Raport o stanie
Gminy Borów
za 2020 rok
Borów, maj 2021 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

opracowane w urzędzie i jednostkach oraz dane statystyczne

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Borów

odpowiednich instytucji.

przedstawia Raport o stanie Gminy Borów za rok 2020. Raport
obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,

Informacje zawarte w Raporcie posłużą mieszkańcom gminy do

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał

poszerzenia wiedzy na temat specyfiki samorządu gminnego oraz

rady

zostanie

mogą stanowić podstawę do zwiększenia aktywności społeczności

zaprezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Gminy Borów,

lokalnej oraz do dialogu z mieszkańcami na temat kierunków

a w debacie nad nim mają prawo wziąć udział również mieszkańcy.

rozwoju Gminy Borów.

gminy.

Raport

ma

charakter

publiczny

i

Celem przygotowania raportu jest pokazanie sytuacji gospodarczej

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu.

i społecznej gminy Borów. W zakresie spraw finansowych,
szczegółowe dane przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania
budżetu

Gminy

Borów

za

rok

2020,

natomiast

Waldemar Grochowski
Wójt Gminy Borów

w Raporcie przedstawiono jedynie najważniejsze informacje
i wskaźniki finansowe.
Raport może stanowić źródło wiedzy o

działalności gminy

w ubiegłym roku i być podstawą oceny stanu gminy, opartej na
faktach, obiektywnych wskaźnikach i danych statystycznych. Dla
opracowania Raportu szczególnie istotna była wiedza pracowników
Urzędu Gminy Borów, jednostek organizacyjnych gminy, dokumenty
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Raport został podzielony na części tematyczne tj.:
I.

Informacje ogólne.

XII.

Konsultacje społeczne i organizacje pozarządowe.

II.

Finanse gminy.

XIII.

Edukacja i opieka nad dziećmi do lat 3.

III.

Realizacja polityk, programów i strategii.

XIV.

Działalność kulturalna.

IV.

Pozyskane środki zewnętrzne.

XV.

Przedsiębiorcy.

V.

Mieszkańcy gminy.

XVI.

Ochrona środowiska.

VI.

Ochrona zdrowia.

XVII.

Planowanie przestrzenne.

VII.

Pomoc społeczna.

XVIII.

Sprawy administracyjne i działalność uchwałodawcza.

VIII.

Infrastruktura.

XIX.

Zamówienia publiczne.

IX.

Działalność inwestycyjna.

XX.

Wybory sołeckie.

X.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

XXI.

Bezpieczeństwo w gminie.

XI.

Transport.
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I.

Informacje ogólne.

a klasy III - 40,2% ogólnej powierzchni gminy. Siedzibą gminy jest
wieś Borów, leżąca w centralnym obszarze gminy, spełniająca

Gmina

Borów

leży

w

południowej

części

województwa

funkcję administracyjno - handlową i usługową w stosunku do

dolnośląskiego, w odległości ok.30 km od Wrocławia, zajmuje

pozostałych miejscowości. Ośrodkami wspomagającymi są wsie

powierzchnię 9 866 ha, graniczy: od zachodu z gminami: Jordanów

Zielenice i Borek Strzeliński. W układzie osadniczym wyróżniają się

i Kobierzyce, od północy z gminą Żórawina, od wschodu i południa

także miejscowości Boreczek i Ludów Śląski. Łącznie Gmina Borów

odpowiednio z gminami: Domaniów, Strzelin, Kondratowice. Przez

obejmuje 25 sołectw (27 miejscowości), zgodnie z poniższym

gminę przebiega linia kolejowa łącząca Wrocław z granicą państwa

wykazem.

z Czechami, stacja kolejowa zlokalizowana jest w Boreczku.
Gmina wchodzi w skład Powiatu Strzelińskiego, który pod

1.Bartoszowa

6.Brzoza
(+Boguszyce)

11. Kępino

16. Mańczyce

2.Boreczek

7. Głowin

12. Kojęcin

17. Michałowice 22. Stogi

3.Borek

8. Jaksin

13. Kręczków

18. Opatowice

23. Suchowice

9. Jelenin

14. Kurczów

19. Piotrków

24. Świnobród

21.Siemianów

względem geograficznym znajduje się w przedsudeckim obszarze
Dolnego Śląska. Główna część terenu położona jest na Przedgórzu
Sudeckim w obrębie Wzgórz Strzelińskich i jest bardzo
urozmaicony z uwagi na występowanie tu szeregu wzniesień
porozcinanych dolinami rzek. Pozostała część, od strony północnej,

Strzeliński

gdzie leży Gmina Borów, znajduje się w pasie Równiny Wrocławskiej.
4. Borów

Gmina Borów ma typowo rolniczy charakter, gdzie 86,7%

Borowski

powierzchni to użytki rolne, lasy zaledwie 5%, pozostałe grunty
8,3%. Urodzajne gleby i sprzyjające warunki klimatyczne wpływają
korzystnie na rozwój rolnictwa. Jakość gleb jest wysoka, wskaźnik

5.Brzezica

10. Kazimierzów

15. Ludów Śląski 20. Rochowice

25. Zielenice
(+Uniszów)

bonitacji wynosi 2,19. Grunty orne w klasie II stanowią 36,2%,
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Gmina Borów należy do następujących stowarzyszeń i
związków:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
2. Lokalna Grupa Działania Gromnik,

Wójt Gminy Borów realizował w 2020r. zadania ustawowe
oraz delegacje wynikające z uchwał Rady Gminy Borów za
pomocą Urzędu Gminy Borów
oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, tj.:
1.Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie,

2.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie,

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

3.Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie,

w Strzelinie,

4.Zespołu Szkół Publicznych w Borowie, składającego się
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja
i Przedszkola Publicznego.

