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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samo-
rządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.   

Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szcze-
gólności uwzględniając realizację: 

 

 

 

 

 

 

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada 
burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego 
też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.  

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także 
mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma 
być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do przewodniczącego pisemne 
zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Liczba mieszkańców mogących za-
brać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem burmi-
strzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada 
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne 
z podjęciem uchwał o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Przedkładany raport został opracowany sposób rzetelny, przemyślany i komplek-
sowy. Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących 
obecnej sytuacji w gminie, ale też szans i działań, które mogą zostać zrealizowane 
w przyszłości. 

polityk, programów i strategii

uchwał rady gminy

budżetu obywatelskiego
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Niniejszy Raport o stanie Gminy Trzebnica stanowi podsumowanie najważniejszych 
działań, które miały miejsce w 2018 roku.  

Gmina Trzebnica rozpoczynała rok 2018 jako lider wśród 4 z 8 wszystkich wskaź-
ników na tle grupy porównawczej. Kończyła zaś rok jako lider wśród 6 z 8 bada-
nych obszarów. 

Na początku 2018 roku gmina osiągała lepsze wskaźniki w zakresie oświaty, finan-
sów i sytuacji społecznej (i dodatkowo poprawiała swoją pozycję w poprzednich la-
tach) oraz planowaniu przestrzennym (pozycja nie ulegała zmianie). Niewielką stratę 
do grupy porównawczej notowała natomiast w obszarze gospodarki komunalnej i 
aktywności gospodarczej (sytuacja ulegała poprawie w ostatnich latach) oraz demo-
grafii i infrastrukturze technicznej (grupa porównawcza rozwijała się szybciej w ostat-
nich latach). 

W trakcie roku 2018 udało się poprawić pozycję niemal wszystkich wskaźników. 
Gmina znacząco poprawiła obszar infrastruktury technicznej, gospodarki komunal-
nej czy finansów. 

Na taką poprawę wpływ miał szereg udanych działań i decyzji, wśród których warto 
wspomnieć: 

1. Ponad 5,5 mln złotych skierowano na inwestycje w dziale Oświata – głównie 
w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku oraz termomo-
dernizacją Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy; 

2. Wydatkowanie przez OPS ponad 27 mln zł, w tym m.in. prowadzenie dzien-
nego domu pobytu Senior-Wigor, który wspiera i zapobiega dezintegracji 
społecznej. Dodatkowo w gminie działa system wspierania zdolnych 
uczniów w postaci stypendiów; 

3. Kontynuację rozwoju infrastruktury drogowej i rowerowej wraz z pozyska-
niem środków zewnętrznych, która pozwoliła na wydatkowanie ponad 13,2 
mln złotych – co pozwoliło na wyprzedzenie innych gmin w grupie porów-
nawczej; 

4. Utrzymanie zbilansowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
przy jednocześnie konkurencyjnych do sąsiednich gmin cenach; 

5. Rozwój infrastruktury sportowej, poprzez inwestycje rzędu niemal 4 mln zło-
tych, w tym rozpoczęcie budowy hali sportowo-widowiskowej, która będzie 
kontynuowana w kolejnych latach; 

Gmina Trzebnica rozwija się w dobrym tempie na tle grupy porównawczej gmin miej-
sko-wiejskich na obrzeżach obszarów metropolitalnych, a kolejne inwestycje i 
zdrowa sytuacja finansowa pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne lata. 

Wymienione wyżej działania są tylko wycinkiem całej, rocznej aktywności Gminy 
Trzebnica i realizujących je jednostek gminnych. Bardziej szczegółowy opis zawarty 
jest w rozdziale 3.  

Wpływ działań Władz Gminy na sytuację lokalną i odniesienie do grupy porównaw-
czej przedstawiają poniższe wykresy. Pierwszy obrazuje stan Gminy na początek 
roku, natomiast drugi odzwierciedla sytuację Trzebnicy na koniec roku.  
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GMINA TRZEBNICA 

 

gmina miejsko-wiejska 

powiat trzebnicki 

województwo dolnośląskie 

 

liczba mieszkańców: 24,1 tys. osób 

budżet gminy w 2018 roku: 111,9 mln zł 

 

 

 

OBECNE WŁADZE GMINY 
 

Burmistrz:   Marek Długozima 

Sekretarz:   Daniel Buczak 

Skarbnik:   Barbara Krokowska 

Radni:  Mateusz Stanisz (przewodniczący) 
Kamil Ankier  
Renata Bujak-Ziółkowska 
Maria Ciepluch 
Artur Gajowy 
Andrzej Janik 
Artur Kania  
Mateusz Kempa  
Marek Koliński 
Zbigniew Kuźma  
Małgorzata Lecyk 
Mirosław Marzec  
Zenobiusz Modliborski  
Marek Paszkot  
Edward Sikora  
Janusz Szydłowski  
Krzysztof Śmiertka 
Magdalena Orzechowska 
Lech Taraszczuk 
Paweł Wolski 
Justyna Wróbel  
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KADENCJA 2014-2018 
 

Burmistrz:   Marek Długozima 

Sekretarz:   Daniel Buczak 

Skarbnik:   Barbara Krokowska 

Radni:  Mateusz Stanisz (przewodniczący) 
Dariusz Bocian 
Tadeusz Cepiel 
Maria Ciepluch 
Artur Gajowy  
Andrzej Janik  
Marek Koliński  
Paweł Kubiak  
Andrzej Łoposzko  
Pancerz Janusz 
Marek Paszkot Marek  
Janina Polak  
Ewa Przysiężna 
Edward Sikora 
Józef Skotny  
Piotr Stępień  
Barbara Świdzińska  
Ewelina Trela  
Barbara Trelińska  
Jan Zielonka 
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BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA 
 

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica od 2006 roku. 

Jest prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Podyplomowe Studium Prawa 
Bankowego na tym samym Uniwersytecie, a 
także Studia Doktoranckie na Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu oraz Aplikację 
Radcy Prawnego. 

Przed objęciem stanowiska Burmistrza za-
trudniony jako Dyrektor Oddziału Banku PKO 
BP S.A. w Trzebnicy. Doświadczony samo-
rządowiec. W latach 1990-1998 zaangażo-
wany w prace Komisji Inicjatyw Gospodar-
czych przy Radzie Miasta i Gminy w Trzeb-
nicy, a w latach 1998-2002 w działalność w 
Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Budżetu. 
W tych latach również Radny Powiatu 
Trzebnickiego.   

 

Priorytety w zakresie obecnej kadencji obejmują: 

1. dbałość o zrównoważone i dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb miesz-
kańców inwestycje, w tym: modernizacja i rozbudowa Trzebnickiego Cen-
trum Kultury i Sportu, trzebnickiej przychodni zdrowia, a także budowa 
dworca autobusowego przy dworcu kolejowym; 

2. działania mające na celu rozwój obszarów poprzez nowe sieci wodno-kana-
lizacyjne; 

3. przedsięwzięcia polegające na budowie świetlic wiejskich, dróg i chodników; 
4. wsparcie lokalnych przedsiębiorców, ale także pozyskanie nowych inwesto-

rów; 
5. poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, jak również dostępności do usług 

medycznych poprzez zatrudnienie nowych lekarzy-specjalistów; 
6. wsparcie seniorów, m.in. poprzez programy aktywizacyjne oraz zapewnie-

nie nowych zniżek w ramach Karty Trzebnickiego Seniora. 
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ZADANIA I UPRAWNIENIA BURMISTRZA 
Kompetencje burmistrza dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest on 
organem wykonawczym gminy, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy. Ponadto 
liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres zadań 
realizowanych przez burmistrza. Należą do nich w szczególności: 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o za-

sadach prowadzenia polityki rozwoju; 
3. określanie sposobu wykonywania uchwał; 
4. gospodarowanie mieniem komunalnym; 
5. wykonywanie budżetu; 
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Bur-
mistrz odpowiada również za gospodarkę finansową gminy.  

Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:  

1. przygotowanie projektu budżetu gminy; 
2. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania; 
3. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierun-

kach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków bu-
dżetowych; 

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do którego 
posiada upoważnienie; 

5. dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowa-
niu środków. 

Z drugiej strony burmistrz kieruje również bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje 
ją na zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowni-
ków urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych a w przy-
padkach niecierpiącym zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie zarzą-
dzenia.  

Ponadto zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzeb-
nicy do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 

1. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie 
osób do podejmowania tych czynności, 

2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pra-
cowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, 

3. kierowanie pracą Urzędu, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywa-
nia zadań Urzędu, 

4. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej i udzielanie upoważ-
nień w tym zakresie, 

5. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i 
udzielanie upoważnień w tym zakresie, 

6. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mie-
niem gminy w obowiązującym trybie, 

7. nadzorowanie realizacji budżetu, 
8. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej, 
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9. podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach nie 
cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu, 

10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych, 
11. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 
12. prowadzenie gospodarki finansowej gminy, 
13. udzielanie pełnomocnictw procesowych, 
14. udzielanie zamówień publicznych, w tym na zakupy na potrzeby Urzędu, 
15. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierun-

kach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków bu-
dżetowych, 

16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami 
prawa, regulaminem oraz uchwałami rady, 

17. odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych, 
18. pełnienie funkcji administratora danych osobowych, 
19. pełnienie funkcji szefa gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, 
20. współpraca z Lokalną Grupą Działania, 
21. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: 

a) I Zastępcy Burmistrza, 
b) II Zastępcy Burmistrza, 
c) Sekretarza, 
d) Skarbnika, 
e) Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
f) Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego, 
g) Audytora Wewnętrznego, 
h) Radcy Prawnego, 
i) Stanowiska ds. Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz 

Spraw Obronnych, 
j) Straży Miejskiej, 
k) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
l) Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica- Zdrój Sp. z o.o., 
m) Gminnego Centrum Kultury i Sportu, 
n) Gminnego Parku Wodnego Trzebnica- Zdrój Sp. z o.o. 

Przedkładany raport o stanie gminy stanowi systematyczną informację dla Rady 
oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 
2018 rok. 
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CZĘŚĆ II. STAN GMINY NA POCZĄTEK 2018 ROKU  

  

2 Stan Gminy na początek 
2018 roku 



 
Część II. Stan Gminy na początek 2018 roku 

Strona | 15

Założenia do oceny stanu gminy 
 

Punktem wyjścia Raportu o stanie gminy za 2018 rok jest określenie stanu gminy na 
początku tego roku. Jest to z jednej strony ukazanie mocnych i słabych stron jed-
nostki, stanowiące podstawę do analiz realizowanych strategii, planów i programów 
(część III opracowania), a z drugiej stanowi punkt wyjścia do zaprezentowania dzia-
łań burmistrza i szerzej całej gminy w 2018 roku (część IV opracowania). 

W celu oceny stanu gminy opracowano model, który pozwala zaprezentować 
Gminę Trzebnica na tle innych gmin o podobnych cechach i potencjale rozwo-
jowym. W tej metodologii prezentowany jest poziom rozwoju danej dziedziny (lub 
wskaźnika) oraz to jakie zmiany zaszły w tej dziedzinie (lub wskaźniku) w ciągu 
ostatnich pięciu lat. To zaś wskazuje na obserwowaną w ostatnich latach tendencję. 

Należy pamiętać, iż w tej metodologii prezentowana jest Gmina Trzebnica na tle 
grupy porównawczej. Grupę tę stanowią gminy o podobnych uwarunkowaniach roz-
wojowych. Tworzą ją 75 gmin miejsko-wiejskich położonych w zewnętrznych stre-
fach obszarów metropolitalnych. Wydzielenia tej grupy dokonano na podstawie 
opracowania zrealizowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
Polskiej Akademii Nauk przez prof. Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komor-
nickiego1 dla celów monitoringu planowania przestrzennego. Grupa porównawcza 
stanowi punkt odniesienia, zatem jest to pokazanie stanu gminy na tle stanu 
swoistego „rynku”, który stanowią pozostałe gminy z grupy porównawczej. 

Do oceny stanu Gminy wzięto pod uwagę osiem obszarów. Są to: 

1. demografia, 

2. sytuacja społeczna, 

3. kondycja finansowa, 

4. aktywność gospodarcza, 

5. stan oświaty, 

6. infrastruktura techniczna, 

7. gospodarka komunalna, 

8. planowanie przestrzenne. 

Obszary te scharakteryzowane zostały przy wykorzystaniu 79 wskaźników cząst-
kowych (od kilku do kilkunastu w obszarze)2. Dane wykorzystane do obliczenia 
wskaźników pozyskano z oficjalnych źródeł Głównego Urzędu Statystycznego (Bank 
Danych Lokalnych) oraz z Ministerstwa Finansów (bazy danych zawierające infor-
macje o dochodach, wydatkach, zobowiązaniach, należnościach jednostek samo-
rządu terytorialnego). Pozwala to obiektywnie i stosunkowo dobrze zaprezentować 
poziom rozwoju gminy na tle innych podobnych gmin i jednocześnie wskazać jaj 
mocne i słabe strony. Jest to zatem wstęp do analizy strategicznej. 

