
Wójt Gminy Gromadka

Gromadka, maj 2020 r

Raport o stanie Gminy Gromadka za 2019 r 
sporządzony w oparciu o art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. 
Dz. U. z 2020 r . poz.713



• Obowiązek sporządzenia i przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie gminy 
wynika  z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  / t.j. 
Dz. U. z 2020 r poz.  713 / 

• Art.  28aa.  [Raport o stanie gminy]

• 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 
gminy.

• 2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i 
budżetu obywatelskiego

• 3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na 
której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 
kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się 
debatę



Charakterystyka gminy 
• Powierzchnia  267,68 km². Liczba ludności ogółem  5238 osób. Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego 

za 2019 r.  ( minus 2 urodzenia)  Ogółem r/r ubyło 139 Mieszkańców gminy 

Sołectwo Liczba ludności wg 

stanu na 

31 grudnia 2019 r. 

Liczba ludności wg stanu 

na 

31 grudnia 2018  r.

Borówki 210 212

Gromadka 1938 1988

Krzyżowa 556 572

Modła 473 492

Motyle 62 63

Nowa 

Kuźnia

358 377

Osła 533 551

Pasternik 136 140

Patoka 126 129

Różyniec 386 386

Wierzbowa 460 467



Bezrobocie 

• Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych  79 osób ( stan grudzień 2019 r.) 

Stopa bezrobocia (liczona dla całego powiatu bolesławieckiego ) 4,1 % 

porównywalnie województwo dolnośląskie 4,8 %, cały kraj 5,4 % 

Aktywne formy wspierania 

bezrobotnych przez Gminę:

- umowa o organizacje prac 

społecznie użytecznych  2 osoby )

- umowa o organizację prac 

interwencyjnych  2 osoby zatrudnione)

- umowa o zatrudnienie bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia  2 osoby

10,29%

5,88%

10,52%

18,10%

15%

39,91% Gmina Osiecznica
133
Gmina Gromadka
79
Gmina Warta
Bolesławiecka 136
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Gmina Bolesławiec
198
Bolesławiec 516



Dane i wskaźniki finansowe

Budżet Gminy Gromadka na 2019 r ( wykonanie planu finansowego )

dochody      44 901 040,75  ( 44 525 827,62 )

wydatki    31 815 579,50   ( 42 858 052,38 )

wynik budżetu - nadwyżka  w kwocie 12 397 400,65  ( 1.667.775 )

wydatki majątkowe   7 482 636,43   (21.525.035,77) 

zadłużenie ogółem 1 652 482,29 (3 031.084,65 )

wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca (gg)    2 423,86               (1 975,51)



Kształtowanie ładu przestrzennego ,  
gospodarowanie gminnym zasobem 

nieruchomości 

Podstawowe czynności wykonywane w ramach gospodarowania gminnym zasobem 
nieruchomości :

- sprzedaż 

- oddawanie w użytkowanie wieczyste

- nabycie nieruchomości 

W 2019 r . zostały zbyte nieruchomości mienia gminnego o łącznym areale 59,73 ha za 
kwotę ogółem    10 229 585,00 zł netto( 10 829  565 ,00 )

W 2019 r dokonane 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  części obrębów geodezyjnych

Nakłady ogółem w 2019 r na realizację zmian studium i mpzp 73 996,66   zł  
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Dochody gminy z obrotu gruntami 

W roku 2019 Gmina uzyskała dochody z obrotu gruntami:

- dochód uzyskany ze sprzedaży działek wyniósł 10 229 585,00 zł.

- dochód uzyskany z użytkowania wieczystego wyniósł 58 429,09 zł.

- dochód uzyskany z z dzierżawy gruntów gminnych wyniósł 46 617,46 zł.

Rysunek 2 Dochody gminy z tytułu obrotu gruntami w 2019 r .