4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,

5. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska,
6. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,
7. Związek Międzygminny Ślęza-Oława,
8.Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna,

5.Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Borku Strzelińskim,
6.Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Zielenicach.
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II. Finanse gminy.
Wskaźniki finansowe za 2020 rok potwierdziły dobrą kondycję

W grupie dochodów bieżących zrealizowano wpływy z następujących
tytułów:
1) Dochody własne:

finansową Gminy Borów.

8.501.235,82 zł.

z tego:

Dochody

W

2020

roku

Gmina

zrealizowała

dochody

w

wysokości

26.268.358,12 zł, z czego 23.616.504,66 zł stanowiło dochody bieżące,
zaś

2.651.853,46

zł

dochody

majątkowe.

Udział

dochodów

- dochody z podatków i opłat:

4.039.143,99 zł.

- udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa:

4.064.574,71 zł.

- dochody z majątku gminy:

116.612,72 zł.

- pozostałe dochody:

280.904,40 zł.

W dochodach z tytułu podatków i opłat największy udział miały wpływy:

majątkowych w dochodach ogółem był najwyższy spośród wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Strzelińskiego.
Plan dochodów został zrealizowany w 104,53 %. Wykonane dochody

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.053,55 zł i były wyższe od
dochodów na jednego mieszkańca w 2019 roku o 639,44 zł.

- z tytułu podatku rolnego:

2.191.745,80 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości:

1.319.396,69 zł.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa:

6.581.987,00 zł.

z tego:
- część oświatowa:

4.241.128,00 zł.

- część wyrównawcza:

2.340.859,00 zł.

3) Dotacje celowe:

8.533.281,84 zł.

w grupie dochodów majątkowych największy udział
miały środki otrzymane z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, które wyniosły:

2.300.000,00 zł.
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Dochody budżetu Gminy Borów
w 2020 r.
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Wydatki

Zrealizowane przez Gminę w 2020 roku wydatki wyniosły
22.672.149,62 zł., z czego 20.934.311,19 zł. stanowiły wydatki
bieżące, zaś
1.737.838,43 zł. wydatki majątkowe. Udział
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem był najwyższy
spośród gmin wiejskich Powiatu Strzelińskiego i jednymi
z najwyższych w Powiecie Strzelińskim.

Struktura wydatków Gminy Borów w 2020 roku
według działów klasyfikacji budżetowej
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego;
3,04 %
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
2,67 %
Edukacyjna opieka
wychowawcza
0,12 %

Plan wydatków zrealizowano w 88,52%. Wykonane wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.361.71 zł. Gmina
w 2020 roku największy strumień środków finansowych
przeznaczyła na oświatę, wychowanie oraz edukacyjną opiekę
wychowawczą (7.868.757,03 zł.) oraz pomoc społeczną i rodzinę
(7.846.734,42 zł.). Szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy
w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej oraz ich
struktury przedstawiają wykresy:

Wytwarzanie i
Rolnictwo i łowiectwo;zaopatrzenie w wodę;
3,36 %
0,24 %
Kultura fizyczna
1,03 %

Gospodarka
mieszkaniowa i
Transport i łączność; działalność usługowa;
0,82 %
5,39 %
Administracja publiczna;
11,94 %
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej
0,15 %
Bezpieczeństwo
publiczne, ochrona
przeciwpożarowa i
obrona narodowa 1,47 %

Pomoc społeczna i
Rodzina;
34,61 %

Ochrona zdrowia;
0,14 %

Oświata i wychowanie;
34,59 %

Obsługa długu
publicznego;
0,43 %

8

Spośród wszystkich jednostek organizacyjnych realizujących budżet
Gminy największe wydatki zostały wykonane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Borowie (7.850.512,79 zł.) oraz Urząd Gminy
Borów (7.687.269,99 zł.) Wysokość wydatków poniesionych przez
poszczególne jednostki budżetowe Gminy Borów przedstawia wykres.

W 2020 roku wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie:
2.682.193,47 zł. i była wyższa od nadwyżki operacyjnej wypracowanej

w 2019 roku o 671.908,32 zł. Wypracowana nadwyżka operacyjna była
najwyższa w długoletniej historii Gminy Borów. Dodatni wynik bieżący
daje

Gminie

Borów

możliwość

realizacji

inwestycji,

zarówno

bezpośrednio - przeznaczając tę kwotę na nowe inwestycje,
jak i pośrednio – spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na
zadania majątkowe.
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Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów wynosiły 4.084.965,40 zł i były niższe od stanu
zobowiązań Gminy na koniec 2019 roku o 512.800,00 zł.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (jednoroczny) Gminy

Borów był najwyższy spośród gmin wiejskich Powiatu Strzelińskiego
i jednym z najniższych w Powiecie Strzelińskim.

Relacja obsługi długu do dochodów ogółem na dzień 31 grudnia
2020 roku wyniosła 2,32 % i była niższa od relacji obsługi długu do
dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku o 0,48 %. Relacja
obsługi długu do dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku

w Gminie Borów była jedną z najniższych spośród wszystkich Gmin
z terenu Powiatu Strzelińskiego. W wyniku aktywnych działań Gminy
podjętych w 2020 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na
realizację zadań w łącznej kwocie 3.126.825,36 zł.
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▪

III. Realizacja polityk, programów i strategii.

z terenu Gminy Borów na lata 2013-2032.

