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Zarządzenie BN.0050.165.2019 

Burmistrza Jelcza-Laskowic 

z dnia 31.05.2019 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach „Raportu o stanie Gminy 
Jelcz-Laskowice" 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam: 

§1 

Przedstawić Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach „Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice" 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy 
o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro
cesie wybierania, 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. Uchwalę 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 uchwal 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. 









Część I. Podstawowe inf6rriiacje o· Grilmie 

BURMISTRZ JELCZA-LASKOWIC 

Bogdan Szczęśniak 

Doświadczony samorządowiec. 

Burmistrz Jelcza-Laskowic w latach 

1994 - 2006 oraz od 2014 - do dzisiaj. W 

latach 2010-2014 Radny Rady Miejskiej 

w Jelczu-Laskowicach. 

Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie 

zarządzania Miastem i Gminą Jelcz-La

skowice obejmują m.in. stworzenie w 

Gminie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej ,lnvest-Park', uru

chomienie krytego basenu, przeniesienie 

siedziby Urzędu Miasta i Gminy do zabyt

kowego pałacu rodu von Saurma-Jeltsch 

oraz zorganizowanie w Centrum Sportu i 

Rekreacji zawodów w ramach Igrzysk 

Sportów Nieolimpijskich "The World Ga

mes 2017". 

Priorytetowe kwestie w zakresie zarządzania Gminą Jelcz-Laskowice obejmują: 

1. zrównoważony i dynamiczny rozwój Gminy, poprzez realizację przedsię

wzięć mających na celu zachęcenie inwestorów do tworzenia nowych miejsc 

pracy na terenie Gminy oraz wsparcie obecnych przedsiębiorców; 

2. inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz drogowe, przy aktywnym pozyskiwa

niu środków unijnych; 

3. przedsięwzięcia mające na celu poprawę życia mieszkańców, ze szczegól

nym uwzględnieniem sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz 

oświaty; 

4. promocję Gminy wraz z organizacją wydarzeń sportowo-kulturalnych, do

stosowanych do potrzeb i oczekiwań zarówno turystów, jak i mieszkańców. 
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Częsc I. Pódslawo\ve·infótmacje o Gminie 

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 uchwal rady gminy. Ponadto 
liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres zadań 
realizowanych przez burmistrza. Należą do nich w szczególności: 

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

sadach prowadzenia polityki rozwoju; 
3. określanie sposobu wykonywania uchwal; 
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 najważniej
szych 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 Miasta i 
Gminy Jelcz-Laskowice do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 

1. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji pu
blicznej; 

2. nadzorowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz za
dań powierzonych realizowanych w ramach Gminy; 

3. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników kie
rownictwa Urzędu, kierowników wydziałów i pracowników na samodzielnych 
stanowiskach; 

4. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań 
Gminy; 

5. współpraca z partiami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organi
zacjami społeczno-zawodowymi; 

6. wykonywanie uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego, w 
których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Przedkładany raport o stanie gminy stanowi systematyczną informację dla Rady 
oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 
2018 rok. 

Strona/ 9 





Część li. Stan Gml::j .:a pos:żąhr 2012 rcW: 

Założenia do oceny stanu grniny 

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 Ili 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 motie!, który pozwala zaprozontować 

Gminę ,Je!cz-Laskowice na tle innych gmin o podobnych cechach i potoncjale 

rozwojowym. 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 Jelcz-Laskowice na 

tle grupy porównawczej. Grupę tę stanowią gminy o podobnych uwarunkowaniach 

rozwojowych. 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

nickiego' dla celów monitoringu planowania przestrzennego. porównawcza 

stanowi punkt odniesienia, zatem jest to pokazanie stanu gminy na tle stanu 

swoisleQ10 „1y11ku", 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 

kowych (od kilku do kilkunastu w obszarze)'. 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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(h.ęśś li. ew,; €11111115 lid poetątek 20 i8 iókd 

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 Ili) i odpowiednio, te które znajdują się po lewej stronie (mają ujemne wartości X) 
prezentują niższy poziom (ćwiartka li 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 li) i odpowiednio, te 
które znajdują się poniżej osi X (mają ujemne wartości Y) rozwinęły się wolniej 
(ćwiartki Ili 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 
przowafJcl sią zwiększyła; 

2. w ćwiartce li - 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 liderem w,iród jedno
stek podolmycl1, alo rozwinęła się szybciej; 

3. w ćwiartce Ili - charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porów
nywalnych gminach ale rozwinęła się wolniej. Można zatem określić, iż jest 
lidornm w dziedzinie z ćw!artki 1 a!e przowa:Jf! 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
noslek podollnych. Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna. 
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ĆWIARTKA li 

Obecna sytuacja: niekorzystna 
Tendencja: popm'.iająca stę 

W Gminie u(}alo s.ię zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 
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Obecna sytuacja: korzystna 
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Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównm'>'Czą 



Część li. Stan Gminy na początek 2618 rnko 

Stan Gminy na początek 2018 roku 

Gmina Jelcz-Laskowice należy do gmin miejsko-wiejskich położonych w zewnętrz
nych strefach obszarów metropolitalnych. Jest to najsilniejsza grupa porównawcza, 
obejmująca miasta i gminy o najwyższym poziomie rozwoju3. Na poezą!l<u 20Hl 
roku poziom rozwoju połowy z rmalizow.anych dziedzin w Grnin!e był wyższy 
niż w qrupio porównawczej a w połowie ni;,\szy. Najkorzystniej przedstawiała się 
sytuacja w obszarze finansów, dziedzinie newralgicznej dla stabilnego funkcjonowa
nia jednostki i w znacznym stopniu zależnej od działania jej władz oraz w infrastruk
turze technicznej. Słabsza sytuacja niż w gminach porównywalnych była natomiast 
w zakresie oświaty i gospodarki komunalnej. 

Gmina Jelcz-Laskowice była lidernm wśród qmin miejsko-wiejskich położo
nych w obszarach metropolitalnych przodo wszystkim w zakresie finansów -
jednej z najistotniejszych dziedzin działalności władz. Gmina uzyskiwała stosun
kowo wysokie wpływy z dochodów własnych, w tym z podatków i opłat lokalnych 
(61% dochodów ogółem przy 52% w gminach z grupy porównawczej). świadczy to 
o dużej samodzielności finansowej Gminy, która odgrywa istotną rolę w stymulowa
niu rozwoju lokalnego. Co wskaźniki !o z roku na rok ulegały popr21wio. 
Przeldadalo to na umocnienie pozycji Gminy Jelcz-Laskowice w stosunku 
do porównywanycll nmi11. W Gminie Jelcz-Laskowice zauważalny był również wy
soki i poprawiający się wynik budżetu bieżącego, wyrażony jako różnica między 
kwotą dochodów i wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na po
czątku 2018 roku wskaźnik ten wynosił 756 zł na mieszkańca, natomiast w grupie 
porównawczej był on na poziomie 483 zł (prawie dwa razy niższy). Oznacza to, iż 

Gmina posiadała lepszą sytuację do generowania rozwoju. Wysoka nadwyżka ope
racyjna przekładała się również na dużą zdolność kredytową Gminy i udział wolnych 
środków w dochodach bieżących. Korzystny był również udział wydatków majątko
wych w budżecie Gminy, w tym wydatków ze środków unijnych oraz poziom zadłu
żenia. 

Kolejną istotną przewagę Gmina Jelcz-Laskowice uzyskiwała w zakresie infra
strul,!ury tecllniczncj. Miała na to wpływ przede wszystkim wysoka dostępność do 
sieci gazowej i wodociągowo-kanalizacyjnej (81% korzystających z sieci wobec 62% 
w grupie porównawczej), a co za tym idzie duża liczba osób korzystających zoczysz
czalni ścieków. Ponadto zaobserwowano niską awaryjność sieci wodociągowej i ka
nalizacyjnej, co świadczyło o jej dobrej jakości. Mimo to nastąpił również znaczny 
wzrost nakładów na rozwój infrastruktury technicznej, co zaowocuje dalszą poprawą 
w tym zakresie. Nieco niższe były jednak wydatki na remonty i bieżące utrzymanie 
dróg. 

Trzecim istotnym obszarem, w którym Gmina uzyskiwała przewagę i z roku na rok 
poprawiał się, była ~"1w,d" ,m,nlA~"'" Wynikało to przede wszystkim z niskiego 
udziału osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej i liczby dzieci 
otrzymujących zasiłek rodzinny. Tym samym udział wydatków na pomoc społeczną 
w Gminie był relatywnie niższy. Świadczyło to o dobrej sytuacji materialnej miesz
kańców. Nieco wyższa była natomiast kwota wypłaconych dodatków mieszkanio
wych. 

3 Dlatego należy pamiętać iż porównania dokonywane są z najsilniejszymi - naj
bardziej rozwiniętymi gminami miejsko-wiejskimi w Polsce. 

Strona 114 



Część li. Stan Gminy na początek 2018 roku 

Relatywnie dobra sytuacja występowała również w obszarze aklywnmici gospo
darczej. Gmina osiągała wysokie wpływy z CIT. Występowało również niskie bezro
bocie wśród osób w wieku produkcyjnym (2,9% w stosunku do 5,4% na poziomie 
kraju). Należy jednak zwrócić uwagę na nieco wyższy wskaźnik bezrobocia długo
trwałego (osoby zostające bez pracy powyżej 1 roku w ogóle osób bezrobotnych), 
który na początku 2018 roku wynosił w Gminie 45%, a w kraju był na poziomie 39%. 

Mniej korzystna sytuacja, dla której w ostatnich 5-ciu latach przewaga grupy porów
nawczej zwiększyła się, występowała w obszarze demografii, planowania przc

strzonnogo, gospodarki komunalne,! i oświaty. 

Niekorzystna sytuacja w obszarze demografii wynikała z niskiego udziału mieszkań
ców wchodzących na rynek pracy. W Gminie zauważa się również starzenie się spo
łeczeństwa. Osłabia to potencjał demograficzny Gminy, co w przyszłości może ne
gatywnie odbijać się na jej rozwoju. Pozytywnym aspektem był z kolei stosunkowo 

wyższy współczynnik dzietności. 

Gmina Jelcz-Laskowice posiadała stosunkowo niską powierzchnię objętą miejsco
wymi planami zagospodarowania przestrzennego (zaledwie 17% przy 48% w grupie 
porównawczej). Z tego względu Gmina miała mniejszą kontrolę w zakresie plano
wania przestrzennego niż gminy o podobnych cechach. Skutkowało to również wy
sokim wskaźnikiem liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy na mieszkańca, 
które są oceniane jako jedno z następstw związanych z chaotycznym rozprzestrze
nianiem się zabudowy i pogorszeniem się jakości przestrzeni publicznej. 

W zakresie gospodarki komunalnej największym problemem była gospodarka odpa
dami: zbyt niski poziom segregacji odpadów, a przede wszystkim jej niska rentow
ność. Z roku na rok wskaźnik ten się zmniejszał i na początku 2018 roku wynosił 
85% (dla grupy porównawczej kształtował się on na poziomie 92%). Oznacza to, że 
Gmina nie pokrywała w całości wydatków na gospodarkę odpadami wpływami z ty
tułu opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - co było bardzo nieko
rzystne. Sytuacja taka wynikała prawdopodobnie z kilku czynników. Najważniejszym 
był brak regulacji cen za wywóz odpadów w ostatnich latach oraz specyfika gminy, 
w której zamieszkuje znaczna grupa osób nie zameldowanych, w tym pracowników 

z Ukrainy. 

W zakresie oświaty Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice charakteryzowała się wysoką 
liczebnością oddziałów w szkołach i tym samym dużą liczbą uczniów przypadają
cych na nauczyciela (wyższą niż w grupie porównawczej). Z tego powodu również 
nakłady na jednego ucznia były niższe niż w grupie porównawczej. 
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Cel 1: 

Cel 2: 

Cel 3: 

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. Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji 

lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 

na strategię rozwoju lokalnego, która jest dokumentem określający najważniejsze 

zamierzenia i cele gminy w długim okresie. 

Zgodnie z obecnie obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 

na lata 2007-2015, misją rozwoju Gminy jest: 

Odnosząc się do powyższej misji, celem nadrzędnym Gminy jest utrzymanie dyna

micznego rozwoju gminy, prowadzącego do ciągłego podnoszenia warunków byto

wych jej mieszkańców oraz systematycznej poprawy jakości i czystości środowiska 

naturalnego przy założeniu poniższych celów strategicznych: 

Stabilny rozwój gospodarczy gminy przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i moż

liwości oraz szans tkwiących w otoczeniu; 

Rozwój infrastruktury przestrzennej dla inwestowania oraz służącej poprawie warun

ków bytowych mieszkańców i jakości środowiska; 

Rozwój integracji społecznej oraz twórczych postaw mieszkańców uwzględniając 

wymagania postępu cywilizacyjnego. 

W związku z powyższymi celami, polegającymi na wykonywaniu zadań własnych 

GminaJelcz-Laskowicew2018 roku realizowała 23 dokumenty strategiczne i pro

gramy. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej, następnie ochrony środowi

ska i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje o politykach, programach i strate

giach realizowanych przez Gminę Jelcz-Laskowice w 2018 roku wymieniono w po

niższej tabeli. 
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Tabela 1. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Jelcz-Laskowice w 

2018 roku 

UP N"azwa dokumentu 

1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015* 

2 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Dziuplina na lata 2016-2020 

3 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Miłoszyce w Gminie Jelcz-Laskowice 

4 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Chwalovlice w Gminie Jelcz-Laskowice 

5 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wójcice w Gminie Jelcz-Laskowice 

-"--·- ~--~~---
6 Sołecka Strategia Rovnoju Wsi Kopalina 

7 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Dębina 

8 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Miłocice 

Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
9 Jelcz-Laskowice z 2005 

--

10 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023 

11 Program usuwania \'l'frObów zawierających azbest z terenu Gminy Jelcz-Lasko-

wice z 2018 roku 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

12 Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Część dla Gminy Jelcz-Laskowice z 

2015 roku 

13 Program Ograniczania Niskiej Emisji w Jelczu-Laskowicach 

~-

14 Usuwanie ndzikich \'l'fsyplsk" z terenu Gminy Jelcz-Laskowice 

15 
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniówszkót podstawo-

\\f/Ch Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 

16 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jelcz-Laskowice na Jata 2018-

2020 

17 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I Ochrony Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie na lata 2017-2022 

18 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zw1erząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2018 roku 
--------------------·--· 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których 

19 mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro działalności pożytku 

publicznego i o wolontartacie, na rok 2018 

20 Program „Jelcz-Laskowice przyjazny Senioromn 

21 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholoWych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2018 rok 

22 Program profilaklykl zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 

Jelcz-Laskowice na lata 2018-2022 

23 Program profilaktyki i wczesnego wykry\vania wad postav.,y wśród dzieci 8-let-

nich w Gminie Jelcz-Laskowice 

24 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 

f--

25 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jelcz-

Laskowice na lata 2016-2020 

.. 
~strateg1a obowiązuJe do dnia przy1ęc1a uchwalą aktuahzagI Strategu Gminy do 2023 

Żródlo: opracowanie własne. 
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Oprócz strategii rozwoju dotyczącej obszaru Gminy, Gmina Jelcz-Laskowice przy

jęła również siedem soleckich strategii rozwoju dla wsi: Dziuplina w 2016 roku 

oraz Miłoszyce, Chwałowice, Wójcice, Kopalina, Dębina i Miłocice w 2018 roku. 