                                                      
1 P. Śleszyński, T Komornicki,  Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby 
monitoringu planowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 4, s. 
469-488. 
2 Wskaźniki te zaprezentowane są w załączniku 1 raportu. 
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Poziom rozwoju gminy w poszczególnych dziedzinach został zaprezentowany na 
poniższym wykresie. Grupa porównawcza znajduje się na środku układu współrzęd-
nych. Zatem te dziedziny (wskaźniki) które znajdują się po prawej stronie osi Y (mają 
dodatnie wartości X) prezentują wyższy poziom niż grupa porównawcza (ćwiartka I 
i III) i odpowiednio, te które znajdują się po lewej stronie (mają ujemne wartości X) 
prezentują niższy poziom (ćwiartka II i IV). Natomiast te dziedziny (wskaźniki), które 
znajdują się powyżej osi X (mają dodatnie wartości Y) rozwinęły się w ciągu ostat-
nich pięciu lat szybciej niż w grupie porównawczej (ćwiartki I i II) i odpowiednio, te 
które znajdują się poniżej osi X (mają ujemne wartości Y) rozwinęły się wolniej 
(ćwiartki III i IV). Innymi słowy gmina w dziedzinach (wskaźnikach) znajdujących się: 

1. w ćwiartce I – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porówny-
walnych gminach i rozwinęła się szybciej. Można zatem określić iż gmina w 
dziedzinie z tej ćwiartki jest liderem wśród jednostek podobnych i jej 
przewaga się zwiększyła; 

2. w ćwiartce II – charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porów-
nywalnych gminach lecz rozwinęła się szybciej. Można zatem określić, iż 
gmina w dziedzinie z tej ćwiartki co prawda nie jest liderem wśród jedno-
stek podobnych, ale rozwinęła się szybciej; 

3. w ćwiartce III – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porów-
nywalnych gminach ale rozwinęła się wolniej. Można zatem określić, iż jest 
liderem w dziedzinie z tej ćwiartki, ale jej przewaga się zmniejsza. Taka 
sytuacja zachodzi także w przypadku, gdy gmina uzyskała w danej dziedzi-
nie praktycznie maksymalny poziom rozwoju (np. 100% pokrycie miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego) i już nie może powięk-
szać swojej przewagi – zawsze będzie liderem; 

4. w ćwiartce IV – charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porów-
nywalnych gminach i rozwija się wolniej. Można zatem określić, iż gmina w 
dziedzinie z tej ćwiartki nie tylko nie jest liderem, ale traci dystans do jed-
nostek podobnych. Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna. 
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ĆWIARTKA II 

Obecna sytuacja: niekorzystna 
Tendencja: poprawiająca się 

W Gminie udało się zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 

 

ĆWIARTKA IV 

Obecna sytuacja: niekorzystna 
Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jest słabsza od grupy porównawczej i „traci dystans” 
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ĆWIARTKA I 

Obecna sytuacja: korzystna 
Tendencja: poprawa w ciągu 5 lat 

Gmina jako lider, który powiększył przewagę nad grupą porównawczą 

ĆWIARTKA III 

Obecna sytuacja: korzystna 
Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównawczą 
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Stan Gminy na początek 2018 roku 
 

Gmina Trzebnica należy do gmin miejsko-wiejskich położonych w zewnętrznych 
strefach obszarów metropolitalnych. W większości analizowanych dziedzin jej 
poziom rozwoju na początku 2018 roku był bardzo zbliżony do przeciętnego 
poziomu rozwoju gmin grupy porównawczej (wskaźnik w przedziale od -0,2 do 
+0,2). Z kolei sytuacja społeczna (prawie +0,6) w Gminie Trzebnica była zdecydo-
wanie lepsza od gmin z grupy porównawczej.  

Gmina Trzebnica była liderem wśród gmin miejsko-wiejskich położonych w 
zewnętrznych strefach obszarów metropolitalnych w zakresie sytuacji spo-
łecznej. Świadczyło to o bardzo dobrej sytuacji materialnej mieszkańców. Miał na to 
wpływ niski udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. 
Zmniejszała się również wysokość wydatków na pomoc społeczną w przeliczeniu na 
mieszkańca. Dużym atutem były również wysokie nakłady na ochronę zdrowia. Na 
początku 2018 roku wynosiły one 101 zł na 1000 mieszkańców (w grupie porównaw-
czej były one na poziomie 23,8 zł). 

Korzystna sytuacja miała miejsce również w obszarze finansów, oświaty i plano-
wania przestrzennego.  

Mocną stroną Gminy była dobra sytuacja dochodowa (dochód na mieszkańca wy-
nosił 4,9 tys. zł). Gmina uzyskiwała stosunkowo wysokie wpływy z dochodów wła-
snych (58% dochodów ogółem przy 52% w gminach z grupy porównawczej). Świad-
czyło to o dużej samodzielności finansowej Gminy, która odgrywa istotną rolę w sty-
mulowaniu rozwoju lokalnego. Co więcej, wskaźniki te z roku na rok ulegały po-
prawie. Przekładało się to na umocnienie pozycji Gminy Trzebnica w stosunku 
do porównywanych gmin. W Gminie zauważalny był również wysoki i poprawia-
jący się udział dochodów majątkowych (m.in. dotacji na inwestycje). Na początku 
2018 roku wynosił on 24% ogólnych dochodów Gminy, natomiast w gminach o po-
dobnym potencjale rozwoju był na poziomie 5,4%. Nieco niższa w stosunku do grupy 
porównawczej była jednak nadwyżka operacyjna wyrażona jako różnica między 
kwotą dochodów i wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na po-
czątku 2018 roku wskaźnik ten wynosił 137 zł na mieszkańca, natomiast w grupie 
porównawczej był on na poziomie 483 zł. Wyższy był również poziom zadłużenia 
Gminy oraz obciążenie spłatą długu. 

Na stan oświaty miała wpływ dobra jakość przedszkoli i wysoki współczynnik skola-
ryzacji wynoszący prawie 100%. Należy mieć jednak na uwadze zbyt dużą liczeb-
ność oddziałów w szkołach oraz relatywnie niższą wartość subwencji oświatowej 
przypadającej na ucznia, co może pogarszać jakość nauczania w szkołach. 

Odnosząc się do planowania przestrzennego, Gmina charakteryzowała się stosun-
kowo niskim pokryciem powierzchni terenu miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego (około 24% przy 48% w grupie porównawczej). Z tego względu 
Gmina Trzebnica posiadała mniejszą kontrolę w zakresie planowania przestrzen-
nego niż gminy o podobnych cechach. Pozytywnym aspektem był jednak fakt, że w 
Gminie wydawano znacznie mniej decyzji o warunkach zabudowy ocenianych jako 
jedno z następstw związanych z chaotycznym rozprzestrzenianiem się zabudowy i 
pogorszeniem się jakości przestrzeni publicznej.  
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Poziom rozwoju Gminy Trzebnica nieznacznie odbiegał od przeciętnego poziomu 
gmin o podobnym potencjale rozwoju w zakresie gospodarki komunalnej, aktyw-
ności gospodarczej, demografii i infrastruktury technicznej. 

W zakresie gospodarki komunalnej największym atutem była rentowność gospo-
darki odpadami. Z roku na rok wskaźnik ten się zwiększał i na początku 2018 roku 
wynosił aż 111%. Oznacza to, że Gmina pokrywała w całości wydatki na gospodarkę 
odpadami wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – co 
było bardzo korzystne. Z kolei wskaźnik ten dla grupy porównawczej kształtował się 
na poziomie 92%, co oznacza, że dla większości porównywanych gmin gospodarka 
odpadami była nierentowna. Niższe były natomiast nakłady na publiczny transport 
zbiorowy (0,3% wydatków ogółem w porównaniu do 1,5% w grupie porównawczej). 

W Gminie Trzebnica występowało również niskie bezrobocie, co świadczyło o du-
żym dopasowaniu lokalnego rynku pracy do potrzeb mieszkańców. Nieco mniej ko-
rzystna była natomiast siła podatkowa gospodarki lokalnej, wyrażona jako udział do-
chodów z podatku od nieruchomości płaconego od osób prawnych oraz podatków 
od środków transportowych w ogólnych dochodach Gminy (zaledwie 9,4% przy 
21,2% w grupie porównawczej). 

Gmina charakteryzowała się również wysokim współczynnikiem dzietności, choć za-
uważalny był również duży udział seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców. Należy 
również zwrócić uwagę na zmniejszające się saldo migracji w Gminie. 

Ostatni z wymienionych obszarów charakteryzował się relatywnie wyższą dostępno-
ścią mieszkańców do sieci wodociągowej i gazowej. Niższy był jednak stopień ska-
nalizowania Gminy, a przy tym niski udział korzystających z oczyszczalni ścieków. 
Na początku 2018 roku udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosił 
w Gminie 56%, a z oczyszczalni ścieków 58%. W gminach o podobnym potencjale 
rozwoju wskaźniki te kształtowały się na poziomie 62%. W budżecie Gminy Trzeb-
nica zauważalny był również relatywnie niższy udział nakładów na remonty i utrzy-
manie dróg (1% w stosunku do 3% dla grupy porównawczej), co wiąże się ze wcze-
śniejszymi dużymi nakładami na inwestycje w infrastrukturę drogową. 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Istotna część zadań Burmistrza w 2018 roku związana była z realizacją i wdrożeniem 
działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i stra-
tegicznym. Łącznie było ich 25, a najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej, 
następnie ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje o polity-
kach, programach i strategiach realizowanych przez Gminę Trzebnica w 2018 roku 
wymieniono w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Trzebnica w 2018 roku 

LP Nazwa dokumentu Obszar 

1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Trzebnica 

planowanie 
przestrzenne 

2 Plan Odnowy Miejscowości Księginice na lata 2014-2025 ogólny 

3 Plan Odnowy Miejscowości Taczów Mały na lata 2014-2025 ogólny 

4 Plan Odnowy Miejscowości Skarszyn na lata 2017-2025 ogólny 

5 Plan Odnowy Miejscowości Świątniki na lata 2017-2025 ogólny 

6 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 rewitalizacja 

7 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2010-2014 z 
perspektywą na lata 2015-2018 

ochrona  
środowiska 

8 Program usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica ochrona  
środowiska 

9 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebnica ochrona  
środowiska 

10 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzebnica na lata 2010-2014, z per-
spektywą na lata 2015-2018 

gospodarka  
komunalna 

11 Strategia rozwoju oświaty w Gminie Trzebnica w latach 2011-2018 oświata 

12 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z 
terenu Gminy Trzebnica oświata 

13 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Trzebnica na 
lata 2006-2020 

pomoc  
społeczna 

14 Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebnica na lata 2018-
2020 

pomoc  
społeczna 

15 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 

pomoc  
społeczna 

16 Gminny program wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych 
oraz w podeszłym wieku na lata 2018-2022 

pomoc  
społeczna 

17 Program osłonowy "Trzebnica Przyjazna Seniorom" pomoc  
społeczna 

18 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Trzeb-
nica w zakresie dożywiania” na lata 2018-2020 

pomoc  
społeczna 

19 Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdom-
ności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2018 roku 

pomoc  
społeczna 

20 
Program współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2018 

pomoc  
społeczna 

21 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla 
Gminy Trzebnica na 2018 rok 

ochrona  
zdrowia 
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LP Nazwa dokumentu Obszar 

22 
Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017 – 2019 w ramach 
programu „Trzebnicka Rodzina 3+” 

ochrona  
zdrowia 

23 
Program profilaktyczny szczepień przeciwko pneumokokom dzieci za-
mieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017 – 2019 w ramach 
programu „Trzebnicka Rodzina 3+” 

ochrona  
zdrowia 

24 Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka 
ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Trzebnica na lata 2017 – 2019 

ochrona  
zdrowia 

25 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Trzebnica na lata 2017-2021 

gospodarka  
mieszkaniowa 

Źródło: opracowanie własne. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest do-
kumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zago-
spodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące Studium zostało przyjęte 
uchwałą nr XVIII/195/2000 Rady Gminy w Trzebnicy z dnia 29 czerwca 2000 roku, 
zmienioną uchwałą nr XXVII/268/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 września 
2012 roku, uchwałą nr XLV/513/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku, uchwałą nr III/19/14 
z dnia 30 grudnia 2014 roku, uchwałą nr XIII/158/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku 
oraz uchwałą nr XX/210/16 z dnia 30 września 2016 roku. Analiza aktualności Stu-
dium przeprowadzona w 2018 roku wykazała jego częściową nieaktualność. Usta-
lenia Studium są również wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Spośród działań zasługujących na uwagę należy wska-
zać, że w 2018 roku w Gminie Trzebnica uchwalono pięć nowych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz pięć uchwał dotyczących zmiany obo-
wiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działania te 
mają się przyczynić do poprawy stanu zagospodarowania przestrzennego w Gminie.  

Gmina Trzebnica posiada również Plany Odnowy Wsi dla czterech miejscowości: 
Księginice, Taczów Mały, Skarszyn i Świątniki. Realizację projektów w nich zawar-
tych zaplanowano do 2025 roku. W 2018 roku, zgodnie z inwestycjami zaplanowa-
nymi w powyższych dokumentach: 

1. rozbudowano oświetlenie uliczne, wybudowano plac zabaw i wyposażono 
na kwotę 3,7 tys. zł świetlice wiejską w Taczowie Małym; 

2. wykonano ciąg pieszo-rowerowy z Trzebnicy do Księginic (ścieżka o na-
wierzchni asfaltowej o długości 845 m oraz z kostki betonowej o długości 
340 m), wybudowano świetlicę wiejską z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy 
i wyposażono na kwotę 9,2 tys. zł świetlice wiejską w Księginicach. 

W 2018 roku podejmowano również działania w ramach Lokalnego Programu Re-
witalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025. Jego celem jest wzrost poziomu 
życia mieszkańców poprzez działania w zakresie inkluzji i aktywizacji społeczności 
lokalnej, dynamizacja potencjału obszaru rewitalizowanego dla rozwoju gospodar-
czego oraz inicjacja postaw pro przedsiębiorczych, a także modernizacja i rozwój 
infrastruktury w celu poprawy jej funkcjonalności oraz zwiększenia użyteczności ob-
szaru rewitalizowanego. Do głównych działań rewitalizacyjnych w Gminie Trzebnica 
w 2018 roku należało: 

1. dokończenia zagospodarowania nasypu kolejowego; 
2. prace w ramach modernizacji ul. Obornickiej (opracowano dokumentację 

projektową, uzyskano stosowne pozwolenia); 
3. prace w ramach utworzenia galerii wystawienniczej (przeprowadzono prze-

targ nieograniczony, wyłoniono wykonawcę prac). 