❑ Gmina Borów w 2020 roku nie posiadała strategii rozwoju
w formie jednolitego dokumentu. Z uwagi na zbliżający się
kolejny okres programowania w Unii Europejskiej oraz
konieczność

dostosowania

się

do

aktualnych

potrzeb

i możliwości inwestycyjnych Gmina Borów przystąpiła do
opracowania tego dokumentu w 2021 r.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

▪

Program

współpracy

Gminy

Borów

z

organizacjami

pozarządowymi.

Przyjęte do realizacji przez Gminę Borów programy wieloletnie
określone zostały w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy Borów
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

❑ Identyfikacja i realizacja celów strategicznych oraz wdrażanie
przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. odbywało się w oparciu

Zgodnie z przyjętymi założeniami łączne nakłady finansowe Gminy

o następujące dokumenty:

Borów na programy wieloletnie miały wynieść w okresie ich
realizacji 1.575.116,06 zł., z czego na 2020 rok zaplanowano na ich

▪

Budżet gminy Borów, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

realizację wydatki w wysokości 1.127.081,03 zł.

Borów,
▪

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Borów na lata 2016-2025,

▪

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borów
na lata 2019-2023

▪

Sołeckie Strategie Rozwoju,

▪

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borów,
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W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi w udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyjęto do realizacji:
▪

Przedsięwzięcie pn.: „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie
uczniów i uczennic w Gminie Borów”, współfinansowane
środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Dolnośląskiego 2014 - 2020. Przedsięwzięcie realizowane jest

we wszystkich publicznych placówkach oświatowych na terenie
Gminy Borów, a jego koordynatorem jest Urząd Gminy Borów.
W

Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

Gminy

Borów

zaplanowano na 2020 rok na realizację wymienionego zadania
wieloletniego środki w wysokości 288.676,43 zł. Zaplanowane
na 2020 rok środki zostały wykorzystane w kwocie 209.791,82

zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na
2021 rok.
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▪

Przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach
mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego", finansowane środkami unii europejskiej.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Łączne nakłady na jego realizację
wyniosą w latach 2019 - 2021 - 1.041.208,35 zł., z czego przyjęty limit wydatków bieżących wynosi 106.124,75 zł.,
zaś limit wydatków majątkowych - 935.083,60 zł. Limit wydatków bieżących dla roku 2020 wynosił - 52.166,00 zł.,
zaś limit wydatków majątkowych - 794.821,06 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
W 2020 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących kwotę 31.673,91 zł.
Realizacja wydatków majątkowych została przesunięta na 2021 rok. W 2020 r. uzyskano dofinansowanie
i rozpoczęto realizację tego projektu.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach
RPO WD 2014-2020
Oś Priorytetowa III. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym,
Poddziałanie 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI,
Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne
źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji
kominowej – projekt grantowy.
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W ramach wydatków finansowanych ze środków budżetu Gminy przyjęto do realizacji:

1 .Ze środków na wydatki majątkowe:
- „Modernizacja ciągów

-

komunikacyjnych

z przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych

na cmentarzu komunalnym w

w

Zielenicach”. Zaplanowano 80.000 zł.,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano

wykorzystano 65 023,97 zł. Jednostką

na 2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego

realizującą przedsięwzięcie był GZGK
w Borowie.

„Budowa

Borowie

wewnętrznej

oraz

instalacji

przyłączeniem

do

gazowej

sieci

wraz

gazowej”.

środki w wysokości 26.000,00 zł. Zaplanowane na 2020 rok środki
zostały wykorzystane w kwocie 25.730,37 zł. Przedsięwzięcie jest
realizowane przez Urząd Gminy Borów. Ostatnim rokiem realizacji
przedsięwzięcia będzie 2021 rok.
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-„Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji, przebudowy i

środki zostały wykorzystane w kwocie 13.174,07 zł. Ostatnim rokiem

budowy dróg gminnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 –

realizacji przedsięwzięcia będzie 2021 rok. Jednostką koordynującą

2021. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wyniosą 230.000,00

przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

zł. Przyjęty dla 2020 roku limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił
105.000,00 zł. i został wykorzystany w 42,21 %, to jest w kwocie
44.320,00 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy
Borów.

- Przedsięwzięcie pn: „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Borów
do Niepublicznego Przedszkola w Mikoszowie”. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Borów zaplanowano na 2020 rok na realizację
wymienionego zadania wieloletniego środki w wysokości 4.500,00 zł.

-„Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” zaplanowano

Zaplanowane na 2020 rok środki zostały wykorzystane w kwocie

100.000 zł, wykorzystano 30 102,05 zł. Jednostką realizującą

1.952,61 `zł. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2021 rok.

przedsięwzięcie jest GZGK w Borowie.

Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

2.Ze środków na wydatki bieżące:

-Przedsięwzięcie pn. „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka

- Przedsięwzięcie pn.: „Zakup licencji na korzystanie z serwisu on-line
o nazwie: „LEX Omega Administracja Samorządowa Optimum”.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów zaplanowano na
2020 rok na realizację wymienionego zadania wieloletniego środki
w wysokości 11.623,50 zł. Zaplanowane na 2020 rok środki zostały
wykorzystane w 100 %. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd

Gminy Borów. Ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia będzie 2021
rok.
-Przedsięwzięcie pn: „Dowóz do Szkoły Podstawowej w Mikoszowie
i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu
Gminy Borów”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borów
zaplanowano na 2020 rok na realizację wymienionego zadania
wieloletniego środki w wysokości 15.500,00 zł. Zaplanowane na 2020 rok

nad dziećmi w wieku do lat 3 w budynku Zespołu Szkół Publicznych

w Borowie”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach powierzenia do
realizacji zadania Fundacji Edukacji Szkolnej. Łączne nakłady finansowe
na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2020 – 2022 – 218.400,00 zł.
Przyjęty na 2020 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił
42.000,00 zł. i został wykorzystany w 21,67 %, tj. w kwocie 9.100,00 zł.

Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
-Przedsięwzięcie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach”. Łączne nakłady
finansowe na przedsięwzięcie wyniosą w latach 2020 – 2021 – 51.100,00
zł. Przyjęty na 2020 rok limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił

21.100,00 zł i został wykorzystany w 84,60 %, tj. w kwocie 17.850,00 zł.
Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.
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-Przedsięwzięcie pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na

c) Koncert – Śpiewająca Eurydyka – Liga Kobiet Polskich, patronat

terenie Gminy Borów”. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie

honorowy posła Przemysława Czarneckiego,

wyniosą w latach 2020 – 2022 – 795.000,00 zł. Przyjęty na 2020 rok limit
wydatków

na

przedsięwzięcie

wynosił

285.000,00

zł.

i

został

wykorzystany w 90,32 %, tj. w kwocie 257.407,86 zł. Jednostką

d)Mała Książka – Wielki Człowiek – Instytut Książki (porozumienie
o współpracy),
e)Cała Polska czyta dzieciom – Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta

koordynującą przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Borów.

-Przedsięwzięcie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest”. Na ten cel uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 9 363,20 zł.

dzieciom” (czytelnicza akcja ogólnopolska) Dyskusyjne Kluby Książki –
Instytut Książki, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
(darowizny rzeczowe – książki, dofinansowanie do spotkań autorskich),

Pozostała część kosztów tj. 3 464,92 zł. została sfinansowana z budżetu

f)Rozczytana Aglomeracja – Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów

Gminy Borów.

Aglomeracji Wrocławskiej , darowizny rzeczowe (książki, gry, materiały

plastyczne),

-Ponadto zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
a) projekt Akademia umiejętności. Aktywacja zawodowa i społeczna
mieszkańców obszaru rewitalizowanego – Warsztaty umiejętności

g)Narodowe czytanie – ogólnopolska akcja pod patronatem Pary
Prezydenckiej,

miękkich aktywizujące społecznie wybrane grupy. Projekt E-Senior kurs

h)Dzień Bezpiecznego Internetu – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz

komputerowy dla mieszkańców w wieku 65+ w ramach Programu

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – akcja ogólnopolska,

rozwoju

kompetencji

cyfrowych

mieszkańców

województwa

dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem
działań

szkoleniowych

i

animacyjnych

w

środowisku

lokalnym.

Zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie (razem

i)„Biblioteka on-line, program szkoleniowy dla bibliotekarzy". Projekt ten
był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
a dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu: " Kultura w sieci",

4 grupy w Zielenicach, Borowie i Borku Strzelińskim),

j)Noc bibliotek – Klimat na Czytanie – organizator główny Centrum
b)Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości

Edukacji Obywatelskiej.

wydawniczych do bibliotek publicznych (zakup na łączną kwotę 27 539,19
zł. w tym środki pozyskane z dotacji 9 500 zł.),
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IV. Pozyskane środki zewnętrzne.
W wyniku aktywnych działań Gminy podjętych w 2020 roku Gmina

pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań w łącznej kwocie
3.126.825,36 zł. W ramach pozyskanych środków realizowano
następujące projekty ze środków zewnętrznych:
1.Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Borów.

Zakres projektu obejmował rozbiórkę nawierzchni, wykonanie
nowych warstw podbudowy, nawierzchni bitumicznej, poboczy
tłuczniowych, zjazdów i dojść na posesję, a także przebudowę
przepustów.

Wykonane

zostało

oznakowanie

oczyszczono rów. Łączna wartość inwestycji:

drogowe

oraz

360 390,00 zł.,

Wysokość dofinansowania : 63.000,00 zł. Projekt współfinansowany
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, w formie dotacji
celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości
gruntów rolnych.
2. Nazwa zadania: „ Zakup wyposażenia jadalni w Publicznej Szkole
Podstawowej w Borku Strzelińskim”.
Zakupiono meble kuchenne, stoły, krzesła, termosy, pojemniki do
segregacji, sztućce, talerze, kubki, czajniki. Wartość całej inwestycji :
25 469,14 zł. Wartość dofinansowania: 20 375,31 zł.

Wsparcie pozyskano w ramach programu rządowego „Posiłek
w szkole i w domu”
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3. Projekt: „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic

w Gminie Borów”
Wartość projektu: 926.345,56 zł.
Wkład UE: 787.393,72 zł.
Budżet państwa: 92.634,56 zł.

Budżet Gminy Borów: 46.317,28 zł.
Wydatki zrealizowane w 2020 roku: 209 791,82 zł.
Dochód osiągnięty w 2020 roku: 146 910,35 zł.
W ramach projektu w 2020r. zakupiono laptopy, długopisy 3D, wkłady do

długopisów oraz filament do drukarki. Ponadto kontynuowano zajęcia
rozwijające kompetencje zawodowe i umiejętności na rynku pracy.
W latach poprzednich zakupiono sprzęt

komputerowy multimedialny

i oprogramowanie, meble, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni, pomoce
dydaktyczne, urządzenie do terapii BIOFEEDBACK oraz licencję do

korzystania z obrazkowego testu zawodów a także wyposażenie sali do
zajęć

integracji

sensorycznej.

