
ZARZĄDZENIE NR 77.2020 
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Grębocice za rok 2019. 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 t.j.)  w związku z art. 46 pkt 35 (Art. 15zzzzzz.) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 
2020 poz.875) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Grębocice za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Raport o stanie Gminy Grębocice podlega przedłożeniu Radzie Gminy Grębocice oraz publikacji na 
stronie internetowej Gminy Grębocice w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Grębocice 
 
 

Roman Jabłoński 
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Informacje ogólne. 

Gmina Grębocice położona jest w północnej części woj. dolnośląskiego. Obejmuje obszar 122 

km2. Obszar gminy pod względem ukształtowania terenu dzieli się na część płaską, nizinną tj. 

mezoregion Pradoliny Głogowskiej oraz część pagórkowatą (wzgórza) tj. mezoregion Wzgórza 

Dalkowskie. Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości w tym 17 sołectw.  

Gmina położona jest w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich (Głogów, Polkowice – miasta 

powiatowe), jak również dużych zakładów przemysłowych (KGHM Polska Miedź S.A.) oraz 

Polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Głogowskiej Strefy 

Ekonomicznej. W pobliżu unijnych i krajowych rynków zbytu. Ma dogodny dostęp do szlaków 

drogowych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Gmina położona jest w 

sąsiedztwie rzeki Odry będącej wodnym szlakiem komunikacyjnym, a także na trasie przebiegu 

jednej z ważnych w skali regionu i kraju magistrali kolejowej (Wrocław - Głogów - Zielona Góra 

- Szczecin). 

Dużym walorem jest baza surowcowa. Najważniejszym z nich są złoża rudy miedzi 

eksploatowane przez KGHM S.A. w obszarze górniczym „Rudna”. Również na terenie Gminy 

prowadzone są inwestycje KGHM S.A. co sprawia, że w niedalekiej przyszłości nastąpi poprawa 

finansów przyczyniająca się do dalszej poprawy jakości życia mieszkańców. Inne cenne 

surowce w obrębie gminy to zasoby soli kamiennej, anhydrytu, ołowiu, kobaltu i srebra, a 

także zasoby kruszyw budowlanych, wysokiej jakości wód pitnych. 

Gmina ma charakter rolniczy, przeważają grunty orne oraz łąki i pastwiska (użytki rolne 

stanowią około 73% jej powierzchni). Do walorów rolniczych gminy, należy najdłuższy w kraju 

okres wegetacyjny roślin, gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej, duży areał i niski stopień 

zanieczyszczenia gruntów rolnych. W Gminie tradycje rolnicze są przekazywane z pokolenia 

na pokolenie, dzięki czemu społeczność lokalna szczyci się dużym doświadczeniem w tej 

dziedzinie. Niewątpliwą zaletą Gminy jest również korzystna struktura przestrzenna. Na jej 

terenie zaobserwować można znaczny stopień skupienia osadnictwa oraz zwartość przestrzeni 

rolniczej. Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5 341 / mężczyźni - 

2 667, kobiety – 2674/. 

 

Finanse: 
 
Realizacja budżetu na dzień 31.12.2019r. przedstawiała się następująco: 
 

Dochody budżetu na plan 54 019 248,85zł zostały zrealizowane na kwotę 
52 495 522,22zł  tj.  w 97,18%  z tego: 
1. plan dochodów bieżących wynosił: 50 248 311,72zł i został zrealizowany w 101,56%,         na 
kwotę: 51 030 384,39zł. 
2. plan dochodów majątkowych wynosił: 3 770 937,13zł i został zrealizowany w 38,85%,       na 
kwotę:  1 465 137,83zł. 
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Planowane dochody budżetu dzieliły się na: 

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 30 376 809,52zł z czego wykonano 
35 889 613,36zł tj. 118,15%, 

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie         
4 671 224,00zł z czego wykonano 4 734 725,47zł tj. 101,36%, 

3. Pozostałe dochody w kwocie 760 459,93zł z czego wykonano – 3 969 561,478zł,         tj. 
– 521,99%, 

4. Subwencja ogólna w kwocie 5 765 226zł z czego wykonano 5 765 226zł, tj. 100%, 
5. Dotacje celowe na zadania zlecona w kwocie 8 030 149,27zł z czego wykonano 

7 972 465,80zł, tj. 99,28%, 
6. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 644 443,00zł z czego wykonano 

637 915,23zł, tj. 98,99%, 
7. Dochody majątkowe w kwocie 3 770 937,13zł z czego wykonano  1 465 137,83zł,            

tj. 38,85%. 
 

Wydatki Gminy na plan 63 461 120,90zł zostały zrealizowane  w  87,39% na kwotę 
55 459 042,01zł, z tego: 
1. plan wydatków  bieżących  wynosił  43 320 714,90zł  i  został  zrealizowany  w  89,99%                  
na kwotę  38 983 820,83zł, w tym: 
-wydatki poniesione na uruchomienie żłobka kwota: 20 000zł, pochodząca z Funduszu Pracy w 
ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do trzech lat 
Maluch +”. 
2. plan wydatków majątkowych wynosił 20 140 406,00zł i został zrealizowany w 81,80%  na 
kwotę  16 475 221,18zł. 
-wydatki poniesione na przebudowę pomieszczeń i pierwsze wyposażenie żłobka kwota: 
340 000zł, pochodząca z Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi  w wieku do trzech lat Maluch +”. 
 - wydatki poniesione na zadanie: „ Stara Rzeka droga dojazdowa do gruntów rolnych” kwota 
144 900,00zł pochodząca z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 
 

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowił 31,74%, 
natomiast  w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowiły  29,71%. 
  
         Wynik budżetu na dzień 31.12.2019r. zamknął się deficytem w wysokości 2 963 519,79zł. 

W 2019r. najwyższe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie: 11 437 212,52zł, 
tj.: 20,62% ogółu wydatków budżetu ,  transport i łączność: 9 710 953,91zł, tj. 17,51% ogółu 
wydatków budżetu oraz rodzina : 7 954 464,16zł, tj. 14,34% ogółu wydatków budżetu. 
 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 8 828 372,05zł z czego kwotę 
2 963 519,79zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r., pozostała kwota 
nadwyżki do wykorzystania w roku 2020 to kwota 5 864 852,26zł. 
Wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów wyniosły 695 300zł z czego kwotę 81 800zł 
przeznaczono na spłatę pożyczki, pozostała kwota w wysokości 613 500zł do wykorzystania w 
2020r.   
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Na koniec 2019 Gmina Grębocice posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej          w 
WFOŚiGW we Wrocławiu  w wysokości 613 500zł. 
 

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której mowa w art. 243ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów 
wynosił 0,25% przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 
ustawy o finansach publicznych , po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu                     o 
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu        o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ) wynosił 22,49%. 
 

 

Stan realizacji inwestycji. 
 

W roku 2019  było zaplanowanych do zrealizowania  42 inwestycje ,z czego  36 inwestycji  

zrealizowano w całości. Jedna z inwestycji tj. : Budowa drogi wewnętrznej wraz z 

oświetleniem w m. Obiszów  - brak zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego . 

Nie zrealizowano 4 inwestycji: 

1. Przebudowa ul. Zielonej – projekt  

2. Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębocice w zakresie drogowym i 

odwodnienia – projekt. 

3. Projekt drogi dz. 535/8 w Grębocicach, ul. Kolejowa – projekt  w trakcie realizacji 

4. Projekt drogi z oświetleniem do wigwamu w Dużej Wólce 

W 2019 r. kontynuowane były zadania z poprzedniego roku tj.  odbudowa i rozbudowa 

budynku OSP Szymocin, budowa budynku przychodni zdrowia wraz z infrastrukturą w m. 

Grębocice, budowa obwodnicy południowo –wschodniej w m. Kwielice 
 

Lp. Nazwa inwestycji Stan realizacji  Dodatkowe informacje 
1. Budowa drogi tymczasowej łączącej ul. 

Wspólną z ul. Kwiatową w m. Grębocice 

zrealizowane               - 

2. Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych 

część ul. Kwiatowej i ul. Radosnej w m. 

Grębocice 

zrealizowane  

3. Budowa drogi w m. Stara Rzeka zrealizowane  

4. Budowa drogi do gruntów rolnych Stara 

Rzeka - Świnino 

zrealizowane  

5. Projekt przebudowy ul. Krótkiej w 

Grębocicach 

zrealizowane  

6. Przebudowa ul. Zielonej - projekt niezrealizowane Projekt w trakcie 

realizacji 

7. Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. 

Grębocice w zakresie drogowym i 

odwodnienia - projekt 

niezrealizowane Brak decyzji pozwolenie 

na budowę 

8. Projekt budowy parkingu na ul. Wspólnej w 

Grębocicach 

zrealizowane  
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9. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i 

przepompownią wód deszczowych na osiedlu 

mieszkaniowym w Grębocicach ul. Chabrowa 

i Kwiatowa 

zrealizowane  

10. Budowa drogi w Krzydłowicach dz. 677 zrealizowane  

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 

1013D w m. Obiszów I etap 

zrealizowane brak 

rozliczenia finansowego 

Wykonawca nie złożył 

faktury za wykonane 

roboty 

12. Budowa drogi wewnętrznej wraz z 

oświetleniem w m. Obiszów 

zrealizowane brak 

rozliczenia finansowego 

Wykonawca nie złożył 

faktury za wykonane 

roboty 

13. Budowa obwodnicy południowo-wschodniej 

w m. Kwielice 

zrealizowane Termin realizacji wg 

umowy styczeń 2020 – 

zadanie zrealizowane 

wcześniej 

14. Budowa parkingu w m. Rzeczyca zrealizowane  

15. Projekt drogi dz. 535/8 w Grębocicach, ul. 

Kolejowa - projekt 

niezrealizowane W trakcie realizacji 

zgodnie z umową 

16. Projekt drogi z oświetleniem do wigwamu w 

Dużej Wólce 

niezrealizowane Przełożone na 2020 r. 

17. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 

w m. Grodowiec dz. 155 

zrealizowane  

18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. 

Kwiatowa dz. 92/3; 573 w m. Grębocice 

zrealizowane  

19. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 

SN 20 kV i rozbiórka elektroenergetycznej 

linii napowietrznej SN 20 SN – usunięcie 

kolizji z planowanym zagospodarowaniem 

terenu 

zrealizowane  

20. Przebudowa sieci  w linii kablowej SN 20 KV 

, rozbiórka istniejącego słupa 

nr 59/L-891 przy ul. Azaliowej w Grębocicach 

oraz  montaż nowego słupa. 

zrealizowane  

21. Przebudowa budynku byłego historycznego 

spichlerza , położonego na dz. nr 647/18 obręb 

Grębocice , ze zmianą sposobu użytkowania 

na budynek wystawienniczo - ekspozycyjny  

zrealizowane               

22. Dostawa wraz z montażem sprzętu 

komputerowego w ramach zadania: "Budowa 

budynku przychodni wraz z infrastrukturą 

techniczną w m. Grębocice dz. 175/7, 175/4, 

705". 

 

zrealizowane - 

23. Zagospodarowanie terenu sportowo-

rekreacyjnego w m. Obiszów - budowa boiska 

trawiastego. 