Zadania w obszarze ochrony środowiska realizowane były w oparciu o trzy pro-
gramy. Nadrzędnym dokumentem strategicznym w zakresie ochrony środowiska w 
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Gminie jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2010-
2014 z perspektywą na lata 2015-2018. Do jego głównych celów zaliczono m.in. 
ochronę i kształtowanie zasobów przyrody, w tym walorów krajobrazowych z umoż-
liwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gminy, racjonalną gospodarkę 
wodno-ściekową, czy utrzymanie właściwego stanu jakości powietrza. W ramach 
powyższych celów podejmowane są działania zgodne z Programem usuwania 
azbestu dla Gminy Trzebnica, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Trzebnica oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzebnica na lata 
2010-2014, z perspektywą na lata 2015-2018.  

W roku 2018 w Gminie Trzebnica poniesiono wydatki na usuwanie produktów zwie-
rających azbest na kwotę 29 tys. zł. Dodatkowo w ramach Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej, polegającego na wymianie pieców na paliwa stałe nie spełniające aktual-
nych norm dla kotłów grzewczych, na kotły spełniające normę 5 klasy emisji spalin 
lub kotły gazowe – mieszkańcy Gminy Trzebnica złożyli 24 wnioski. W celu ochrony 
środowiska realizowano również zadania i inwestycje z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej oraz gospodarki odpadami. Udzielono też dotację na dofinansowanie 12 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W ramach Strategii rozwoju oświaty w Gminie Trzebnica w latach 2011-2018 
podejmowano działania mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształce-
nia dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci i mło-
dzieży, wzmocnienie wychowawczej i środowiskowej roli placówek oświatowych, po-
zyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania oświaty, reorganizację i modernizację 
bazy placówek oświatowo-wychowawczych, a także racjonalizację i usprawnienie 
systemu zarządzania oświatą. Wykonane wydatki majątkowe w obszarze oświaty w 
2018 roku obejmowały przede wszystkim rozbudowę i modernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuź-
niczysku i Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Ponadto wydatkowano 16,7 tys. zł na do-
kształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 48,6 tys. zł na pomoc materialną dla 
uczniów o charakterze socjalnym. W 2018 roku Burmistrz Gminy Trzebnica wręczył 
również stypendia dla najlepszych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspie-
rania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Trzebnica. 

Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej oparte jest o podejmowanie dzia-
łań określonych w ośmiu dokumentach o charakterze programowym. Podsta-
wową oznaką realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej było w szczególności 
zabezpieczenie w budżecie, a następnie wydatkowanie środków na: 

1. domy pomocy społecznej w kwocie 490,4 tys. zł; 
2. ośrodek wsparcia dziennego „Senior-WIGOR” w kwocie 51 tys. zł; 
3. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 62,2 tys. 

zł; 
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 120,6 tys. zł; 
5. dodatki mieszkaniowe w kwocie 346,1 tys. zł; 
6. zasiłki stałe w kwocie 293,2 tys. zł; 
7. wspieranie rodziny w kwocie 1,1 mln zł. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządo-
wego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W zakresie do-
żywiania w 2018 roku objęto pomocą 112 uczniów. Zrealizowano 13.615 świadcze-
nia oraz dożywiono dzieci w 15 placówkach: 9 w szkołach, w 5 przedszkolach i 1 
żłobku. 

Ważnym obszarem przekładającym się na sytuację mieszkańców Gminy są działa-
nia podejmowane w związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia.  
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Wydatki poniesione na ten cel w 2018 roku, dotyczyły przede wszystkim realizacji 
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień dla Gminy Trzebnica na 2018 rok, w tym na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi wydano 548,8 tys. zł oraz zwalczanie narkomanii – 19,2 tys. zł.  

Odnosząc się natomiast do zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, Gmina re-
alizowała działania wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, a także Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021. Zarządzaniem i administrowaniem 
komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Trzebnica zajmuje się Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej. W 2018 roku przeprowadził on remonty dachów, rynien, okien 
i drzwi, pieców oraz instalacji technicznych mieszkań wchodzących w skład zasobu 
Gminy. Łączne wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej wyniosły w 2018 roku 
prawie 2,2 mln zł. 

Powyższa część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywa-
nych w 2018 r. przez Gminę Trzebnica w związku z realizacją lokalnych polityk, pro-
gramów i strategii. W dalszej części dokumentu przybliżone zostanie wykonywanie 
uchwał Rady Miejskiej, a także charakterystyka najważniejszych działań podjętych 
w 2018 roku związanych z realizacją przedstawionych powyższych dokumentów.  

WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek 
wykonywania uchwał Rady Miejskiej. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwe-
stii formalnych, ale obejmuje również szereg innych czynności takich jak przygo-
towanie projektu uchwały, publikacja na stronie biuletynu informacji publicznej lub w 
dzienniku urzędowym wojewody, określenie sposobu wykonywania uchwały a także 
zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonywania uchwał. 

W 2018 roku Rada Miejska w Trzebnicy podjęła 149 uchwał. Poniższa tabela 
przedstawia akty w podziale na konkretne obszary. 

Tabela 2. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Trzebnicy w 2018 roku w podziale na 
obszary 

Obszar Liczba uchwał 

Finanse 38 

Organizacja Gminy i Urzędu 36 

Zagospodarowanie przestrzenne 26 

Oświata 25 

Pomoc społeczna 6 

Infrastruktura drogowa 4 

Sport i turystyka 2 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 

Ochrona środowiska 2 

Ochrona zdrowia 2 

Rewitalizacja 2 
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Gospodarka mieszkaniowa 1 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 1 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 1 

Zarządzanie majątkiem 1 

Suma 149 
Źródło: opracowanie własne.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na aspekty związane z realizacją zapisów po-
szczególnych uchwał.  Najwięcej uchwał odnosiło się do finansów Gminy. Sprawy 
finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty na podstawie 
uchwały nr XXXV/389/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
W trakcie roku 2018 budżet był sukcesywnie realizowany, co przejawia się m.in. w 
opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-27s, 
Rb28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z). Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2018 rok, które sta-
nowi załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.32.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica z 
dnia 29 marca 2019 roku. 

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się jesienią 2018 roku znaczna 
część uchwał dotyczyła obszaru organizacji Gminy i Urzędu. Na ich mocy dokonano 
podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania. 
Ustalano również plany pracy Komisji działających w Urzędzie a także wybrano 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy. 

W 2018 roku często odnoszono się również do zagospodarowanie przestrzennego 
oraz oświaty. W ramach zagospodarowanie przestrzennego przystępowano do spo-
rządzania planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalano plany, doko-
nano również oceny aktualności studium zagospodarowania przestrzennego. W ob-
szarze oświaty określono kryteria rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych 
oraz utworzono m.in. Gminny Klub Dziecięcy w Kuźniczysku.  

Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych Gminy 
odbywała się również poprzez wydawanie zarządzeń. W 2018 roku Burmistrz wydał 
178 zarządzeń. Na ich mocy Burmistrz odnosił się do wielu obszarów w ramach 
wykonywania zadań własnych. Dokonywał zmian w budżecie Gminy, przyznawał 
stypendia sportowe oraz powoływał komisje.  

Działalność Burmistrza nie ograniczała się jedynie do wykonywania uchwał Rady 
Miejskiej oraz wydawania zarządzeń. Uczestniczył również w codziennym życiu 
mieszkańców oraz brał udział w uroczystościach. Burmistrz uczestniczył w spotka-
niu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, otworzył wystawę fotografii 
artystycznej pt. ”Przemijanie” oraz wziął udział w uroczystościach 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
W ramach podsumowania działalności Burmistrza, ustawa o samorządzie gminnym 
wymaga odniesienia się do realizacji budżetu obywatelskiego. 

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.29.2018 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 5 marca 
2018 roku wprowadzono Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica na 2018 rok. Niniej-
sze zarządzenie w załączniku zawierało również regulamin budżetu. 
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Ustalono, że w 2018 roku do dyspozycji mieszkańców oddane zostanie 100 tys. zł. 
Zadania do realizacji mogły mieć zarówno charakter inwestycyjny jak i społeczny, 
przy czym musiały one być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżeto-
wego lub z możliwością zakończenia w 2019 roku. 

Projekty mógł składać każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy, zameldowany na pobyt 
stały lub czasowy na terenie Gminy Trzebnica. Każdy przedstawiony projekt musiał 
uzyskać poparcie minimum 10 pełnoletnich mieszkańców Gminy. Propozycje zadań 
mogły być składane w dniach od 13 marca 2018 roku do 30 marca 2018 roku.  

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego po zapoznaniu się z projektami zakwalifikował 
do głosowania powszechnego cztery projekty: 

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku; 
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej, koszykówki i siat-

kówki) w Taczowie Wielkim; 
3. Utwardzenie Tras nad zalewiskiem Glinianka. Budowa siłowni plenerowej 

dla każdego, również dla seniora oraz ustawienie plenerowego stołu do gry 
w piłkarzyki; 

4. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Cerekwicy. 

W dniach 16 kwietnia – 20 maja 2018 roku mieszkańcy Gminy oddawali swoje głosy 
na ww. projekty.  

Mieszkańcy oddali łącznie 2459 głosów ważnych oraz 232 głosy nieważne. Poniższa 
tabela przedstawia wyniki głosowania mieszkańców na projekty. 

Tabela 3. Wyniki głosowania mieszkańców – Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica na 
2018 rok 

Projekt Liczba 
głosów 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku; 86 

Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej, koszykówki i siat-
kówki) w Taczowie Wielkim; 1463 

Utwardzenie Tras nad zalewiskiem Glinianka. Budowa siłowni plenerowej dla 
każdego, również dla seniora oraz ustawienie plenerowego stołu do gry w pił-
karzyki; 

192 

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Cerekwicy. 718 
Źródło: opracowanie własne. 

W ramach 5. edycji Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcom najbar-
dziej spodobał się projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim. 
Uzyskał on zdecydowanie najwyższą liczbę głosów. 

W 2018 roku wykonano dokumentację projektową na budowę boiska, której koszty 
wyniósł 16 tys. zł.  
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WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 

OŚWIATA 
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Trzebnica była organem prowadzącym dla 7 
szkół podstawowych, 2 przedszkoli, 2 punktów przedszkolnych oraz szkoły muzycz-
nej I stopnia. 

Poniższa tabela prezentuje wykaz liczby uczniów oraz oddziałów, a także etatów 
nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

Tabela 4. Jednostki oświatowe wraz z liczbą uczniów, oddziałów oraz nauczycieli 

Jednostka oświatowa Liczba uczniów Liczba oddzia-
łów 

Liczba eta-
tów nau-
czycieli 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka 
Brodatego w Trzebnicy 

252 (+162 w od-
działach gimna-

zjalnych) 

13 (+7 oddzia-
łów gimnazjal-

nych) 
49,79 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda 
Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy 617 28 56,17 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Trzebnicy 609 29 61,88 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 
Ujeźdźcu Wielkim 

246 (+54 w od-
działach gimna-

zjalnych) 

(+3 oddziały 
gimnazjalne) 36,63 

Szkoła Podstawowa w Boleścinie 67 7 10,61 

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku 86 7 12,64 

Szkoła Podstawowa w Masłowie 63 6 10,39 

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Krasnala Hała-
bały w Trzebnicy 128 5 12,12 

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Polskiej Nieza-
pominajki w Trzebnicy 307 13 22,32 

Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. 
Edmunda Kajdasza w Trzebnicy 140 - 19,52 

Źródło: opracowanie własne. 

Poza wymienionymi w tabeli jednostkami na terenie Gminy Trzebnica działały do-
datkowo oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, do których uczęsz-
czało 734 dzieci w 33 oddziałach. Dodatkowo, w Gminie funkcjonują również pla-
cówki niepubliczne: 6 przedszkoli oraz 1 szkoła podstawowa. 
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W dniach 19 – 21 kwietnia 2018 r. odbył się egzamin gimnazjalny. Poniższa tabela 
przedstawia wyniki osiągnięte przez uczniów z Trzebnicy na tle rówieśników z po-
wiatu oraz województwa. 

Tabela 5. Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku 

Wynik GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-
P 

GN-
R GI-P 

SP nr 1 w Trzebnicy 58,1 45,1 36,1 44,3 54,3 39,2 47,8 24,4 95,0 

SP Ujeźdźcu Wielkim 62,7 57,5 47,8 55,6 52,6 71,0 72,8 50,7 - 

Powiat 64,1 54,6 47,3 52,3 64,1 47,6 52,6 35,4 95,0 

Województwo 67,1 57,8 50,5 55,1 68,7 53,2 52,5 36,6 79,1 

*GH-P – j. polski, GH-H – historia, GM-M – matematyka, GM-P –przedmioty przyrodnicze, GA-P – j. an-
gielski podstawowy, GA-R –j. angielski rozszerzony, GN-P – j. niemiecki podstawowy, GN-R – j. nie-
miecki rozszerzony, GI-P – j. hiszpański podstawowy 
 

W 2018 roku w Gminie Trzebnica dokonywano inwestycji w obszarze oświaty. Kwota 
wydatków majątkowych wg wykonania planu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła ponad 
5,5 mln zł. Działania podjęte w tym zakresie przestawia poniższa tabela. 

Tabela 6. Wydatki majątkowe w obszarze oświaty 

Działanie Kwota 

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy  569.324,34 

Rozbudowa oraz modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku 4.807.503,51 

Zakup oraz montaż kamer w SP nr 1 w Trzebnicy 10.902,72 

Modernizacja pomieszczeń w SP nr 2 w Trzebnicy 52.541,17 

Wykonanie sieci teleinformatycznej w SP nr 3 w Trzebnicy 22.500,00 

Wykonanie wizualizacji i przyłączy internetowych w gminnych obiektach 
oświatowych 104.970,70 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim 6.150,00 

Łącznie inwestycje w oświacie 5.573.892,44 

Źródło: opracowanie własne. 

Do najważniejszych inwestycji w obszarze oświaty należy z pewnością rozbudowa 
oraz modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, ukończona 
w całości w 2018 roku. 
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POMOC SPOŁECZNA 
Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem 
Gminy, gdyż działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na 
jakość życia mieszkańców. 