W 2018 roku w celu realizacji zadań przyjętych w tych strategiach, podjęte zostały 

działania wymienione w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Zadania zrealizowane w 2018 roku w ramach strategii soleckich 

Żródla 
fhwnso- Cele określone w strategii Działania podjęte w 2018 roku 

wania 
Dzluplina 

Fundusz Integracja międzypokolenlowa organizacja spotkań kulturalnych 

solecki Poprawa standardu infrastruktury utrzymanie świetlicy wiejskiej 

----- ----

Poprawa standardu infrastruktury 
rekultywacja ulic: Zielona, pl. ŚWietlicowy, 

Inne 
część ul. Głównej 

Poprawa standardu infrastruktury przebudowa ś\llietlicy wiejskiej 

·-· 
-~ 

Miłoszyce 

Zachowanie tradycji i historii wsi doposażenie siloVJJ1i plenerowej 

Fundusz Zachowanie tradycji i hlstoril wsi organizacja spotkań kulturalnych 
Solecki 

Rozbudowa infrastruktury społecznej utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

rekultywacja ulic: Mickiewicza, Kochanow-

sklego, Wyspiańskiego, NolWida, Reja, Sio-

wackiego, Asnyka, Michałowskiego, More-

Poprawa infrastruktury technicznej 
Iowa, Rzemieślnicza, Krótka, Nowa, Cicha, 

Pogodna, Dębowa, Akacjowa, Boczna, S!o-

neczna, Czereśniowa, Harcerska, Sadowa, 

Wiśniowa, Gierymskiego, część ul. Polnej i 

Inne 
Kościelnej 

Poprawa infrastruktury technicznej budowa siłowni plenerowej 

Zachowanie tradycji i historii wsi 
dofinansowanie remontu zabytkowego ko-

ściola w Miłoszycach 

Poprawa infrastruktury technicznej przebudowa ronda w Miłoszycach 

Poprawa infrastruktury technicznej budowa lamp solarno-wiatrowych 

Chwałowice 

Poprawa stanu infrastruktury utrzymanie zieleni 

Fundusz Podniesienie poziomu integracji i zaan- organizacja spotkań kulturalnych 
Sołecki gażowania mieszkańców 

Poprawa stanu infrastruktury utrzymanie świetlicy wiejskiej 

rekultywacja ulic: Bławatkowa, Akacjowa, Jo-

d!owa, Klono\va, Skowronkowa, Szkolna, 

Poprawa stanu infrastruktury 
część ul. Głównej, Polna, Jałowcowa, So-

kola, Mickiewicza, Cisowa, Słoneczna, Wi-

śniowa, Krótka, Kasztanowa, Leśna, Kocha-

Inne nowskiego, NolVJlda, Konwaliowa 

Rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej budowa placu zabaw 

Rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej budowa boiska wielofunkcyjnego z zaple-
czem 

---·--·~-~-----

L--
Wójcice 

Poprawa stanu środo'Niska oczyszczenie zbiornika wodnego 

Fundusz Kultywowanie tradycji I ochrona wartości organizacja spotkań kulturalnych 
Sołecki kulturowych ---·--

Poprawa stanu infrastruktury społecznej utrzymanie świetlicy Yliejskiej 
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Budżet Ulworzenie miejsc rekreacji i integracji 
uporządkowanie I zagospodarowanie terenu 

obywa- \vraz za stworzeniem oferty spędzania 
telski czasu wolnego i rekreacji 

zielonego przyległego do śv.iietlicy wiejskiej 

Poprawa stanu infrastruktury technicznej rekultywacja ulic: Gajowa, Polna 

Inne 
Poprawa stanu infrastruktury technicznej przebudowa ul. Polnej 

-
Kopalina 

Fundusz Zachowanie kultury i tradycji wiejskiej organizacja spotkań kulturalnych 

sołecki Poprawa infrastruktury utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

Poprawa Infrastruktury budowa siłowni plenerowej 

Inne 
Poprawa infrastruktury Wfkonanie ogrodzenia boiska sportowego 

Dębina 

Fundusz Zachowanie historii i tradycji wiejskich organizacja spotkań kulturalnych 

sołecki Rozbudowa infrastruktury społecznej utrzymanie świetlicy wiejskiej 

Poprawa infrastruklury technicznej Konserwacja rowu melioracyjnego 

Poprawa infrastruktury technicznej 
rekultywacja ulic: Skowronkowa, Klonowa, 

Inne 
Chv,mloVlicka 

Rozbudowa infrastruktury społecznej budowa siłowni plenerowej 

Rozbudowa infrastruktury społecznej rozbudowa placu zabaw 

Miłocice 
--

Poprawa Infrastruktury ogrodzenie placu gminnego 

Fundusz Poprawa integracji mieszkańców organizacja spotkań kulturalnych 
solecki 

Poprawa infrastruktury utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

Poprawa infrastruktury 
rekullywacja ulic: Wiśniowa, Szkolna, 

Inne 
Boczna, Leśna, Cicha 

Poprawa infrastruktury projekt przebudowy ŚWietlicy w Miłocicach 

c.rćdlo: opracowanie własne. 

Studium uwarunkowar\ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządza

niu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące 

Studium zostało przyjęte w 2005 roku. W 2018 roku podjęto uchwalę w sprawie 

oceny jego aktualności, która wykazała, że Studium Gminy Jelcz-Laskowice jest 

częściowo nieaktualne w związku ze zmianami stanu prawnego, ale aktualne pod 

względem funkcjonalnym i przestrzennym. 

W 2018 roku Gmina Jelcz-Laskowice uchwaliła siedem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego mających poprawić jakość planowania prze

strzennego w Gminie. Należy jednak zaznaczyć, że Wojewoda Dolnośląski wydal 

rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały dotyczącej 

planu miejscowego „Witosa-Treski". 

W 2018 roku Burmistrz Jelcza-Laskowic realizował również Lokalny Program Re

witalizacji na lata 2015-2023. Wśród działań podjętych przez Burmistrza można 

wymienić podpisanie umowy o dofinansowanie projektu rewitalizacji Osiedla Fa

brycznego, wyłonienie wykonawcy, a także zagospodarowanie przestrzeni publicz

nej na Osiedlu w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów oraz 

związane z projektem działania promocyjne. Działania te byty zgodne z listą A pla

nowanych do realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć Lokalnego Pro

gramu Rewitalizacji. 
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Zadania w obszarze ochrony środowiska realizowane są w oparciu o kilka pro

gramów. Wśród działań jakie podjęto w 2018 roku w tym obszarze było m.in. udzie

lanie dotacji celowych na wymianę pieców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji. W ramach ochrony środowiska Burmistrz Gminy realizował również zadania 

i inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami opi

sanych w dalszej części raportu. 

W ramach rozwoju oświaty w Gminie, w związku z przyjęciem Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól podstawowych wypłacono 

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 148.680 zł. 

Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej oparte jest o podejmowanie dzia

łań określonych w czterech dokumentach o charakterze programowym. Podsta

wowym oznaką realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej było w szczególno

ści zabezpieczenie w budżecie a następnie wydatkowanie środków m.in. na zasiłki 

okresowe i celowe w kwocie 507.817 zł, czy też pomoc w zakresie dożywiania w 

kwocie 137.340 zł. 

Od 2017 roku został również wprowadzony program „Jelcz-Laskowice przyjazny 

Seniorom", który polega na przyznawaniu zniżek, ulg, bezpłatnych wejść i innych 

promocji Seniorom na podstawie Karty Seniora. Partnerami Programu jest Miejsko

Gminne Centrum Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Pływalnia Miejska, Przychod

nia Rejonowo-Specjalistyczna, Zakład Fryzjerski i Kinder Plac Karolina Baran. Po

nadto w zakresie wsparcia rodziny Gmina realizowała programy dotyczące zadań 

zleconych, tzn. Karta Dużej Rodziny oraz program „Dobry Start". 

Podejmowane działania w 2018 roku w ramach Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt dotyczyły usług weterynaryj

nych, sanitarnych oraz transportu bezdomnych psów do schronisk, jak również za

kupu karmy w celu dożywiania wolnożyjących kotów. Łącznie w 2018 roku Gmina 

wydatkowała na ten cel 88.341 zł. 

Z kolei w związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia wykonywane 

działania w 2018 roku obejmowały prowadzenie działalności edukacyjnej dla miesz

kańców Gminy dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowa

nia trzeźwego stylu życia, czy też szkolenia i opiaty za usługi w zakresie przeciw

działania narkomanii. Ponadto w 2018 roku przygotowano dwa programy dotyczące 

polityki zdrowotnej, tj.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludz

kiego (HPV) na lata 2018-2022 oraz Program profilaktyki i wczesnego wykrywania 

wad postawy wśród dzieci 8-letnich. 

Odnosząc się natomiast do zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Gmina rea

lizowała 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 Zaso

bem Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2016-2020. Powierzchnia mienia komunalnego 

zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprze

dażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców. W 2018 roku w skład zasobu miesz

kaniowego Gminy wchodziło 357 mieszkań o łącznej powierzchni 11.022 m2• 

Powyższa część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywa

nych w 2018 r. przez Gminę Jelcz-Laskowice w związku z realizacją lokalnych poli

tyk, programów i strategii. W dalszej części dokumentu przybliżone zostanie wyko

nywanie uchwał Rady Gminy a także charakterystyka najważniejszych działań pod

jętych w 2018 roku związanych z realizacją przedstawionych powyższych dokumen

tów. 
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WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek 
wykonywania uchwal 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 podjęła 136 uchwał. Poniższa tabela przedstawia 
uchwały w podziale na konkretne obszary. 

Tabela 3. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w podziale na obszary 

Obszar Liczba uchwał 

Organizacja Gminy i Urzędu 53 

Finanse 27 

Oświata 14 

Zagospodarowanie przestrzenne 11 

Pomoc społeczna 7 

Sport i turystyka 6 

Ochrona zdrowia 6 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 4 

Ochrona środowiska 3 

Infrastruktura 3 

Kultura i dziedzictwo narodowe 2 

Suma 136 
Zródlo: opracowanie YAasne. 

Najwięcej uchwał podjęto w obszarze organizacji Gminy i Urzędu, co wiąże się z 
wyborami samorządowymi, które odbyły się w 2018 roku. Na mocy uchwal ustalano 
przede wszystkim składy osobowe powoływanych komisji, dokonano wyboru prze
wodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz dokonano zmian w sta
tucie Gminy Jelcz-Laskowice. 

Drugim najczęściej poruszanym obszarem były finanse Gminy. Uchwały w zakresie 
finansów dotyczyły głównie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian bu
dżetu miasta i gminy. Uchwalono również średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego oraz ustalono roczne stawki w podatku od środków transportowych, 
a także stawki podatku od nieruchomości i zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

W obszarze oświaty podjęto 14 uchwał. Na ich mocy utworzono przedszkola pu
bliczne Nr 1 i Nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Ustalono również kryteria brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz przyjęto lo
kalny program wspierania edukacji uzdolnionych szkól podstawowych Gminy Jelcz
Laskowice. 

Burmistrz wykonywał swoje zadanie również poprzez wydawanie zarządzeń. W 
ciągu 2018 roku wydanych zostało łącznie 350 zarządzeń. Często odnosiły się one 
do zarządzania majątkiem Gminy, Burmistrz decydował o wykonywaniu prawa pier
wokupu, dzierżawie i użyczaniu nieruchomości. Na mocy zarządzeń Burmistrz do
konywał zmian w budżecie Gminy a także zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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Znaczna część wydanych zarządzeń dotyczyła organizacji Gminy i Urzędu. Na ich 

mocy Burmistrz dokonywał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. 

Ponadto Burmistrz jako organ wykonawczy realizował również zadania własne okre

ślone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, których charakterystyka znaj

duje się w dalszej części raportu. 

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W ramach podsumowania działalności Burmistrza, ustawa o samorządzie gminnym 

wymaga odniesienia się do realizacji budżetu obywatelskiego. 

Na mocy uchwały Nr XXXIV.257.2017 z dnia 26 maja 2017 roku wprowadzono za

sady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu "Budżet 

Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2018 roku". W uchwale okre

ślono zasady dotyczące budżetu obywatelskiego. 

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 400 tys. zł., przy czym w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice określono, że koszt 

jednego zgłaszanego zadania zlokalizowanego na terenie miasta nie może przekro

czyć 200 tys. zł., a na terenie sołectw - kwoty 100 tys. zł. Zadanie musi również 

zostać wykonane w ciągu jednego roku. 

Projekty mógł zgłaszać każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy, który pod swoją pro

pozycją uzyskał poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Każdy osoba 

mogla zgłosić tylko jeden projekt. 

Poniższa tabela przedstawia harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 

Tabela 4. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku 

Termin realizacji Czynność 

od dnia zgłoszenia uchwały do Dz.Urz.Woj. Kampania infonnacyjna; zgłaszanie za-

Dolnośląskiego do 30.09.2017 dań do realizacji 

od 1.10 do 16.10 Weryfikacja zgłoszonych zadań 

od 17.10 do 31.10 Prezentacja publiczna zadań 
·~ 

od 10.11 do 30.11 Przeprowadzenie głosowania 

od 15.12 Ogłoszenie wyników glosowania 

Zród!o: opracowanie vAasne. 