Inwestycje infrastrukturalne

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz budową oświetlenia w części działki 

256/149 obręb Osła 
2 012 622,47 nakłady ogółem 

Przebudowa drogi powiatowej w Osłej

udział Gminy Gromadka 667 009,67 



Przebudowę drogi w ulicy Słonecznej w Gromadce . Wykonawcą zadani była firma TECH 

BUD z Kruszyna za kwotę 719 550,00 zł. Zadanie było finansowane z budżetu gminy 

Gromadka . 

Przebudowa drogi w ulicy Okrężnej  

Nakłady ogółem 623 493,43 środki własne Gminy Gromadka 

Przebudowa dróg w gminie Gromadka ( dokończenie zadania) w zakresie  : 

 

Przebudowa nawierzchni drogi w ul. Sosnowej w Gromadce.  

Przebudowa dróg gminnych dla ulic Gromadki: Morelowa, Czereśniowa,   Jaśminowa, Orzechowa, 

Wiśniowa, Łąkowa, Sportowa, Akacjowa, 

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Kuźni etap I,  

Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowej, 
737.547,53 środki własne Gminy Gromadka  



Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka wsie: 
Gromadka i Wierzbowa. 

Budowa placu zabaw o charakterze sprawnościowym 
i siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowości Gromadka (osiedle)    zrealizowane za 

kwotę 258 000,00 zł.

Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu na terenie miejscowości Wierzbowa zrealizowane 
za kwotę  68 836,31 zł.

Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

w Gminie Gromadka, wsie: Różyniec, Pasternik, 

Wierzbowa, Krzyżowa

a)  budowa  placu zabaw w Różyńcu - 123.000,00 zł,

b)  budowa placu zabawa w Pasterniku -134.685,00 zł,

c)  budowa placu zabaw w Wierzbowej - 161.077,96 zł 

d)  budowa placu zabaw w Krzyżowej - 108.070,15 zł, 



Przebudowę drogi w ulicy Słonecznej w Gromadce . Wykonawcą zadani była firma TECH 

BUD z Kruszyna za kwotę 719 550,00 zł. Zadanie było finansowane z budżetu gminy 

Gromadka . 

Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gromadce nakłady 
ogółem 466 245,35 zł  

nakłady ogółem 512.923,00  zł  

Adaptacja budynku SP w Modle na potrzeby funkcjonowania klubu dziecięcego w 

ramach projektu „Dolnośląskie żłobki II.”   



Plan gospodarki niskoemisyjnej 

• Uchwała Nr LVI/405/18 Rady Gminy Gromadka z dnia 14 listopada 2018   r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/15 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 listopada 
2015 r w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gromadka.

• W oparciu o zapisy przedmiotowej Uchwały Gmina Gromadka przystąpiła do 
realizacji projektu partnerskiego Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza 
Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)

• Projekt uzyskał dofinansowanie , umowa o dofinansowanie   projektu została 
formalnie podpisana z partnerem  wiodącym projektu - Stowarzyszeniem 
Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w lutym 2020 r . Lider projektu  ogłosił 
konkurs grantowy dla końcowych beneficjentów ( Mieszkańców) w kwietniu 
2020 r. 



Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• Obowiązujący system gospodarowania odpadami uwzględnia podział w zakresie 

segregacji na pięć frakcji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów

• Wpływy ogółem z deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy w 2019 r. 

wynosiły należność główna  686 292,42 zł, koszty upomnienia 8315,44 zł, odsetki 

2 751,31 zł  razem  697 359,17 zł.. Różnica pomiędzy wpływami a wydatkami w 

kwocie  293 834,38 zł pokryta została z budżetu gminy Gromadka . Kwota 

dopłaty w 2018 r wynosiła 75 888,04. Z  roku na rok pogłębia się 

niezrównoważenie finansowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 



Ochrona środowiska

• Uchwała Nr  X/72/15  Rady  Gminy Gromadka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  wodnej oraz sposobu jej 
rozliczenia ( wraz z  późniejszymi zmianami ) 

• W 2019 r udzielono 10 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków na wartość ogółem     141 948,93     

(62 771,8 zł) 

• Uchwałę Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gromadka na lata 2016-2032.  