Zakres pomocy społecznej obejmuje zadania określone w ustawie o pomocy spo-
łecznej – realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Ponadto 
OPS wykonuje zadania wynikające również z innych aktów prawnych m.in. z ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

W 2018 roku wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły około 27 mln zł, w tym 
znaczne koszty dotyczyły wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej. 

Głównymi działaniami podejmowanymi w roku 2018 były: 

1. realizacja Programu wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodziel-
nych oraz w podeszłym wieku w ramach przyjętego "Gminnego programu 
wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz w podeszłym 
wieku na lata 2018-2022", w ramach którego m.in. uruchomiono wolontariat 
na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku 
oraz prowadzono dzienny dom pobytu Senior-Wigor; 

2. wykonywanie czynności związanych z Gminnym Programem Wspierania 
Rodziny zgodnie z „Gminnym Programem Wspierania Rodziny dla Gminy 
Trzebnica na lata 2018-2020”, w zakresie którego jednym z przedsięwzięć 
była wszechstronna praca socjalna; 

3. rozpoczęto opracowywanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Trzebnicy na lata 2018-2028. 

W ramach świadczeń związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 
poniesiono wydatki w wysokości około 16,4 tys. zł za częściowe utrzymanie 2 dzieci 
umieszczonych  w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym oraz 153,2 tys. zł za 29 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Ponadto Ośrodek zatrudniał 2 asy-
stentów rodziny, którzy podjęli współpracę średnio z 15 rodzinami miesięcznie. 

Z uwagi na realizację świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej w roku 2018 
udzielono pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej 412 osobom. 
Najczęstsze powody przyznania wsparcia ujęto w tabeli. 

Tabela 7. Powody przyznania wsparcia 

Powód przyznania wsparcia Liczba rodzin objętych wsparciem 

Niepełnosprawność 80 

Długotrwała choroba 64 

Bezrobocie 53 
*powodem przyznania pomocy mogło być równoczesne wystąpienie kilku przesłanek                    
Źródło: opracowanie własne. 

Ośrodek wypłacał zasiłki celowe, okresowe oraz stałe, dzięki którym przykładowo 
zakupiono żywność oraz opał, przy czym największe środki przeznaczono na zasiłki 
stałe, wynoszące prawie 292 tys. zł. Kontynuowano także przedsięwzięcie polega-
jące na wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, Podprogramu 2018, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W 2018 
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roku dla 584 osób uczestniczących w Programie wydano w przybliżeniu 2,2 tys. pa-
czek, zawierających podstawowe artykuły żywnościowe. 

Na terenie Gminy można było skorzystać również z programu rządowego pn. doży-
wiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W zakresie do-
żywiania w 2018 roku wsparciem objęto 112 uczniów, a liczba świadczeń zrealizo-
wana w 2018 roku wynosiła ponad 13,6 tys. zł. 

Dodatkowo Gmina była także odpowiedzialna za opłacanie pobytu mieszkańców w 
domu pomocy społecznej, na które przeznaczono około 490,4 tys. zł. 

Analizując obszar pomocy społecznej warto uwzględnić działalność Dziennego 
Domu Seniora Wigor, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia oraz po-
prawa jakości życia, jak również zapobieganie dezintegracji społecznej oraz  promo-
wanie idei aktywnego starzenia się. W ramach tych przedsięwzięć mieszkańcy mogli 
skorzystać z różnorodnych zajęć, m.in. fizjoterapeutycznych oraz rekreacyjnych, a 
także konsultacji lekarskich i warsztatów. Należy również wskazać wiele wydarzeń, 
w tym wyjazdów oraz spotkań. 

W związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych na zadania, takie jak: 
obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
emerytalno-rentowe wydatkowano w przybliżeniu 7,2 mln zł, przy czym największy 
wydatek stanowiły świadczenia rodzinne w wysokości blisko 5,3 mln zł. Zasadnym 
jest wskazanie, iż w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku ze wsparcia na pod-
stawie ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 1099 rodzin, którym udzie-
lono prawie 29,2 tys. świadczeń. 

Gmina udzielała również wsparcia w związku z programem „Rodzina 500 plus”. W 
2018 roku ze świadczeń wskazanych w ustawie o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci skorzystało ponad 1,7 tys. rodzin, a łączna kwota ich realizacji obejmowała 
wydatki w wysokości około 14,8 mln zł. Natomiast w ramach świadczenia „Dobry 
start” wydatki, łącznie z kosztami obsługi, wynosiły prawie 950,9 tys. zł i obejmowały 
wsparcie udzielone 3067 uczniom. 

Ponadto w 2018 roku 178 rodzin skorzystało z dodatku mieszkaniowego, na który 
przeznaczono blisko 333,8 tys. zł, a 100 rodzinom przyznano wsparcie w formie do-
datku energetycznego, który stanowił około 12,3 tys. zł. 

Należy mieć na uwadze także wsparcie w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych. 
W 2018 roku ze stypendiów szkolnych skorzystało 170 uczniów na łączną kwotę w 
przybliżeniu 31,1 tys. zł. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
Działalność Gminy w zakresie realizacji zadań związanych organizacją ruchu doty-
czy przede wszystkim budowy oraz utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i pla-
ców. Na terenie Gminy występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powia-
towe, gminne).  

W obszarze infrastruktury drogowej Gmina Trzebnica w poprzednich latach, na in-
westycje drogowe przeznaczała rocznie średnią kwotę wynoszącą ponad 3,5 mln zł. 
W związku z tym, sytuacja charakteryzowała się nieznacznie niższym stopniem re-
alizacji zadań opisywanych w ramach niniejszego podrozdziału, niż w innych podob-
nych gminach. W trakcie 2018 roku kontynuowane były dotychczasowe założenia 
związane z modernizacją dróg, a także podjęte zostały dodatkowe działania inwe-
stycyjne. Istotnym działaniem Gminy, które w 2018 roku wpłynęło na zwiększenie 
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wartości inwestycji było pozyskanie zewnętrznych i bezzwrotnych dotacji. W tym 
miejscu wypada zaznaczyć, że wartość środków, które wpłynęły na rachunek bu-
dżetu Gminy sięgnęła blisko 11 mln zł, z czego 2,8 mln zł zostało pozyskanych na 
wykonanie zadań związanych z poprawą układu komunikacyjnego. Finalnie przeło-
żyło się na lepszą aktywność inwestycyjną. 

 

Na skutek wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wie-
loletniej prognozy finansowej oraz realizacji zapisów uchwały budżetowej, 

wartość wydatków na inwestycje w infrastrukturę drogową i rowerową wzro-
sła do ponad 13,2 mln zł. 

 

Ponadto w trakcie 2018 roku prowadzono postępowania przetargowe na wybór wy-
konawców inwestycji drogowych i rowerowych oraz odpowiedzialnych za przebu-
dowy i naprawy dróg. Przeprowadzenie postępowań służyło zapewnieniu wykonania 
zadań własnych związanych organizacją ruchu oraz utrzymaniem dróg gminnych. 
Dzięki temu, Gmina mogła realizować zadania związane zarówno z procesem inwe-
stycyjnym, obejmującym wybudowanie nowej infrastruktury, jak i zadania bieżące 
dotyczące wykonywania remontów i dbania o odpowiedni stan nawierzchni. 

Najważniejsze inwestycje, finansowane z budżetu Gminy przedstawiono w ramach 
poniższej tabeli. 

Tabela 8. Najważniejsze zadania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej w 2018 roku 

Nazwa zadania Efekt wykonanych prac 
Zrealizowane 

wydatki w 2018 
roku (zł) 

Budowa ścieżek rowerowych 
trasą dawnej kolei wąskotoro-
wej 

System ścieżek rowerowych zaczynających się 
od wjazdu do Trzebnicy od strony Będkowa do 
granicy z Gminą Prusice (za Brzykowem) o na-
wierzchni z kostki betonowej lub asfaltowej. 

4 812 661,65 

Budowa centrum przesiadko-
wego w Trzebnicy przy ul. Ko-
lejowej 

Centrum przesiadkowe na które składa się 8 
stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkin-
gowych dla samochodów osobowych, wiata na 
rowery oraz wiata dla podróżnych 

1 942 954,21 

Budowa parkingu P&R ul. Ole-
śnicka 

56 miejsc postojowych dla aut osobowych, 3 
miejsca dla aut osób niepełnosprawnych, 2 
miejsca postojowe dla autobusów 

1 286 822,70 

Budowa ścieżek pieszo-rowe-
rowych w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 340 z Trzebnicy do 
Sulisławic 

Wykonano ścieżkę asfaltową o długości ok. 
900 mb.   1 022 702,83 

Budowa ciągów pieszo-rowero-
wych z Trzebnicy do Księginic 

Ścieżka asfaltowa o długości 845 m oraz z 
kostki betonowej o długości 340 m. 993 348,49 

Budowa ciągów pieszo-rowero-
wych z Trzebnicy do Będkowa 

Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej 
o długości 1.100 m i szerokości 3 m. 888 228,05 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ze względu na największą wartość nakładów, szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapisane w ramach wieloletniej prognozy finansowej i realizowane od 2016 roku za-
dania związane z projektem pod nazwą: „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej 
Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzeb-
nica”. Pozyskane dwa lata temu dofinansowanie, pozwoliło w 2018 roku na ukoń-
czenie realizacji zadań oczekiwanych przez mieszkańców Gminy.  
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Projekt budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa 
centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica składał się z następujących 
elementów: 

1. budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej Kolejki Wąskotorowej; 
2. budowa trzech ciągów pieszo-rowerowych: 

a. ciągu pieszo-rowerowego z Trzebnicy do Księginic wzdłuż ulicy Mi-
lickiej, 

b. ciągu pieszo-rowerowego z Trzebnicy do Sulisławic, 
c. ciągu pieszo-rowerowego z Trzebnicy do Będkowa; 

3. budowa dwóch centrów przesiadkowych: 
a. budowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Trzeb-

nicy, 
b. budowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Bro-

chocinie; 
4. budowa dwóch parkingów przesiadkowych typu Park & Ride: 

a. budowa parkingu u zbiegu ulicy 3-go Maja i Oleśnickiej w Trzebnicy;  
b. budowa parkingu przy ul. Wałowej w Trzebnicy.  

Dzięki ukończeniu projektu zrealizowane zostały nowe ścieżki rowerowe oraz ciągi 
pieszo-rowerowe. Oprócz poprawy warunków komunikacyjnych na terenie gminy, 
efektem realizacji projektu jest również wzrost atrakcyjności turystycznej Trzebnicy. 
co w przyszłości pozwoli na wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę, Zrealizo-
wane działanie ma także duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa oraz promo-
wania zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy. 
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Podobnie jak we wcześniejszych latach, w trakcie 2018 roku Gmina odpowiadała za 
bieżące utrzymanie dróg gminnych. Podstawowe działania w tym obszarze polegały 
na prowadzeniu: 

1. napraw i remontów nawierzchni asfaltowych; 
2. napraw, remontów i przebudów nawierzchni z kostki lub płytek betonowych;  
3. bieżącej wymianie uszkodzonego oznakowania pionowego; 
4. systematycznym uzupełnianiu brakującego oznakowania pionowego zgod-

nie projektem organizacji ruchu w Gminie. 

Powyższe obowiązki zostały powierzone podmiotom zewnętrznym w ramach zamó-
wienia publicznego. Zawarte umowy przewidują bieżące utrzymanie ulic i chodników 
gminnych oraz dróg gminnych pozamiejskich w latach 2018 – 2021 przez firmy: Bru-
karstwo Marek Krzak oraz Zakład Budowlano-Drogowy Zdzisław Tarnowski.   

Efektami działań realizowanych przez Gminę Trzebnica w 2018 roku przede wszyst-
kim było stworzenie nowej infrastruktury rowerowej. W głównej mierze było to wyni-
kiem kontynuacji dotychczasowych założeń w zakresie przygotowania inwestycji, jak 
i ich realizacji. Ważne inwestycje dotyczyły również budowy centrów przesiadko-
wych, co finalnie powinno się przełożyć na zwiększenie spójności komunikacyjnej 
Gminy. Istotna część prac obejmowała również bieżące utrzymanie dróg. 
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GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
Podsumowując stan Gminy w roku 2018 należy zwrócić uwagę na działania podej-
mowane przez Burmistrza w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Co 
prawda nie jest to zadanie realizowane bezpośrednio przez Władze Gminy, ponie-
waż obsługą zadań z zakresu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy zajmują się: 

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO Sp. z o.o.; 
2. Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach (wyłącznie do-

starczanie wody). 

Niemniej mając na uwadze, że obszar zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków stanowi istotną część funkcjonowania Gminy, to po-
niżej uwzględniono najważniejsze działania w tym zakresie. 

W obszarze gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej sytuacja Gminy na początek 
2018 roku charakteryzowała się lepszym poziomem realizacji zadań niż w innych 
podobnych Gminach. Podstawowymi parametrami, które przesądzały o przewadze 
w tym zakresie był wysoki, ponadprzeciętny stopień zwodociągowania Gminy oraz 
konsekwentna modernizacja zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, która 
pozwoliła na zmniejszenie liczby występujących awarii, co przedstawiono w poniż-
szej tabeli. 

Tabela 9. Porównanie parametrów określających stan gospodarki wodociągowo-kana-
lizacyjnej na początek 2018 roku 

 Trzebnica Grupa 
porównawcza Powiat Woje-

wództwo Kraj 

Mieszkańcy korzystający z 
sieci wodociągowej 

w ogólnej liczbie mieszkań-
ców (%) 

98,3 92,5 95,6 91,7 87,8 

Mieszkańcy korzystający z 
sieci kanalizacyjnej  

w ogólnej liczbie mieszkań-
ców (%) 

56,0 61,7 53,8 61,3 51,6 

Liczba awarii sieci wodociągo-
wej na 1 tys. przyłączy 12,1 10,5 6,5 19,7 15,3 

Liczba awarii sieci kanaliza-
cyjnej na 1 tys. przyłączy 6,9 29,2 25,1 49,3 36,8 

Źródło: opracowanie własne. 