 

zrealizowane - 

24. Dostawa wraz z montażem sprzętu 

medycznego w ramach zadania: Budowa 

budynku przychodni wraz z infrastrukturą 

techniczną w m. Grębocice - etap II 

 

zrealizowane - 
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25. Dostawa wraz z montażem sprzętu 

medycznego w ramach zadania: Budowa 

budynku przychodni wraz z infrastrukturą 

techniczną w m. Grębocice 

 

zrealizowane - 

26. Dostawa wraz z montażem wyposażenia 

meblowego w ramach zadania: „Budowa 

budynku przychodni wraz z infrastrukturą 

techniczną w m. Grębocice” 

14 sierpnia 2019 

 

zrealizowane - 

27. Budowa boiska dwufunkcyjnego z 

piłkochwytami w m. Szymocin 

zrealizowane - 

28. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Świnino zrealizowane - 

29. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Duża 

Wólka 

zrealizowane - 

30. Budowa boiska do siatkówki w m. Świnino zrealizowane - 

31. Budowa mini boiska do piłki nożnej w m. 

Grodowiec 

zrealizowane - 

32. Budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec zrealizowane - 

33. Budowa mini boiska do koszykówki w m. 

Grodowiec 

zrealizowane - 

34 Zagospodarowanie terenu sportowo-

rekreacyjnego w m. Obiszów - budowa parku 

linowego 

 

zrealizowane - 

35. Odbudowa wraz z rozbudową budynku  

OSP Szymocin 

 

zrealizowane  

36. Przebudowa części budynku Szkoły 

Podstawowej w Grębocicach na potrzeby 

żłobka „Maluch+” 

 

 

zrealizowane 

 

37. Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. 

Szymocin 

 

zrealizowane  

38. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy  

w m. Bucze 

 

zrealizowane  

39. Budowa budynku przychodni zdrowia wraz z 

infrastrukturą w m. Grębocice  

zrealizowane  

40. Opracowanie projektu  budowy placu zabaw w 

m. Retków 

 

zrealizowane  

41. Zagospodarowanie terenu przy budynku 

Urzędu Gminy Grębocice 

 

zrealizowane częściowo  

42. Budowa boiska wielofunkcyjnego z 

piłkochwytami w m. Trzęsów 

 

zrealizowane  
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE,  

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

1) Obowiązujące dokumenty z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzennego zagospodarowania gminy 
jest: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Grębocice”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr LII/247/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 
30 grudnia 2013 r. Opracowanie te kompleksowo określa cele i kierunki polityki 
przestrzennego zagospodarowania gminy oraz kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – 
przestrzennego na obszarze gminy.  
 
Obszar Gminy Grębocice, pokryty jest planami miejscowymi na terenie o powierzchni 6114 ha, 
co stanowi ok. 50%. Na obszarze gminy Grębocice obowiązuje 26 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które zostały wymienione poniżej (dane na koniec roku 
2019). Obecne plany miejscowe obejmują tereny osadnicze wszystkich miejscowości w gminie 
i zapewniają możliwość rozwoju przestrzennego każdej z miejscowości na obszarze gminy, a 
wyznaczone w nich obszary, między innymi pod lokalizację zabudowy, przewyższają obecnie 
nawet możliwości inwestycyjne gminy. 
 

L.p. Nazwa planu 
Nr uchwały i data 

uchwalenia 

1. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla poszerzenia i przebudowy 

pasa drogi, położonego w gminie Grębocice, obręb Czerńczyce. 

XXIV/110/96 

26.09.1996 r. 

2. 

2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie 

i drogi, położonych w gminie Grębocice, w obrębach Grodowiec, Krzydłowice i Stara 

Rzeka.  

XXIV/121/96 

26.09.1996 r. 

3. 

 

3. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienie, drogi i 

eksploatację surowca położonych w gminie Grębocice, obręb Krzydłowice. 
XXIV/124/96 

26.09.1996 r. 

4. 

4. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie 

i drogi, położonych w gminie Grębocice, obręb Proszówek. 
XXIV/134/96 

26.09.1996 r. 

 

5. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zalesienie, 

położonego w gminie Grębocice, obręb Rzeczyca. 
XXIV/140/96 

26.09.1996 r. 

6. 

6. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie 

i obiekty gospodarki leśnej, położonych w gminie Grębocice, obręb Rzeczyca XXIV/141/96 

26.09.1996 r. 

 

7. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie 

i drogi, położonych w gminie Grębocice, obręb Rzeczyca. 
XXIV/142/96 

26.09.1996 r. 

8. 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zalesienie, 

położonego w gminie Grębocice, obręb Trzęsów. XXIV/145/96 

26.09.1996 r. 

9. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przeprowadzenia odcinka gazociągu 

wysokiego ciśnienia Proszówek-Gwizdanów na terenie gminy Grębocice. 

XXIV/146/96 

26.09.1996 r. 

10. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Rudna I” oraz 

„Rudna II” w granicach gminy Grębocice. 

XVII/68/2003 

14.11.2003 r. 

11. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Grębocice w obrębie 

Bucze. 

XXIII/104/2004 

20.02.2004 r. 
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L.p. Nazwa planu 
Nr uchwały i data 

uchwalenia 

12. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Grębocice w obrębie 

Grębocice. 

XXIII/107/2004 

20.02.2004 r. 

13. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Grębocice w obrębie 

Grodowiec. 

XXIII/108/2004 

20.02.2004 r. 

14. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Grębocice w obrębie 

Krzydłowice. 

XXIII/109/2004 

20.02.2004 r. 

15. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Grębocice w obrębie 

Obiszów. 

XXIII/110/2004 

20.02.2004 r. 

16. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Grębocice w obrębie 

Proszówek. 

XXIII/112/2004 

20.02.2004 r. 

17. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Grębocice w obrębie 

Retków obejmującego połącznie drogi powiatowej nr 20 101 z droga wojewódzką nr 292. 

XXIII/113/2004 

20.02.2004 r. 

18. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Głogów 

Głęboki – Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie innych 

obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów 

leżących w granicach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna II”. 

XLVII/191/2009 

24.09.2009 r. 

19. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: 

Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, Rzeczyca, Szymocin i 

Trzęsów w gminie Grębocice. 

LX/238/2010 

10.06.2010 r. 

20. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla korytarza infrastruktury technicznej 

w obrębie Kwielice w gminie Grębocice.  
XXI/95/2012 

31.01.2012 

21. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w 

obrębie Rzeczyca gminy Grębocice. 

XXIX/134/2012 

24.07.2012 

22. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach 

administracyjnych gminy Grębocice. 

LVI/265/2014 

25.03.2014 r. 

23. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie 

Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych. 

LXI/291/2014 

30.06.2014 r. 

24. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w 

obrębie Grębocice gminy Grębocice. 

LXIII/300/2014 

26.08.2014 r. 

25. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie 

Grębocice w gminie Grębocice 

XXX/123/2016 

23.06.2016 r. 

26. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych obszarów w obrębach: 

Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w Gminie 

Grębocice 

XXXVII/164/2016 

19.12.2016 r. 

 

 

2) Projekty planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie procedowania 
w 2019 r. 
 
W 2019 r. trwały prace nad projektami czterech miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Procedury zmiany planów miejscowych zostały podjęte na wnioski 
poszczególnych mieszkańców lub inwestorów prowadzących lub chcących rozpocząć 
działalność na terenie gminy Grębocice, którym ustalenia obowiązujących planów blokowały 
możliwości rozpoczęcia inwestycji. 
 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w 
obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, 
Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice, zainicjowany uchwałą Nr XLVII/221/2017 Rady 
Gminy Grębocice z dnia 26 września 2017 r. Projektem planu miejscowego objęto 19 
odrębnych obszarów o łącznej powierzchni około 60 ha. Przesłankami do rozpoczęcia prac nad 
projektem planu były przede wszystkim zgłoszone wnioski o zmianę – dla wybranych obszarów 
- ustaleń obowiązujących planów miejscowych, z uwagi na potrzebę umożliwienia realizacji 
poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym tych blokowanych dotychczasowymi 
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ustaleniami obowiązujących planów w zakresie przeznaczenia terenów i zasad kształtowania 
zabudowy.  
 
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 
w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice, 
zainicjowany Uchwałą Rady Gminy Grębocice Nr XLVII/220/2017 z dnia 26 września 2017 r.,  
zmienioną Uchwałą Nr LIV/246/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.  Projektem planu miejscowego 
objęto 10 odrębnych obszarów położonych w obrębach geodezyjnych o łącznej powierzchni 
około 62,16 ha. Przesłankami do rozpoczęcia prac nad projektem planu były zgłoszone wnioski 
o zmianę - dla wybranych obszarów - ustaleń obowiązujących planów miejscowych. Większość 
zgłoszonych wniosków dotyczyła zmiany przeznaczenia gruntów rolnych (w tym 
przewidzianych na ten cel w planach miejscowych) na cele budowlane. Procedurą 
sporządzania planu miejscowego objęto te tereny, których zmiana funkcji nie spowoduje 
konieczności uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa z uwagi na niską klasę bonitacyjną oraz 
jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Grębocice.  
 
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w 
obrębie Ogorzelec w gminie Grębocice, zainicjowany Uchwałą Nr LVII/267/2018 z dnia 24 
kwietnia 2018 r. Projektem planu miejscowego objęto obszar planowanej powierzchniowej 
eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ogorzelec”, o łącznej 
powierzchni około 11 ha. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z wniosku inwestora. Zmiana przeznaczenia 
w planie miejscowym pozwoli na kontynuację prowadzonej dotychczas działalności 
i uzyskanie koncesji umożliwiającej eksploatację pozostałej części udokumentowanego złoża 
kruszywa naturalnego. 
 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanej stacji 
elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi, 
zainicjowany Uchwałą Nr VIII/63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Projektem planu 
miejscowego objęto obszar planowanej stacji elektroenergetycznej wraz z dowiązaniami 
liniowymi w obrębie Grębocice oraz obszar w obrębie Kwielice i Ogorzelec na którym 
inwestycja dotyczyć będzie słupów i zawieszenia przewodów. Łączna powierzchnia obszarów 
objętych projektem planu wynosi około 8,24 ha. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wynika z wniosku inwestora. Zmiana przeznaczenia 
w planie miejscowym ma na celu zapewnienie zasilania szybu górniczego GG-1 w Kwielicach 
oraz dołączenie między innymi istniejących przesyłowych linii elektroengetycznych do 
planowanej stacji elektroenergetycznej. Inwestorem planowanego przedsięwzięcie jest 
Tauron Dystrybucja S.A. 
 

3) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków 
zabudowy 
 
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacja 
inwestycji celu publicznego odbywa się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, natomiast zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu 
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania 
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obiektu budowlanego lub jego części odbywa się w drodze decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy. W 2019 r. w tym zakresie wydano: 

• 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• 2 decyzje o warunkach zabudowy. 
 