Glosowaniu poddano 13 propozycji. Swoje glosy oddało 3045 mieszkańców, z czego 

129 głosów było nieważnych. Mieszkańcy glosowali zarówno elektronicznie (986), 

jak i oddając glosy osobiście (2059), z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% glosują

cych, mężczyźni. Największe zainteresowanie budżetem było w grupach wiekowych 

60 lat i więcej (30% głosów) oraz w grupie 36-49 lat (27% głosów). Najmniejszym 

zainteresowaniem wykazała się najmłodsza grupa mieszkańców, do 25 lat (10% gło

sów). 

Ostatecznie do realizacji przyjęto 4 projekty, które przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 5. Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku 

Nazwa Szacowany Wykonanie Glosy koszt• 

Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż chod-
ników położonych pomiędzy ulicami Tań- 129 ooo 103 240 538 
skiego, Drzewieckiego, Bożka i Liliowej w Je!-
czu-Laskowicach 

Park Europejski - Strefa sportu i rekreacji w 200 ooo 189 174 516 
Jelczu-Laskowicach 

Siłownia zewnętrzna przy remizie strażackiej 
"Sprawność i zdrowie" w Biskupicach Olaw- 60 184' 74 661 309 
skich 

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 
zieleni przyległego do świetlicy wiejskiej w 20 910 19 803 274 
Wójcicach . .. 
wartości na podstaVJ1e Uchwały Nr XUll.328.2018 Rady MleJsk1eJ w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycz

nia 2018 roku 
0 na podstawie Uchwały Nr XLIX.392.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 lipca 2018 
roku zwiększono Wydatki na zadanie o 17.816 zł 
Żródlo: opracowanie v.-tasne. 

Mieszkańcom najbardziej spodobała się propozycja pt." Budowa oświetlenia parko
wego wzdłuż chodników położonych pomiędzy ulicami Tańskiego, Drzewieckiego, 
Bożka i Liliowej w Jelczu-Laskowicach", zagłosowało na nią 538 osób. Wydatki w 
ramach projektu oszacowano na 129.000 zł, ostatecznie przeznaczono na niego 
103.240 zł. 

Drugie miejsce w glosowaniu zajął projekt pt." Park Europejski - Strefa sportu i re
kreacji". Zadanie oszacowane na 200.000 zł, ostatecznie jego realizacja pochłonęła 
189.174 zł. 

Na trzecim miejscu uplasował się projekt pt. "Silownia zewnętrzna przy remizie stra
żackiej Sprawność i zdrowie" w Biskupicach Oławskich. Zadanie kosztowało więcej 
niż zakładano i ostatecznie wydano na jego realizację 74.661 zł. 

Ostatnim zadaniem zakwalifikowanym do realizacji było „Uporządkowanie i zago
spodarowanie terenu zieleni przyległego do świetlicy wiejskiej w Wójcicach". Na za
danie przeznaczono 19.803 zł. 

WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 

OŚWIATA 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Jelcz-Laskowice była organem prowadzącym 
dla pięciu szkól podstawowych. Poniższa tabela przedstawia organizację szkól pod
stawowych działających na terenie Gminy. 
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Tabela 6. Organizacja szkól dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-La• 
skowice 

" 

Jednostka 
l..iczba od• Liczba Liczba nauczy. 
działów uczniów cieli 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 11 240 24 

' Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 43 1019 89 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 22 442 48 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Milo· 14 
szycach 

306 30 

'---
Publiczna Szkoła podstawowa w Minko-
wicach 

10 185 26 

Razem 100 2192 

Zródlo: opracomme vv'iasne. 

Na terenie Gminy w roku szkolnym 2017 /2018 funkcjonowały° cztery przedszkola. 
Poniższa tabela przedstawia przedszkola wraz z liczbą wychowanków i oddziałów. 

Tabela 7. Organizacja przedszkoli działających na terenie Gminy 

Jednostka 
Liczba Od• Liczba wycho• 
działów wanków 

Przedszkole Niepubliczne "Entliczek" przy ul. Liliowej w 
Jelczu-Laskowicach 

8 181 

f-------

Przedszkole Niepubliczne "Magdalenka"-przy al. Wolno- 8 229 
ści w Jelczu-Laskowicach 

Przedszkole Niepubliczne "Bajkoludek" w Minkowicach 2 50 
Oławskich 

f-----

Przedszkole Niepubliczn'e "Mikołajek" W Miłoszycach 5 119 

Razem 23 579 

Zródlo. opracowanie vAasne. 

Na mocy uchwał Nr XLVl.354.2018 oraz XLVl.355.2018 Rady Miejskiej Jelcz-Lasko• 
wice z dnia 25.04.2018 roku władze zdecydowały o utworzeniu dwóch publicznych 

przedszkoli: 

1. Publiczne Przedszkole nr 1 z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, Aleja Wolno• 

ści 12; 
2. Publiczne Przedszkole nr 2 z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Liliowa 3. 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonowały również inne placówki: Publiczna Szkoła 
Podstawowa im; Jana Kochanowskiego w Wójcicach, prowadzona przez fundację 
,.Elementarz" oraz Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza, której Organem prowadzą. 
cym jest Starostwo Powiatowe w Oławie. 

O jakości kształcenia świadczą wyniki egzaminów, którzy osiągają uczniowie. W 
2018 roku w dniach od 18 do 20 kwietnia odbywał się egzamin gimnazjalny. Poniż
sza tabela przedstawia rezultaty jakie osiągnęli uczniowie z Gminy Jelcz-Laskowice 
w porównaniu do średnich wyników uczniów z powiatu i województw,i. 
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Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z roku 2018 

Jednostka GH-P GH-H , GM-M GM-P GA-P GA-R l 

Gmina Jelcz-Laskowice 64,9 54,4 45,9 53,3 63,4 45,1 
. ---------- -- -~"-' --- - ----

Powiat 68,2 58,6 50,7 54,7 67, 1 49,7 
-· --------- ------- -- ---------- ________ ,,,,_ 

- - - ---- -- --

Województwo 67,1 57,8 50,5 55, 1 67,7 53,2 

"GH-P - język polski, GH-H - historia, GM-M - matematyka, GM-P-przedmioty przyrodnicze, GA-P
język angielski podstawov.,y, GA-R -język angielski rozszerzony 
Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki osiągnięte przez uczniów Gminy Jelcz-Laskowice były niższe w porównaniu 
do średnich rezultatów uczniów z Powiatu i Województwa. 

W 2018 roku Władze Gminy na inwestycje w obszarze oświaty przeznaczyły prawie 
900 tys. zł. Najważniejsze inwestycje przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Najważniejsze inwestycje realizowane w obszarze oświaty 

Inwestycja Kwota 

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach 
------~ 

Wymiana nawierzchni boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 
w Jelczu Laskowicach 

Utworzenie pracowni cyfrowych w szkołach 

Budowa żłobka-przedszkola (koncepcja) 

ródlo: opracowanie YAaSne. 
----

12 300,00 

55 743,00 

424 428,00 

24 600,00 

W ramach rozbudowy szkoły w Miłoszycach zlecono wykonanie mapy do celów pro
jektowych oraz odstępstwo dla zabezpieczenia przeciwpożarowego szkoły. Obecnie 
Władze oczekują na pozwolenie na budowę, planowany termin rozpoczęcia inwe
stycji Ili kwartał 2019 roku. 

Ukończono prace przy wymianie nawierzchni boiska przy Publicznej Szkole Podsta
wowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, dokonano wymiany pompy głębinowej oraz ele
mentów instalacji nawadniania boiska. 

Podpisano umowy na dostawę mebli i sprzętu komputerowego do pracowni cyfro
wych w PSP Nr 2, PSP Nr 3 oraz PSP w Miłoszycach. Projekt został dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach budowy żłobka-przedszkola opracowano koncepcję budowy i zlecono wy
konanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Na terenie Gminy funkcjonuje „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice". Program ten ma 
charakter motywacyjny. Najlepsi uczniowie Gminy otrzymują od Burmistrza Stypen
dia i Nagrody. 

W 2018 roku na stypendia dla uczniów przeznaczono kwotę 148 680 zł. 

Strona 126 



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. Przedsięwzięcia dotyczące pomocy społecznej. podej
mowane przez Gminę, obejmują zarówno wsparcie materialne, jak i rzeczowe oraz 

usługi. 

Wskazane powyżej zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, ale także in
nych aktów prawnych, m.in. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych, a także uchwał Rady Miejskiej. Warto podkreślić, iż za wy
konywanie tych zadań odpowiada w znacznej części Miejsko-Gminny Ośrodek Po
mocy Społecznej, który w 2018 roku podejmował różnorodne czynności żmierzające 
do zapewnienia pomocy mieszkańcom. 

W 2018 roku ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej na podstawie wydanych 
decyzji skorzystało 515 osób, przy czym zdecydowaną większość stanowiły osoby 
w wieku produkcyjnym. Natomiast mając na uwadze ogólną liczbę rodzin i osób w 
rodzinach wsparciem objęto 431 rodzin, w skład których wchodziło 791 osób. 

Jedną z czynności realizowanych w 2018 roku było udzielenie wsparcia finanso
wego, przyznawane osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego w tabeli 
poniżej kryterium dochodowego. 

Tabela 1 O. Kryterium dochodowe prawa do świadczeń pienięźnych 

Podmiot ot12ymujący pomoc Warunek 01,01.2018- 01.10.2018-
30.09.2018 roku 31.12.2018 roku 

Osoba samotnie gospodarująca 634 701 
~---------~ 

Osoba w rodzinie 514 528 

Rodzina 

Kryterium docho
dowe podmiotu Dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot 

kryterium dochodowego na osobę w rodzi
nie 

Zródlo: opracowanie \>Aasne. 

W związku z tym, iż spełnienie kryterium dochodowego, nie było wystarczającą pod
stawą do przyznania wsparcia finansowego, należało jeszcze spełnić przynajmniej 
jedną przesłankę określoną w art. 7 pkt 2 - 15 ustawy o pomocy społecznej. Po 
uwzględnieniu kryterium dochodowego oraz powodów zawartych w ustawie, udzie
lono wsparcia z przyczyn wskazanych w poniższej tabeli. 

Tabela 11. Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej 

Powód przyznania pomocy Liczba rodzin* 

Ubóstwo 204 

Długotrwała lub ciężka choroba 171 
-----------~--------+---

Bezrobocie 148 

Niepełnosprawność 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-vlj'chowawczych i w prowadzeniu gospodar
stwa domowego 

*pOwo·crem -Przyznania pomocy ·m-~io-bYćróWT10CZesne spelniel1-i8If1ku przeSianek 
Źródło: opracovrcmie własne. 

111 

24 

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustala się prawo 
do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. świadczenia pieniężne mogą polegać 
m.in. na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków, a świadczenia niepieniężne wykonuje 
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się m.in. poprzez organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym, specjali
stycznych w miejscu zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej. Pierwszy 
rodzaj zasiłków stanowią zasiłki celowe, przyznawane w celu zaspokojenia konkret
nej potrzeby bytowej. Druga grupa zasiłków to zasiłki okresowe, wypłacane np. z 
uwagi na bezrobocie. Trzecia kategoria zasiłków dotyczy zasiłków stałych, polega
jących na udzielaniu pomocy dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepeł
nosprawność lub wiek. W 2018 roku przyznano świadczenia pieniężne 300 rodzi
nom, natomiast 173 rodziny skorzystały ze wsparcia w postaci świadczeń niepie
niężnych. Zarówno ze świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, częściej korzy
stały rodziny jednoosobowe. Kwota świadczeń pieniężnych przeznaczona na wyko
nywanie zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosła w ubiegłym roku ponad 1,2 
mln zł. Dwa rodzaje zasiłków wraz z liczbą świadczeń przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. Wybrane rodzaje świadczeń pieniężnych 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Zasiłki stale 

Zasiłki okresowe 
2ródlo: opracowanie własne. 

1 269 

233 

Ponadto warto zwrócić uwagę na realizację przez Gminę usług opiekuńczych, które 
w 2018 objęły 111 osób. Jest to szczególnie istotny obszar działań, gdyż dotyczy 
osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu, m.in. z uwagi na wiek lub 
niepełnosprawność. Oprócz tego, świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze na 

rzecz 6 mieszkańców. 

Dodatkowo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudniał 1 asystenta ro
dziny, z którego usług skorzystało w 2018 roku 16 rodzin. Główne działania podej
mowane przez asystenta miały na celu udzielenie pomocy rodzinom w zakresie po
prawy ich sytuacji życiowych, a także poradnictwo i edukację w zakresie rozwiązy
wania problemów oraz możliwości uzyskania wsparcia. 

Na uwagę zasługuje także realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w za
kresie dożywiania", w którym wzięły udział 44 osoby, a zasiłek celowy przeznaczony 
na wykonywanie zadań w tym zakresie wynosił około 72,9 tys. zł. 

Mając na względzie inne rodzaje pomocy oraz świadczeń należy wskazać przede 
wszystkim świadczenia wychowawcze, z których skorzystało w 2018 roku średnio 
1,4 tys. rodzin, a kwota wydatkowana wyniosła blisko 13,3 mln zł oraz zasiłki ro
dzinne wraz z dodatkami, które wypłacono około 430 rodzinom i przeznaczono na 
nie w przybliżeniu 2 mln zł. Pozostałe wybrane świadczenia opiekuńcze wraz z wy

datkami z nimi związanymi ujęto w tabeli. 
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Tabela 13. Wybrane świadczenia opiekuńcze 

Świadczenia opiekuńcze ś;;~J::eń Kwota 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby n!epelnospravmej w wieku 3141 
pov.,yżej 16 lat o znacznym stopniu niepełnosprawności 

---+-----
1718 

496 313,00 

271 745,00 Zasiłek pielęgnacyjny dla niepelnospraVJ11ego dziecka 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowa~ 
nym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność 
powstała wv.-ieku do ukończenia 21 roku życia 

-------------+---- ------

-----+---
ŚWiadczenla pielęgnacyjne 

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat 

1 646 

1 043 

46 

259 881,00 

------

1 538 312,00 

7 226,00 
------- ---- ------------ ----~----- ------

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Zród!O:··o-p-raco\va r1le -własne. 
40 20 796,00 

Istotna była również realizacja zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych, którymi 
objęto 144 osoby, a ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 
w 2018 roku około 736, 1 tys. zł. 