Najsilniejszymi parametrami są korzystna sytuacja w obszarze poziomu zwodocią-
gowania Gminy oraz niska awaryjność zarówno sieci wodociągowej, jak i kanaliza-
cyjnej. Co prawda w odniesieniu do gmin z grupy porównawczej oraz powiatu, sieć 
wodociągowa ulegała częstszym awariom, jednak w poprzednich latach sytuacja 
ulegała systematycznej poprawie.  

Działalność w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w trakcie roku 
2018 można podzielić na część dotyczącą inwestycji oraz aspekty związane z za-
twierdzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. 

Pierwsze z zadań dotyczące działań podejmowanych w 2018 roku dotyczy realizacji 
planu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wykonywane 
inwestycje są odzwierciedleniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnim Planie 
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Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na 
lata 2018-2021 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka 
z o.o. z siedzibą w Trzebnicy. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą 
Nr XXXIX/443/18 na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 roku. 

 

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletnim Pla-
nie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanaliza-

cyjnych wynosi ponad 7,6 mln zł 

 

Drugi z obszarów dotyczących wykonywania zadań własnych z zakresu gospodarki 
wodociągowej i kanalizacyjnej obejmował przede wszystkim zarządzanie bieżącymi 
sprawami, które wynikały ze zmiany przepisów regulujących działalność związaną 
ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.  No-
welizacja ustawy istotnie zmieniła kompetencje Gminy w zakresie zatwierdzania cen 
i stawek opłat, o które wnioskuje przedsiębiorstwo wodociągowe.  

Od marca 2018 roku, w wyniku zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy za wodę i ścieki na terenie Gminy za-
twierdzane są przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Z tego względu od 1 lipca 2018 roku obowiązują nowe ceny. Szczegółowe 
wartości przed i po zmianie wskazano w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Porównanie stawek taryf za m3 wody i ścieków w Gminie Trzebnica zatwier-
dzonych przez Radę Miejską z cenami zatwierdzonymi przez Dyrektora RZGW we Wro-
cławiu oraz średnimi cenami zatwierdzonymi przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu w 
innych gminach. 

Grupa odbiorców 
Poprzednia taryfa 

zatwierdzona  
przez Radę Miejską 

Taryfa zatwier-
dzona 

 przez Dyrektora 
RZGW we Wrocła-

wiu 

Średnie ceny za-
twierdzone przez 
Dyrektora RZGW 

we Wrocławiu 

Woda – gospodarstwa 
domowe 4,59 zł 4,69 zł 

4,67 zł 
Woda – odbiorcy przemy-
słowi i pozostali 6,59 zł 6,19 zł 

Ścieki – gospodarstwa 
domowe 5,94 zł 6,05 zł 

7,72 zł 
Ścieki – odbiorcy przemy-
słowi i pozostali 9,20 zł 9,21 zł 

Razem – gospodarstwa 
domowe 10,53 zł 10,74 zł 12,39 zł 

Razem – odbiorcy prze-
mysłowi i pozostali 15,79 zł 15,90 zł 12,39 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

Natomiast na obszarze obsługiwanym przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin 
Bychowo w Prusicach, cena wody uległa zmianie od dnia 1 czerwca 2018 roku i 
wynosi 4,55 zł brutto za 1 m3. 

Mając na uwadze nieznaczny wzrost ceny w trakcie roku oraz utrzymanie jej warto-
ści dla gospodarstw domowych poniżej średniej, należy wskazać, że mieszkańcy 
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Gminy Trzebnica są obciążeni niższymi płatnościami za usługi zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, niż mieszkańcy większości 
innych gmin żyjący zarówno na terenie Województwa Dolnośląskiego, jak i całego 
kraju.  

 

Warto podkreślić, że ze względu na fakt, że ceny dla gospodarstw domowych 
obowiązujące na terenie Gminy są niższe niż średnie wartości zarówno dla 

podobnych gmin, nie ma potrzeby ustalania dopłat do usług zbiorowego zao-
patrzenia w wodę dla gospodarstw domowych. 

 

Podsumowując, działalność w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w 
trakcie roku 2018 można podzielić na część dotyczącą inwestycji oraz aspekty zwią-
zane z zatwierdzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków a także przyjęciem nowego regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Zadania zrealizowane w ciągu 2018 roku stanowiły 
kontynuację dotychczasowej polityki w tym zakresie. Dzięki ich wykonaniu, odbiorcy 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych zostali ochronieni przed skutkami wzrostu cen 
wody i ścieków. Jednocześnie za pośrednictwem Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej TRZEBNICA – ERGO Sp. z o.o. realizowano kolejne działania inwesty-
cyjne, które przyczynią się do dalszej poprawy poziomu świadczonych usług. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 
W 2018 roku w Gminie Trzebnica obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku przyjęty uchwałą XVII/198/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 
2016 roku. 

Stawki obowiązujące w Gminie za gospodarowanie odpadami wynikały z realizacji 
uchwały XXII/235/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku 
i kształtowały się na poziomie 14 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na 
nieruchomości za odpady zbierane w sposób selektywny, zaś 22 zł za odpady nie-
zbierane w sposób selektywny. 

Wysokość stawek obowiązujących w Gminie kształtowała się na średnim poziomie 
wśród gmin z województwa dolnośląskiego o podobnej charakterystyce, co prezen-
tuje poniższa tabela. 

Tabela 11. Ranking stawek za odpady dla Gminy Trzebnica oraz podobnych 
gmin z województwa dolnośląskiego w 2018 roku (zł) 

Miejsce Gmina 
Stawka za 
odpady se-
lektywne 

 
Miejsce Gmina 

Stawka za 
odpady 

zmieszane  

1 Jelcz-Laskowice 12,00  1 Jelcz-Laskowice 19,17 

2 Trzebnica 14,00  2 Kąty Wrocławskie 20,00 

3 Oborniki Śląskie 15,00  3 Trzebnica 22,00 

4 Kąty Wrocławskie 15,00  4 Oborniki Śląskie 30,00 

ŚREDNIA 14,00  ŚREDNIA 22,79 
*gminy z tego samego powiatu  
Źródło: Opracowanie własne. 
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Całkowita wartość dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 
od mieszkańców kształtowała się na poziomie prawie 4,79 mln zł. Z kolei wy-
datki poniesione na gospodarkę odpadami wynosiły 4,76 mln zł. Oznacza to, 
iż w 2018 roku poniesione zostały wyższe dochody aniżeli wydatki w zakresie 

gospodarowania odpadami o niespełna 24 tys. zł. 

 

Tabela 12. Wydatki na gospodarkę odpadami oraz oczyszczanie Gminy (zł) 

Kategoria Dochody  Wydatki  

Gospodarka odpadami, w tym: 4 787 893,53 4 763 945,44 

wpływy z usług/zakup usług 4 752 273,51 4 222 671,06 

Różnica 23 948,09 

Oczyszczanie miast i wsi, w 
tym: - 816 638,95 

zakup usług pozostałych - 739 252,76 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W Gminie w 2018 roku funkcjonował Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych. W GPSZOK przyjmowane były odpady komunalne, zbierane 
w sposób selektywny z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowa-
nia. Warunkiem skorzystania z punktu było okazanie dowodu uiszczenia opłaty za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za poprzedni miesiąc. 

Łącznie w Gminie zostało zebranych i zagospodarowanych 9.896.570 kg odpadów, 
co przy zarejestrowanej liczbie mieszkańców we wskazanym roku, przekłada się na 
wytworzenie przez jednego mieszkańca 424 kg masy odpadów. 

Wspomnieć należy, że na łączną wartość zebranych odpadów składają się odpady 
segregowane i niesegregowane. Łączna masa zebranych odpadów segregowanych 
w Gminie wyniosła 3.732.730 kg, zaś niesegregowanych 6.163.840 kg. 

Ryc. 1. Udział odpadów zmieszanych i segregowanych w ogólnej masie odpadów 

Źródło: Opracowanie własne. 

62%

38%

Odpady zmieszane Odpady segregowane
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Trzeba również zaznaczyć, iż największy udział w zakresie zebranych odpadów se-
gregowanych stanowiły kolejno odpady ulegające biodegradacji, a więc rozdrob-
nione gałęzie i krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa, czy obierki z owoców i warzyw 
oraz resztki żywności bez mięsa, następnie odpady zmieszane opakowaniowe, 
a więc papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, a także 
odpady z remontów i demontażu. 

Ryc. 2. Udział poszczególnych odpadów w ogóle odpadów segregowanych 

Źródło: Opracowanie własne. 

SPORT I TURYSTYKA 

Trzebnica jest Gminą posiadającą odpowiednią infrastrukturę do uprawiania wielu 
dyscyplin sportu: pływanie, bieganie, jazda na rowerze, siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna, jazda na łyżwach, piłka ręczna, siatkówka plażowa, jazda konna, nordic-
walking, badminton i tenis. Gmina stale jednak inwestuje w nowe obiekty sportowe, 
aby dostarczyć mieszkańcom kolejne obiekty i ułatwić im prowadzenie aktywnego, 
zdrowego stylu życia. Poniższa tabela przedstawia inwestycje zrealizowane w za-
kresie sportu i rekreacji w 2018 roku. 
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Tabela 13. Najważniejsze inwestycje w zakresie sportu i turystyki w 2018 roku 

Inwestycja Kwota 

Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach 134 051,59 

Budowa boiska wielofunckyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w Marcinowie 478 129,00 

Urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych 124 737,26 

Budowa placu zabaw w Taczowie Małym 99 400,11 

Budowa placu zabaw w Brzykowie 124 169,24 

Budowa placów zabaw przy ul. Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku 50 000,00 

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Trzebnicy 1 114 775,27 

Budowa toru do pumptrucka w Trzebnicy 334 085,00 

Budowa hali sportowo-widowiskowej przy SP Nr 2 w Trzebnicy 663 523,43 

Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój 800 000,00 

Źródło: opracowanie własne.  

Warto wspomnieć, że Gmina jest obecnie w trakcie jednej z największych inwestycji 
w powojennej historii Trzebnicy. Powstaje właśnie nowa hala widowiskowo-spor-
towa, której koszt budowy szacuje się na około 20 mln zł. Hala ma zostać oddana 
do dyspozycji mieszkańców w wakacje 2019 roku. Powierzchnia użytkowa hali to 
ponad 3,5 tys. m2. Będzie ona obiektem dla wszystkich drużyn sportowych działają-
cych na terenie Gminy, jak i dla mieszkańców uprawiających sport amatorsko. 
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Zgodnie z wieloletnią tradycją 12 października 2018 roku Burmistrz wręczał stypen-
dia sportowe młodym sportowcom za wybitne osiągnięcia. W sumie w 2018 roku na 
stypendia sportowe przeznaczono kwotę ponad 47 tys. zł.  

W 2018 roku Gmina podejmowała również inne działania mające na celu promocję 
sportu wśród mieszkańców. Na mocy uchwały Nr XLVI/516/18 Rady Miejskiej w 
Trzebnicy utworzono wraz ze stowarzyszeniem Trzebnickie Stowarzyszenie Spor-
towo-Rekreacyjne „Polonia” w Trzebnicy Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” 
Sp. z o.o. Działanie to miało na celu utworzenie sprawnie funkcjonującego klubu 
piłkarskiego. Nowy klub sportowy ma stanowić uzupełnienie systemu upowszech-
niania i rozwoju sportu w Trzebnicy, wśród wszystkich grup wiekowych, zarówno 
dzieci jak i osób dorosłych i seniorów.  

W 2018 roku podejmowano również działania w zakresie turystyki. Zrealizowano 
projekt budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej, który koszto-
wał Gminę ponad 4,8 mln zł. W sumie w 2018 roku do użytku mieszkańców oddano 
prawie 25 km ścieżek rowerowych.  

Gmina Trzebnica na mocy uchwały Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
28 grudnia 2018 roku utworzyła i przystąpiła do Stowarzyszenia „Rowerowa S5”. 12 
samorządów leżących wzdłuż trasy S5 potwierdziło wolę współpracy na rzecz reali-
zacji, promocji i utrzymania trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi S5. 
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UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 
Gmina Trzebnica należy do „Związku Gmin „Bychowo”, w skład którego wchodzą 
jeszcze 4 inne gminy, tj. Prusice, Żmigród, Oborniki Śląskie oraz Wołów. Powstały 
związek ma na celu: 

1. budowę oraz eksploatację wodociągu zbiorowego położonego w obrębie 
gmin członkowskich; 

2. budowę magistral przesyłowych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz 
przyłączy wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącym; 

3. promocję działalności Związku i edukację. 
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ĆWIARTKA II 

Obecna sytuacja: niekorzystna 
Tendencja: poprawiająca się 

W Gminie udało się zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 

 

ĆWIARTKA IV 

Obecna sytuacja: niekorzystna 
Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jest słabsza od grupy porównawczej i „traci dystans” 

 

ĆWIARTKA I 

Obecna sytuacja: korzystna 
Tendencja: poprawa w ciągu 5 lat 

Gmina jako lider, który powiększył przewagę nad grupą porównawczą 

ĆWIARTKA III 

Obecna sytuacja: korzystna 
Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównawczą 
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Wnioski z analizy 
Stan Gminy na koniec 2018 jest wynikiem działań podejmowanych w trakcie całego 
poprzedniego roku. Jednocześnie stanowi on porównanie do sytuacji na początek 
roku 2018, opisanej w części II Raportu. W celu przeprowadzenia analizy przyjęto 
analogiczną metodę prezentacji pozycji gminy na tle grupy porównawczej w tych 
samych ośmiu obszarach. W przypadku części parametrów oparto się na prognozie 
danych w stosunku do wartości osiąganych przez grupę porównawczą. Z tego 
względu niektóre z informacji mają charakter poglądowy. Nie zmienia to faktu, że 
przyjęta metodologia pozwala zatem na ogólną oraz uprawnioną merytorycznie 
ocenę gminy. Pamiętać jednak należy, że uzyskiwana pozycja w poszczególnych 
obszarach wynika nie tylko z działania władz gminnych, ale także z czynników ze-
wnętrznych o zróżnicowanych źródłach i sile. Wynika to wprost ze złożoności sys-
temu społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych powiązań między jednostkami 
samorządu terytorialnego. W dalszej części podjęto próbę wskazania pozycji gminy 
na koniec 2018 roku i głównych czynników ją kształtujących. 