4) Inne sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
 
W ramach wykonywanych zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego znajduje się 
również udzielanie informacji dotyczących dokumentów planistycznych obowiązujących na 
terenie gminy. Każdy zainteresowany ma prawo wglądu do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i uzyskania informacji, na jakie cele przeznaczony jest 
interesujący go teren. Po uiszczeniu określonej opłaty administracyjnej można otrzymać wypis 
lub wyrys z planu. W roku 2019 wszczęto 184 spraw z zakresu wydania wypisów, wyrysów i 
zaświadczeń oraz informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Wydano: 

• 118 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla 
terenów dla których gmina nie posiada obowiązującego planu miejscowego, 

• 61 wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium, 

• 5 pism zawierających informacje dotyczące planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

 

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Gmina Grębocice w roku 2019 była właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej 
powierzchni 363,5967 ha. W użytkowanie wieczyste oddano nieruchomości o powierzchni 
1,4999 ha.   
 

1) Nabycie nieruchomości na mienie gminne 
 W 2019 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów stanowiących własność 
gminy Grębocice o łączną powierzchnię 0,4325 ha, poprzez: 
- nabycie (zakup) w formie aktu notarialnego - 4 działek o łącznej powierzchni 0,1525 ha, 
- nieodpłatne nabycie od KOWR – 1 działki o łącznej powierzchni 0,28 ha, 
- nabycie poprzez zamianę działki – 1 działki o łącznej powierzchni 0,0232 ha. 
 

2) Zbycie nieruchomości z mienia gminy 
W 2019 roku gmina dokonała zbycia powierzchni gruntów stanowiących własność 

gminy Grębocice o łączną powierzchnię 0,1030 ha poprzez: 
- zbycie poprzez zamianę działki – 1 działka o łącznej pow. 0,1030 ha.  

 
3) Dzierżawa gruntów 
W 2019 roku oddano w dzierżawę 15 nieruchomości (w całości bądź ich części), 

będących własnością Gminy Grębocice o łącznej powierzchni ok. 4,78 ha, w tym: 
- 10 nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne o łącznej powierzchni 4,69 ha, 
- 5 nieruchomości wykorzystywane na inne cele niż rolne o łącznej powierzchni 0,09 ha. 
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4) Numeracja porządkowa nieruchomości 
 W 2019 roku nadano 33 nowych numerów porządkowych nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie gminy Grębocice, z czego: 
- 20 nowych numerów porządkowych w miejscowości Grębocice, 
- po 2 nowe numery porządkowe w miejscowościach: Żabice, Stara Rzeka, Trzęsów, 
- po 1 nowym numerze porządkowych w miejscowościach: Wilczyn, Grodowiec, Krzydłowice, 
Grodziszcze, Kwielice, Duża Wólka i Szymocin 
 

5) Podziały nieruchomości 
 W 2019 roku wydano łącznie 18 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 
położonych na terenie gminy Grębocice. 
 
 
 

6) Opłata adiacencka  
 W 2019 roku wydano łącznie 7 decyzji dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej 
z tytułu podniesienia wartości nieruchomości na skutek jej podziału. 
 

3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W celu ochrony środowiska i polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją 

mieszkańcy, gmina podjęła następujące działania: 

1) Działania proekologiczne: 

a) Dzień Ziemi - w 2019 r. udział w akcji wzięło 8 sołectw, które posprzątały teren należący do 

zgłoszonego sołectwa (przekazano łącznie 400 szt. worków na śmieci i 800 szt. rękawiczek).  

b) Sprzątanie świata – w 2019 r. Publiczne Przedszkole w Grębocicach zorganizowało akcję 

Sprzątanie świata, w której wzięły udział przedszkolaki. Przekazano 200 szt. rękawiczek oraz 

100 szt. worków na śmieci.   

c) Konkurs pszczelarski Wzorowa Pasieka Gminy Grębocice 2019 – Zorganizowano konkurs dla 

pszczelarzy z gminy Grębocice, udział w konkursie wzięło 9 osób.  

2) Ochrona powietrza: 

a) Dofinansowanie wymiany starych pieców ze środków budżetu gminy Grębocice na nowe 

ekologiczne. W 2019 roku w gminie Grębocice zostało dofinansowanych 32 szt. pieców 

ekologicznych z terenu gminy. 

b) Dofinansowanie do zakupu i montaż instalacji fotowoltaicznych ze środków budżetu gminy 

Grębocice. W 2019 roku z dofinansowania skorzystało 9 gospodarstw domowych. 

c) Utrzymanie 5 szt. czujników powietrza badających stężenie pyłów zawieszonych 

w powietrzu, tzw. smog (PM1, PM2.5, PM10) temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza. 

Czujniki zamontowano w 4 miejscowościach (w Kwielicach - WOK, Krzydłowicach - WOK, 

Rzeczycy - OSP oraz 2 w Grębocicach – ul. Kwiatowa (nowe osiedle) i GOK ul. Kościelna. Wyniki 

pomiarów jakości powietrza rejestrowane przez czujniki udostępniane są w trybie ciągłym na 
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stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/. Czujniki mają na celu uświadomienie 

mieszkańców gminy Grębocice, jak poważnym problemem jest smog, w szczególności jesienią 

i zimą, gdy trwa okres grzewczy. Ludzie palą w tzw. „kopciuchach” węgiel, drewno i niestety 

różnego rodzaju śmieci.  

3) Utrzymanie zieleni 

W 2019 r. przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycięciu gałęzi drzew oraz 

usuwano drzewa stanowiące zagrożenie dla otoczenia, tj.: 

– usunięto 33 drzew, 

– pielęgnacja 49 drzew, 

– pielęgnacja oraz usunięcie drzew w parku zabytkowym w Grębocicach, 

– przeprowadzenie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych Alei Kasztanowej  

w Grodowcu będącej pomnikiem przyrody . 

 

4. ROLNICTWO 

1) Melioracje 

W 2019 r. Gmina Grębocice objęła bieżącą konserwacją rowy melioracyjne 

szczegółowe oraz podstawowe. Roboty na ciekach wykonywane były zgodnie z potrzebami 

oraz zgłoszeniami sołtysów i mieszkańców. Głównym celem wykonanych prac było 

wyeliminowanie zagrożeń lokalnymi powodziami i podtopieniami, poprawa stanu 

technicznego cieków i urządzeń wodnych. Zakres wykonywanych prac obejmował takie 

zadania jak: wykoszenie roślinności, ścinanie zakrzaczeń rosnących wzdłuż koryt cieków, 

czyszczenie koryt kanałów, usuwanie ręczne oraz mechaniczne namułu z dna cieków, 

naprawianie uszkodzonych skarp cieków, czyszczenie przepustów itp. 

Zadania zostały sfinansowane ze środków własnych gminy oraz gmina otrzymała 

pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 12 252,00 zł. 

 

Ogółem w 2019 roku Gmina Grębocice objęła konserwacją 12.720 mb urządzeń 

melioracyjnych tj. : 

 

Lp. Miejscowość Długość rowów w mb Nazwa rowów 

1. Grębocice 4520 Ru-12, Ru-12 h, 

2. Retków 930 Ru-19, Ru-7  

3. Kwielice 3715 Ru-12 h, Ru-12k, Br-16  

4. Bucze 1222 Ru-14 i, Ru-14, Ru-14p 

5. Stara Rzeka 1325 W-5 oraz W-7 

6. Obiszów 700  

7. Żabice 308 Bw- 12, Bw-12c 

 RAZEM: 12 720  
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2) Wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy Grębocice 

W 2019 roku zakończono rozpoczęte w 2018 roku badania gleb użytków rolnych obejmujące 

wskazanie zakwaszenia (ph), zawartości przyswajalnego fosforu, potasu oraz magnezu. 

W badaniach wzięło udział 134 rolników zamieszkałych na terenie Gminy Grębocice, pobrano 

do badania 2108 prób. 

Zakupiono 6743 tony wapna nawozowego z przeznaczeniem dla 119 rolników posiadających 

grunty rolne na terenie gminy Grębocice. 

3) Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych z tytułu wystąpienia niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych na terenie gminy: 

Susza 

W dniach od 01.04.2019 r. do dnia 10.09.2019 r, na terenie całej gminy Grębocice 

wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne - susza.  

Komisja powołana przez wojewodę dolnośląskiego oszacowała szkody w 154 gospodarstwach 

rolnych. Zjawisko objęło 6197,92 ha upraw zbóż, warzyw, owoców oraz łąk. 

4) Program opieki nad zwierzętami 

W 2019 r. w ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad zwierzętami: 

• odłowiono i oddano do schroniska: 11 psów, 5 kotów, 

• do adopcji przekazano: 6 kotów, 2 psy,  

oznakowano (wszczepiono chipy): 82 psy 

 

Funkcjonowanie oświaty, sport i rekreacja. 

W Gminie Grębocice funkcjonują następujące jednostki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach, 

2. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, 

3. Gimnazjum im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego( działalność  do 31.08.2019r.) 

4. Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach z oddziałam zamiejscowymi  

a) w Rzeczycy 

b) w Kwielicach 

c) w Krzydłowicach 

5. Centrum Usług Wspólnych będące samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach 

6. Żłobek Gminny „Promyczek” z siedzibą w Grębocicach utworzony 24 września 2019r. 

Rozpoczęcie działalności statutowej żłobka nastąpiło z dniem 1 lutego 2020r. 

1. ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH  
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Lp.  Nazwa jednostki  Nauczyciele 
w 
przeliczeniu 
na osoby 

Nauczyciele 
w 
przeliczeniu 
na etaty 

Administracja 
/obsługa w 
przeliczeniu na 
etaty 

księgowość 
w 
przeliczeniu 
na etaty 

Kuchnia 
w 
przeliczeniu 
na etaty 

1. SP Grębocice 45 43,68 2,75   

2. SP Rzeczyca  22 17,39 5,5   

3. Gimnazjum  20 15,74 1   

4. Przedszkole 
Grębocice  

10 8,05 10  2 

 oddział Rzeczyca 7 4,7 5  1 

 oddział Kwielice 4 1,39 0,75   

 oddział 
Krzydłowice 

4 1,22 0,75   

 Razem 
Przedszkole 

25 15,36 16,5  3 

5. Zespół    20,5 4 6 

Razem: 112 92,17 46,25 4 9 
 

2. LICZBA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ  

Lp. Nazwa Szkoły Nazwa oddziału Ilość oddziałów Ilość uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w 
Grębocicach 

Oddział przedszkolny 2 33 

  Klasa I 2 38 

  Klasa II 3 56 

  Klasa III 2 41 

  Klasa IV 1 9 

  Klasa V 3 68 

  Klasa VI 3 56 

  Klasa VII 2 46 

  Klasa VIII 2 48 

  Razem 20 395 

2. Szkoła Podstawowa w 
Rzeczycy 

Klasa I 1 16 

  Klasa II 1 14 

  Klasa III 1 14 

  Klasa IV 1 7 

  Klasa V 2 29 

  Klasa VI 1 22 

  Klasa VII 1 15 

  Klasa VIII 1 15 

  Razem 9 132 

3. Gimnazjum w 
Grębocicach 

Klasa III 3 60 

  Razem 3 60 

Razem 32 587 

 

