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - 0 
16. Akcyza - 468 
17. Trwały zarząd - 0 
18. Pomoc społeczna – 483 
19. Fundusz alimentacyjny – 69  
20. Świadczenia rodzinne - 769 
21. Decyzje środowiskowe - 8 
22. Stypendia dla uczniów - 70 
23. Refundacja kształcenia młodocianych – 5 
24. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 13 
25. Decyzje o warunkach zabudowy – 118 
26. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 29 
27. Decyzje o zajęciu pasa drogowego – 33 
28. Decyzje zezwalające na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 29 
29. Decyzje zezwalające na lokalizację urządzenia w pasie drogowym – 51 
30. Decyzje na lokalizację zjazdu – 2 
31. Decyzje nakazujące uprzątnięcie terenu – 1 
32. Decyzje ustalające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1. 

Łącznie w 2021 r. wydano 5 942 decyzji administracyjnych. 
W 2021 r. zaskarżono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy 13 decyzji, co 

daje 0,22% wszystkich decyzji. 13 decyzji zostało przekazanych do ponownego rozpatrzenia. 
Nie wniesiono żadnych skarg na bezczynność organu przy wydawaniu decyzji. 
W ramach prowadzonych postępowań gmina toczy 4 postępowania cywilne z zakresu 

gospodarki nieruchomościami. 
W stosunku do lat ubiegłych, 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 1.01.2021 r. zatrudnionych było 

41 pracowników. Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 45 pracowników. 
W 2021 r. Rada Miejska Wąsosza uchwaliła 80 uchwał. Burmistrz wydał 180 zarządzeń. 

 
Sprawy związane z pandemią COVID-19 
 Rok 2021 naznaczony był pandemią COVID-19. Stan ten wprowadził szereg nowych, nie 
występujących wcześniej sytuacji. Przed administracją – tą samorządową również – postawiono 
nowe wyzwania działania w sytuacji zamknięcia, obostrzeń sanitarnych, utrudnionego dostępu do 
akt. 
 W stosunku do roku 2020 Urząd Miejski Wąsosza nie został zamknięty do bezpośredniej 
obsługi mieszkańców. Jednakże Urząd zmienił zasady obsługi ludności wprowadzając jako 
równoprawne wnioski i zgłoszenia telefoniczne, mailowe i przede wszystkim przez platformę e-puap. 
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 W roku 2021 w wyjątkowych sytuacjach wprowadzano system pracy zdalnej dla 
pracowników – najczęściej w związku z zachorowaniem bądź kwarantanną. Wprowadzenie takiego 
rozwiązania umożliwiło wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie. 
 Z budżetu gminy Wąsosz w 2020 r. wydatkowano łącznie (Urząd i jednostki) 92 069,38 zł na 
skutki przeciwdziałania pandemii. 
 W okresie 2021 r. nie nastąpiła redukcja etatów w związku z pandemią. Nie nastąpił również 
wzrost zatrudnienia w związku z pandemią. 
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