Ponadto

w

ramach

projektu

przeprowadzono cykl szkoleń dla nauczycieli.
Projekt

finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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4. Nazwa zadania: „Budowa placu zabaw z elementami siłowni

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu

zewnętrznej w miejscowości Brzoza"

Celowego- Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania: 81 990,00 zł.

6. Nazwa zadania: Zbiórka wyrobów zawierających azbest

Wartość dofinansowania: 30.000,00 zł.

Z

Zakres projektu obejmował budowę placu zabaw z elementami

przetransportowano i zutylizowano łącznie 13,376 Mg wyrobów

siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzoza. Zamontowane zostały

zawierających azbest składowanych na posesjach.

urządzenia zabawowe jak również zestaw podwójny siłowni na

Całkowity koszt wykonania usługi: 12 828,12 zł.

pylonie, ponadto zagospodarowany został skwer, powstała nowa

nieruchomości

położonych

w

Gminie

Borów

odebrano,

Dofinansowanie: 9 363,20 zł.

nawierzchnia trawiasta, przybyło zieleni, zwłaszcza krzewów,
zamontowano ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci, powstała

Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego

Funduszu

strefa relaksu. Dodatkowo ogrodzono teren wokół placu zabaw.

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Środki pozyskane zostały z budżetu województwa dolnośląskiego

we Wrocławiu.

w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.
7. Nazwa zadania: Zbiórka odpadów rolniczych
5. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 111633D od drogi
Przeprowadzono zbiórkę odpadów rolniczych tj. folii rolniczych, siatki

powiatowej nr 3048D do miejscowości Siemianów”

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big
Zakres projektu obejmował przebudowę istniejącej drogi, zjazdów

Bag, w wyniku której zebrano 13,9005 Mg odpadów.

oraz rowów odwadniających pas drogowy. Wykonana została nowa
nawierzchnia

asfaltowa

oraz

naprawiono

ścieki

Całkowity koszt wykonania usługi: 6950,21 zł.
Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego

przydrożne.
Wartość inwestycji:

istniejące

342.097,88 zł.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość dofinansowania: 256.573,00 zł.
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8. Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach
rządowego programu ZDALNA SZKOŁA.

W ramach programu “Zdalna Szkoła”, gmina Borów zakupiła
18 nowoczesnych laptopów z niezbędnym oprogramowaniem.
Sprzęt

został

przekazany

dyrektorom

publicznych

szkół

prowadzonych przez gminę Borów, skąd dotarł do dzieci
i młodzieży, aby usprawnić system zdalnego nauczania.
Całkowita wartość zadania: 59 910,84 zł.
Zadanie

zostało

sfinansowane

w

całości

ze

środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

9. Zakup sprzętu umożliwiającego zdalną naukę w ramach
programu "Zdalna szkoła +"
W

ramach

zadania

zakupiono

19

nowych

laptopów

z oprogramowaniem. Sprzęt został przekazany do szkół z terenu
Gminy Borów.
Całkowita wartość zadania: 43.912,23 zł.
Zadanie

zostało

sfinansowane

w

całości

ze

środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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10. W ramach współpracy z innymi podmiotami, w tym

2) Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez

jednostkami

przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń

samorządu

terytorialnego

realizowano

następujące projekty:

dworca kolejowego na świetlicę wiejską pełniącą funkcję

1) Żłobek bardzo uśmiechnięty realizowany w porozumieniu

centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Boreczek.

z Fundacją Edukacji Przedszkolnej dla Gminy Borów, Gminy

Wnioskodawca:

Kondratowice i Gminy Niemcza

Środowisko Lokalne”

Całkowita wartość projektu: 2.209.208,65 zł.,

Całkowita wartość zadania: 199 550,78 zł.

w tym Gmina Borów 843.785,59 zł.

Dofinansowanie: 197 555,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.866.488,65 zł, w tym dla żłobka z gminy

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na

Borów 719.767,75 zł.

wymianie instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Gmina Borów w ramach projektu użyczyła Fundacji bezpłatnie
lokal w Zespole Szkół Publicznych w Borowie. Dofinansowanie z
Regionalnego

Szkoła-Rodzina-

Pomieszczenia budynku dworca kolejowego w Boreczku przeszły
gruntowny remont.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego

w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji

Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa „8 Rynek pracy” Działania

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

„Godzenie życia zawodowego i prywatnego”, Poddziałanie „8.4.1

społeczność” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Godzenie

Działania Gromnik, objętego Programem Rozwoju Obszarów

zawodowego

Operacyjnego

„Integracja.

Województwa

życia

Programu

Stowarzyszenie

i

prywatnego”

horyzontalne.

-

konkursy

Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został zakończony w lipcu 2020r.
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V.

Mieszkańcy gminy.

W gminie urodziło się 61 dzieci, w tym 21 dziewczynki i 40 chłopców,

Liczba mieszkańców gminy na koniec 2020 roku wyniosła

a zmarło 81 osób, w tym 43 kobiety i 38 mężczyzn.

5198 osób. W okresie od początku do końca roku zmniejszyła się

Liczba mieszkańców gminy w podziale na miejscowości znajduje się na

o 22 osoby.

kolejnej stronie.

Podział mieszkańców ze względu na wiek:

Bezrobotni Powiat Strzeliński na dzień 31.12.2020 r.

-liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 360 osób,
W

a liczba mężczyzn– 408,

2020

roku

Gmina

Borów

nadal

należała

do

jednostek

o najniższym wskaźniku bezrobocia na tle gmin tworzących Powiat
-liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1533

Strzeliński. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 154 osoby,

osób, a liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła

w tym 77 mężczyzn i 77 kobiet. Ponad połowa to długotrwale bezrobotni,

1837,

w liczbie 85 osób.
Bezrobotni ogółem

-liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 713,

z ogółem: długotrwale
bezrobotni

z ogółem: do 30 roku
życia

w tym do 25 roku życia

z ogółem: powyżej 50 roku
życia

Wyszczególnienie
ogółem

a liczba mężczyzn: 347.

z ogółem: uprawnieni do
zasiłku

kobiety mężczyźni ogółem

kobiety mężczyźni ogółem

kobiety mężczyźni ogółem

kobiety mężczyźni ogółem

kobiety mężczyźni ogółem

kobiety

mężczyźni

Miasto Strzelin

472

225

247

72

35

37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gmina Strzelin

342

186

156

64

41

23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R-m miasto i
gmina Strzelin

814

411

403

136

76

60

472

251

221

167

106

61

80

46

34

243

62

181

Miasto Wiązów

88

49

39

19

12

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gmina Wiązów

169

91

78

35

16

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R-m miasto i
gmina Wiązów

257

140

117

54

28

26

121

77

44

67

38

29

39

19

20

61

20

41

Gmina Borów

154

77

77

32

17

15

85

48

37

35

23

12

16

9

7

37

10

27

Gmina
Kondratowice

194

112

82

28

15

13

117

70

47

47

34

13

23

16

7

52

17

35

Gmina Przeworno

203

103

100

47

21

26

119

74

45

51

31

20

22

15

7

63

17

46

Ogółem

1622

843

779

297

157

140

914

520

394

367

232

135

180

105

75

456

126

330
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Liczba mieszkańców
Nazwa miejscowości
31.12.2020
1. Bartoszowa

127

2. Boguszyce

65

3. Boreczek

15. Kurczów

170

16. Ludów Śląski

418

191

17. Mańczyce

185

4. Borek Strzeliński

968

18. Michałowice

88

5. Borów

822

19. Opatowice

94

6. Brzezica

135

20. Piotrków Borowski

217

7. Brzoza

90

21. Rochowice

73

8. Głownin

66

22. Siemianów

147

9. Jaksin

135

23 Stogi

92

10. Jelenin

149

24. Suchowice

98

25. Świnobród

63

11. Kazimierzów

32

12. Kępino

116

26. Uniszów

30

13. Kojęcin

107

27. Zielenice

391

14. Kręczków

128

ogółem

5198
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- zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

VI. Ochrona zdrowia.
podmioty

W ramach zadań z ochrony zdrowia gmina realizowała programy badań

udzielające świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

profilaktycznych w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi

i pielęgniarki szkolnej w oparciu o

realizującymi bezpłatne badania mammograficzne.

Na terenie gminy funkcjonowały 2 niepubliczne

kontrakt z Narodowym Funduszem

Zdrowia tj.:

W roku 2020 znaczna

- „Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Ceglarska” w Borowie - ilość

objętych

- „Renmed Sp. z o. o.” w Borku Strzelińskim- ilość pacjentów 2360,
obu

problemów

aktywności

w

alkoholowych

i

zakresie

profilaktyki,

uzależnień

została

ograniczona przez stan epidemii covid-19. Opieką Gminnej Komisji RPA

pacjentów 2700,

W

rozwiązywania

część

placówkach

funkcjonowała

Poradnia

były 24

rodziny, w

których przynajmniej

jedna

osoba

nadużywa alkoholu. Z tej liczby 14 rodzin uzyskało świadczenia

Stomatologiczna,

z

GOPS

w Borowie,

a dzieci z tych

uzyskały pomoc

prowadzona przez podmiot leczniczy „Gabinet Stomatologiczny Dorota

psychologiczno-pedagogiczną.

Maskiera-Majchrzak”.

w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego podjęło 3 osoby. W stosunku do

Działalność lecznicza prowadzona jest w budynkach będących własnością
gminy, w oparciu o umowy najmu zawarte do 2026 roku. Zgodnie
z ustawą o opiece zdrowotnej wszystkie dzieci w wieku szkolnym w roku
2020 zostały objęte obowiązkową opieką stomatologiczną.

Stomatologiczny

prowadzącą

Dorota

podmiot

Maskiera-Majchrzak,

leczniczy-

leczenie

stacjonarne

alkohol działania poczyniła Prokuratura

Rejonowa w Strzelinie. Natomiast wniosek o leczenie zamknięte
Gminna Komisja RPA skierowała do Sądu Rejonowego w Strzelinie
w stosunku do jednej osoby. Kontynuowano działalność

gabinetu

terapeutycznego. W okresie 5 miesięcy 2020r. stałe sesje terapeutyczne

Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Borów a Panią Dorotą
Maskiera-Majchrzak,

2 osób nadużywających

Dobrowolne

rodzin

Gabinet

kontynuowane

jest

pobierało 6 osób, natomiast 5 osób
w

miesiącu.