3. LICZBA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDZKOLI  
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Lp. Przedszkole Grupy wiekowe Ilość dzieci 

1. Grębocice 6-latki - 

  5-latki 27 

  4-latki 34 

  3-latki 28 

  2,5- latki 8 

  Razem 97 

2. Oddział Rzeczyca 6-latki 27 

  5-latki 13 

  4-latki 9 

  3-latki 5 

  2,5- latki 4 

  Razem 58 

3.  Filia Kwielice 6-latki - 

  5-latki 5 

  4-latki 9 

  3-latki 3 

  2,5- latki - 

  Razem 17 

4. Filia Krzydłowice 6-latki 4 

  5-latki 3 

  4-latki 1 

  3-latki 2 

  2,5 latki 2 

  Razem 12 

  RAZEM: 184 

 

 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny realizuje zadania związanych z obsługą 

finansową, administracyjną i organizacyjną wszystkich placówek oświatowych działających na 

terenie Gminy Grębocice,  a w szczególności: 

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, obsługi płacowej oraz sprawozdań 

statystycznych                  w zakresie wykonywanych zadań, 

- organizowanie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli oraz zapewnienie opieki nad nimi 

w czasie przewozu 

- administrowanie obiektami w zakresie utrzymania porządku i właściwego stanu 

technicznego,  

- obsługa w ramach zamówień publicznych, spraw administracyjnych, inwestycji i remontów, 
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Stołówka szkolna 

Odpłatność za posiłki we wszystkich stołówkach jest ujednolicona i wynosi: 

1. 5,50 zł.  Uczniowie klas”0” i dzieci w przedszkolu. W skład posiłku wchodzi: śniadanie 

, obiad (zupa, drugie danie, surówka, kompot i deser), 

2. 4,00 zł. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. W skład posiłku wchodzi obiad ( 

zupa, drugie danie, surówka i kompot) 

3. 8,50 zł. Nauczyciele. W skład posiłku wchodzi obiad ( zupa, drugie danie, surówka i 

kompot) 

 

Szkoła Podstawowa w Grębocicach i Gimnazjum w Grębocicach 

Stołówkę szkolną dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grębocicach organizuje i 

prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach. Ze 

stołówki szkolnej korzysta 210 uczniów Szkoły podstawowej w Grębocicach klas I-VIII i  22 

uczniów Gimnazjum. 

W stołówce szkolnej wydano uczniom miesięcznie około  4 087 dwu daniowych obiadów                              

na 3 przerwach. Uczniowie klas”0” korzystają z pełnego wyżywienia ( śniadanie, obiad 

dwudaniowy, deser). Posiłki wydawane są na  3 przerwach. Z dożywiania korzysta miesięcznie 

średnio 27 uczniów klas „0”, którym miesięcznie wydano około 546 obiadów 

Ponadto, ze stołówki szkolnej korzystają nauczyciele wydano w miesiącu średnio około  250 

obiadów. 

 

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 

    Ze stołówki szkolnej korzysta około 73  uczniów . Obiady do szkoły dostarcza firma cateringowa 

wyłoniona w zapytaniu ofertowym. Obiady wydawane są na 3 przerwach obiadowych. Średnio                   

w miesiącu wydano uczniom 1 320 obiadów. 

Przedszkole Publiczne w Grębocicach 

Z pełnego dożywiania korzysta 97 dzieci. Średnio w miesiącu wydano 1678  obiadów. Posiłki 

wydawane są na 3  przerwach. Z dożywiania korzysta siedmiu nauczycieli. Średnio w miesiącu wydano 

56 obiadów. 

Oddział Przedszkolny w Rzeczycy 

Z pełnego dożywiania korzysta  58 dzieci. Średnio w miesiącu wydano 1 046 obiadów. Posiłki 

wydawane są na 3  przerwach. Z dożywiania korzysta 3 nauczycieli. Średnio w m-cu wydano 36 

obiadów. 
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Dojazdy do szkół i przedszkoli 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola organizuje dowozy uczniów do szkół 

i dzieci do przedszkoli.  

Uczniowie Gimnazjum oraz klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Grębocicach dojeżdżają do szkoły 

autobusami liniowymi firmy INTERTRANS PKS S.A. Głogów na podstawie biletów miesięcznych. 

Dojeżdża 155 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocicach i 33 uczniów Gimnazjum w Grębocicach. 

Dowozem uczniów do szkół podstawowych i  przedszkoli  zajmuje się firma przewozowa   

wyłoniona w postępowaniu przetargowym . Do Szkoły Podstawowej w Grębocicach dojeżdżają 

uczniowie klas „0-III” około 88  oraz do Przedszkola Publicznego w Grębocicach 25 dzieci i do oddziału 

przedszkolnego   w Kwielicach czworo dzieci. 

Do Szkoły Podstawowej w Rzeczycy dojeżdża średnio 71 uczniów i 27 przedszkolaków do 

oddziału przedszkolnego w Rzeczycy.  

Realizując  zadania wynikające z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  Gmina 

Grębocice zapewnia bezpłatny dowóz dzieci do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.  

W roku 2019 zorganizowano dowóz dla 14 uczniów niepełnosprawnych do szkół w  Głogowie, 

natomiast dla 4 dzieci niepełnosprawnych, którym dowóz zapewniali rodzice, gmina refundowała 

koszty przejazdu na podstawie odrębnych umów.  

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Stypendia Wójta Gminy Grębocice - za bardzo dobre wyniki w nauce  przyznano - 

47 jednorazowych stypendiów na łączą kwotę 19 900,00 zł, 

- za osiągnięcia  naukowe, artystyczne bądź sportowe – 11 stypendiów o łącznej wysokości 15 500,00 

zł. 

 

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMÓW,  PROJEKTÓW, AKCJI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 

JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACH 

 
W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach realizowano programy, 

projekty i akcje  edukacyjne, wychowawcze, zdrowotne, profilaktyczne, czytelnicze, patriotyczne, 

sportowe oraz  z zakresu bezpieczeństwa,  zgodnie ze statutowymi zadaniami szkoły.  

Realizacja projektów, programów zewnętrznych 

 

Lp. Nazwa 

1.   Dzień Zdrowego Śniadania – akcja „Śniadanie Daje Moc” 

2. Akcja charytatywna „Szlachetna paczka” 
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3. Program edukacyjny „Uczę się bezpiecznie żyć” 

4. „Akademia Bezpiecznego Puchatka – program I-III – bezpieczeństwo dzieci 

5.  „Mały Mistrz” 

6.  „Sprawny Dolnoślązaczek” 

7. Udział w akcji patriotycznej „BohaterON”, pisanie kartek do Powstańców Warszawskich 

8. Program dla szkół „Mleko w szkole” 

9. Program dla szkół „Owoce i warzywa” 

10. Program „Szkolny Klub Sportowy” – Dolnośląska  Federacja  Sportu 

11. „Umiem pływać” - Projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

Dolnoślązak Umie Pływać 2019 

12. Projekt „Szkoła do Hymnu” 

13. „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” 

14. „Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa” 

 

Realizacja własnych projektów, programów, akcji, innowacji 

 

Lp. Nazwa 

1. Program profilaktyczno – wychowawczy „JA, TY, MY” 

2.  Program profilaktyczno – wychowawczy „Nie daj się wciągnąć” 

3.  Innowacje:  

1. „Uwierz w siebie”- koło teatralne 

2. „Na tropie zdrowych smaków” 

3. Program Insta. Ling dla Szkół 

4. „Ortografia co do głowy trafia” 

5. „WIEDZA KSZTAŁTUJE ŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA” - ekologia 

6. „Wiem co jem, żyję zdrowo na sportowo” 

7. „W świecie zawodów” 
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4. Projekty edukacyjne:  

1. Projekt czytelniczy „Święto Postaci Bajkowych” – Urodziny Myszki Miki 

2. Projekt „ Dzień Języków Obcych” 

3. „Procenty są wokół nas” 

4. Projekt wymiany pocztówkowej z oddziałami przedszkolnymi w całej Polsce 

5. Projekt „Cooking Time” – zajęcia kulinarne z elementami języka angielskiego 

6. „Wiedza kształtuje świadomość człowieka” – projekt ekologiczny 

7. „Majowe rocznice” 

8. Wykorzystanie metody projektu na lekcjach języka angielskiego 

5. Dzień Kropki 

6. Akcja dla kl. I-III związana ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa 

7. #Lajkuj Zdrowie 

8. „Polajkuj, nie hejtuj” 

9. Akcja „Nie pal przy mnie proszę” – klasowy list do rodziców 

10. „BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I W DRODZE DO SZKOŁY” oraz „PROFILAKTYKA NARKOTYKOWA” -  

diagnoza problemów – ankiety on-line dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

11. Profilaktyka uzależnień – we współpracy z GRUPĄ T z TORUNIA: 

- przedstawienie teatralne dla uczniów klas „0” – IV– „ STRACH MA WIELKIE OCZY” 

- „SPÓJRZ INACZEJ” – warsztaty profilaktyczne dla klas V i VI 
- „CZARODZIEJSKIE OKNO” -  warsztaty profilaktyczne dla klas VII i VIII 

  Profilaktyka uzależnień - zajęcia: 

1. „ŚWIADOMY WYBÓR” – zajęcia o asertywności 

2.  „SĄD NAD E-PAPIEROSEM I DOPALACZAMI”  

3. „ALKOHOL I INNE UŻYWKI, A ZACHOWANIA RYZYKOWNE MŁODYCH 

LUDZI” 

4. „UZALEŻNIENIA? NIE, DZIĘKUJĘ!” 

5. „CZY WIEDZA, KTÓRĄ MAM NA TEMAT SZKODLIWOŚCI UŻYWEK 

POTRAFIĘ WCIELIĆ W ŻYCIE?” 

6.  „UZALEŻNIENIA? NIE, DZIĘKUJĘ!” 

7.  „JESTEM GRZECZNY I BEZPIECZNY” – dla uczniów klas I-III 

8. „ŚWIADOMY JUNIOR” -  dla uczniów klas VI – VIII 
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12. Akcja „Podaruj książkę dzieciom z Kresów Wschodnich” 

13. „ Ratujemy i uczymy ratować” 

14. „Babciu, dziadku sport to zdrowie, każdy wnuczek Ci to powie” 

15. „ Bezpieczeństwo w domu, w szkole i na drodze”  

16. „Bezpieczny pierwszak na drodze”, 

17. Akcja „Światowy Dzień Zwierząt” 

18. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

19. „ Dzień Życzliwości i Uśmiechu” 

20. „Dzień Pluszowego Misia” 

21. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 

22. Akcja charytatywna „Stop pustym miskom, pomagamy schroniskom” 

23. Akcja charytatywna „Światełko pamięci” 

24. Akcja charytatywna „Dodaj Świętom Smaku” 

25. Najlepszy Sportowiec Szkoły 

26. Całoroczna akcja charytatywna - Zbiórka plastikowych zakrętek  

„Nakręcamy się na pomaganie”  

27. „Międzynarodowy Dzień Kropki” 

28. Akcje charytatywne Koła Misyjnego: 

 „Komórki na misje” 

„Każdy znaczek wspiera misje” 

„Klucz do nieba” 

„Znaki wiary na misje” 

„Opatrunek na ratunek” 

29. Kiermasz Wielkanocny i Kiermasz Bożonarodzeniowy 

30. Akcja „Sprzątanie świata” 
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31. Tydzień bezpiecznego Internetu. 

32. Całoroczna akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych „Poczytaj mi mamo” 

33. Dni Książki Dziecięcej 

 

Informacja o  działaniach Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 

 

I. Realizacja  zadań  dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych: 

1.Wdrożenie i realizacja  programów oraz projektów własnych i zewnętrznych. 