• Nakłady roku 2019 r na usuwanie azbestu wynosiły  24 426,36 (9504 zł)

• Przygotowano do realizacji projekt dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej Sieć kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła – Gromadka wraz z modernizacją 

oczyszczalni ścieków w   Gromadce – etap II . Projekt zakłada budowę ok 14,7 km sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami , 4 przepompownie ścieków , modernizację suw Krzyżowa w tym zasilanie 

instalacją fotowoltaiczną) Planowane nakłady to 10 881 931.58 ogółem, z tego 7 355 497,79 stanowi 

dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 

4.2.1 gospodarka wodno- ściekowa 



Polityka społeczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

• Uchwała Nr XV/118/15 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 grudnia 2015 r w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie 

Gminy Gromadka na lata 2016- 2020

• Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w 

2019 – 180 rodzin w tym 345 osoby

• GOPS zapewnia pomoc rodzinom dysfunkcyjnym - 12 rodzin z teren Gminy 
Gromadka jest objętych pracą socjalną asystenta rodziny.

• W ramach wspierania Rodziny, w 2019 roku wydano 75 Kart Dużej Rodziny

• Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Gromadka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gromadka na rok 2019.

• Nakłady ogółem na realizację Programu w 2019 r. wynosiły 391 375,90 zł 



Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

• Uchwałą Nr XLII/ 319/17 Rady Gminy Gromadka w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018-2020. 

• W 2019 r program przewidywał realizację zadania bądź wspieranie realizacji 
zadania  w jednym obszarze  w trybie zlecania zadań organizacjom pozarządowym: 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Gromadka w 
2019 r . Na realizację Programu przeznaczona była kwota 85 000,00 zł . Dotacja 
udzielona została Gminnemu Klubowi Sportowemu w Gromadce . 

• Złożone oferta realizacji działania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Beneficjenci: Fundacja Mam 

Pomysł kwota 2000,00, Stowarzyszenie Nasza Krzyżowa 4 000.00 , Road           

Racing .pl 5 000.00 



Oświata

• Wydatki ogółem w 2019 r                           7 087 083,12 

• z tego subwencja oświatowa                      4 195 642,00 

• z tego budżet gminy Gromadka                  2 891 441,12 



Szkoła Podstawowa w Gromadce 

Ilość uczniów uczęszczających do szkoły  w roku szkolnym 2018/2019 

- szkoła podstawowa 352

- gimnazjum  30 

- oddział przedszkolny 20

Szkoła Podstawowa w Osłej

Ilość uczniów uczęszczających do szkoły  w roku szkolnym 2018/2019 

- szkoła podstawowa  16

- oddział przedszkolny 15

Szkoła Podstawowa w Modle 

Ilość uczniów uczęszczających do szkoły  w roku szkolnym 2018/2019 

- szkoła podstawowa 10

- oddział przedszkolny 32 

Gminne Przedszkole w Gromadce 

Ilość wychowanków uczęszczających do przedszkola w roku 2018/2019:          85 dzieci

W 2019 r Gminne Przedszkole w Gromadce realizowało projekt Równe szanse 

wychowanków oraz rozbudowa przedszkola w gminie Gromadka dofinansowany z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

działanie 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. Wartość projektu wynosi ogółem 441 823,40 , z czego wartość  wkładu 

unijnego 363 648,20 zł 



Klub Dziecięcy w Modle w  ramach projektu „Dolnośląskie Żłobki II”

• Dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego 
WD 2014 -2020 działanie  8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

• W 2019 r Gmina Gromadka realizowała proces przygotowawczy  do realizacji 
projektu Klub dziecięcy w ramach projektu „Dolnośląskie Żłobki II” . Bazą 
lokalową do realizacji projektu będzie część pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 
Modle .  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 8.4.1 Godzenie 
życia zawodowego i prywatnego. Budżet projektu po stronie gminy Gromadka 
wynosi 902 172,39. W ramach projektu utworzone zostanie  15 miejsc dla 
wychowanków klubu dziecięcego w przedziale wiekowym od 1  roku do 3 lat. 