Kolejnym programem kontynuowanym w 2018 roku był Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Po
mocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc żywnościowa była realizowana przy 
współpracy z Bankiem żywności we Wrocławiu. W ramach Programu Mieszkańcy 
mogli otrzymać podstawowe produkty żywnościowe. Okres dystrybucji żywności 
rozpoczął się w listopadzie 2018 roku i potrwa do czerwca 2019 roku. 

Gmina Jelcz-Laskowice realizowała także Program pn. "Jelczańska-Laskowicka 
Karta Dużej Rodziny", wspierający rodziny wielodzietne. Dzięki działaniom podjętym 
w tym zakresie mieszkańcy mogli skorzystać z ulg i preferencji przyznawanych przez 
podmioty biorące udział w Programie. 

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawarto w sprawozdaniu - Ocena zaso
bów społecznych, opracowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Spo
łecznej za 2018 rok. Przydatne informacje o poszczególnych programach i projek
tach znajdują się również na stronie internetowej Ośrodka. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Działalność Gminy w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ruchu do
tyczy przede wszystkim budowy oraz utrzymania gminnych dróg, ulic i placów. Zgod
nie z przedstawioną w części li Raportu analizą podstawowych wskaźników charak
teryzujących stan Gminy na początek 2018 roku, sytuacja w obszarze infrastruktury 
drogowej charakteryzowała się lepszym poziomem realizacji zadań opisywanych w 
ramach niniejszego podrozdziału, niż w innych podobnych gminach. Wpływ na to 
miały w szczególności regularnie ponoszone wydatki inwestycyjne na modernizację 
i rozwój sieci drogowej, których średnia wartość w ostatnich latach sięgała 5 mln zł 
rocznie. Ponadto analiza podstawowych wskaźników wykazuje, że w porównaniu do 
podobnych gmin (grupa porównawcza) oraz gmin z obszaru powiatu, województwa 
i kraju, sytuacja Jelcza-Laskowic w poprzednich latach cechowała się zapewnieniem 
wyższego poziomu finansowania inwestycji drogowych, co przedstawia poniższa ta
bela. 
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Tabela 14. Udział wydatków na rozwój Infrastruktury technicznej w wydatkach ogółem 

wg stanu na początek 2018 roku 

W trakcie 2018 roku kontynuowane były dotychczasowe założenia. Istotnym działa
niem Gminy, które w 2018 roku wpłynęło na znaczną wartość inwestycji, było pozy
skanie zewnętrznych i bezzwrotnych dotacji na realizację zadań z zakresu infrastruk
tury drogowej. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że wartość środków, które wpły
nęły na rachunek budżetu Gminy sięgnęła blisko 4,5 mln zł, co finalnie przełożyło 
się na lepszą aktywność inwestycyjną. 

Ponadto w trakcie 2018 roku przeprowadzono kilkanaście postępowań przetargo
wych na wybór wykonawców inwestycji drogowych oraz odpowiedzialnych za re
monty cząstkowe dróg. Przeprowadzenie postępowań przetargowych służyło za
pewnieniu właściwego wykonania zadań własnych związanych z organizacją ruchu 
oraz utrzymaniem dróg gminnych. Dzięki dobrze prowadzonym działaniom, Gmina 
mogła realizować zadania związane zarówno z procesem inwestycyjnym obejmują
cym wybudowanie infrastruktury drogowej, jak i zadania bieżące dotyczące wykony
wania remontów i dbania o odpowiedni stan infrastruktury drogowej. 

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

Tabela 15. Zadania Inwestycyjne w infrastrukturze drogowej w 2018 roku 

I Zrealizowane 
Rodzaj dróg i Nazwa zadania WYdatki w 2018 I roku (zł) 

Drogi wojewódzkie 

Drogi powiatowe 

Drogi gminne 

Strona 130 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie 
ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach 

Przebudowa drogi woJewódzkiej nr 396 w m. Bisku
pice Oławskie 

Przebudowa ronda w Miłoszycach (skrzyżowanie 
dróg: 1535D, 1545D, 1539D) 

Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6 

Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy 
(Bożka, Chabrowa, AJ. Wolności) 

Modernizacja poboczy na terenie gminy (ul. Bożka, ul. 
Szkolna, ul. Inżynierska) 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim 

Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice etap 3 

Przebudowa ul. Kolejowej os. Hirszfelda 

---- --

924 300,00 

42 786,49 

904 748.37 

279 610.66 

102 294,44 

119 280,00 

1 029183,41 

117 304.61 

1 063 274,27 

32133. 17 
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Przebudowa ul. Polnej w Wójcicach 
---

PrzebudOV-18 ul. Średniej w Piekarach - projekt budow
lany 

335 887,13 

29 904,00 

Utvrcudzenie dziatek usługowych przy ul. Partyzantów 219 952,09 
__ L____ ~"""--

Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerO\vych na terenie 
Gminy Jelcz-Laskowice 

Budowa P&R, B&R i ścieżek rov1erowych na terenie 
Gminy Jelcz-Laskowice 

RAZEM 
Zródlo: Opracowanie własne. 

2 378 659,95 

1227139,87 

8 828 396,78 

Ze względu na największą wartość nakładów, szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapisane w ramach wieloletniej prognozy finansowej i realizowane od 2016 roku za
danie związane z projektem „Park and Ride" i „Bike and Ride": budowa dróg, parkin
gów, ścieżek i wiat rowerowych po obu stronach stacji kolejowej Jelcz-Laskowice; 
od strony os. Hirszfelda i od strony os. Laskowice. Łączna wartość realizacji całego 
przedsięwzięcia wynosi ponad 8 mln zł, z czego dotychczas wydatkowano kwotę 6,6 
mln zł, w tym 3,6 mln zł w 2018 roku. 

Efektami działań realizowanych przez Gminę w 2018 roku przede wszystkim była 
poprawa jakości dróg gminnych. W głównej mierze wynikała ona z działań dotyczą
cych zarówno przygotowania inwestycji, jak ich realizacji. Istotna część prac obej
mowała również bieżące utrzymanie dróg. 

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 zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-La
skowicach. Niemniej jednak mając na uwadze, że realizacja zadania własnego 
gminy odbywa się przez Spółkę, a dodatkowo nadzór nad jej działalnością poprzez 
radę nadzorczą i jednoosobowe zgromadzenie wspólników stanowi Burmistrz, to nie 
sposób pominąć tę kwestię w ramach raportu. 

Podobnie jak w przypadku zadań z zakresu infrastruktury drogowej, również sytua
cja w obszarze gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej charakteryzowała się lep
szym poziomem realizacji zadań niż w innych podobnych Gminach. Podstawowymi 
parametrami, które przesądzały o przewadze w tym zakresie był wysoki, ponadprze
ciętny stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy oraz konsekwentna mo
dernizacja zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, która pozwoliła na 
zmniejszenie liczby występujących awarii, co przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 16. Porównanie parametrów określających stan gospodarki wodociągowo-ka

nalizacyjnej na początek 2018 roku 

Jolcz- Grupa P . Woje- . 
1 Laskowice porównawcza owiat wództwo KraJ 

Mieszkańcy korzystający z 
sieci wodociągowej 95,2 92,5 94,2 91,7 87,8 

w ogólnej liczbie mieszkań-
ców(%) 

-------. ------

Mieszkańcy korzystający z 
sieci kanalizacyjnej 80,9 61,7 60,3 61,3 51,6 

w ogólnej liczbie mieszkań-
ców(%) ~-------- ----

Liczba awarii sieci wodociągo- 5,2 10,5 6,9 19,7 15,3 
wej na 1 tys. przyłączy 

---------- --
Liczba awarii sieci kanaliza- 3,0 29,2 19,8 49,3 36,8 

cyjnej na 1 tys. przyłączy 

Zródlo: opracowanie Vv'lasne. 

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 a także przyjęciem nowego projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 

Pierwsze z zadań dotyczące działań podejmowanych w 2018 r. dotyczy realizacji 

planu inwestycyjnego Spółki w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wyko

nywane inwestycje są odzwierciedleniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnim 

Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyj

nych na lata 2018-2021. Dokument został przyjęty uchwałą Nr XLlll.322.2018 na 

sesji w dniu 26 stycznia 2018 roku. 

Największą inwestycją przewidzianą w budżecie Gminy w 2018 roku była budowa 

kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich. Wydatki na ten cel wynosiły ponad 

1,9 mln zł, a dalsze etapy prac będą kontynuowane w następnych latach. 

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 opiat, 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 28 maja 2018 roku obowiązują nowe ceny. Szczegółowe 

wartości przed i po zmianie wskazano w poniższej tabeli. 
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Tabela 17. Porównanie stawek taryf za m3 wody i ścieków w Gminie Jelcz-Laskowice 

zatwierdzonych przez Radę Miejską z cenami zatwierdzonymi przez Dyrektora RZGW 

we Wrocławiu oraz średnimi cenami zatwierdzonymi przez Dyrektora RZGW we Wro• 

clawiu w innych gminach 

! Taryfa zatwier- Średnie ceny za-
l . • Taryfy zatwler- dzona twierdzono przez 

Grupa odb1orcow dzone przez Dyrektora O rektora RZGW 
i przez Radę Miejską RZGW we Wrocla- ~e Wrocła •u 

wiu w, 

Woda - gospodarstwa 3,34 zł 3,34zł 
domowe 

4,67 zł 
Woda - odbiorcy przemy- 3,62 zł 3,53 zł 
słowi i pozostali 

------~-~-
ścieki - gospodarstwa 

6,53zł 6,89zł 
domowe 

7,72 zł 
Ścieki - odbiorcy przemy- 6,53 zł 6,94 zł 
słowi i pozostali 

-- -------- ---

Zrócflo: opracowanie vAasne. 

Mając na uwadze nieznaczny wzrost ceny w trakcie roku oraz utrzymanie jej warto
ści poniżej średniej, należy wskazać, że mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice są ob
ciążeni znacznie niższymi płatnościami za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, niż mieszkańcy większości innych gmin ży
jący zarówno na terenie Województwa Dolnośląskiego, jak i całego kraju. 

W kwestiach organizacyjno-prawnych, Gmina zajmowała się również nowym regu
laminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Niezbędne działania zostały 
podjęte w wyniku zmiany przepisów regulujących obszar zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Główne prace w tym zakresie pole
gały na przyjęciu projektu regulaminu i jego przekazaniu do zaopiniowania przez 
organ regulacyjny- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wro
cławiu. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, na sesji, która odbyła się 27 grud
nia 2018 roku, Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach podjęła uchwałę nr 111.30.2018 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

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 Zakład Gospodarki Komunalnej 
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Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach realizowano kolejne działania inwestycyjne, które 
przyczynią się do dalszej poprawy poziomu świadczonych usług. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 

W 2018 roku w Gminie Jelcz-Laskowice obowiązywał Regulamin utrzymania czy
stości i porządku przyjęty uchwalą nr XLll.310.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Lasko
wicach z dnia 29 grudnia 2017 roku. 

Stawki obowiązujące w Gminie za gospodarowanie odpadami kształtowały się zgod
nie z uchwalą nr XXXl.227.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 
stycznia 2013 roku oraz wprowadzoną zmianą z dnia 21 czerwca 2013 roku na po
ziomie 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej w nieruchomości za odpady 
zbierane w sposób selektywny, zaś 19,17 zł za odpady niezbierane w sposób selek
tywny. 

Stawki opiat za odpady obowiązujące w Gminie kształtowały się na niższym niż w 
innych gminach z województwa dolnośląskiego, stosujących tożsamą metodę. 

Tabela 18. Ranking stawek za odpady wśród gmin funkcjonalnych z województwa dol
nośląskiego (w zł) 

Gmina 111, Gmina 

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 
-· 

14,0-01 ŚREDNIA ŚREDNIA 22,79 

Zródlo: opracowanie własne. 

Całkowita wartość dochodów z tytułu wpływów z opiat od mieszkańców za gospo
darowanie odpadami kształtowała się na poziomie 3,4 mln zł. Z kolei wydatki ponie
sione na gospodarkę odpadami wynosiły niespełna 4,0 mln zł. Oznacza to, iż zrea
lizowane zostały wyższe wydatki aniżeli dochody w zakresie gospodarowania odpa
dami o prawie 517 tys. zł. 

Tabela 19. Zrealizowane dochody oraz poniesione wydatki na gospodarkę odpadami 
oraz utrzymanie czystości (w zł) 

Różnica -516 898,52 

Utrzymanie czystości 567 871,73 
~~--- ---- ---------------

Źródło: opracowanie wlasne. 

W 2018 roku zakończono budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu
nalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego funkcjonowanie. Punkt został wypo
sażony w elektroniczną wagę samochodową. 

W Gminie prowadzona była również akcja informacyjna w zakresie systemu gospo
darki odpadami. Wiązało się to przede wszystkim z rozpowszechnianiem ulotek, 
a także prowadzeniem prelekcji w szkołach i przedszkolach. 

Strona J 34 



Ze wszystkich nieruchomości w Gminie zostało zebranych i zagospodarowanych 
11.317.595 kg odpadów, co przy zarejestrowanej liczbie mieszkańców we wskaza
nym roku, przekłada się na wytworzenie przez jednego mieszkańca 510 kg masy 
odpadów. 

Na łączną wartość zebranych odpadów składają się odpady segregowane i niese
gregowane. Łączna masa zebranych odpadów segregowanych w Gminie Jelcz-La
skowice wyniosła 3.270.975 kg, zaś niesegregowanych 8.046.620 kg. 

Ryc. 1. Udział odpadów zmieszanych i segregowanych w ogólnej masie odpa
dów(%) 

Źródło: opracowanie vAasne. 

,i Odpady niesegregowane 

• Odpady segregowane 

Największy udział w zakresie zebranych odpadów segregowanych stanowiły kolejno 
zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych, odpady ule
gające biodegradacji - rozdrobnione gałęzie, krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa, 
a także zmieszane odpady opakowaniowe, a więc papier, tworzywa sztuczne, me
tale, opakowania wielomaterialowe. 