2.Przeprowadzenie innowacji pedagogicznych. 

3.Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

4.Organizacja uroczystości, imprez, wycieczek, konkursów. 

5.Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami, itp. 

6. Organizacja pomocy medycznej i materialnej. 

7. Organizacja wolontariatu. 

8. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zorganizowanie zajęć 

rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz 

gimnastyki korekcyjnej. 

9.Wspieranie ucznia w rozwoju – nagrody, listy gratulacyjne, stypendia. 

10.Organizacja dożywiania. 

11.Organizacja dojazdów. 

 

II. Realizacja wspomagania nauczycieli. 

II. Realizacja   kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły. 

III. Monitorowanie przebiegu i skuteczności podejmowanych działań.   

IV. Dysponowanie  środkami określonymi w planie finansowym sposób prawidłowy i 

racjonalny z  przestrzeganiem  dyscypliny finansowej.  

V. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć. 

VI. Realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej.  

VII. Współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 
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Realizacja projektów, programów zewnętrznych 

Lp. Nazwa 

1.  Projekt MEN „Do hymnu” 

2. Projekt MEN „Rok dla Niepodległej” 

3. XII  Edycja Programu ogólnopolskiego “Insta.Ling” dla szkół  

4. Program edukacyjny PAH „Wiem i działam”,  

5. Program edukacyjny „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” 

6. Program „Szkoła Promująca Zdrowie”  

7. Program „Trzymaj Formę”  

8. Czytam z klasą – ogólnopolski projekt edukacyjny  

9. Edusense -Uczymy Dzieci Programować  

10 Magiczna moc bajek  

11.  Piękna nasza Polska  

12. Dolnośląski Projekt „Umiem pływać”   

13. Dolnośląski Program „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” 

14. Program Szkolny Klub Sportowy – Dolnośląska Federacja Sportu 

15. Projekt Lepsza Szkoła – program Sesje z plusem.  

16. Umiem pływać 

17. Słodka Julka 

 

Realizacja własnych projektów, programów 

Lp. Nazwa 

1. Projekt „Bezpieczny rowerzysta” 

2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

3. Czytamy Makuszyńskiego 

4. Książka moim przyjacielem 

5.  Kto czyta – nie pyta 
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6. Koło twórczego i logicznego myślenia „Co autor miał na myśli?” 

7. „Nauka i sztuka”, 

8. „Parlament Praw Ucznia”, 

9. „Koło Małego Ratownika” 

10. Innowacja: „Aktywne formy spędzania wolnego czasu - z grami planszowymi” 

11. Czytamy i tworzymy – spotkania w LCIC 

12. Projekt „Mikołajkowa noc w szkole” 

13. Innowacja pedagogiczna „Wrota kariery”  

14. Projekt „Stroikowy grudzień” 

 

Organizacja imprez, uroczystości, akcji 

lp. Nazwa/forma organizacji 

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 

2 Wrzesień miesiącem bezpieczeństwa - akcja 

3 Dzień Edukacji Narodowej 

4 Dzień Niepodległości 

5 Projekt witaminowy „A+B=5” -  dla klas V – spotkanie uczniów  i rodziców 

6 Dzień Uśmiechu – akcja szkolna 

7 Światowy Dzień Zwierząt- akcja szkolna, 

8 Sprzątanie świata, Warsztaty ekologiczne, 

9 Zabawa andrzejkowa kl. IV – VIII 

10 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

11 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF, Dzień Wolontariusza 

12 Apele podsumowujące działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

13 Zajęcia integracyjne z rodzicami „Wykonywanie zdrowych kanapek” 

14 Zajęcia integracyjne z Seniorami „Kodowanie, programowanie” 

15 Spotkanie z Seniorami z okazji Dnia Seniora 

16 Zajęcia integracyjne z Seniorami „Wykonywanie stroików” 
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17 Misje szkolne 

18 Wigilia szkolna  

19 Dzień babci i dziadka  

20 Targi Wynalazków – jednodniowa akcja 

21 Święto Patrona Szkoły – wystawa twórczości patrona, biuletyn, konkursy 
wiedzy, aktywne przerwy 

22 Zabawa karnawałowa dla klas 1 – 3. 

23 Bezpieczne ferie – akcja   

 

Informacja o  działaniach Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach                    

I. Realizacja  zadań  dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolu: 

1.Wdrożenie Programu wychowania przedszkolnego  z zakresu preorientacji zawodowej 

  w przedszkolu  „Jeszcze nie wiemy kim będziemy, ale już zawody poznajemy. 

2.Przeprowadzenie Innowacji Pedagogicznej „Dzisiaj biegam z przedszkolakami,  

   jutro z maratończykami”. 

3.Przeprowadzenie Innowacji Pedagogicznej „Gry planszowe, to drzwi do naszej wiedzy”. 

4.Realizacja Projektu  „Akademia Prostego Malucha”. 

5.Kontynuowanie programów  profilaktycznych  ,, Mamo, tato wolę wodę”, ,,Zostań  

   Kubusiowym  przyjacielem natury”,  „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”,  „Akademia-   

Aquafresh w zakresie dbania  o higienę jamy ustnej”, „Na sportowo jest zdrowo”,  

„Przedszkole z tradycjami”, „Przedszkole młodych patriotów”, „Przedszkolak też ratuje” oraz  

„Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”. 

6. Opracowanie i wdrożenie do realizacji  programu   edukacji patriotycznej  dla dzieci 3-6   

letnich„ W małym sercu Polska”. 

7. Kształtowanie postawy dziecka poszukującego, odkrywającego, kreatywnego czyli  

     aktywnego "Przedszkolaka badacza-odkrywcy".  

8.Pogłębianie wiedzy przyrodniczej dziecka poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment  

 i twórczą działalność  oraz rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska 

przyrodniczego. 

9.Zorganizowanie zajęć dodatkowych oferowanych dzieciom: zajęcia logopedyczne, terapia 

pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, religię dla dzieci  na życzenie rodziców, zajęcia z języka 

angielskiego, realizację   projektów edukacyjnych : „Przedszkolaczku po prostu tańcz", 

„Przedszkolak aktorem - świat bajki", spotkania ze sztuką –  udział w teatrzykach dla dzieci, 

koncertach muzycznych, warsztatach integracyjnych,  wystawach plastycznych, konkursach 

ogólnopolskich wojewódzkich oraz lokalnych. 
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10.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zorganizowanie zajęć 

rewalidacyjnych dla 3 dzieci, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w ramach terapii 

pedagogicznej dla 4 dzieci, zajęcia logopedyczne dla 80 dzieci oraz zajęcia z gimnastyki 

korekcyjnej dla 81 przedszkolaków. 

11.Wspieranie  dzieci w trudnej sytuacji materialnej. 

12.Realizacja zadań z zakresu wychowania obywatelskiego i patriotycznego.  

13.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

14.Współpraca z rodzicami . 

15.Organizacja, imprez,  uroczystości spotkań z ciekawymi osobowościami jako promocja 

przedszkola  w środowisku. 

 

II. Realizacja wspomagania nauczycieli. 

II. Realizacja   kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

przedszkola. 

III. Monitorowanie przebiegu i skuteczności działań podejmowanych w przedszkolu.   

IV. Dysponowanie  środkami określonymi w planie finansowym sposób prawidłowy                      i 

racjonalny z  przestrzeganiem  dyscypliny finansowej.  

V. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć w przedszkolu. 

VI. Realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej.  

  

Sprawozdanie z realizacji zadań w Gimnazjum 
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Grębocicach 

  
Zadania w zakresie profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej: 

Głównym hasłem profilaktycznym w roku 2019 było hasło – kontynuacja z roku 2018 

„Nie daj się wciągnąć…” . W ramach edukacji profilaktycznej zorganizowano zajęcia                   

i akcje dla uczniów: 

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZEJ  

I .Realizacja zadań programu wychowawczego gimnazjum.  

Poziom intelektualny 

1. Uczniowie rozwijali swoje możliwości poznawcze (konkursy szkolne i pozaszkolne, 

zawody sportowe, zajęcia dodatkowe.) 
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2. Nauczyciele służyli pomocą w twórczym wykorzystaniu możliwości ucznia (praca                      

z uczniem zdolnym, zajęcia pozalekcyjne, fakultety, koła zainteresowań, konsultacje, 

przygotowanie do zawodów sportowych). 

3. Osiągnięcia uczniów były prezentowane na forum szkoły. 

 

Poziom  emocjonalny i społeczny 

1.Wspierano działania wychowawcze uczniów.  

2. Realizowano zadania Programu Profilaktyki  

3. Zachęcano uczniów do udziału w życiu szkoły- angażowano przy organizowaniu imprez 

szkolnych. 

4. Podejmowano akcje charytatywne. 

5. Wspierano inicjatywy młodzieży( strona internetowa, praca w Samorządzie 

Uczniowskim). 

6. Podtrzymywano tradycje szkolne (mikołajki, tradycje świąteczne). 

7. Pamiętano o świętach narodowych. 

 

Poziom  zdrowotny 

1. Podejmowano działania na rzecz zdrowia. 

2. Realizowano zadania w zakresie bezpieczeństwa w szkole. 

3. Propagowano wśród uczniów konieczność ochrony środowiska naturalnego. 

 

Programy realizowanych przez szkołę: 

1) Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

2) Analiza i opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego 

3) Sprawdzenie i analiza prac Zdolny Ślązak Gimnazjalista  

4) Próbny egzamin gimnazjalny  

5) szkolny etap konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista  
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Inne działania podejmowane w Gimnazjum: 

1) Prowadzenie szkolnej strony internetowej oraz profilu szkoły na Facebook’u, 

administrowanie dziennika elektronicznego 

2) Opieka nad sklepikiem szkolnym 

3) Prowadzenie kroniki 

4) podjęcie współpracy z regionalistą – w celu zbierania wspomnień najstarszych 

mieszkańców Gminy Grębocice przez uczniów gimnazjum (kilkunastu uczniów klas 

trzecich). 

5) Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi 

  

PRACA WYCHOWAWCÓW KLAS 

W szkole zapewniono opiekę uczniom, którzy oczekiwali na zajęcia po przyjeździe do szkoły 

oraz tym osobom, które skończyły lekcje i oczekiwały na autobus powrotny do domu. Odbyły 

się 2 zebrania z rodzicami: w lutym i kwietniu. 