W

okresie

teleterapeutyczne szczególnie

z zakresu:

i jednorazowych porad. Przeprowadzono

- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży,

środków

kontynuowano

dla osób zagrożonych

nałogu
brania

rejestrowano

pandemii

zapewnienie dostępu uczniów szkół z terenu Gminy Borów do świadczeń

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży,

oraz

pobierało sesje stałe lecz raz

wiele

psychotropowych.W

konsultacji

porady

powrotem do
telefonicznych

dwie konsultacje dotyczące
indywidualnych

sesjach

terapeutycznych uczestniczyły osoby skierowane przez Sąd Rejonowy
(2 osoby).

z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,
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W celu poprawnej realizacji zadań profilaktycznych, gmina co
5 lat monitoruje problemy alkoholowe, narkotyczne i przemocowe
wśród uczniów klas starszych szkół podstawowych i dorosłych

mieszkańców

gminy. W roku 2020 przeprowadzono badania w

marcu i jesienią.
Prowadzono programy profilaktyczne dla uczniów klas I-III oraz
VI-VII. Uczestniczyło w nich 243 uczniów a czas trwania realizacji
programów

to

programach

13

godzin. Uczniowie

uczestniczyli

w takich

rekomendowanych jak „CUKIERKI”, „CZARODZIJSKIE

OKNO”, „SPÓJRZ INACZEJ”. Wśród uczniów klas I – IV prowadzono
działania informacyjno – edukacyjne pn. „Bezpieczeństwo to wspólna
sprawa”.

Natomiast

w

klasach

V-VII

realizowano

zadania

profilaktyczne w poprzez udział w kampaniach „Narkotyki To Mnie –

nie Kręci”, „Przemoc Boli”, i „Jak sobie radzić z samotnością
i depresją”
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 10 podmiotów posiadało zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 20120 r. –
12 podmiotów. Z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w
2020 r., Gmina uzyskała wpływy w wysokości 59 000 zł.

Nie

wykorzystano kwoty 27 580 zł, gdyż rekomendowane programy
profilaktyczne z młodzieżą zostały zrealizowane w 20%, co było
spowodowane panującą pandemią.
Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r. na terenie gminy wyniosła

2 928 591,23 zł.

VII. Pomoc społeczna.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania

własne realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie.
Wynikały one z:
•Ustawy pomocy społecznej,
•Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
•Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
•Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
•Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
•Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
•Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
•Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego
programu „Dobry Start”,
•Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Podstawą działania były również akty wykonawcze do ustaw,
w szczególności:
•Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów
pomocy społecznej,
•Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
•Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry Start”
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Realizacja zadań wynikających z powyższych zapisów polegała

przeprowadzał cały szereg działań przygotowujących, od I etapu

w szczególności na :

zaopatrzenia

1. Przyznaniu i wypłaceniu przewidzianych ustawami świadczeń,

logistycznego, związanego z transportem i wyposażaniem klienta

w tym:

w odzież i niezbędne artykuły osobiste. Ponadto 95 środowisk

- 105 decyzji przyznających zasiłki celowe, celowe specjalne oraz

rodzinnych o łącznej liczbie 200 osób korzystało z dodatkowej,

rzeczowe,

pozaustawowej formy pomocy w postaci paczek żywnościowych

- 62 decyzji przyznających zasiłki okresowe,

przekazanych przez Bank Żywności. W wyniku tych działań w 2020

- 69 decyzji przyznających

roku borowski GOPS pozyskał i przekazał 9 ton i 84 kg żywności.

środki na zakup posiłku z programu

„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,

medyczno-higienicznego

do

ostatniego

etapu

Kolejnym działaniem było przyjęcie wniosków na Kartę Dużej

- 17 decyzji przyznających posiłek w szkole z programu „Posiłek
w szkole i w domu na lata 2019-2023 “,

Rodziny w rezultacie czego wydano 45 kart.
W trakcie działalności borowski Ośrodek realizował obowiązek

- 6 decyzji przyznających zasiłek stały,

wspierania rodzin oraz osób przeżywających trudności, w tym m.in.

- 18 decyzji przyznających pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji

wynikających ze zmiany odpłatności,

pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawami. Wszystkie

- 9 decyzji przyznających usługi opiekuńcze,

działania w środowisku opierały się w dużej mierze na szeroko pojętej

- 7 decyzji związanych z zabezpieczeniem w schronisku osób

pracy socjalnej, analizie i ocenie występujących zjawisk, potrzeb oraz

bezdomnych lub osób żyjących w skrajnie nieludzkich warunkach.

zagrożeń społecznych. Skupiając się na tych ostatnich,

Wyżej wymienione świadczenia z pomocy społecznej w 2020 roku

Ośrodek Pomocy

zostały przyznane mieszkańcom gminy Borów, którzy znajdują się

Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie 16 postępowań z obszaru

w trudnej sytuacji bytowej, najczęściej o charakterze ekonomicznym,

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wdrożenia z tego tytułu

zdrowotnym, związanej z monoparentalnym wychowaniem dzieci,

procedury Niebieskiej Karty.

Gminny

Społecznej koordynował prace miejscowego

z powodu uzależnień, często z współistniejącym wykluczeniem
społecznym oraz z powodu innych okoliczności inherentnych z art. 7
ustawy o pomocy społecznej.

W

przypadku

zabezpieczenia

osób

bezdomnych

w schronisku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie
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Należy zauważyć, że 2020 rok w związku z ogłoszonym stanem

w obecnej sytuacji spowodowanej epidemią okazała się nieco

epidemicznym, który znacznie ograniczył, czy wręcz uniemożliwił

trudniejsza, z powodu braku bezpośredniego kontaktu.

bezpośredni kontakt z podopiecznymi tutejszego Ośrodka wymusił

Niezbędna stała się zintensyfikowana współpraca z innymi instytucjami,

budowanie nowego systemu pomocowego. W obliczu skutków epidemii

zwłaszcza

wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy

pomocy Społecznej w Borowie podjął również współpracę z kilkoma

stanęli przed szeregiem nowych wyzwań, będących konsekwencją

mieszkankami naszej gminy, które to charytatywnie zdecydowały się na

niespotykanej dotąd sytuacji.