Klasycznym przykładem powyższych oddziaływań i zależności jest obszar demogra-
fii. Perspektywa jednego roku jest zbyt krótka, aby możliwym stało się dostrzeżenie 
istotnych zmian ludnościowych w jednostce. W tym kontekście ocena sytuacji de-
mograficznej Gminy Trzebnica nie zmieniła się w stosunku do stanu sprzed 2018 
roku. W perspektywie okresu badania ludność Gminy nieznacznie wzrosła, co w 
głównej mierze zawdzięczamy przewadze zameldowań na pobyt stały nad wymel-
dowaniami. Niestety, również w Trzebnicy możemy zauważyć charakterystyczny w 
skali całego kraju trend starzenia się społeczeństwa. Świadczy o tym nie tylko prze-
waga liczby zgonów nad urodzeniami, ale także pogarszające się wskaźniki zastę-
powalności pokoleń, obciążenia demograficznego, czy też współczynnika dzietno-
ści. 

Korzystnie kształtują się wskaźniki dochodów majątkowych, zarówno w odniesieniu 
do dochodów ogółem, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. Choć poziom dochodów 
Trzebnicy nie odbiega znacznie od wartości średnich osiąganych w grupie porów-
nawczej, tak w Gminie dostrzec można znacznie wyższy na tle podobnych jednostek 
udział wydatków majątkowych w ogóle ponoszonych wydatków. Dodatkowo, warto  
podkreślić, że udział wydatków na utrzymanie administracji w ogóle wydatków jest 
mniejszy w Gminie Trzebnica, niż średnia dla pozostałych jednostek samorządu w 
grupie porównawczej. 

Na tle wyników osiąganych w jednostkach porównywalnych do Gminy Trzebnica, 
pozytywnie kształtują się wskaźniki sytuacji społecznej oraz planowania przestrzen-
nego. Odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej jest w 
Trzebnicy niemal o połowę niższy niż przeciętnie w grupie porównawczej. Z drugiej 
strony wartym odnotowania jest fakt, iż w Trzebnicy wydatki na ochronę zdrowia są 
ponad 3-krotnie wyższe per capita niż w podobnych gminach. W kontekście zago-
spodarowania przestrzennego dostrzeżono, iż w Trzebnicy wydawano średnio mniej 
decyzji o warunkach zabudowy niż w podobnych jednostkach samorządu. Wskaźnik 
ten brany jest zwykle pod uwagę przy diagnozie procesów nasilających powstawanie 
chaosu przestrzennego w gminie. Niemniej powierzchnia Gminy Trzebnica w mniej-
szym stopniu pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
niż średnio w grupie porównawczej.  
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W niewielkim stopniu od wartości przeciętnych w grupie porównawczej odbiegały 
wartości wskaźników ogólnych dla obszarów aktywności gospodarczej lokalnej lud-
ności, oświaty, gospodarki komunalnej oraz infrastruktury technicznej. 

W przypadku obszaru aktywności gospodarczej największym zagrożeniem był niż-
szy niż średnia w podobnych jednostkach samorządu udział wpływów z podatku od 
nieruchomości oraz od środków transportowych płaconych przez osoby prawne w 
ogóle dochodów. Wskaźnik ten świadczy o sile podatkowej gospodarki lokalnej, stąd 
konieczność stopniowego zwiększania tej proporcji w kolejnych latach.  

Obszar oświaty charakteryzował się osiągnięciem wysokiego współczynnika skola-
ryzacji, sięgającego wartości równych niemal 100%. Świadczy to o tym, iż dzieci 
zameldowane w Gminie Trzebnica uczęszczają do lokalnych placówek, co pozwala 
na bardziej racjonalne dysponowanie środkami finansowymi, niż gdyby wskaźnik ten 
był znacząco wyższy lub niższy.  

Ze względu na realizację inwestycji, poprawie uległ stanu infrastruktury technicznej. 
Udział nakładów inwestycyjnych w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych w 
Gminie wynosi bowiem 25%. Stan gospodarki komunalnej nie odbiega znacząco od 
średnich wartości wskaźników cząstkowych tego obszaru w grupie porównawczej. 
Najistotniejszą informacją w tej dziedzinie jest fakt, iż gospodarka odpadami w Gmi-
nie jest rentowna, co w samorządzie nie jest sytuacją standardową. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – METODOLOGIA BADANIA 

Podstawę analizy stanu Gminy Trzebnica na początek i na koniec 2018 roku stanowi 
wskaźnik syntetyczny. Wykorzystuje się go do badania złożonych zjawisk opisują-
cych więcej niż jedną zmienną. Służy on w szczególności do oceny poziomu spo-
łeczno-gospodarczego jednostki poprzez porównanie poszczególnych mierników  
i otrzymanie jednego syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju. Jest to możliwe 
dzięki standaryzacji różnych zmiennych niezależnie od ich rodzaju, znaku, wielkości 
i jednostek. Na kluczowe etapy tej metody składają się: 

1) dobór odpowiednich wskaźników ze względu na opisywany obszar, repre-
zentacyjność danych i odpowiednią próbę badania; 

2) weryfikacja wskaźników pod względem merytorycznym i statystycznym; 
3) standaryzacja wskaźników, czyli ujednolicenie charakteru zmiennych i do-

prowadzenie różnoimiennych zmiennych do wzajemnej porównywalności; 
4) agregacja zestandaryzowanych zmiennych, czyli wyznaczenie wspólnego 

wskaźnika dla poszczególnych zmiennych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności wybrano 8 kluczowych obsza-
rów z punktu widzenia funkcjonowania gminy, dla których przyporządkowano odpo-
wiednie wskaźniki. Były to: 

1) demografia, 
2) sytuacja społeczna, 
3) kondycja finansowa, 
4) aktywność gospodarcza, 
5) stan oświaty, 
6) infrastruktura techniczna, 
7) gospodarka komunalna, 
8) planowanie przestrzenne. 

Wskaźniki wybrane do badania stopnia rozwoju poszczególnych obszarów przed-
stawia tabela poniżej. Przy doborze wymienionych wskaźników kierowano się 
przede wszystkim ich istotnością z punktu widzenia badanego zjawiska, mierzalno-
ścią, logicznością wzajemnych powiązań oraz całościowym wyjaśnieniem zakresu 
zjawiska.  

Następnie dla każdego obszaru wyznaczono wskaźnik syntetyczny pod względem 
wartości poszczególnych wskaźników w 2018 roku oraz dynamiki z lat 2011-2017.  
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Tabela 14. Wykaz wskaźników objętych analizą stanu gminy na początek i na koniec 2018 roku 

Wskaźnik Kierunek 
wpływu* Interpretacja wskaźnika 

DEMOGRAFIA 

D1 Liczba ludności + Informuje o stanie ludności na terenie gminy. Z punktu widzenia sytuacji demograficznej wzrost liczby mieszkańców oceniany jest korzyst-
nie. 

D2 Migracje mieszkańców + 
Saldo migracji ludności na 1000 mieszkańców. Wskaźnik stanowi informację o różnicy pomiędzy osobami wprowadzającymi się do gminy 
a osobami opuszczającymi gminę. Pożądane jest posiadanie wysokiego dodatniego salda, ponieważ świadczy to o stworzeniu atrakcyj-
nych warunków do mieszkania. 

D3 Mieszkańcy w wieku kreatyw-
nym + Wskaźnik informuje o liczbie mieszkańców w wieku 25-34 lat przypadającej na 1.000 mieszkańców. Jego wysoka wartość pozytywnie 

wpływa na gminę, ponieważ wskazuje na liczbę mieszkańców, którzy mogą stanowić główną siłę napędową rozwoju ekonomicznego. 

D4 Małżeństwa + Liczba małżeństw przypadająca na 1.000 mieszkańców. Większa wartość wskaźnika oznacza poprawę potencjału do zwiększenia przyro-
stu naturalnego a tym samym do poprawy sytuacji demograficznej gminy. 

D5 Współczynnik dzietności + Parametr określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Wskaźnik silnie związany 
z zastępowalnością pokoleń, dlatego wysoka wartość parametru jest oceniana pozytywnie. 

D6 Przyrost naturalny + Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wysoki przyrost naturalny informuje  o skuteczności działań podejmowanych 
przez lokalne władze. Wskaźnik przeliczony na 1.000 mieszkańców. 

D7 Senioralne obciążenie demo-
graficzne - Wskaźnik obliczony  poprzez podzielenie ludności w wieku poprodukcyjnym przez ludność w wieku produkcyjnym. Wyższa jego wartość 

oznacza słabnący potencjał lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości mieszkańców. 

D8 Zastępowalność pokoleń + 
Współczynnik będący relacją liczby osób w wieku 0-14 do liczby osób powyżej 64 roku życia. Im wyższa wartość parametru, tym lesza 
sytuacja demograficzna gminy. Przyjmuje się, że prosta zastępowalność pokoleń jest możliwa do osiągnięcia, jeśli wskaźnik osiąga warto-
ści z przedziału między 2,10 – 2,15. 

D9 Perspektywa kapitału ludz-
kiego + 

Parametr określono jako różnicę liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat, którą następnie podzielono na 1.000 mieszkańców. 
Wskaźnik łączy w sobie informację o liczbie osób zbliżających się do końca kariery zawodowej (50-64 lata) z liczbą osób, które w najbliż-
szym czasie będą ją rozpoczynały (10-24 lata). Mając na uwadze sytuację demograficzną, korzystne jest osiąganie wysokich wartości tego 
wskaźnika. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 

S1 Wydatki na ochronę zdrowia + Wskaźnik oznacza wartość wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wskaźnik wyrażony w zł. Wysoka war-
tość wskaźnika świadczy o wysokim poziomie finansowania ochrony zdrowia w gminie. 

S2 Wydatki na pomoc społeczną - Wskaźnik oznacza wielkość wydatków na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość wskaźnika oznacza 
ubożenie się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na pomoc mieszkańcom ze strony gminy. 

S3 Osoby korzystające ze środo-
wiskowej pomocy społecznej - Wskaźnik oznacza udział liczby osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej w ogóle mieszkańców. Wyższy wskaźnik ozna-

cza zwiększone zapotrzebowanie na środowiskową pomoc społeczną wśród mieszkańców gminy. 
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S4 Dzieci otrzymujące zasiłek ro-
dzinny - Wskaźnik oznacza liczbę dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 0-18 lat. Im większa wartość wskaźnika oznacza, że 

rośnie udział dzieci potrzebujących pomocy. Wskaźnik wyrażony w %. 

S5 Kwota świadczeń rodzinnych - Wskaźnik oznacza kwotę świadczeń rodzinnych przyznawanych przez gminę w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Im wyższa kwota, tym 
większe zapotrzebowanie na świadczenia rodzinne w gminie. Wskaźnik wyrażony w zł. 

S6 Wielkość mieszkań + Wskaźnik oznacza przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania przypadającą na jednego mieszkańca. Wyższa wartość wskaźnika ozna-
cza zamożniejsze społeczeństwo. Wskaźnik wyrażony w m2. 

S7 Zagęszczenie mieszkań - Wskaźnik oznacza przeciętną liczbę osób na 1 mieszkanie. Niska wartość wskaźnika oznacza gorszą sytuację materialną mieszkańców. 

S8 Liczba przyznanych dodatków 
mieszkaniowych - Wskaźnik oznacza liczbę przyznanych dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość oznacza większe 

zapotrzebowanie na dodatki mieszkaniowe wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik wyrażony w osobach. 

S9 Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych - Wskaźnik oznacza kwotę wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość oznacza większe zapotrzebo-

wanie na dodatki mieszkaniowe wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik wyrażony w zł. 

KONDYCJA FINANSOWA 

F1 Poziom dochodów + Wskaźnik obliczono dzieląc sumę wszystkich dochodów budżetowych przez liczbę mieszkańców. Wysoka wartość parametru świadczy o 
zamożności gminy. 

F2 Dochody własne + 
Dochody własne są kategorią, na którą gmina ma największy wpływ zarówno pod względem ich ustalania jak i poboru. Dlatego ze względu 
na ocenę kondycji finansowej pożądane jest posiadanie jak największych wpływów ze źródeł zaliczanych do dochodów własnych. Wskaź-
nik został obliczony na jednego mieszkańca.  

F3 Udział dochodów własnych + Suma dochodów własnych podzielona przez wartość dochodów ogółem pozwala na określenie poziomu samodzielności finansowej gminy. 
Im większa wartość wskaźnika, tym gmina posiada większą swobodę w zakresie realizacji zadań własnych. 

F4 Udział podatków i opłat lokal-
nych + 

Podatki i opłaty lokalne podzielone przez dochody ogółem. Ze względu na sposób ustalania i gromadzenia tego rodzaju dochodów, lokalne 
władze posiadają bezpośredni wpływ na stawki, a tym samym również na wysokość osiąganych dochodów. Wyższa wartość wskaźnika 
informuje o większej liczbie podatników a także wskazuje na dobre wykorzystywanie bazy podatkowej. 

F5 Dochody majątkowe + 
Wskaźnik określa wartość wszystkich dochodów majątkowych (m. in. dotacje UE) przypadającą na jednego mieszkańca. Wysoka wartość 
parametru pozytywnie świadczy o skuteczności działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyj-
nych. 