W szkole były zorganizowane takie konkursy jak: 

1. Zdolny Ślązak Gimnazjalista  

➢ Blok matematyczno-fizyczny 

➢  Blok przyrodniczy 

➢ Blok humanistyczny 

➢ Blok językowy - język angielski 

 język niemiecki 

2. Konkursy przeprowadzone w bibliotece szkolnej 

3. Całoroczny konkurs na sportowca szkoły. 

4. Zorganizowano następujące wyjścia, wyjazdy: 

1. Do kina w Głogowie  

2. Wyjście z uczniami do Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie 
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Opracowanie analiz, diagnoz, testów. 

1.Test diagnozy z matematyki . 
2. Test diagnozy z chemii  i biologii. 
3. Test diagnozy z języka polskiego. 
4. Test diagnozy z historii. 
5. Test diagnozy z geografii i fizyki. 
6. Próbny egzamin gimnazjalny. 
 

 Inne działania podejmowane przez nauczycieli to: 

1. Projekt edukacyjny  
2. Prowadzenie kroniki szkoły. 
3. Opieka nad sklepikiem szkolnym.  
4. Opieka nad Samorządem Uczniowskim. 
5. Organizacja wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.  
6. Prowadzenie szkolnej strony internetowej, profilu szkoły na facebooku, 

administrowanie dziennika elektronicznego. 
7. Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę opiekuńczą i wychowawczą szkoły: 

systematycznie współpracowano z: 

✓  kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór  nad rodzinami naszych uczniów 
✓ Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Polkowicach, 
✓ policją w Grębocicach i Polkowicach, 
✓ kontynuowana była współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, 
✓  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
✓ GOPSem  
✓ pielęgniarką szkolną  
✓ szkołami ponadgimnazjalnymi w Głogowie 

 

Poradnictwo zawodowe: 

1. Przeprowadzono cykl zajęć  dotyczących wyboru dalszej ścieżki kariery, logowania się 

w elektronicznym systemie rekrutacji oraz składania dokumentacji do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2. Przeprowadzono również spotkanie dla rodziców uczniów klas III na temat naboru 

do szkół ponadgimnazjalnych. 
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SPORT 

Na terenie gminy działa stowarzyszenie kultury fizycznej pn. Gminne Zrzeszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych w Grębocicach, które w ramach otrzymany środków z budżetu gminy, 

realizuje zadania   z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy.  

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby sportowe: 

Drużyna piłkarska  SPARTA Grębocice (Seniorzy) – IV liga  

Drużyna piłkarska Sparta II – klasa B  

Młodzieżowe drużyny piłkarskie: 

- Juniorzy (16 zawodników), 

- Trampkarze (14 zawodników),  

- Młodziki (12 zawodników),  

- Orliki (12 zawodników),  

 - Żaki ( F1 - 15 zawodników, gr I - 12 zawodników i gr II - 12 zawodników) 

Prowadzone są rozgrywki  lig halowych piłki nożnej (7 drużyn) i siatkowej (4 drużyny) oraz 
zajęcia z tenisa stołowego (IV liga legnicka). 

Przy szkołach podstawowych w Grębocicach i Rzeczycy działają 2 szkółki kolarskie (2 grupy po 
15 zawodników). 

 

Imprezy sportowe  

VI Bieg o Puchar Wójta Gminy Grębocice 

Ilość uczestników ogółem – 399, w tym: 
Bieg dzieci – 267 
Bieg Główny na 5.5. km  dorośli – 108 
Nordic Walking – 24 
 
III Cross Baby Jagi Obiszów 

Ilość uczestników ogółem – 328, w tym: 

Bieg dzieci – 155 

Bieg dorośli dystans 6,5 km. – 101 

Bieg dorośli dystans 12 km. – 52 

Sztafety samorządowe 5 drużyn po 4 osoby – 20 

 

XVII Rodzinny Rajd Rowerowy 

Ilość uczestników ogółem – 1070, w tym: 

dzieci - 357 
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kobiety – 341 

mężczyźni – 334 

strażacy na rowerach, policja – 38 

 

Kolarski Weekend w Gminie Grębocice 

Szosowy Klasyk Obiszów 3 sierpnia  

Ilość uczestników ogółem –389, w tym: 

dystans FUN 55 km. - 227 

dystans PRO 110 km. – 162 

 

Bike Maraton Obiszów 4 sierpnia 

Ilość uczestników ogółem – 1193, w tym: 

dzieci: sonko kids - 120 

dorośli: 

dystans FUN  25,4 km. – 104 

dystana CLASIC 13 km – 620  

dystans MEGA 57,6 km. – 274 

dystans GIGA 89,7 km. - 75 

 

Kultura 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach jest samorządową instytucją kultury, 

której celem jest wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego i promowanie 

najcenniejszych wartości w obszarze sztuki. Ośrodek prowadzi różnorodną działalność 

artystyczną, animacyjną i edukacyjną. Od lat współpracuje z lokalnym środowiskiem 

odpowiadając jego potrzebom. Współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami, 

przedszkolami i innymi instytucjami. Stara się inspirować, edukować i integrować. 

Zgodnie z nadanym statutem GOKiB swoją działalnością obejmuje: Bibliotekę Publiczną 

w Grębocicach  i Filię w Krzydłowicach  Uniwersytet III Wieku oraz Wiejski Ośrodek Kultury w 

Rzeczycy.  

 Przy GOKiB działają  : 

Sekcje taneczne : 

• Skrzaty Renaty, 

• Mażoretki FART 

• Mażoretki  Prym, 

• Mażoretki  FUKS, 
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• Pchełki z Rzeczycy 

• Aerobik  

Sekcje plastyczne :  

• sekcja plastyczna Bambino 

• sekcja plastyczna Kreska  

• sekcja plastyczna Bambino - Rzeczyca 

• bliskie spotkania ze sztuką dla dorosłych. 
 

Sekcje wokalne i instrumentalne : 

• sekcja wokalna  

• Jarzębina, 

• Polne Maki, 

• Echo Kwielice, 

• Chór Złota Jesień, 

• Wysokie C, 

• Szczypior Band, 

• Orkiestra Dęta OSP Grębocice, 

• Orkiestra Dęta OSP Kwielice, 

• nauka gry na instrumentach (Grębocice, Kwielice). 

Frekwencja: 

 W roku 2019  instytucja zrealizowała  104  wydarzenia.   W zespołach artystycznych i 

sekcjach  zrzeszonych jest 272 osoby.  

BIBLIOTEKA 

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z Filią w Krzydłowicach wchodzi w strukturę 

organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach.  

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z filią w Krzydłowicach  w okresie od 1 stycznia  do 

31 grudnia 2019 r.    zarejestrowała  495  czytelników w tym : 

• Biblioteka Grębocice -  440 czytelników 

• Biblioteka Krzydłowice – 55 czytelników                      

W bibliotekach gminy Grębocice funkcjonuje elektroniczny system wypożyczeń MAK+. 

Rozszerzając naszą ofertę skierowaną do czytelników oferujemy  dostęp do 2229 tytułów w 

czytelni IBUK Libra. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy elektronicznych publikacji 

specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych — wydanych 

przez renomowane polskie oficyny. Ponadto Biblioteka Publiczna w Grębocicach uczestniczy 

w projekcie "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i 

słabowidzących". Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
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Narodowego.  W ramach tego projektu Biblioteka udostępnia, 3 nowoczesne urządzenia do 

odtwarzania książki cyfrowej - "Czytak PLUS". Wypożyczamy je  wraz z książkami audio 

czytelnikom z wadami wzroku. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix: - mieliśmy możliwość 

bezpłatnie korzystać w roku 2019  z blisko 1890 cyfrowych książek mówionych, 

przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. W okresie sprawozdawczym  wgrano 

i udostępniono   322 książki. 

Działalność Biblioteki 

Biblioteka od wielu lat organizuje dla czytelników spotkania z ciekawymi ludźmi.   W 

roku 2019  odbyło się 10 takich spotkań, gościliśmy : ilustratora, podróżników, pisarzy, 

dietetyczkę, pielęgniarkę.  

Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który zrzesza 17 osób. Adresowany jest 

do czytelników poszukujących miejsca, w którym można porozmawiać o przeczytanych 

książkach.  W roku 2019 odbyło się 5 spotkań. 

Biblioteka w roku sprawozdawczym przystąpiła do  ogólnopolskiej kampanii - „Mała 

książka – wielki człowiek”. Zapraszaliśmy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, do naszych  bibliotek w 

Grębocicach i Krzydłowicach gdzie czekały na nich  – wyprawki czytelnicze na dobry  start i 

karta małego czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 

jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymywał naklejkę,                     a po 

zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 

czytelnicze zainteresowania. W ten sposób pozyskaliśmy 30 nowych czytelników.  

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach w roku akademickim 2019/2020  zrzesza  

92   słuchaczy. W październiku obchodzili jubileusz X-lecia powstania. W  2019  roku odbyły się 

193 zajęcia, w którym udział wzięło łącznie 2901 osób.                                                             

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach adresuje do swoich słuchaczy szeroką                        i 

różnorodną ofertę programową. W roku 2019 zaproponowaliśmy następujące zajęcia:   

Warsztaty stałe -  odbywają się  średnio trzy razy w miesiącu. 

•  Warsztaty  komputerowe, 

•  Warsztaty sekcji  wokalno-instrumentalnej ”Konsonans”,  

• Warsztaty sekcji teatralnej „Młodzi duchem”, 
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• Warsztaty sekcji tanecznej „Latino solo” 

•  Warsztaty sekcji rzeźbiarskiej, 

• Warsztaty sekcji rękodzieła, 

• Warsztaty sekcji  ceramiki. 
 

Warsztaty okolicznościowe -  zajęcia realizowane okazjonalnie. 

• „ Pielęgnowanie i sadzenie roślin - Dendrofarma Dalków” -  warsztaty ogrodnicze 

• „Cięcia zimowe i zabezpieczanie roślin na zimę” – Dendrofarma Dalków  - warsztaty 
ogrodnicze 

• „Las w szkle”- warsztaty florystyczne 

• „ Magia drzewka bożonarodzeniowego” – warsztaty florystyczne  

• „Rzeźba w mydle” – warsztaty rzeźbiarskie  

• warsztaty  kulinarne 
Lektoraty - zajęcia odbywają się raz w tygodniu .  

• Lektorat z języka angielskiego, 

• Lektorat z języka niemieckiego, 

Gimnastyka usprawniająco –ruchowa – zajęcia odbywają się sześć razy w miesiącu.  

•  „Trzymaj formę”, 

•  „Nordic walking” ,  

•  Basen i  Aqua aerobic. 

Wykłady edukacyjne - odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu . 