Ryc. 2. Udział poszczególnych odpadów w ogóle odpadów segregowanych (%) 

4% 

9% 

17% 

Źródło: opracowanie vAasne. 

a Zmieszane odpady betonu, 
gruzu ceglanego i 
materiałów ceramicznych 

• Odpady ulegające 
biodegradacji 

■ Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

• Odpady wielkogabarytowe 

• Opakowania ze szkła 

• Odpady kucl1enne 
ulegające biodegradacji 

n Opakowania z papieru i 
tektury 

1111 Pozostałe 
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ĆWIARTKA li 

Obecna sytuatja: niekorzystna 
Tendentja: popra\",iająca się 

W Gminie uda/o sfę zmniejszyć pnewagę grupy porównawczej 

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE 

o 
0,2 

INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA 

ĆWIARTKA Ili 

Obecna sytuatja: korzystna 
Tendentja: pogarszająca się 

0,8 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą pcrówna1-..czą 
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Stan Gminy na koniec 2018 roku 

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 li 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 osiąga
nych przez grupę porównawczą. Z tego względu niektóre wartości liczbowe mają 
charakter poglądowy. Nie zmienia to faktu, że przyjęta metodologia pozwala na 
ogólną oraz uprawnioną merytorycznie ocenę stanu Gminy. Pamiętać jednak należy, 
że uzyskiwana pozycja w poszczególnych obszarach wynika nie tylko z działania 
lokalnych Władz, ale także z czynników zewnętrznych o zróżnicowanych źródłach i 
sile. Wynika to wprost ze złożoności systemu społeczno-gospodarczego oraz wza
jemnych powiązań między jednostkami samorządu terytorialnego. W dalszej części 
opisano pozycję Gminy na koniec 2018 roku i określono podstawowe czynniki, które 

na nią wpłynęły. 

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. Wobec tego, Gmina Jelcz-Laskowice 
nadal znajduje się w niekorzystnej i pogarszającej się sytuacji demograficznej wzglę
dem grupy porównawczej. O ile liczba ludności Gminy zwiększyła się, głównie dzięki 
większej liczbie zameldowań na pobyt stały, tak ponownie niekorzystnie ukształto
wały się wskaźniki przyrostu naturalnego (liczba zgonów przekraczająca liczbę uro
dzin), a także perspektywy kapitału ludzkiego oraz współczynnika dzietności. Ozna
cza to w skrócie, iż w przypadku Gminy Jelcz-Laskowice mamy do czynienia z pro

cesem starzenia się społeczeństwa. 

Finanse Gminy Jelcz-Laskowice pozostawały na koniec 2018 roku w bardzo dobrej 
kondycji, wzmacniając wartość ogólnego wskaźnika z 0,4689 do 0,6775. Nadal po
większa się przewaga w tym zakresie Gminy nad podobnymi jednostkami samorzą
dowymi. Czynnikami decydującymi o wysokiej ocenie obszaru były głównie wskaź
niki dochodów majątkowych (zarówno w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i 
w stosunku do dochodów ogółem) oraz spadająca wartość kosztów obsługi długu. 

Na wysoką ocenę zasługuje stan sytuacji społecznej, który w odniesieniu do roku 
poprzedzającego rok analizy poprawił się zarówno pod względem wartości wskaź
ników, jak i siły trendu oddalania od grupy porównawczej. Społeczeństwo Jelcza
Laskowic znajduje się w lepszej kondycji finansowej niż społeczeństwa podobnych 
jednostek, o czym świadczą niższe wartości indeksów opisujących udział ludności 
korzystającej ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem, jak i stosu
nek dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny w ogóle ludności w wieku 0-18 lat (odpo
wiednio mniej o 2 % oraz 10 %). Wskaźnikiem najbardziej obciążającym ogólną 
ocenę stanu sytuacji społecznej jest wartość średniej wielkości mieszkań w przeli
czeniu na jednego lokatora, średnio o 10% mniejsza niż w grupie porównawczej. 
Wskazuje to na pożądany kierunek preferowania budowy większych mieszkań. 

Prawdopodobnie pogorszyła się relatywnie sytuacja w zakresie aktywności gospo
darczej mieszkańców. Wynika to raczej z szybszego wzrostu tej aktywności w grupie 
porównawczej niż spadku w Gminie Jelcz-Laskowice oraz z wyższego poziomu dłu

gotrwałego bezrobocia. 
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Wskaźniki oświatowe w Jelczu-Laskowicach nadal pozostają w sferze niekorzystnej, 
choć należy zauważyć, iż tendencja oddalania się grupy porównawczej została nie
mal zahamowana. Choć w Gminie występowało średnio więcej uczniów w przelicze
niu na jednego nauczyciela, a liczebność klas była wyższa niż w grupie porównaw
czej, warto zaznaczyć, iż jednostka wyróżniała się korzystniejszą wartością wskaź
nika inwestycji w oświatę - średnio o 2%. Na uwagę zasługuje również wskaźnik 
skolaryzacji. W Jelczu-Laskowicach wynosi on 97%, co stanowi wartość wyższą 
średnio o 7% niż w grupie porównawczej. Na słabszym poziomie kształtują się wyniki 
egzaminów gimnazjalnych. 

Stan infrastruktury technicznej w Jelczu-Laskowicach w odniesieniu do sytuacji 
sprzed okresu objętego badaniem, nadal kształtował się na korzystnym poziomie, 
choć w stosunku do jednostek z grupy porównawczej trend rozwoju wskaźnika był 
nieco słabszy. Na pozytywną ocenę zasługuje wysoki stopień skanalizowania oraz 
jakość systemu odprowadzania ścieków. 

Choć stan gospodarki komunalnej w Gminie pozostawał w stosunku do początku 
2018 roku niekorzystny, na pozytywną ocenę zasługuje fakt niemal całkowitego wy
hamowania tendencji oddalania się jednostek o podobnych cechach funkcjonalnych 
od wyników osiąganych przez Je/cz-Laskowice. Niestety nadal utrzymuje się duża 
ilość produkowanych odpadów zmieszanych (niski poziom segregacji) i niska ren
towność gospodarki odpadami, wynikająca przede wszystkim z utrzymanych niskich 
cen odbiór odpadów. Pozytywnie należy ocenić wysoki poziom inwestycji drogowych 
realizowanych w ostatnich latach. 

W wyniku uchwalenia 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po
prawiła się pozycja gminy w tym zakresie, choć nadal jest ona słabsza niż w grupie 
porównawczej. 
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Niniejszy raport o stanie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice stanowi podsumowanie 
najważniejszych działań, które miały miejsce w gminie w 2018 roku. Obejmuje on 
działania podejmowane na przełomie dwóch kadencji. 

Na początku dokumentu przedstawiono podstawowe informacje o gminie i jej wła
dzach, a także o zadaniach i uprawnieniach Burmistrza. Następnie określono sytu
ację gminy na początek 2018 roku. Jej stan rozwoju jest zbliżony do gmin mających 
podobny charakter i pozycję w strukturze osiedleńczej kraju (w stosunku do grupy 
porównawczej). Przeprowadzona analiza oraz ocena badanych obszarów wykazała, 
iż na stan gminy na początku roku największy wpływ miała bardzo dobra sytuacja 
finansowe oraz w zakresie infrastruktury technicznej. Pewne niedobory występowały 
natomiast w zakresie planowania przestrzennego (zbyt mała powierzchnia uchwa
lonych planów) oraz gospodarki komunalnej (nierentowna gospodarka odpadami i 
zbyt mała segregacja) a także w zakresie oświaty (mniejsze wydatki na ucznia). 
Słabą stroną Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice była przede wszystkim demografia. 

W kolejnej części Raportu zaprezentowane zostały działania Władz Gminy (przede 
wszystkim Burmistrza), mające wpływ na stan na koniec 2018 roku, a przede 
wszystkim realizacje strategii planów i programów. Rok 2018 był okresem wzmożo
nego wysiłku inwestycyjnego. Wydatkowano na ten cel prawie 23 mln zł. Duży na
cisk położono na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Należy 
również podkreślić fakt uchwalenia 7 miejscowych planów zagospodarowania prze
strzennego. 

W ostatniej części raportu przedstawiono stan Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 
koniec 2018 roku. Utrzymała się (a nawet wzrosła) przewaga gminy wobec grupy 
porównawczej w sferze finansów, co świadczy o bardzo dobrej polityce władz w tym 
zakresie. Podjęte działania inwestycyjne poprawiły nieznacznie pozycję w zakresie 
gospodarki komunalnej, choć należy zwrócić uwagę na przedłużające się realizacje 
inwestycji drogowych. Poprawiła się (choć nadal jest niewystarczająca) sytuacja w 
zakresie planowania przestrzennego. Nadal słabą stroną pozostaje demografia i go
spodarka odpadami. W tej ostatniej dziedzinie stosowane działania podejmowane 
są na początku 2019 roku. 

Zarówno stan Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na początek 2018 roku, jak i ogól 
działań wykonywanych w trakcie roku wskazują, że lokalne władze podejmowały 
starania mające na celu realizacje polityk, strategii i programów, a uchwały R dy 
były wykonywane. Pozwoliło to na pewną poprawę pozycji gminy w niektórych b
szarach. Szczególnego podkreślenia wymaga relatywnie bardzo dobra sytuacj fi
nansowa. 
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Podstawę analizy stanu Gminy Jelcz-Laskowice na początek i na koniec 2018 roku 
stanowi wskaźnik syntetyczny. Wykorzystuje się go do badania złożonych zjawisk 
opisujących więcej niż jedną zmienną. Służy on w szczególności do oceny poziomu 
społeczno-gospodarczego jednostki poprzez porównanie poszczególnych mierni
ków i otrzymanie jednego syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju. Jest to moż
liwe dzięki standaryzacji różnych zmiennych niezależnie od ich rodzaju, znaku, wiel
kości 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 20. Wykaz wskażnlków objętych analizą stanu gminy na początek i na koniec 2018 roku 

Wska2n1k Kierunek 
Interpretacja wskaźnika wplW!iJ• 

DEMOGRAFIA 
--- -- -- --- -- ------ --------- ---- -----

Ol Uczba ludności • lnfonnu;e o stanla ludll-Ości na teren le gminy. Z punkluwidzenla sytuatji demografJC2J1ej wuost faby m!eszkańc&.Yocenlany jest k0f2}'st-
n:e. 

D2 Migracja mieszkańców • 
Saldo m!graql ludności na 1000 mleszkallCÓ',v. Wskafu'k s!anov.i informację o róZ/llcy pomiędzy osobami ,1prowadzającymi się do gminy 
a osobami opuszczającymi gmsnę. Pożądane jest posiadanie v.-,soklego dodatnlego salda, ponle·,.,:a:i: świadczy to o stworzeniu atrakcyj-
nych warunków do mleszkanla. ____ ,,_, ____ 

----------· ··-- ----
03 

M:eszkańcy w11ieku kreatyw- • WskaŻflik informu;e o licó!b:e ffi:eszl<ańcówwv.ieku 25-34 rat pfZ)padająceJ na 1.000 mleszkańc&u. Jego v.ysoka wartość pozytyMlle 

~-
oym wpływa na gminę, ponlewa:i: wskazuje na fczbę mieszkańców, którzy mogą staoo.ić g!óv.ną silę napędó'Wą roz-.-tju ekOflOmicznego. 
--------- --

04 Mat.zeństNa • Liczba małżeństw ~padająca na 1.000 mieszkańców. Y,,~ę!lsza v:artość wskaŹflika oma cza popra·,vę potencjału do z-Mększenia przyro-
stu naturalnego a fym samym do popra1-.y sytuaql demograficznej gmin,'. 
--- - - -- - --- - -- -- ------ ------

05 Wspó!czynn'k dzietności • Parametr określający Eczbę urodzoni,·ch dzleci przypadających na jedną koble1ę W\',ieku rozrodczym (15-49 la!). Wskażn'k siln'e Zl'iązany 
z zas!ępowalnośdą pokoleń, dlatego w1soka wartość parametru jest oceniana pozyl)'.~'l"lle. 

--···------ --·----
D6 Pr:zyrost nalura'nl' ' 

Róin!<:.a ponfędzy llczbą urodzeń ży>1",'ch a liClbą zgonów. \\'ysold przyrost naturalny informuje o sktt.eC211ości działań podejmowanych 
przez lokalne Wadze. Ws~aŹfl:k przeliczony na 1.000 mieszkańców . 

. ------ ---- - - ---- ---------- -------

07 Senloralne obdążen:e demo- Wskaźn'k obliczony poprzez podzielenle ludności w,1(eku poprodukcyjn,m przez ludnos.ćwwteku produkqjn;m. V.'yższa Jego wartość 
grafinne oznacza słabnący potencja/ lokaln,ęgo rynku pracy l przedsiębiorczości m:eszkańeów. 

- --- ---- ------ ---- ---------
Wspó!cz,'fln:k będący relatją kl.by os6bw,1ieku 0-14 do lic.łby osób pO'ł,yiej &ł roku żyóa. lm,,.,yzsza wartość parametru, tym le sza 

08 Zastępowalność pokoleń • sytuatja demografiCl.na gmin11. P~imuje s!ę. że pros la zas!ępq,.,a!nosć pokoleń jest możEv,a do osJągnięcia, jeśli wskażnck osiąga warto-
___ j _____ ,,, ___ ści z przedziału między 2,10- 2, 15. __,,_ 

-----
Parametr określono jako róiniq liczby mlesil<ańcóww,,.,ieku 10-24 i 50--64 lat, którą następn:e podzielono na 1.000 m!eszkańeów. 