F6 Udział dochodów majątkowych + Wskaźnik określono poprzez podzielenie łącznej wartości dochodów majątkowych przez dochody ogółem. Jego wysoka wartość odzwier-
ciedla sposób finansowania zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku oraz uzyskiwanych dotacji. 

F7 Udział dotacji z UE + 
Udział dotacji z UE w dochodach ogółem pozwala na określenie priorytetów działalności władz lokalnych i skuteczności ich realizacji. 
Wskaźnik osiągający wyższe wartości oznacza dobre wykorzystanie możliwości pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków na reali-
zację zadań inwestycyjnych. 

F8 Poziom wydatków - 
Wartość wydatków budżetowych w danym roku podzielona przez liczbę mieszkańców. Wskaźnik informuje o łącznych nakładach na reali-
zację wszystkich zadań wykonywanych przez gminę, dlatego jego mniejsza wartość powinna być interpretowana jako niższy koszt realiza-
cji i wyraz gospodarności. 

F9 Udział wydatków majątkowych + Wskaźnik informuje o procentowym udziale wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Świadczy o wysokości nakładów na realizację 
inwestycji i przyjętych priorytetach w zakresie realizacji zadań własnych. 
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F10 Udział wydatków UE + Parametr określający wydatki z udziałem środków UE w wydatkach ogółem. Wyższa wartość oznacza korzystniejszy dla budżetu gminy 
sposób finansowania realizacji zadań własnych. 

F11 Wydatki na administrację - Wydatki na funkcjonowanie urzędu oraz rady podzielone przez wydatki ogółem. Wskaźnik informuje o nakładach na obsługę administra-
cyjną realizowanych zadań. Pozytywnie jest oceniana sytuacja, gdy jego wartość maleje. 

F12 Wynik budżetu bieżącego + Różnica wynikająca z odjęcia od dochodów bieżących sumy wydatków bieżących. Im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej środków po-
siada gmina na realizację zadań inwestycyjnych. Wskaźnik został obliczony na jednego mieszkańca. 

F13 Zdolność kredytowa + 
Wskaźnik odzwierciedlający relację wyniku operacyjnego do dochodów ogółem. Jego poszczególne elementy wchodzą w skład wskaźnika 
z art. 243 u.f.p., dlatego przekładają się na zdolność gminy do zaciągania i obsługi zobowiązań. Powoduje to, że im wyższa wartość para-
metru, tym lepsza jest kondycja finansowa gminy. 

F14 Samodzielność finansowa + 
Parametr stanowi sumę nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe, która następnie została podzielona przez wartość wy-
datków majątkowych. Jego zbadanie pozwala na określenie, jaką wartość inwestycji gmina może realizować ze środków własnych, dlatego 
korzystne jest osiąganie gdy wskaźnik osiąga wysokie wartości. 

F15 Obciążenie spłatą długu - 
Łączna wartość zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca. Wskaźnik informuje o sumie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 
lub emisji obligacji, które pozostają do spłaty. Jego zbyt wysoka wartość nie jest dobrze oceniana, ponieważ skutkuje koniecznością prze-
znaczenia większej części dochodów na spłatę zadłużenia, co ogranicza elastyczność finansową gminy.  

F16 Poziom zadłużenia - 
Wskaźnik stanowiący wynik dzielenia kwoty długu przez dochody ogółem. W przeszłości za granicę racjonalnego poziomu zadłużenia 
gminy uważano 60%. Obecnie limit ten ma mniejsze znaczenie, jednakże wyższa wartość wskaźnika może oznaczać utrudnioną spłatę 
zadłużenia lub niepotrzebne wydłużanie okresu spłaty. 

F17 Spłaty i koszty obsługi zadłu-
żenia - 

Suma spłat kredytów, pożyczek lub wykupów obligacji powiększona o płacone odsetki, a następnie podzielona przez dochody ogółem. 
Wskaźnik stanowi lewą stronę nierówności określonej w art. 243 u.f.p. i odpowiada za rzeczywiste obciążenie spłatą długu. Przy ocenie 
kondycji finansowej wyższe wartości parametru oceniane są niekorzystnie. 

F18 Koszt obsługi długu - 
Wskaźnik informuje o wartości wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Wy-
soka wartość parametru może oznaczać, że w ramach zawartych umów gmina ma niekorzystne stawki oprocentowania zaciągniętych zo-
bowiązań. 

F19 Środki do dyspozycji + Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Większa kwota pozostała po uwzględnieniu spłaty długu korzystnie wpływa na 
kondycję finansową. Wskaźnik został obliczony na jednego mieszkańca. 

F20 Udział wolnych środków w do-
chodach bieżących + Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty długu do kwoty dochodów bieżących. Wskaźnik pozwala na ocenę siły i stabil-

ności lokalnych finansów, dlatego pożądane jest zwiększanie jego wartości. 

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

GL1 Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą + 

Wskaźnik oznacza liczbę osób prowadzących własną działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. Cha-
rakteryzuje przedsiębiorczość oraz potencjał rozwoju gospodarki lokalnej. Im wyższy wskaźnik, tym większy potencjał rozwoju gospodarki 
lokalnej. 

GL2 Gminne spółki handlowe + Wskaźnik oznacza liczbę spółek prawa handlowego, w których gmina jest większościowym udziałowcem. Im większa wartość wskaźnika, 
tym większe czynne zaangażowanie w gospodarkę lokalną. 
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GL3 Liczba wpisów do REGON + Wskaźnik oznacza podmioty wpisane do REGON na 1000 ludności. Większa wartość wskaźnika sugeruje poprawę koniunktury w gospo-
darce lokalnej. 

GL4 Liczba wypisów z REGON - Wskaźnik oznacza podmioty wypisane z REGON na 1000 ludności. Większa wartość wskaźnika sugeruje pogorszenie koniunktury w go-
spodarce lokalnej. 

GL5 Wpływy z PIT + Wskaźnik oznacza wpływy z tytułu udziału w PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym. Większa wartość wskaźnika 
oznacza poprawę stanu finansów gminy oraz poprawę koniunktury w gospodarce lokalnej. 

GL6 Wpływy z CIT + Wskaźnik oznacza udział wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w dochodach ogółem. Wyrażony jest w %. Większa wartość wskaźnika 
oznacza poprawę stanu finansów gminy oraz poprawę koniunktury w gospodarce lokalnej. 

GL7 Siła podatkowa gospodarki lo-
kalnej + 

Wskaźnik oznacza udział wpływów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne powiększonego o podatek od środków 
transportowych do dochodów ogółem. Wyrażony jest w %. Wyższa wartość relacji świadczy o dobrej koniunkturze i sytuacji lokalnych 
przedsiębiorców. 

GL8 Polityka podatkowa + 

Wskaźnik przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, rozłożenia podatku na raty w podatku od 
środków transportowych oraz podatku od nieruchomości płaconym przez osoby prawne. Wartość ta została podzielona przez łączne 
wpływy obu wyżej wymienionych podatków. Wyższa wartość wskaźnika świadczy o tworzeniu korzystniejszych warunków dla rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości. 

GL9 Wpływy z koncesji + 
Wskaźnik przedstawia wartość wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wyższa war-
tość wskaźnika sugeruje rozwój gospodarki lokalnej, m.in. poprzez powstawanie nowych punktów gastronomicznych, sklepów spożyw-
czych itp. 

GL10 Bezrobocie wśród osób w 
wieku produkcyjnym - Wskaźnik oznacza udział osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym. Charakteryzuje on rynek pracy w gminie. Im wyższy 

udział osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. 

GL11 Długotrwałe bezrobocie - Wskaźnik oznacza udział osób bezrobotnych powyżej 1 roku w ogóle osób bezrobotnych. Im wyższy stosunek osób długotrwale bezrobot-
nych w ogóle osób bezrobotnych, tym mniejsza elastyczność oraz dopasowanie strukturalne lokalnego rynku pracy. 

GL12 Bezrobocie rejestrowane - Wskaźnik oznacza liczbę bezrobotnych zarejestrowanych ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Im wyższy udział osób bezrobot-
nych w ogóle mieszkańców, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. 

JAKOŚĆ OŚWIATY 

O1 Liczba dzieci w przedszkolach + 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat. Wysoka wartość 
wskaźnika świadczy zarówno o dostępności infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych dzieci, jak i chęci korzystania z tej 
formy opieki dla potomstwa przez rodziców. 

O2 Obciążenie przedszkoli - Wskaźnik oznacza liczbę dzieci w wieku 3-5 lat na 1 miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego. Wartość wskaźnika znacząco 
przekraczająca 1 świadczy o niedostosowaniu infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych dzieci do potrzeb mieszkańców. 

O3 Współczynnik skolaryzacji + 
Wskaźnik oznacza współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych. Jest to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie 
kształcenia do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym lepiej. Wyrażony jest w %. Wartości powyżej 100% wskazują na obecność uczniów spoza gminy. 

O4 Średnia liczebność oddziałów 
w SP - Wskaźnik oznacza liczbę uczniów na oddział w szkole podstawowej. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej korzystne warunki nauki. 
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O5 Średnia liczba uczniów na na-
uczyciela w SP - Wskaźnik wskazuje na średnią liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej korzystne 

warunki nauki. 

O6 Wartość subwencji oświatowej 
przypadająca na ucznia + Wskaźnik oznacza wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o wyższym poziomie finansowania 

oświaty z budżetu państwa.. 

O7 Pokrycie wydatków oświato-
wych subwencją oświatową - Wskaźnik oznacza stosunek wartości wydatków oświatowych do subwencji oświatowej. Wskaźnik powyżej 1 świadczy o tym, że gmina nie 

pokrywa całości wydatków na oświatę subwencją oświatową, w efekcie ponosi dodatkowe nakłady na rozwój oświaty. 

O8 Wydatki oświatowe na ucznia + Wskaźnik oznacza wysokość wydatków oświatowych na 1 ucznia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o wysokim poziomie finansowania 
oświaty w gminie. 

O9 Nakłady na godzinę nauczania 
w szkole + 

Wskaźnik oznacza średnią wartość wydatków na zrealizowanie jednej godziny lekcyjnej w ramach nauczania podstawowego. Wyższa 
wartość wskaźnika oznacza zapewnienie lepszego finansowania zadań oświatowych co powinno przekładać się na standard i jakość nau-
czania. 

O10 Inwestycje w oświatę + Wskaźnik oznacza stosunek wydatków majątkowych w oświacie do wydatków ogółem. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na odpo-
wiedni poziom inwestycji w oświacie, a tym samym wzrost jakości warunków nauczania w gminie. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

IT1 Nakłady na transport i łącz-
ność + Wskaźnik oznacza wartość wydatków bieżących w dziale 600 (transport i łączność) w ogóle wydatków. Wyższa wartość wskaźnika świad-

czy o wysokich nakładach na bieżące utrzymanie dróg. Wyrażony jest w %. 

IT2 Dostępność do sieci gazowej + Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci gazowej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa dostęp-
ność mieszkańców do sieci gazowej. Wyrażony jest w %. 

IT3 Stopień zwodociągowania 
gminy + Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa do-

stępność mieszkańców do sieci wodociągowej. Wyrażony jest w %. 

IT4 Stopień skanalizowania gminy + Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa do-
stępność mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Wyrażony jest w %. 

IT5 Korzystający z oczyszczalni 
ścieków + Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym więcej ście-

ków zostaje oczyszczonych. Wyrażony jest w %. 

IT6 Rozwój infrastruktury technicz-
nej + 

Wskaźnik oznacza wartość wydatków inwestycyjnych na gospodarkę komunalną (działy 400, 600 i 900 klasyfikacji budżetowej) w stosunku 
do ogółu wydatków. Wyższe nakłady inwestycyjne oznaczają zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej dla mieszkańców, Wskaź-
nik wyrażony jest w %. 

IT7 Awaryjność sieci wodociągo-
wej  - Wskaźnik oznacza liczbę awarii sieci wodociągowej na 1000 przyłączy. Wyższy wskaźnik oznacza gorszą jakość sieci. 

IT8 Awaryjność sieci kanalizacyj-
nej  - Wskaźnik oznacza liczbę awarii sieci kanalizacyjnej na 1000 przyłączy. Wyższy wskaźnik oznacza gorszą jakość sieci. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

GK1 Zużycie wody przez mieszkań-
ców - Wskaźnik oznacza zużycie wody na 1 mieszkańca gminy. Wyrażony w m3. Wyższe zużycie wody powoduje większe nakłady na jej 

oczyszczanie i pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego. 
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GK2 Odprowadzanie ścieków prze-
mysłowych - Wskaźnik oznacza ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych na mieszkańca/ Wyrażony jest w m3. Wyższa wartość wskaźnika ozna-

cza wzrost zanieczyszczenia środowiska, w tym wód i gleb. 

GK3 Dopłaty do wody i ścieków + Wskaźnik oznacza wysokość dopłat do wody i ścieków przez gminę na 1 mieszkańca. Wyższe dopłaty oznaczają większe odciążenie 
mieszkańców gminy w ponoszonych kosztach na usługi komunalne. 

GK4 Zebrane odpady zmieszane - Wskaźnik oznacza wielkość odpadów zmieszanych odebranych w ciągu roku na 1 mieszkańca. Wyrażony jest w kg. Wyższa wartość 
wskaźnika oznacza pogorszenia się jakości środowiska przyrodniczego i nieskuteczność systemu segregacji odpadów. 

GK5 Rentowność gospodarki odpa-
dami + 

Wskaźnik oznacza stosunek dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 klasyfikacji budżetowej) 
do wydatków związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002). Wartość równa 1 świadczy o tym, że gmina w całości pokrywa wydatki 
na gospodarkę odpadami wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wartość poniżej 1 oznacza, że gmina po-
nosi większe wydatki, niż dochody z tego tytułu. 