• „Savoir-vivre - dobre maniery na co dzień i od święta” -  dr Beata Kohlman  

• ”Smutki i radości starości”  -  Magdalena Radajewska 

• Religie Współczesnego Świata –„ Hinduizm” -  Michał Urbanowski 

• Religie Współczesnego Świata –„ Buddyzm”-  Michał Urbanowski 

• „Zdrowe odżywianie : medyczne  i naukowe kłamstwa”– naturoterapeutka, zielarka 
Barbara Kazana 

• Insulinooporność - kiedy organizm nie dogaduje się z insuliną" – dietetyk Aleksandra Husar 

• „10 kroków do szczęścia mężczyzny i kobiety”- kardioseksuolog dr hab. n. med. Dariusz 
Kałka 

• „Esperanto – od małego podręcznika do ogólnoświatowego ruchu” – Prezes 
Międzynarodowego Centrum  Małgorzata Komarnicka   

•  „Bona Sforza i Zygmunt I Stary” - dr Jan Walczak DWUSPiT Polkowice     

•  „Historie srebrem pisane” – Grażyna Staronka  
 

Imprezy kulturalne i integracyjne: 

• „Dzieci kwiaty”- spotkanie integracyjne, 

• „Misz masz czyli kogel-mogel 3” – kino Cinema Głogów 

• „Klimakterium i już” – Teatr Polski we Wrocławiu  
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• Prezentacja grupy wokalno-instrumentalnej „Konsonas” ”- podczas  balu 
karnawałowego, 

• Prezentacja grupy teatralnej „Młodzi duchem”  i wokalno-instrumentalnej                                                     
„Konsonans” - podczas   uroczystego zakończenia UTW. 

• Występ grupy wokalno-instrumentalnej „Konsonans”- podczas    „Przeglądu 
Twórczości Lokalnej” w Polkowicach   

• Wystawienie sztuki „Poskromienie złośnicy” przez  grupę teatralną dla podopiecznych   
Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.  

• Spotkanie integracyjne z Przemkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

• Udział przedstawicieli UTW w XIII  Dolnośląskim Forum UTW w Szklarskiej Porębie  

Wycieczki 

• Zwiedzamy Świdnicę (spotkanie z UTW Świdnica)  

• Poznajemy Lubomierz i okolice. 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

POLICJA 

W Rewirze Dzielnicowych w Grębocicach  zatrudnionych jest trzech funkcjonariuszy policji. 
Policjanci dysponują jednym samochodem służbowym oznakowanym marki Opel Mokka X. 
W roku 2019 na terenie Gminy Grębocice odnotowano 124 przestępstwa (54 w 2018 r.) , w 
tym 25 (19 w roku 2018) przestępstw z 7 podstawowych kategorii. tj: 

• rozboje – 0 

• bójki i pobicia – 0 

• uszczerbek na zdrowiu – 2   

• kradzieże z włamaniem – 11 (6 w 2018 r.) 

• kradzieże mienia – 8  

• kradzieże pojazdów – 1 (0  w 2018 ) 

• uszkodzenia mienia – 3 (2 w 2018 r.) 
Informuje ponadto, nie odnotowano przypadków przestępczości nieletnich, 3 (1 w 2018r.)  
przypadek znęcania nad rodziną i 13 ( 8 w 2018) przestępstw narkotykowych, nie odnotowano 
natomiast zabójstw ani przestępstw o podłożu seksualnym. 
W 2019 roku policjanci Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach dokonali zatrzymania 22 (73 w 
roku 2018) kierujących pod wpływem alkoholu i 29 (9 w 2018 r.)  kierujących pod wpływem 
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środków działających podobnie do alkoholu. Na terenie Gminy Grębocice, w przedmiotowym 
okresie, doszło do 3 wypadków drogowych. 
 

IMPREZY MASOWE 
 
W 2019 roku Wójt Gminy Grębocice wydał jedną decyzję administracyjną  na zezwolenie 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury  w Grębocicach na zorganizowanie imprezy masowej – Dożynki 
Gminne.  
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Obecnie na terenie Gminy działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym typu „S” 
– 7 jednostek.  Jednostki Grębocice i Kwielice należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 
 
Do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 250 członków zwyczajnych, 
w tym 59 czynnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
 
Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. Na wyposażeniu 
jednostek jest 9 samochodów w tym ciężki 1, średni 2, lekki 6.  
 
W 2019 roku OSP brała udział w akcjach: 
OSP Grębocice 
Pożar – 35 
Miejscowe zagrożenie – 22 
Alarm fałszywy – 5 
Łącznie: 62 
 
OSP Kwielice 
Pożar – 20 
Miejscowe zagrożenie – 11 
Alarm fałszywy - 0 
Łącznie: 31 
 
OSP Krzydłowice 
Pożar – 6 
Miejscowe zagrożenie – 2 
Alarm fałszywy - 0 
Łącznie: 8 
 
OSP Rzeczyca 
Pożar – 1 
Miejscowe zagrożenie – 0 
Alarm fałszywy - 0 
Łącznie: 1 
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OSP Obiszów – nie brały udziału  
 
OSP Szymocin 
Pożar – 1 
Miejscowe zagrożenie – 2 
Alarm fałszywy - 0 
Łącznie: 3 
 
OSP Trzęsów – nie brały udziału 
 
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA 
 
Gmina Grębocice usytuowana jest w środkowej części dorzecza Odry, która przepływa                   

w odległości ok. 12 km od Grębocic, przez obszar sąsiedniej gminy Pęcław. Gminę pokrywa 

gęsta sieć niewielkich cieków, kanałów i rowów. Przez obszar gminy Grębocice płyną 

następujące cieki wodne: Rudna, Moskorzynka, Wstążka, Brusina, Kanał Południowy, Rów 

Mleczarski, Borowica. 

W południowej części gminy zlokalizowany jest obiekt Żelazny Most stanowiący obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW Żelazny Most). Jego administratorem jest 

Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. (ZH KGHM). Zbiornik ma powierzchnię ok. 

1500 ha wraz z infrastrukturą i ograniczony jest zaporą (wałami) o długości 14,3 km.                        

W zbiorniku deponowane są odpady powstające w wyniku flotacji rud miedzi wydobywanej 

przez KGHM Polska Miedź S.A., w postaci tzw. szlamu, czyli mieszaniny wody i zmielonych skał.  

Zagrożenia powodziowe w gminie spowodowane są przyczynami zarówno hydrologicznymi, 

jak również meteorologicznymi. Należą do nich: wylew wód z rzeki Odry w przypadku 

uszkodzenia wałów, jak również lokalne wylewy rzek. Powodzie opadowe powodują lokalne 

podtopienia, najczęściej wskutek złego stanu melioracji na obszarze gminy lub zbyt małej 

przepustowości, lub niedrożnych rowów odwadniających. Zagrożenie powodziowe występuje 

również od OUOW Żelazny Most – w wyniku osunięcia się skarpy może nastąpić uwolnienie 

szlamu.  

 

Przyczyny zagrożenia powodziowego na obszarze gminy Grębocice: 

1) rzeka Odra i lokalne cieki 

2) powodzie opadowe i lokalne podtopienia  

3) zagrożenie awarią OUOW Żelazny Most 
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Pomoc społeczna 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 

GRĘBOCICACH 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z 

rodzin o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 

wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych i 

samotnych.  

Program wykonywany jest zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim, gdzie dotacja 

stanowi 60% a 40% środki własne gminy. Celem programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży. Pomocą objęto 45 dzieci w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjum i innych placówkach poza terenem gminy. Wydanych zostało 3 786 

posiłków dla dzieci. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymało pomoc w 

formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności 51 rodzin o liczbie osób w tych 

rodzinach – 154. 

Program „Rodzina 500 + Plus”  

W roku 2019 wypłacono 9819 świadczeń 500 + dla 663 rodzin. 

Program „Dobry Start” 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia.  

W roku 2019 przyznano 766 świadczeń. 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”  

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta rodziny, którego 

zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczej.  

W 2019r. wsparciem asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Grębocicach objęto 15 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  
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Program „Senior +” 

„Senior +” jest jednym z rządowych programów bezpośrednio realizujących politykę społeczną 

wobec osób starszych. Celem programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom 

starszym przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w tym oferty 

prozdrowotnej. Z programu korzysta 15 osób. 

ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM  

Udzielenie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego pozbawionym z 

terenu Gminy Grębocice  

Gmina zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i 

posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i 

noclegowniach pokrywane są wyłącznie ze środków własnych gminy. 

W 2019r. opłacono schronienie dla 2 osób.  

Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przysługuje w 

szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego.  

W roku 2019 w/w formą pomocy objęto 46 rodzin. Zostało wypłaconych 296 zasiłków 

okresowych. 

Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym 

W roku 2019 sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 3 500,00zł. 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w 

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w 

mieszkaniu, pogrzebu.  

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach przyznał 44 zasiłki.  
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Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku wyżej 

wymienionych zdarzeń. W takich przypadkach może być przyznane świadczenie niezależnie 

od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  

W 2019 roku wypłacono 2 świadczenia na zdarzenie losowe. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla z zaburzeniami 

psychicznymi 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej lub rodzinie z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach realizuje w/w formę pomocy na 
podstawie kierowania osób wykonujących prace społecznie - użyteczne.W roku 2019 w/w 
pracę wykonywało 7 opiekunek. 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

Gminy Grębocice 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w nim 

mieszkańca Gminy Grębocice należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.  

W roku 2019 przebywały w DPS 3 osoby z terenu gminy. 

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych  

W roku 2019 ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 8 osób. 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Osobom uprawnionym do zasiłku stałego ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W roku 2019 opłacono 60 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób. W roku 2019 

zapłacono dodatkowo 136 składek dla 13 osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Grębocicach ustalił uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub za osoby bezdomne wychodzące z 

bezdomności. 

Przyznanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych 

W roku 2019 wypłacono 43 dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzi. 
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Przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych 

W roku 2019 wypłacono 24 dodatki energetyczne dla 4 rodzin. 

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 

Dotyczy to zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie 

mają możliwości uzyskania dostępu do w/w zajęć oraz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i 

społecznej.  

Na terenie Gminy Grębocice nie funkcjonując żadna instytucja, która mogłaby zapewnić 

powyższe usługi.  

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach zawarł 

porozumienie na realizację powyższych usług z Miejskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Usług 

Specjalistycznych w Głogowie.  

Gmina Grębocice na finansowanie w/w usług otrzymuje dotację od wojewody, która 

pokrywa w 100 % wartości zadania.  

W roku 2019 tą formą pomocy objęto 3 dzieci.  

Opłacono 1136 godziny świadczonych usług specjalistycznych. 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

W roku 2019 nie wydano decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA 

Charakterystyka systemu świadczeń rodzinnych 

System świadczeń rodzinnych jest finansowany z budżetu państwa. W Gminie Grębocice 

realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Grębocicach. W roku 2019 wydatkowano na zasiłki rodzinne i świadczenia wraz z dodatkami 

na łączną kwotę 1 639 021,24 zł . Wypłacono 7116 świadczeń.  

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 135 rodzin 
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- świadczenia opiekuńcze dla 130 osób 

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 36 rodzin 

- świadczenia rodzicielskie dla 26 rodzin 

-zasiłek dla opiekuna na kwotę dla 8 rodzin  

Fundusz Alimentacyjny 

W roku 2019 ośrodek wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin. 

RZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

W nawiązaniu do zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina Grębocice 

realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2018 –2020. Celem programu jest rozpoznawanie i podejmowanie działań 

skierowanych na eliminowanie przemocy domowej na terenie Gminy Grębocice. Działania na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odbywają się w szczególności w ramach pracy w 

zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny tworzy Wójt powołując do niego 

przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 

pozarządowych. W roku 2019 w Gminie Grębocice zostało wszczętych 12 procedur 

„Niebieskiej Karty” przez następujące instytucje: 

Policja - 11 kart, 

Placówki służy zdrowia – 1 karta. 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w 

instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. W roku 2019 zostało wydanych 329 

Kart Dużej Rodziny. 