• Rozpoczęcie funkcjonowania Klubu jest zaplanowane na 1 września  2020 r. 



Organ stanowiący i wykonawczy gminy i realizacja Uchwał Rady Gminy 
Gromadka i Zarządzeń Wójta – statystyka 

• Rada Gminy Gromadka podjęła w 2019 r. 106 uchwał, z czego 31 uchwał stanowiło 
akty prawa miejscowego, podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego

• W stosunku do podjętych uchwał Rady Wojewoda Dolnośląski , jako organ nadzoru 
prawnego w trybie art. 86 ustawy o samorządzie gminnym , podjął dwa 
rozstrzygnięcia nadzorcze  oraz złożył  dwie skargi  do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu

• W stosunku do podjętych uchwał otrzymaliśmy ponadto   czery sygnalizacje  
Wojewody Dolnośląskiego dotyczące stwierdzonych błędów w uchwałach Rady 
Gminy , nie skutkujących jednak uchyleniem całości lub części uchwały  

• Wójt Gminy Gromadka, jako organ wykonawczy gminy , w 2019 r wydał łącznie 127 
zarządzeń , z czego 13 dotyczyło zmian w budżecie gminy. -Zarządzenie Wójta 
Gminy Nr 20 z dn. 20 marca .2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018 
podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 



Gmina Gromadka na tle innych gmin wiejskich 
• Ranking - rok bazowy 2019 - opracowanie przygotowane przez dziennik Rzeczpospolita  pod kierunkiem prof. Jerzego Buzka  

Ranking opiera się na wielokryterialnej ocenie kondycji finansowej i instytucjonalnej samorządu terytorialnego 

• Pozycja danej gminy w rankingu jest przedstawiona wartościowo oraz liczbowo ( łączną ilość zdobytych punktów w 

ocenianych kategoriach)

• Liczba gmin wiejskich w Polsce wynosi 1548 

• Gminy wiejskie Powiatu Bolesławieckiego uplasowały się na następujących pozycjach :

• Gmina wiejska Bolesławiec 136 pozycja ( łączna ilość punktów 14,15 pkt)

• Gmina Gromadka 82 pozycja ( łączna ilość punktów 17,78 pkt)

• Gmina Osiecznica 155 pozycja ( łączna ilość punktów 13,58 )

• Gmina Warta Bolesławiecka 305 pozycja ( łączna ilość punktów 11,51 pkt)



Wskaźnik dochodu podatkowego na 
Mieszkańca w gminach Powiatu 

Bolesławieckiego w 2019 r. 
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Gmina Gromadka a  Gmina Warta Bolesławiecka w 2019 r.
Ze względu na najbliższe  sąsiedztwo do sporządzenia porównania wybrano gminę wiejską Warta Bolesławiecka . Dane opisujące 
gminy czerpano przede wszystkim z dostępnych danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wykonania 
finansowego budżetów obydwu gmin za 2019 r.
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Analiza porównawcza, biorąc pod uwagę 10 kryteriów wskazanych

powyżej , wydaje się przedstawiać jako lepszą bieżącą sytuację budżetu

gminy Gromadka. Należy jednak pamiętać ,iż po stronie dochodu gminy

Gromadka występuje zjawisko jednorazowe związane ze sprzedażą

nieruchomości mienia gminnego, które nie może stanowić wykładni

sytuacji finansowej jst w długiej perspektywie czasowej.

Po stronie wydatków warto zwrócić uwagę, że przewaga gminy

Gromadka lokuje się po stronie znaczącej wielkości wydatków

majątkowych, podczas gdy po stronie gminy Warta Bolesławiecka

dominują wydatki bieżące.

Przewagą gminy Warta Bolesławiecka jest prawie całkowity brak

zadłużenia , podczas gdy zadłużenie gminy Gromadka , pomimo tego,

że jest na bezpiecznym poziomie, jeszcze w 2020 r będzie znaczącym

obciążeniem budżet gminy Gromadka.



Dziękuję 