09 
Perspekty,'.'a kapi1a!u ludz- • Wskafuik łączy wsobfe informacj,ę o fe.łbie osób zb!i.żających się 00 końca kariery za-.\udO'l,-ej (50-M lala) z liczbą osób, kl6re wnajb!ii.• 
k.iego szym Clas!e będą ją rozpoczynały (10-24 lala). Mając na IJ\\-adze sytuację demograficzną, korzystna jest osiąganie w1sokich wartości tego 

wskaŻflika. 
--------- -

SYTUACJA SPOŁECZNA 

-j 
-- ---

SI Wydatki na ochronę zdrO'.\ia • Wskażn'k oznacza wartość w,-,;latkó·,vna ochronę zdro-,1ia w przet'Clen;u na 1000 m1eszkańców. Wskainl<; WJrażonyw zł W,,soka war-
tos.ćwskaini!o:a śwadczy o v.ysok;m poziom Je f,nansov.-anla ochrony zdrO'Nła w gminie. ' -- ' -- ---- - ------ ---- '""" ·-------- ------- ., ______ 

$2 Wydall(i na pomoc spo!e=ą \\'skażnik oznacza v.(ef.<:ośćw;dalk6w na pomoc społeczną wprze!iczen!u na 1000 mleszkariców. Wyższa wartość wskain[!,:a oznacza 
ubolenle się spo,'eczeństwa i u(ększone zapolrzebcn-an:e na pomoc mieszkańcom ze strony gminy. 
------ ------- ---- ---- --- --- -----

S3 
Osoby korzystająca ze środo- Wskaźnik oznacza udział f<:zb-/ osób korzystających z środa,1isl<O'ł,,ej pomocy spo!eCZ!lej wogó!e mleszkańeów. WyżsZ,'wskafuik owa-
v.iskwej pomocy społecznej cza =iększone zapotrzebowanie na środO'ł,iSk0',1-ą pomoc społeczną wśród mleszkarkówgmin,'. 
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---- -----

S4 
Dzieci otrzymująca zas<ek ro- Wskażnik oznacza t'CZbę dzieci otrzymujących ws~ek rodzinny na dzieciwv.'.eku 0-18 lal Im v.iększa ,vartość wskain'1<a oznacza, że 
dzlnny rośn:e udział dzieci polfzebujących pomocy. Wskażnilt wµażorrJ w%. 

------- ··----- --

S5 Kwota ś-,\fadczeń rodzinnych Wskain'1< oznacza kv.ll!ę SV.iadczeń rodzinnych przyznawanych przez gminę wprzer.'CZeniu na liczbę m!eszl;ańc&N. lm w fisza kwota, lym 
v,.\ększe zapolfz.ebowan!e na śv.ladczenla rodzinne wgm!n!e. Wskainik v.yraionyw zł. 

-- -- . ----s, 1/{.e!lc:ość m:esUań ' 
Wskaźn'k oznacza przeciętną po'Aierzchn!ę użytkO<A,ą mieszkania przypadającą na jedneg<, mleszkarica. Wyższa wartość v.skażnika ozna• 
cza zamożniejsze społeczeństwo. Wskainik Wyfai.onyw m2. 

---- ----- . , .... -------- ----- -------- - ----- - -- --- --- --
S7 Zagęszczen:e m:eszkań Wskainik oznacza przeciętną Eczbę osób na 1 mieszkania. Niska v,:artdćwskainilla oznacza gorszą sytuację materialną mieszkańców. 

- -- ··-···--
SS Uczba przyznanych dodatków V,'skain'k oznacza fczbę przyznanych dodatkówmieszkaniow,,'ch wprzeliczen'u na 1000 mieszkańcó.v. 'Wę.sza warlość oznacza W.ększe 

mieszkan1o·.v;ch zapotrzebowanle na dodatki m:eszkanlov,,a \Vśród mleszkańc&n gminy, Wskain'k w·..-rai.ony w osobach. ___ ,, ___ , - ---·- . ----·· 
S9 K'M:l!a v.yplaconych dOOatków V.'skain;J,; oznacza kv.ll!ę v.yplaeonych dodatków m:eszkanlOW,,'ch na 1000 m!eszkar'tców. 'N-µsza 1M!r1ośćoznacza W.ększe zapolfzebo-

m:eszkanl-OWjch wan:e na dodatki mieszkani<lv,.e wSr&I mleszkańcówgminy. Wskaźn'k wµa~ony wzl. 
------ ------------- --- ... - ----- ------

KONDYCJA FINANSOWA 

F1 Poziom dochodów ' 
Wskażnik obliczono dzieląc sumę wszystkich dochodów budieto-~·ch przez liczbę m:eszkańców. 'h'ysoka ,vartoSć parametru śv.iadczy o 
zamożności gmin,'. 

---·-·-·-· "-·-
DvehodyW.asne są kategorią. na kiórą gmina ma najv,.-(ększy Wf>1/N zar&,11110 pod względem ich usta!anla Jak I poboru. Dlatego ze względu 

F2 Dochodyv.-lasne ' na ocenę kondytji finanso-,1.ej pożądane jest posiadan'e Jak naf,1.fęl<szych v.pl)wówze źródeł zafczanych do dochodówv,fasnych. W skaź-
nik został obkzony na Jednego mklszkańca. 

---- --- ----- ---

F3 Udział dochodów Wasn:,•ch ' 
Suma dochod&.vv..fasnyc.h podzielona przez wartość docoodówogó!em pozwafa na określenie poziomu samodzle!ności finansowej gm lny. 
Im v,iększe wartość v.skaźnil<.a, fym gm<na posiada v..-fększą SV.OOodę w zakresie reaf;zaci1 zadań v.lasnych . 

·--------- ., ~·- ·-·-- -------

Udział podalkóNi op!at lokal- Podatki I op!aly lokalne podzielone przez dochody ogó!em. Ze 1NZgfędu na sposób us!alan;a i gromadzenia lego rodzaju dochodów. lokalna 
F4 

"'"' ' v.fadze posiadają b-ezpośredn! wpif.vna s!av,.ó!ci, a 1)-m sam}m r&,1.11iei na v,ysokość oslągan;-ch dochodów. 1/'lyisza war1ość \VSkażn'ka 
informuje o W:ększej f.czbie podatników a także wskaw;e na dobre wjkorzystymnle bazy podatkowej. 

Wskażn'k określa wartość v.szystklch dochodówmajątkOWjCh (m. in. do!atje UE} przypadającą na jednego mieszkańca. V.1ysoka warlość 
FS Dochody majątkowe • parametru pozyty,,.n:e śWaday o skuteczności działań w zakresie pozysl:i-,M3nla dodatkow1ch środków na reali2ację zadań in.wstycyj-

nych. 
-- ------- ------ - ------ --- - --- ----- ------

" Udział dochodów majątkol'.ych ' 
\\'skai.ni!t:: okreSlono poprzez podzielenie łącznej wartości dochod&N majątkow,-ch przez dochody ogółem. Jego v.ysoka wartość odzv.ler-
cie<J"!a sposóbfinanso-1,:ania za dar\ im-eslycyjnych środkami pochodzącymi za spr.zedai.y majątku oraz uzysk;mn;·ch dołaCjl. 

------- - - __ ,e -, _,,__, _ ·~-~·-,-·~ ····- . -- --~·-·~·~ 
Udział do!ac,! z UE w dochodach ogółem pozwala na określenie priory!etówdzialalności v.ladz fokaln)lch I skulecznoścl Ich reaHzaql. 

F7 Udział dotacji z UE ' Wskażnik osiągającyWfi.sze v.-ar1ości oznacza dobre v.ykorzystanle moit'wości pozyskanla dodatkow,-ch bezzv.rolnych środkÓ'n na reali-
zację zadań irr,1,-estyci,n;•ch. 

- --- ----------

War1ośćw;datkówbudi:etov.ych wdanym roku podzielona przez liczbę mreszkal1CÓ',11. Wskażn'.!<. informuje o łącznych nakładach na reali-
F8 Poziom 11.'.ł'datkÓ'N zację wszystkich zadań v.ykonywanych przez gminę. dlatego jeg<, mniejsza v:artośćpo'1.inna był interpreto·mna jako niższy kosz I rea liza-

cji I WJraz gospodarności. 
c - ---------- -- ------------ --- ---,-----

F9 Udział Wjdatków majątkO'.\f/ch ' 
WskażnJ; infomw;e o procentcr,1.ym udziale w;dalkÓ'Nmająt\ov.ych W""'.l"dalkach ogó!em. Ś-Madczy o v.ysokości nal<..!adówna reaf>zację 
imwslytji i przyjęlycll priory!e\acliwzakresie reaf.zatji zadań \\.fasnych. ___ ,. ····-·~- , ____ ·------ -· -,--- - • e•••--• ----
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F10 

F11 
I 

F!2 

F13 

F14 

---

F15 

Ft6 

F17 

F1' 

F19 
-

F20 

--

GL1 

' 

GL2 

Udział Wjdatków UE • 
\Nydatki na adm'nlslratję 

V.'yn'k budże!u b!eżącego • 
--- -- ------------ -- -- -

Zdolność kredytowa • 

Samodzielność finansowa • 
-- ---- ------

Obciąten:e sp!.atą długu 

----- -- ------------- ' 
Poziom zadlul:en!a 

Sp!aty I koszty obsługi zadłu-
żen;a 

----- ---

Koszt obsługi d!ugu 

----

Środki 00 dyspozyO,i • 
' -

Udział wolnych środków w do- • chodach bieżących 

Osoby prO'mdzące dzia!al-
nośćgospodaruą • 

Załącznik 1 - Metodologia badania 

- --- ---------

Parametr określa/ącyY.ydatki z udziałem środ'.<ów UE WW/datkach ogółem. V.'yi.sza wartość omae2a korzystnlejszy dl a budżetu gmlny 
sposób finansowania reatizaql zadańv,'8sn;'"Ch. ___ ,. 

------------

W;'Clatki na funktjonowan!e urzędu oraz rady podzielone przez v.)'Clatki ogółem. Wskainik informuje o nakładach na ob sługę adminlslra• 
cyjną realizowanydi zadań. Pozyty,..'11:e jest oceniana sytuacja, gdy jego v:artość ma!eje. 

Różnica w1nikająca z od;ęda od dochod6w bleiących sumy w/datków bieżących. Im \Vfisza wartość wskażnóka, t;m 'Męcej środkÓ'.v po-
siada gmTna na rea~.zatję zadań irr-.wst;'Cyjn~ch. Wskaźnik zos!ałobfozony na jednego m'es~ańca. 

----· - " - --- - --- ---

Ws!cafn:k odW.erciedlający relację Wfllilo;u operacyjneg<) do dochodóvł ogółem. Jego poszczególne elementy wchodzą wskladwskaźnlka 
yzsza wartość para-z art. 243 u.f.p., dlatego przek!adaJą się na zdolność gminy do zaciągania i obsługi zobO",viązań. Pov,'Oduje to, ie im w · 

metru, tym lepsza jest kondytja finansowa gminy. 

Paramelr slan<lY.i sumę nacłNfild operacyjnej pO'Mększonej o dochody majątkowe, kt6fa nas!ępł1!e zos!aJa podzielona przez wartość wy
NY.'8sn,ch, d!atego datkówmajątkow,W. Jego zbadanie pomala na okreslen:e,Jaką wartość inwestycji gmina może reati2.0",\aĆ ze środkó' 

korzystne jest os.'ąganie gdy wskaźnik osiąga Y.ysokle wartości. 
"---·----- ---- -- ---------- ------

Łączna wartość zadłuieniił przypil dająca n ił jednego mieszkańca. Wskafnik Informuje o sumle zooo ... iązań z tytu!u kre dylów, po~·czek 
ooleczno~clą prze-lub emisji obligatji, które pozos!ają do spłaty. Jego zbyt ,..,ysoka Ytartość nle jest dobrze ocenlana, pon:eważ skulku;e k 

znaczenia \\(ększej części dochod6wna sp!atę zadłuienla, co ogran!cza elastycmość finansową gminy. 
- -- --- ------ ---- -- ------- ----------

Wskaźnik s!ano1,•ącyw1ruK dzielenia kY.l:ity długu przez dochody ogółem. W przeszłości za granicę ratjona!nego pozi 
gminy w:ażano 60%. Obecn!a [mi ten ma mniejsze mac.zenie, jednakie wyższa wartość wskainike może o maczać 
zac!M.en!a lub nlepotn:ebne w;dłuian!e okresu sp!aty. 

--

omu zadłużenia 
IJ!rudnioną sp!a!ę 

Suma sp!at kredytów, poiye2ek lub Y.ykupówobligatji powfększona o płacona odsell(i. a nas tępole podiie!ona przez d ochody ogółem_ 
długu. Przy ocen!e Wskain'l<; stano'M lel':ą slrooę n!er6'1,ności określonej w art. 243 u.f.p. i odp-0"1,iada za rzeczy,o.iste obciążenie spłatą 

kond;•ql finansowej w{i.sze wartości parametru oceniane są ntekOfZ'{stn:e. 
-- _L____ ' "' ,_____ -- - ---- -- ------- -------

Wskainik lnformu',e o wartości w;dalków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytÓ'N, pofye2ek lub emisji obfgatji. Wy
zaciągn!ętych zo-soka v.-artość parametru mol:e oznaczać, ie w ramach zawa~'cil umówgmlna ma niekorzystna st.mki oprocent0','ran1.a 

b.)•,',"ązań. 

Wartość nactN{i.ki operacyjnej pomniejszooa o spłatę długu. ',\~ększa kwota pozostaJa po ll.VZQ!ędnienlu sp!aty d-!u-gu k orz;,stnie wpfywa na 
kondytję finansO'.vą, Wskain:k został obf!czony na jednego mieszkańca. 

--

Relacja k\wty nad-1,ytkl operacyjnej pomniejszonej o sp!atydługu do kwoty dochodów bieżących. WskainCk pozwala n a ocenę S>ły I slab:!-
ności lokaln;'Ch finansów, dlatego pożądane jest z,,,\ę!cszanle jego wartości. 

--- -- ----- -------

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 
-- --- , _,, -- - ------

Wskain:k omae2a l'e2bę osób prowadzących Wa sną działalność gospodarczą wprzel!czeniu na 100 osób w wieku pr odukcyjnym. Cha· 
om<oju gospodarki rakteryzuje p!Zeds!ęb!orczość oraz po!entjal ror....oju ges.podarki lokalnej. Im wji.szy wskainik, tym vięhzy potentjal r 

lokalnej. 
-- -- ---- ·---~- ------ - ---

om;nne spó!ki handJov.-e • Wskaźnik oznacza flabę spółek pra-.va harld!o·mgo, w których gmina jest W.ększości0'1,ym l!dzialO",\'C-<'!m. lmv.iększa 
tym W.ększe czyMe zaangal:o,1an!e w gospodarkę lokalną. 

wartość \11skażn'ka, 

---- ---- --- ------------- ----- --- --- --- -- ----- ----, , _______ 

Strona 145 



Za1ącznlk 1 Metodologla badania 

--

GL3 liczba 'ł,!)isów do REGON ' 
------

Gl4 Liczba v.ypisów z REGON 

GL5 Wrxfń'JZ PJT ' 
' ------- ----" -------- f---,. 