WSPIERANIE RODZINY  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach realizuje program „Wspierania Rodziny 

na terenie Gminy Grębocice – opracowany na lata 2017 – 2020” oraz „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Grębocicach z uprawnień wynikających z ustawy skorzystało 6 rodzin. Jedna 

rodzina z nich złożyła wniosek o objęcie koordynacją do kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Wypłacono 1 świadczenie w ramach realizacji w/w ustawy na kwotę 4 000,00zł. 
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OCHRONA ZDROWIA  

1) Podstawowa opieka zdrowotna. 

W 2019r. na terenie gminy działa niepubliczna Przychodnia Lekarska  “LANCET”, która zabezpieczała 

usługi medyczne w ramach podstawowej opieki  zdrowotnej w Gminie Grębocice. Przyjmowało w niej 

: 2 lekarzy pierwszego kontaktu, 1 lekarz dyżurny. 

W Ośrodku Zdrowia w Grębocicach funkcjonował również  gabinet stomatologiczny, w którym 

przyjmowało 2 lekarzy stomatologów oraz Poradnia K. 

2). Realizacja programów polityki zdrowotnej. 

a) Program polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2019 w Zakresie 

Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet”. 

- liczba świadczeń medycznych  – 2 003 

- liczba kobiet  – 581, 

b) „Program polityki  zdrowotnej – „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU- Na rok 2019”  

Usługi medyczne: szczepienia 

Ilość badań – 84 

Ilość szczepień – 205 

Pogadanki - 102 

 Ilość dzieci – 102, 

c) Program Polityki Zdrowotnej – „Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt 

urodzonych w 2004 r. ,zamieszkałych na terenie Gminy Grębocice”. 

- liczba świadczeń medycznych – 90, 

- liczba osób – 32, 

d) Program polityki zdrowotnej w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej, dla dzieci 

-  liczba badań – 158, 

- liczba lakowanych zębów – 1.284, 

- liczba osób – 158, 

 

e) Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do  Świadczeń  

w Ramach Rehabilitacji  Leczniczej  dla Mieszkańców Gminy Grębocice 

- liczba świadczeń medycznych – 445, 

- liczba osób – 166, 

 

f)  Program Polityki Zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 50 plus  

- liczba osób – 144, 

- liczba szczepień – 144 

- liczba badań – 144 
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g) Program Polityk Zdrowotnej pn. „ Akcja Profilaktyczna – BIAŁA SOBOTA 2019” 

- liczba osób – 122, 

- Liczba świadczeń –  424 

 

STYPENDIA SZKOLNE  2019 

 

1. Ilość wniosków z naboru  na rok szkolny 2018 -2019 – 53 uczniów (styczeń - czerwiec 
2019 r.) 

2. Ilość wniosków z naboru  na rok szkolny 2019 -2020 – 39 uczniów (wrzesień – grudzień 
2019 r.) 

Łącznie – 92 uczniów. 

 

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW 

UZALEŻNIEŃ - W ZAKRESIE  UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

DOMOWEJ.                                         

Łączna wartość alkoholu sprzedanego w 2019r.  – 3 425 780,12 zł. 

1) Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. 

a) Działanie  “Punktu  konsultacyjnego…” 

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, ofiar 

i sprawców przemocy oraz nadużywających innych środków psychoaktywnych 

w Grębocicach był czynny w każdy poniedziałek od godz. 1515 do 1815. W okresie od 

01.01.2019r. do 28.12.2019 r. odbyło się 49 dyżurów certyfikowanego specjalisty 

psychoterapii uzależnień, psychologa. 

Ilość osób, które skorzystały z porad : 

- osoby uzależnione od alkoholu - 19 , 

- osoby uzależnione krzyżowo -9, 

-  osoby współuzależnione- 18, 

- osoby pijące szkodliwie – 7, 

- rodzice osób uzależnionych - 5 

- z rozpoznaniem syndromu DDA - 8, 

- osoby z podwójnym rozpoznaniem - 4, 

- ofiary przemocy domowej -9, 

-  sprawcy przemocy - 5, 

- osoby z zaburzeniami depresyjnymi w wyniku traumatycznej sytuacji rodzinnej- 14, 
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-  osoby z problemami w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard) – 2, ponadto 

odbyło się sześć sesji rodzinnych oraz pięć spotkań grupowych. 

Ogółem przeprowadzono 145 (sto czterdzieści pięć): konsultacji psychologicznych, porad 

diagnostycznych, sesji psychoterapii indywidualnej, porad kolejnych oraz sesji psychoterapii 

rodzinnej (w tym 129 dla osób zgłaszających się dobrowolnie), 8 osób zostało zmotywowanych 

do kontaktu z placówkami lecznictwa stacjonarnego.   

W ramach działalności punktu przekazano ponadto dla ok. 37 osób materiały informacyjne.  

 Działanie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

- przeprowadzanie wywiadów  środowiskowych  - 5, 

- wydawanie  opinii  przez biegłych sądowych – 4, 

- opłaty od wniosków do sąd  o zobowiazanie  do leczenia  odwykowego w zakresie uzależnienia 

od alkoholu – 3, 

-  szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania PRoblemów Alkoholowych -  1, 

-  szkolenie sprzedawców nap. alkoholowych – 1, 

- przedstawienia teatralne   “Strach ma wielkie oczy” -2, 

-  Najem pomieszczeń  na  “Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie”, 

- prowadzenie  Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej. 

W 2019r. odbyło się 67 spotkania świetlicowe, trzy razy w tygodniu po dwie godziny dziennie. 

Uczestniczyło w nich średnio  od 4 do 15 dzieci. Uczniowie biorący udział w zajęciach 

świetlicowych otrzymali  pomoc w odrabianiu lekcji, a także nadrabianiu zaległości w nauce. 

Podejmowali także działania rozwijające zainteresowania. Prowadzone zajęcia miały na celu 

uczenie dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, budowaniem poczucia  

bezpieczeństwa oraz wzmacnianiem wiary w swoje możliwości. Świetlica została także 

doposażona w materiały papiernicze oraz gry dla dzieci. Dzieci korzystały także z poczęstunku 

(podwieczorek).  

 

ZWALCZANIE NARKOMANII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cel podjętych działań: 

Celem priorytetowym jest ograniczenie występowania szkód psychicznych, zdrowotnych 

i moralnych w rodzinach osób uzależnionych, zmniejszenie zagrożeń związanych  

ze spożywaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 
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- Urząd Gminy Grębocice:  nie odnotowano poradnictwa  związanego z problemem 

uzależnienia od narkotyków,    

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Nie odnotowano przypadku poradnictwa  prawnego  

ani  pomocy materialnej, osobie uzależnionej od narkotyków. 

- Rewir Dzielnicowych w Grębocicach: działania w zakresie przestępstw związanych  

z posiadaniem narkotyków w 2019r. 

Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach zatrzymano 20 osób, które w chwili 

zatrzymania posiadały środki odurzające, zatrzymano również dwie osoby, które trudniły się  

sprzedażą środków odurzających, jedna z tych osób była nieletnia.  Istotnym także jest fakt, że 

funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali również 24 nietrzeźwych kierowców, którzy 

kierowali swoimi pojazdami pod wpływem środków podobnie działających do alkoholu.    

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Grębocicach współpracowała z  instytucjami i podmiotami  wspierającymi działania Komisji 

na terenie gminy tj.: Policją, Świetlicą Środowiskowo-Profilaktyczną, „Punktem 

Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych  i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, GOPS-em i 

Zespołem Interdyscyplinarnym oraz pedagogami szkolnymi. Realizowała programy promujące 

zdrowe postawy i możliwości szukania pomocy w zakresie uzależnień.  

 

Programy Profilaktyczne w szkołach. 

 - Realizacja 8 edycji programu „Spójrz Inaczej” w szkołach podstawowych : 

- Szkoła Podstawowa w Grębocicach – program skierowany był do uczniów  kas V i VI.  

W programie udział wzięło 159 uczniów. 

- Szkoła Podstawowa w Rzeczycy – program skierowany był także do uczniów  kas V i VI.  

W programie udział wzięło 35 uczniów. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE. 

Prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie”. 

Pomoc psychologiczna 

W związku z przemocą w rodzinie  u 9 osób, rozpoznano syndrom ofiar przemocy domowej.  

U 6 osób rozpoznano jako sprawców przemocy, co do których wszczęte zostało postępowanie 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego w zakresie uzależnienia od alkoholu i pomoc 

psychologiczna. 

Konsultacje i porady psychologiczne prowadzi psycholog, certyfikowany specjalista 

psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. 
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Polityka Mieszkaniowa 

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Grębocice składa się  58 lokali mieszkalnych o ogólnej 

powierzchni użytkowej  2914,11 m2 , w tym na 3 lokale o ogólnej pow. 118,84 m2  zawarto 

umowy o najem  socjalny. 

Lokale usytuowane są w  13 budynkach, w tym  6 stanowiących własność Gminy 

Grębocice, a 7 stanowiących współwłasność . 

Wszystkie lokale wyposażone są w instalację wodno-  kanalizacyjną, 15 mieszkań 

posiada zbiorowe centralne ogrzewanie  i ciepłą wodę, a 43 etażowe ogrzewanie. 

Wysokość stawek czynszu uzależniona jest  od wyposażenia lokalu w instalacje oraz jego  

położenie  i mieści się w granicach od 3,38 zł/1 m2  do 5,87 zł/1 m2 .. Stawka za najem  socjalny  

wynosi  1,69 zł/1 m2 .  

Przydział lokali mieszkalnych odbywa się  w oparciu o Uchwałę XXIII/96/2008  Rady Gminy 

Grębocice z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice. Ilość rodzin oczekujących na przydział lokalu 

wynosi 30. Gmina posiada 5 lokali użytkowych. Administratorem  gminnego zasobu 

mieszkaniowego jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach . 

 

Gospodarka komunalna 

        Gmina  eksploatuje 91,20 km czynnej sieci wodociągowej oraz 35,27 km przyłączy do sieci 

wodociągowej (1298 szt. przyłączy do sieci wodociągowej). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 

101,90 km, długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej 17,73 km, (1244 szt. przyłączy do sieci 

kanalizacyjnej).  

        Ilość dostarczonej wody wyniosła 174 290,40 m3, koszt produkcji wody wyniósł  

904 154,63 zł. Przyjęto 146 136,90 m3 ścieków, a koszt ich przyjęcia i oczyszczenia to 1 354 

634,90zł.  

Gmina posiada 1 oczyszczalnię ścieków, 40 przepompowni i 2 stacje uzdatniania wody. 

W 2019r. rozbudowano sieć wodociągową o 420m a sieć kanalizacyjną o 220m. W  2019r. 

wykoszono 2 797 500 m²  boisk sportowych, poboczy dróg, placów zabaw i parków. 
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