GK6 Nakłady na publiczny transport 
zbiorowy + Wskaźnik oznacza wielkość wydatków na publiczny transport zbiorowy (rozdział 60004 klasyfikacji budżetowej) w wydatkach ogółem. Wy-

rażony jest w %.  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

GP1 Powierzchnia objęta MPZP + 
Wskaźnik oznacza udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ogólnej powierzchni gminy. De-
cyduje o jakości zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Im większa powierzchnia gminy objęta MPZP tym większa kontrola 
gminy w zakresie planowania przestrzennego. Wyrażony jest w %. 

GP2 Wydatki na MPZP + 
Wskaźnik oznacza udział wydatków na MPZP (zgodnie z rozdziałem 71004 klasyfikacji budżetowej) w wydatkach w dziale 710. Wyższy 
wskaźnik oznacza większe nakłady na opracowanie lub zmianę MPZP, co zwiększa jakość planowania przestrzennego w gminie. Wyra-
żony jest w %. 

GP3 Decyzje WZ ogółem - 
Wskaźnik oznacza liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Więcej wydanych decyzji WZ w 
gminie oznacza utratę kontroli gminy nad planowaniem przestrzennym, co skutkuje pogorszeniem jakości przestrzeni publicznej i chaosem 
przestrzennym. 

GP4 Decyzje WZ dla zabudowy jed-
norodzinnej - Wskaźnik oznacza udział liczby wydanych decyzji o WZ dla zabudowy jednorodzinnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższy 

wskaźnik oznacza większe rozprzestrzenianie się zabudowy mieszkaniowej w chaotyczny sposób. Wyrażony jest w %. 

GP5 Obszary prawnie chronione - Wskaźnik oznacza udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni gminy. Wyższy wskaźnik oznacza większe ograniczenie 
sposobu zagospodarowania powierzchni gminy. Wyrażony jest w %. 

*Objaśnienia: kierunek wpływu „+” oznacza, że wzrost wartości wskaźnika prowadzi do poprawy sytuacji gminy; kierunek wpływu „-" oznacza, że spadek wartości wskaźnika prowadzi do poprawy 
sytuacji gminy. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Jak wskazano powyżej, wyznaczenie syntetycznej miary wzrostu wiąże się ze stan-
daryzacją wskaźników w celu sprowadzenia zmiennych o różniej wartości i jednost-
kach do wzajemnej porównywalności. Standaryzacja z kolei wiąże się z określeniem 
kierunku wpływu każdego ze wskaźników, czyli identyfikacją, czy dany wskaźnik jest 
stymulantą (jego wzrost jest korzystny dla gminy), czy destymylantą (zmienna, dla 
której wzrost wartości negatywnie wpływa na gminę) oraz doborem odpowiedniej 
grupy porównawczej, aby opisywaną gminę odnieść do średniej dla podobnych 
gmin. 

Przy doborze grup porównawczych kierowano się klasyfikacją funkcjonalną gmin na 
potrzeby monitoringu planowania przestrzennego przeprowadzoną przez Śleszyń-
skiego i Komornickiego przedstawioną w tabeli poniżej. Podział ten umożliwia po-
równanie gmin o podobnym potencjale rozwoju z punktu widzenia ich lokalizacji oraz 
pełnionych funkcji na poziomie lokalnym czy też regionalnym. Dodatkowo gminy na-
leżące do tej samej klasy funkcjonalnej podzielono na ich rodzaj (miasta na prawach 
powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie). W efekcie otrzymano 24 grupy 
porównawcze. 

Tabela 15. Dobór grup porównawczych 

Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania prze-
strzennego (Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki) 

Liczba 
gmin 

A Rdzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (stolic wo-
jewództw) 33 

B Strefy zewnętrzne Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 
(stolic województw) 266 

C Rdzenie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 55 

D Strefy zewnętrzne obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 201 

E Miasta - ośrodki wielofunkcyjne 142 

F Gminy z rozwiniętą funkcją transportową 137 

G Gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolniczych (turystyka oraz funkcje 
wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy) 222 

H Gminy z intensywnie rozwiniętą funkcją rolniczą 496 

I Gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą 665 

J Gminy ekstensywnie zagospodarowane (funkcje leśne, ochrony przyrody) 262 
Źródło: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski. 

Z tego względu Gmina Trzebnica została zaklasyfikowana jako gmina miejsko-wiej-
ska położona w strefach zewnętrznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrod-
ków wojewódzkich. Całkowity skład grupy porównawczej Gminy Trzebnica przed-
stawia tabela poniżej. 
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Tabela 16. Skład grupy porównawczej Gminy Trzebnica 

Gminy miejsko-wiejskie położone w strefach zewnętrznych Miejskich Obszarów Funkcjonal-
nych ośrodków wojewódzkich (stolic województw) 

Aleksandrów Łódzki Koronowo Rzgów 

Barczewo Kostrzyn Serock 

Błażowa Kowalewo Pomorskie Siechnice 

Błonie Kórnik Siewierz 

Boguchwała Krzeszowice Skała 

Brwinów Lewin Brzeski Skawina 

Buk Łabiszyn Sobótka 

Chęciny Łazy Solec Kujawski 

Choroszcz Łomianki Sośnicowice 

Czarna Białostocka Morawica Stęszew 

Czerwieńsk Mosina Stryków 

Daleszyce Murowana Goślina Sulechów 

Dobczyce Myślenice Supraśl 

Głogów Małopolski Nekla Swarzędz 

Goleniów Niemodlin Szubin 

Góra Kalwaria Niepołomice Świątniki Górne 

Grodzisk Mazowiecki Nowe Warpno Tarczyn 

Gryfino Oborniki Śląskie Trzebnica 

Halinów Ożarów Mazowiecki Tuszyn 

Jelcz-Laskowice Piaseczno Tyczyn 

Karczew Piaski Wasilków 

Kartuzy Pobiedziska Wieliczka 

Kąty Wrocławskie Police Wołomin 

Koluszki Prószków Zabłudów 

Konstancin-Jeziorna Radzymin Żukowo 
Źródło: opracowanie własne. 

W celu standaryzacji wskaźników posłużono się metodą wyrażoną wzorem: 

𝑥𝑥′𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑥𝑥�𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔 , gdy zmienna jest stymulantą lub 

𝑥𝑥′𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑥𝑥�𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔 , gdy zmienna jest destymulantą, 

gdzie: 
𝑥𝑥′𝑖𝑖𝑖𝑖  – standaryzowana wartość wskaźnika w badanej gminie,  
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖– wartość empiryczna wskaźnika w badanej gminie, 
�̅�𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔 – średnia wartość grupy porównawczej, 
𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔 – odchylenie standardowe grupy porównawczej. 
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W ten sposób wartości większe od średniej dla grupy porównawczej po standaryzacji 
będą przyjmowały wartość dodatnią (korzystniejszą dla analizowanej gminy), nato-
miast wartości mniejsze od średniej – wartość ujemną (niekorzystną dla analizowa-
nej gminy).  

Standaryzacji poddano również dynamikę wzrostu lub spadku danego wskaźnika w 
celu określenia jego tendencji na tle grupy porównawczej. Z tego względu wyższa 
dynamika do średniej dynamiki w grupie porównawczej przyjmuje wartości dodatnie 
(poprawiające się dla analizowanej gminy), natomiast niższa dynamika od średniej 
– wartości ujemne (pogarszające się dla analizowanej gminy). 

Ostatnim etapem obliczenia wskaźników syntetycznych dla każdego z analizowa-
nych obszarów było zastosowanie często wykorzystywanej przez badaczy agregacji 
bezwzorcowej. Stanowi ona średnią arytmetyczną zestandaryzowanych cech. War-
tości wskaźników syntetycznych posłużyły również do wyznaczenia dynamiki zacho-
dzących procesów dla analizowanej gminy. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Tabela 17. Akty prawa miejscowego uchwalone przez Gminę Trzebnica w 2018 roku 

Data uchwalenia Akt prawa miejscowego 

31.01.2018 

Uchwała  nr XXXVI/409/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 
oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Trzebnica 

31.01.2018 

Uchwała  nr XXXVI/410/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów po-
twierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Trzebnica 

31.01.2018 

Uchwała  nr XXXVI/411/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych doku-
mentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem prowa-
dzącym 

31.01.2018 Uchwała  nr XXXVI/415/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kobylice 

26.03.2018 
Uchwała  nr XXXVII/419/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Raszów dla części B 

26.03.2018 

Uchwała  nr XXXVII/423/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta 
w Trzebnicy 

26.03.2018 

Uchwała  nr XXXVII/425/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie udzielenia dotacji niepublicznej innej formie wychowania przedszkol-
nego, prowadzonej na terenie Gminy Trzebnica w wysokości wyższej niż okre-
ślona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 

26.03.2018 
Uchwała  nr XXXVII/427/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

26.03.2018 

Uchwała  nr XXXVII/430/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Prio-
rytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolno-
śląskiego" 

12.04.2018 Uchwała  nr XXXVIII/437/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 12 kwietnia 
2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Jaszyce 

12.04.2018 Uchwała  nr XXXVIII/438/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 12 kwietnia 
2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Masłów 

12.04.2018 Uchwała  nr XXXVIII/439/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 12 kwietnia 
2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Szczytkowice 

24.04.2018 
Uchwała  nr XXXIX/442/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
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24.04.2018 

Uchwała  nr XXXIX/445/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 
obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 
117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki 

10.05.2018 

Uchwała  nr XL/461/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 10 maja 2018 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeź-
dziec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 
obręb wsi Ujeździec Wielki 

10.05.2018 

Uchwała  nr XL/448/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 10 maja 2018 r. w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 
oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Trzebnica 

10.05.2018 Uchwała  nr XL/450/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 10 maja 2018 r. w 
sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebnicy i nadania jemu statutu 

10.05.2018 Uchwała  nr XL/462/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 10 maja 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Taczów Wielki 

10.05.2018 Uchwała  nr XL/463/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 10 maja 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Raszów 

10.05.2018 
Uchwała  nr XL/449/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 10 maja 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica. 

04.06.2018 

Uchwała  nr XLI/469/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 4 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej 
i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego 

04.06.2018 
Uchwała  nr XLI/470/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 4 czerwca 2018 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Nowy Dwór (dla części B) 

04.06.2018 

Uchwała  nr XLI/471/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 4 czerwca 2018 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go 
Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikor-
skiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej 
w Trzebnicy 

04.06.2018 

Uchwała  nr XLI/473/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 4 czerwca 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
27 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu 
strefy płatnego parkowania 

23.07.2018 
Uchwała  nr XLII/477/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 lipca 2018 r. w 
sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 
budżetu Gminy Trzebnica instrumentem płatniczym 

23.07.2018 Uchwała  nr XLII/480/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 lipca 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica 

23.07.2018 Uchwała  nr XLII/481/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 lipca 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica 

23.07.2018 

Uchwała  nr XLII/482/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 lipca 2018 r. w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych na terenie gminy Trzebnica 

23.07.2018 

Uchwała  nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 lipca 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samo-
chodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania 

03.08.2018 
Uchwała  nr XLIII/487/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 3 sierpnia 2018 r. w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym 
w Trzebnicy oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem 
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i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym 
w Trzebnicy 

03.08.2018 
Uchwała  nr XLIII/488/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 3 sierpnia 2018 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy 

24.08.2018 
Uchwała  nr XLIV/491/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów 
samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 

24.08.2018 
Uchwała  nr XLIV/493/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XL/450/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie 
utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebnicy i nadania jemu statutu 

14.09.2018 

Uchwała  nr XLV/503/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 14 września 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- 
go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocław-
skiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego 

14.09.2018 

Uchwała  nr XLV/501/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 14 września 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
30 listopada 2016 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych przez rodziny wielodzietne 

14.09.2018 

Uchwała  nr XLV/506/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 14 września 2018 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXXVII/427/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu 

14.09.2018 

Uchwała  nr XLV/507/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 14 września 2018 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/442/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych 

14.09.2018 

Uchwała  nr XLV/508/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 14 września 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
27 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu 
strefy płatnego parkowania 

23.10.2018 

Uchwała  nr XLVI/513/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzeb-
nicy* 

23.10.2018 

Uchwała  nr XLVI/514/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, 
Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiato-
wej, Ogrodowej, Jarzębinowej 

23.10.2018 
Uchwała  nr XLVI/515/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych 

23.10.2018 Uchwała  nr XLVI/517/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzykowa 

23.10.2018 

Uchwała  nr XLVI/519/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim pro-
gramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 

13.11.2018 Uchwała  nr XLVII/523/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

13.11.2018 
Uchwała  nr XLVII/524/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 13 listopada 
2018 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 
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13.11.2018 
Uchwała  nr XLVII/525/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych** 

18.12.2018 Uchwała  nr II/11/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kobylice 

18.12.2018 Uchwała  nr II/12/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Komorówko 

18.12.2018 Uchwała  nr II/13/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica 

18.12.2018 

Uchwała  nr II/14/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

18.12.2018 
Uchwała  nr II/17/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Księginicach pod nazwą „Gminny Klub 
Dziecięcy w Księginicach” i ustalenia statutu 

18.12.2018 
Uchwała  nr II/18/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Kuźniczysku pod nazwą „Gminny Klub 
Dziecięcy w Kuźniczysku ” i ustalenia statutu 

18.12.2018 
Uchwała  nr II/19/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Ligocie pod nazwą „Gminny Klub Dzie-
cięcy w Ligocie ” i ustalenia statutu 

28.12.2018 

Uchwała  nr III/24/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy  z dnia 28 grudnia 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr II/18/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grud-
nia 2018 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Kuźniczysku pod nazwą 
„Gminny Klub Dziecięcy w Kuźniczysku ” i ustalenia statutu 

Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr NK-N.4131.140.14.2018.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 
czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XL/460/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 
maja 2018 r. uchylającej uchwałę nr XXXIX/445/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 
286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części 
działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki 
*Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr NK-N.4131.140.27.2018.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grud-
nia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XLVI/513/18 z dnia 23 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy 
**Uchwała  nr 137/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XLVII/525/18 
z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Źródło: opracowanie własne. 
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