GLS W~yzCIT ' ------- -- ----

S~a podat~O\va g<;spodark! Io-Gl7 ' katnej 

------

Gl8 PoMyl;a podalkO',\'il ' 
------- ···-···· --- -----

Gl9 Wfqł,y z koocesJi ' 
~ 

GL10 Bezrobocie wśród osób w 
v.ieku produkcyjnym 

Gl11 O!ugo!Male belfObocie 
-

Gl12 Bezrobo-cie rejestro.vane 
~- -- ------ ----- --· - --

----

01 Liczba dzieci w przedszko!ach ' 
------ -- ----· 

02 Obdążen1e p1Zedszkoli 

' - -------- ----~ -
03 Wspólczinnik sko!aryzacfi ' 

---- ----

04 Średnia l".czehność oddziałów 
wSP 

\\'skażn!k oznacza podm!oly\\pisane do REGON na 100 O ludności. V.'iększa wartośćwskażn'ka sugeruje poprawę koniunktu,y wgospo-
darce lokaTneJ. 

Wskażn:k oznacza podm!oty \.\yplsane z REGON na 100 
spodarce lokatnej 

O JlKlności. Większa wartość wskainika suge/\l)a pogorszenle konhmklu,y wgo-

Wskażnik oznacza v.'fklw'/ z lylu!u ud2ia!u w PJTwpr;zel" 1<:2en1u na 1 m:eszkańca wv.ieku produkcyjnym. 'ł.'i-ększa wartośćwskaźn'ka 
oolunktu,ywgospodarC<l lokalnej. 02nacza poprawę sianu finansówgm'ny oraz popra\\ę k 

------ -- ------ --- -- - ------
V\'skainik oznacza udzia!wpłµ,1&,1-1 z tylułu udziału wpo dalku CIT w dochodach ogólm,. \\'yrai:ooy jest w½. \\lęk sza wartość wskain'ka 

oniunktu,yw gospodarce lokalnej. oznacza popra,.,ę stanu finansów gminy oraz popra-,o,,ę k 
-- ----

Wskażnik oznacza udzialv.pływówz podatku od nieruch omości p!.aconego przez osoby prawna po'Mększonego o pćdatek od środków 
1/,. Wyższa wartoM re!aq1 śv.iadczy o dobrej konlunk!u1Ze I s:,tuatji !okaJn:,-ch transpor!o·lljch do dochodów ogQ.em. Wyrażony jest w' 

przeds!ęo:orc&..,. 
-

Wskainik pr;zeds!av.fa skutki obniżenia górnych slav-.-ek 
środkówlransportov.','ch oraz podatku od nie/\lchomości 
wpł-µ.'J obu v,yżej w1m1en;ooych pod alków. Wyi.sza wart 

pćdalko•N1ch, 1/0zielon}'ch ulg I Z\.\Q/n1eń, rozloii;nia podatku na raty w podatku od 
płaconym przez osoby pra·MJa. WartoM la zoslala podzielona przez tącme 
ość wskaźnika śwladczy o tworzenlu kOfZystrliejszych warunków dla rozwoju !o-

kalnej p!Zeds1ęb!orc,:ości. 
- - ----------

Wskażnik p!Zeds!a,.,fa wartość wpfywówz lylułu opiat za ze:rnolenle na sprzeda i af<oho!u w pr;ze!]czen!u na 1 mieszkafica. Wyższa \\lar
. popnez po-NStewanie no·ł,'Jcil punkl&,vgastronomiczn,•ch, sklepó-.v spoZ)'ll-!oM wskaźn:ka sugeNje roZ\.\Ój gospodarki lokalnej, m.in 

czych ~P-

Wskażn:k oznacza udzja/ osób bezrobotnych w ogóle os ób w wieku produkcyjnym. Charakteryzuje on l)·nek pracy w gminie. Im v,.yi.szy 
cyjnyrn, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. ud2ial osób bezrobotnych wogóla osóbwW:eku produk 

Wskażnik oznacza udział osób bezroboill:,•ch po-lljie/ 1 r oku w ogłlfe osób balfobo~ch. Im v.yi.szy stcsunek osób długotrwale bezrobot• 
ność oraz dopa50'.ranie strukturalne lokalnego rynku pracy. nych w ogóle osób beuobotnych, l)m mr.'ejsza e!astycz 

Wskażnik oznacza f-c.zbę bezrobotnych zarejestrO'M3n:,• eh ogółem w przel'Ci:en:U na 1000 mieszkańców. Jm v,.yi.szy udzjal csób bezrobo!-
7lku pracy. nych w ogóle mieszkańców, l)m gorszy stan lokalnego I) 

------ ------

JAKOŚĆ OŚVJIĄTY 

Wskainik oznacza fczbę dzieci w p!ac&łll<ach v.ychO'M3 nia przedszkolnego wp!Zeliczeniu na 1000 dzieci W\.\18ku 3-5 lat 1Nysoka wartość 
,y edukacyjnO•WfChowawczej dla najmłodszych dz leci, ja_\;: i chęci korzys!anla z tej wskainika ś,,,iadczy zaró·,1.110 o dostępności infraslruk!u 

fonny opieki dla po!omst,va przez rodzlców. -- --"" -- _ _, 

Wskain'k oznacza f.czbę dzieci w wieku 3-5 lat na 1 m1ej sce w p!ac&.1.'Kach Y..",'chowania przedszkolnego, Wartośtwskażn!ka znacząco 
ury e-dukacyjno-w;chzy.ra\\czej d!a najmłodszych dzieci do potn:<lb mleszkariców. przekraczająca 1 śwladczy o n'edosloso-mniu infrastruU 

-----
Wskażnik oznac.za wspó!czynnik skolaryzatji brul!o dla s zkól podstawov.ych. Jest Io re!atja licz.by osób uczących się na danym poziom:e 

ale.o odpovJadająca temu poz;omo-1,.; nauczan\a. Im v.yi.sza wartość wskaźnika, 
v.--skazują na obecność ucznlów spoza gminy. 

kszła!cenla do llczby ludności w grupie vie ku określonej j 
tym lepiej. Y,.,'yraiooy jest w%. Wartości pO",','Ji:ej 100½ 
""" ----- - ---- ----------

Wskażnik omacza fczbę uczni-Ow na oddział w szko!a p ods!awowej. Im \-.yisza wartość wskain«a, l)·m mniej korzystne warun!tl nauki. 
----- ---- ----------·-·- - - -- -- -----'--""---- ----- ------.... - - --------·--
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05 
Średn1a fczba UCV1!ów na na• Wskażn:k wskazuje na średnią [czbę uczniów przypadających na jednego nauezyde]a. Im •">YZsza wartośćv.'Skaźn'ka, tym mn!ej korzystne 
uaycielawSP warunki na uli 

06 
Wartość sull',','el1CJ1 oś'Ma!owej • Wskainck oznacza w1sokość subwantji ośv.ialo,•,ej na 1 UCV1la. Wysoka wartość V..'Skairl'ka ś'Madczy o wfi.szym poziom:e finansO".vania 
przypadająca na ucznla ośW.aty z budietu państwa .. 

07 
Pokrycie Y.ydalków ośy,fato- Wskaźn'k oznacza stosunek v,1artościv.','datkówoś,Va!oWJCh do sull'.-."entj! oświatowej. Wskain:k po·.,y.l:ej 1 śv.iadczy o tym, źe gmina n:e 
v,ych sull'.-.-entją omato·.vą pokrywa ea!ościv.ydalków na ośv.iatę sull',.,-entją oś,•lato·....ą. w efekcie ponosi dodalko·M"! nakłady na rozwój oś.1.iaty. 

...... ... ~--· --------

08 'A'ydatki ośv..ia10-.,-e na ucznla • Wskażn'k oznacza v.ysokośćv.ydatkówośv,iato-... ych na 1 ucznla. Wysoka wartośćwskain'l<a śv.iaa'czy o v..yso!<lm poziom:e finansowan!a 
oś·Maty w gmtn!e . 

·---- ... . - -~-- __ ., ______ "' 
-------------

_____ ,_ _____ 
----- --

Nakłady na godzinę nauczania V.'skain<k oznacza średnią v.artośćv.ydatków na zrea~zowan:e jednej godziny lekcyjnej w ram a eh nauczania podstawowego. Wyższa 
09 • wartość v,'Skain:ka oznacza zapewn!enle lepszego finanso-.-.-anla zadań ośv..lato~•eh co pov.inno przekładać się na standard i jakość nau-

wsrto:e czania. 

010 lmwstytje wośv.-fatę • Wskażn'k oznacza stosunek v.ydalkówmajątko-,,.•idl w ośv-iade do,.,ydatkówogó!em. V.'ysoka wartość wskaźnika V..'Skazu;e na odpo-
wledni poziom im.-esly<>,1 woś-.viacie, a tym samym wuoslja!i;oW warunkównauczan1a w gminie • 

....... -- ---- - -- - - -- ---- -- -- -- -- - --- -----

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

IT1 
Nakłady na transport ilącz. • Wskażnlk oznacza wartość v.ydatków o:eiących wdzia!e 600 {transport I łączność) w ogóle v,.ydatkON. Wµsza wartośćwskainika śviad-
ność czy o v.ysol<ich nakładach na bleiące uttzyrnanie dróg. V,.'yrażony jes\ w'/2. 

- ·--" - ----

"' Dostępoość do sieci gaw ... -ej ' 
Wskażn'k oznacza udział ludno W korzystającej z sieci gazowej w fudrn'.lści ogó!em. Im wfi.sza wartość wskaźnika tym v..lększa d-Oslęp-
ność mieszkańców do sleci gazo-,,.-ej.1/'ł)·rażony jest w%. 

IT3 
Stopień zwodociągo-MJ.nla • Wskażn!k oznacza udział JudnoW korzys!ającej z sieci wodociągcwejwfudrn'.lści ogól em. Im Wji.sza wartość ws)i;aźnika tym W:ększa do-
gmin:, stępność mieszkańców do s!eci y,,xiociągowej. V-.'yraiony jes\ w%. 

--·-·----- ----

IT4 S!op:eń s)i;anaho-.vanla gminy • Wskaźnik oznaCla udział ludno W korzys!ającej z s!eci kana~zacyjnej w ludności ogó!em. Im v.y.l:sza wartość wskaźnika tym W.ększa do-
stępność mieszkańców do sieci kana!i.zacyjnej. Wyraiooy jest w% • 

. . 

IT5 
Korzystający z oczysicza!nl • Wskażnik oznacza udział JudnoSci korzys!ająeej z oezyszClafni ścieków w ludności ogółem. Im Wji.sza wartość V..'Skażnika tym W:ęcej ście• 
ściekÓ'N kONzos!aj-e oceyszczonyeh. V-.'yraiony jest w½. 

.. ------- .. 

Rozv,16j infrastruktury !echnicz• Wskaźnik oznaCla \',-arl.Ość v..ydatkówlnv.-estycyjnych na 9-0s podarl<.ę komunalną (działy 400, 600 i 900 klasyfikaq1 budi.eta....oej}w stosunku 
IT6 • do ogółu ,o,ydalkÓ'N. V-.'y.zsza nakłady inwestyc,jne oznaczają ZW.ększen!e dostępności infrastruktury technicznej dla mieszkańców, Wskai• 

nej nik w,.ral:ony Jest w%. 
- ··- ·-· - -- -------- ---------- -------

ITT 
Awary'f]OŚĆ sieci wOOociągo- Wskainik oznacza Uabę a·.varil sieci wodociągo-... -ej na 1000 pfZ)tączy. Wyższy \vskaźn;J< o zna ew gorszą Jakość s!ed. 
"'j 

-- " --- -- - -- ---- -------- - ·- ------- - ----------- ·- . ·-

ITS 
Awary'f]OŚĆ s!ec! kanaliza()} 

WskaŹfllk oznacza frabę a·.varil sieci kana!izac:,jnej na 1000 pfZ)łączy. Wyl:szyv.'Skażnil< oznacza gorszą jakość siec!. 
nej 

.... 

GOSPODARKA KOMUNALNA ····1-- ------ -j .... r Wsk.aŹ/'l;k. o~acz~-zużyd~ wody na 1 mleszkańca gmfny. Wyraionyw m3. Wyisze z~·cie wody powoduje v.!~ksze nakłady na jej GK1 Zut)·cie wody przez miesrtań-
dm oceyszczanle i pogorszen:e jakości środO"Niska przyrodniczego. 

- ·---'-""""""'"-' ,-------------- --- ------ -- ----- -~--·-.. --."'·-··"·---

Strona 147 



Z&!ącwik 1 - Metodolog Ta baclanla 

-

GK2 
Odprowad2anle ścieków prze• Wskaio'k oznacza ilość ściekÓ'N przemys!ov.ych odprowad2onych na mieszkańca/ Wymiony jest wm3. Wyższa v.,arlość wskaźnika ozna-
mys!O',o,ych cza wzrost zanleczyszczenia śrOOO'Mska, w tym wód I gleb. 

·---

GK3 Dop!aly do wody i ścieków • Wskaio'k oznacza W/SOkośćdop!al do \-.ody I ścieków przez gm'nę na 1 mieszkaflca. Wyższe dopłaty oznaczają \\/łększa odciąienle 
mieszkańców gminy w ponoszon~·ch kosztach na usługi komunalne. 

GK4 Zebrane odpady 2rn!eszane Wskaźnix oznacza v.ielkość odpad6w zm;eszanych odebranych wciągu roku na 1 mieszkańca. V-.'yraiony Jest wkg. Wyisza wartość 
wskaźnika oznacza pogorszenia slę jakości środo·Mska przyrodniczego I nieskuteczność systemu segregatji odpad6w. 

' --- ----- ---- ---------- ----- --- -- - -

Wskaźnik oznacza stosunek dochodÓ'N z ty!ułu op!at za gospO<:!arowan:e odpadami komunalnymi {rozdział 90002 klasyftkaq1 bvdietoweJ1 

GKS Rentowność gospodarki odpa- • do w1dat~6wz.vlązanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002). Wartość rÓ'M1a 1 śv.iadczyo tym, ie gmina w całości pokf)Wa VlJdatki 
darni na gosp◊darkę odpadam! ,...piy.vami z l)llułu op!a\ za gospocfarQ',1,,anJe odpadami komuna!rl)ml. Warlość poniźe] 1 oznacza, ie gmina po-

nos! W.ększe WJdatld, niż dochody z lego tytułu. --~_,, ____ ··--- --- - - -- --- ------ - ---
GK6 

Nak/adt na publ:uny transport • Wskaźnik oznacza W.e!kosć v.ydatków na pubf.czny transport zbiorO½j' (rozdział 60004 klasyfikacji budłetomj) w v.ydatkaclt ogó!em. Wy-
zblorO'oy rażony jest w%. 

-- --- - ----------
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

------·- -- -----

Ws!catoil< oznacza udiial powler.zchnl ob;ętej mlejsco-1,ymi planami zagospodarowania pr.zestrzennego w ogólnej poY.ierzchn! gminy. De-
GP1 Po-... imchnla ob1ęta MPZP • cyduje o jakości zagospodarO'Nania przestrzennego na terenie gm!ny. fm vi.ększa po-.-.ler.zchnra gmtny objęta MPZP tym ,...iększa kontro!a 

gminywza!cresle planO\\-an'a przestrzennego. V.'yraźony jest w%. 
-·-" ---·-----

Ws!cairlik oznacza udział W/datków na MPZP (zgodnle z rozd.cialem 71004 klasyfr,,;atji bvdżelo,veI}wWJdatkach wdzia!e 710. V..'yższy 
GP2 V.'ydatki na MPZP • mkatoik oznacza Wększe nakłady na opraco-.\-anie lub zmianę MPZP, eo ZW.ększa jakość planowa n la przestn:ennegow gmlnle. V.'yra-

źony jest w½. 
- - ------·---·---·-·---·---·- - - - --- - - --- ----- -,-, ------- --------------- -------

GP3 Decyzje WZ ogó!em 
Wskairl:k oznacza lc-c.zbę W/danych decyzji o\1.-arunkach zabudO-,\j' w przeEczen:u na 1000 mieszkańców. Więcej W/danych decyzji WZ w 
gmin:a oznacza U!ra1ę kon!roli gminy nad p!ancMean!am przestrzennym, eo skutkuje pogorszen:em jakości przestrzeni pubfczne) I chaosem 
przestrzennym. 

' ----

GP4 
Decyzje wz dla ubudO'N/ jed- Wskaźnik oznacza udział LCZby W,'danych decylj1 o WZ dla zabvdO-ll/ jednorodzinnejwprze!Tczen;u na 1000 mieszkańców. 'Nji.szy 
norodzłł\nej wskaźnik oznacza W.ększa rozprzestr.?en!anle slę zabvdo·..,y mleszkanio-..,,ej w chaotyczny spos6b. Wyrażony jest w½. 

-- ------ -- - - - ---,---- ---- ----- ---- ''"'"-" 

GP5 Obszary pra..,n'e chronione Wskaźnik oznacza udział obszarówpra·,\lrl!e chronionych w ogólnej po•.if.erzchnl gm;ny. Wyższy wskain'k oznacza v.iększe ogranlczen:e 
sposobu zagospodarO',v.mia po-,1,ier:zchni gminy. Wyrażony jest w½. 

- --- - - - - ----- -- --- ---- -------- - .,., .. ,.,,,,,_ ----··----- ----~-.-L__·-.-.·-"'"'' . 
'Obiaśnlenla: krerunek wply,w .+· oznacza, ze wzrost y,,artośclwskazn,ka pro-.,-adz1 d-0 popra .... .,, ~y1uac,1 gminy; kierunek v,plyMJ .- oznacza, że spadek 1varlości ws!cazn:ka prn·uadz1 do pop.av.y 
sy1uatji gminy. 
Żród!o: oprao:r.van'e Wasne. 
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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 Oego 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 21. Dobór grup porównawczych 

Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polsk.i na potrzeby monitoringu planowania prze- liczba 
strzennego (Przemysław Sleszyf1ski, Tomasz Komornicki) gmin 

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

B 
Strefy ze\lJl1ęlrzne Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 

266 (stolic województw) 
------ ---- - ---- ----------

C Rdzenie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 55 
- ------- - --------

D Strefy zewnętrzne obszarów funktjonalnych 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 222 wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy) 

-- - --- - -- ----- - - - - -- -- -- -- -- ---------· -·---- -----
H Gminy z intensy,..omie rozvliniętą funkcją rolniczą 496 

- - ---- ------- --------- ------ --- ----- ---------

I Gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą 665 
··----·--- -

J Gminy ekstenSY\'mie zagospodarov.iane (funkcje leśne, ochrony przyrody) 262 
,-- ------ - - - .-.. -.-·----·-·-·------
Zródlo: Klasyfikaqa funkqonalna gmin Polski. 

--··-··-- ------- - -- --

Z tego względu Gmina Jelcz-Laskowice została zaklasyfikowana jako gmina miej
sko-wiejska położona w strefach zewnętrznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych 
ośrodków wojewódzkich. Całkowity skład grupy porównawczej Gminy Jelcz-Lasko
wice przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 22. Skład grupy porównawczej Gminy Jelcz-Laskowice 

Gminy miejsko-wiejskie polożte w strefach zewnętr.znych Miejskich Obszarów Funkcjonał-
nych ośro ków wojewódzkich (stolic województw) 

Aleksandrów Łódzki Koronowo Rzgów 
-- ------ -------- ---- ----- -----

Barczewo Kostrzyn Serock 
-- -- ------- . --- "' . """ -·-- --- -- -------- - - -

Błażowa Kowalewo Pomorskie Siechnice 
·-·--·-----

Błonie Kórnik Siewierz 
--- ------ --- ------ - - -- -----·-··-"-" - -- --- -- --- ---1-------

Boguchwała Krzeszowice Skala 
---- - -------

Brwinów Lewin Brzeski Skawina 
----------- ------- ---------- ---

Buk Łabiszyn Sobótka 
--------- ---- _____ ,, __ 

- -- , ___ 

Chęciny Łazy Solec Kujawski 
----- --------- ----------- -- - ------- -----·· 
Choroszcz Łomianki Sośnicowice 

-- - ---- ------- - ------ ------- -- -----
Czarna Białostocka Morawica Stęszew 

------

Czem'ieńsk Mosina Stryków 

Daleszyce Murowana Goślina Sulechów 
---------------- ---·-------- - -- -- - ------ ----

Dobczyce Myślenice Supraśl ____ ,,_ 
- -- ---------- [_ ___ 

Głogów Małopolski Nekla SWarzędz 
-----··· - - ------------------

Goleniów Niemodlin Szubin 

Góra Kalwaria Nfepolomice Świątniki Górne 

Grodzisk Mazowiecki Nowe Warpno Tarczyn 
- - ·----- " -· - ------ ,, ______ 

Gryfino Oborniki Śląskie Trzebnica 
----- -- -- - - ---· 

__ ,. __ 
- ---- -----

Halinów Ożarów MazoW'iecki Tuszyn 
-- --- - --- ---

Jelcz-Laskowice Piaseczno Tyczyn 
- ----

Karczew Piaski Wasilków 

Kartuzy Pobiedziska Wieliczka 
- ------ --------- -- __________ ,,, ___ ,, _____ --- - -------------

Kąty Wroclawskie Police Wołomin 
- ---------- -----·-·-···--

Koluszki Prószków Zabłudów 
-- ------------ ---- ---- - ---- - ------- .... --- " 

Konstancin-Jeziorna Radzymin 2ukowo 
--

Zródlo: opracowanre własne. 
----------· --------------------- ---- --- - ------ ---- - -------------· 

W celu standaryzacji wskaźników posłużono się metodą wyrażoną wzorem: 

I Xij-Xgp 
x ii = sgp , gdy zmienna jest stymulantą lub 

Xgp-X·· 
x'ii = lJ, gdy zmienna jest destymulantą, 

Sgp 

gdzie: 
x'1i - standaryzowana wartość wskaźnika w badanej gminie, 

x1i- wartość empiryczna wskaźnika w badanej gminie, 

-"•r - średnia wartość grupy porównawczej, 

s9 v - odchylenie standardowe grupy porównawczej. 
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Załącznik 1 Metodologia badania 

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 badacz agregacji 
bezwzorcowej. Stanowi ona średnią arytmetyczną zestandaryzowanych eh. War
tości wskaźników syntetycznych posłużyły również do wyznaczenia dyna 
dzących procesów dla analizowanej gminy. 
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Zalaczoik 2 akly prawa rniejscoweqo 

ZAŁĄCZNIK 2 - AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Tabela 23. Akty prawa miejscowego uchwalone przez Gminę Jelcz-Laskowice w 2018 
roku 

Data Akt prawa miejscowego uchwalenia 

Uchwala nr XLlll.321.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spo-

26.01.2018 lecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących 
realizacji projektu pod nazwą: "Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie 
Jelcz-Laskowice w 2019 r." 

' -- ------ ----- ------

Uchwala nr XLlll.327.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 

26.01.2018 dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków realizacji 
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól 
podstawowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

- -------

Uchwala nr XLlll.323.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

26.01.2018 celowych ze środków budżetu gminy Jelcz-Laskowice pochodzących ze 
źródeł zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięć służących 
ochronie powietrza. 

------ --
Uchwala nr 2112018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia? lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 
części uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XLll.311.2017 z 

07.02.2018 dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wy-
chowania przedszkolnego oraz szkól na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, 
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Uchwala nr XLIV.342.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 

23.02.2018 dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ce-
lowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice. 

------ ---- -- ---- - - -·--------- --· - -- ---- ------- --- ---------·-··-··"· 

Uchwala nr XLV.345.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 

23.03.2018 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jelcz-Laskowice na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu. 

------- ------ ---.. ---

Uchwala nr XLV.346.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 

23.03.2018 dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jelcz-Laskowice na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

----- ------

Uchwala nr XLV.350.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLlll.321.2018 

23.03.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w spra-
wie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: 
"Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2019 r." 

--------- _.,_ ----------- - ----

Uchwala nr XLV.351.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 

23.03.2018 dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 
XLlll.323.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Jelcz-Laskowice 

- . "- --·---- - -- --------
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23.03.2018 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie przedsię
wzięć służących ochronie powietrza. 

Uchwala nr XLV.352.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLlll.327.2018 
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól podstawowych Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice. ,_ _____________________ --- - ---------------- _,._ --- ------ --------- ------- ---· --

25.04.2018 

25.04.2018 

25.05.2018 

29.06.2018 

29.06.2018 

29.06.2018 

29.06.2018 

29.06.2018 

Uchwala nr XLVl.356.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego naucza
nia, wychowania i opieki oraz wysokości opiaty za korzystanie z wycho 
wania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w pu
blicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz
Laskowice. 

Uchwala nr XLVl.357.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice, a także do
kumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów 
przyznawanych za poszczególne kryteria. 

Uchwala nr XLVll.362.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zago
spodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasko 
wice, gm. Jelcz-Laskowice - ,,MPZP Witosa-Treski".' 

Uchwala nr XLVlll.37 4.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Za
gospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Jelczu-La
skowicach gm. Jelcz-Laskowice - "MPZP Inżynierska- Aleja Młodych". 

Uchwala nr XLVlll.375.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsccwego Planu Za
gospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie La
skowice, gm. Jelcz-Laskowice - .MPZP Belgijska - Północ". 

-·-------- _____ _______j 

Uchwala nr XLVlll.377.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Lasko
wice oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Lasko
wice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Uchwala nr XLVlll.378.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 
XLlll.323.2018 z dnia 26 stycznia 2018 .r w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Jelcz-Laskowice 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie przedsię
wzięć służących ochronie powietrza. 

----
Uchwala nr XLVlll.376.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejsccwego Planu Za
gospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Min 
kowice Oławskie i Wójcice, gm. Jelcz-Laskowice - "MPZP Minkowice 
Oławskie - Wójcice". 

I..------ -- ----

27.07.2018 

Uchwala nr XLIX.384.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zago
spodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Miło
szyce, gm. Jelcz-Laskowice - "MPZP Miłoszyce - Asnyka". 

f------ - - . - -----------

27.09.2018 

Uchwala nr Ll.401.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego w 2019 
roku w ramach pomocy de minimis w rolnictwie gospodarstw rolnych na 
terenie Gminy Jelcz-Laskowice, w których powstały szkody spowodo
wane suszą w 2018 roku. 
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Zalacznik 2 akly praw miejscowęgo 

Uchwala nr Ll.404.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLVlll.377.2018 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w spra-

27.09.2018 wie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz zasad usytuowania na 
terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

27.09.2018 

26.10.2018 

13.11.2018 

27.12.2018 

27.12.2018 

Uchwala nr Ll.409.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr Xlll.81.2011 Rady 
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie Sta
tutu Gminy Jelcz-Laskowice. 

Uchwala nr Lll.411.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 
26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Za
gospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie La
skowice, gm. Jelcz-Laskowice - .MPZP Oławska - Bożka". 

Uchwala nr Llll.420.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z 
dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.126.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 listopada 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia opiaty targowej, określenia zasad jej ustalania, 
poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wyna
grodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice. 

Uchwala nr 111.30.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Jelcz-Lasko
wice. 

Uchwala nr 111.32.2018 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 
27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 
XLll.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalania trybu udzie
lania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz szkól na terenie Gminy Jelcz-Lasko-
wice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

*rozstrzygnięcie n·adzofCze ni- NK--N.4131.39.10.2018.MF Wojewody Dolnoślą-s~k~ie_g_o_z~d·n~i~a~8-c-ze~rwca-
2018 r. stv..ierdzające nieważność§ 11 ust. 3 we fragmencie:,. 1 MN/RMD i§ 11 ust. 5 we fragmencie: 
,, 1 MNIRM" w zakresie, w jakim dla tego terenu obo'Niązuje przeznaczenie w postaci zabudo>wy zagrodo
wej uchwały Nr XLVll.362.2018 Rady Miejskiej wJelczu-Lasko'Nicach z dnia 25 maja 2018 r. w spravłie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP-Witosa-Treskr 
Źródło: opracowanie własne. 
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