Troska o drugiego człowieka

udział w projekcie socjalnym pod nazwą ,,Szyjemy maseczki”.

spowodowała zaangażowanie licznych sił i środków, aby umożliwić

Ta w istocie społeczna akcja związana była z wprowadzonym nakazem

uzyskanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się

zasłaniania nosa i ust, który miał na celu ochronę przed ewentualnym

w trudnej sytuacji życiowej. W oparciu o rekomendacje Ministra

zakażeniem

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez kilka miesięcy pracownik

dedykowany był dla najbardziej potrzebującej części społeczności

socjalny jak i asystent rodziny pracowali z rodzinami w głównej mierze

lokalnej, która korzysta z pomocy tut. Ośrodka wobec trudnej sytuacji

poprzez rozmowy telefoniczne. Wyjątek stanowiła konieczność podjęcia

materialno-bytowej. Dlatego idąc naprzeciw potrzebom społecznym

działań interwencyjnych. Działania Gminnego Ośrodka Pomocy

podjęto organizację rzeczonej akcji, która była bardzo dynamiczna

Społecznej, to nie tylko działania o charakterze stricte pomocowo-

i zrealizowana w szybkim czasie . Nadmieniamy, że żadna z osób, do

doraźnym, ale także podejmowanie subtelnych a zarazem, jak

których zwrócił się ops nie odmówiła współpracy. Całkowity koszt

najbardziej

grupach

projektu jaki poniósł GOPS ze środków własnych wyniósł 308,30 zł, przy

defaworyzowanych. I tak wprowadzone na terenie kraju ograniczenia,

czym należy zauważyć, że decyzją Wójta Gminy, z budżetu gminy

które są czymś zupełnie nowym, w wielu przypadkach rodziły

zakupiono flizelinę oraz gumę zaś nici oraz igły zapewniły

niepewność co do najbliższej, czy dalszej przyszłości, co z kolei

wolontariuszki. Uszyto 1750 sztuk maseczek jednorazowego użytku,

powodowało

których dystrybucji podjęli się pracownicy ops.

efektywnych

szereg

prób

napięć

edukacyjnych

a

w

na

rezultacie

trudności

policją oraz placówkami oświatowymi. Gminny Ośrodek

koronawirusem

SARS-Cov-2.

Zrealizowany

projekt

w powstrzymywaniu się od agresywnych zachowań, w wyniku których,
zwiększało

się

ryzyko

dotyczące

bezpieczeństwa

osób,

w szczególności dzieci, w rodzinach z problemem przemocy.

Skuteczna ochrona dzieci jak i dorosłych ofiar przemocy domowej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie od kilku lat

30 paczek z produktami żywnościowymi oraz gotowymi potrawami

współpracuje z Bankiem Żywności, oprócz wspomnianych wcześniej

wigilijnymi przygotowanymi przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich

paczkach

z Jelenina, Zielenic, Jaksina, Siemianowa i Brzozy. Dystrybucją paczek

żywnościowych,

beneficjenci

objęci

programem

uczestniczyli w działaniach towarzyszących tj. w warsztatach

zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

dietetycznych, które w pełnym reżimie sanitarnym odbyły się

Kolejne działanie jakie podjęli pracownicy ops-u to udział

w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

w Programie Rządowym ,,Wspieraj Seniora”, gdzie dla 10 emerytów

Dietetyk za pomocą przedstawiła główne wzorce i normy żywieniowe

i osób samotnych, pracownik socjalny usługowo dokonywał

oraz omówiła zasady zdrowego żywienia. Prowadząca przedstawiła

zakupów (na koszt seniora), realizował recepty oraz opłacał bieżące

wskazówki dla podopiecznych GOPS-U na temat poprawy nawyków

rachunki (na koszt seniora). Z uwagi na potrzebę środowiskową

żywieniowych. Warsztaty wzbogaciły wiedzę uczestniczących w nich

program jest kontynuowany w 2021 roku. Należy wspomnieć, że

osób na temat zasad zdrowego żywienia oraz zachęcały do

jednym z zadań Ośrodka w tym trudnym okresie było dostarczanie

podejmowania zdrowego stylu życia. Przedstawiciele Banku

posiłków oraz produktów żywnościowych dla osób będących

Żywności prowadzili warsztaty ekonomiczne i kulinarne. Tym razem

w izolacji czy poddanych kwarantannie. Koszt zadania wyniósł

miejscem spotkania była świetlica wiejska w Zielenicach, gdzie

1302,55 zł. Ważnymi zadaniami, które realizował Gminny Ośrodek

uczestnikom

wykorzystania

Pomocy Społecznej jest bezsprzecznie pakiet świadczeń rodzinnych

produktów otrzymywanych w Banku Żywności. Celem warsztatów

i wychowawczych oraz świadczeń jednorazowych związanych

ekonomicznych

z rozpoczęciem roku szkolnego. I tak w 2020 roku wydano:

przedstawiono
było

różne

pokazanie

możliwości
praktycznych

umiejętności

zarządzania domowymi finansami oraz wzmacnianie samodzielności

-25 decyzji z funduszu alimentacyjnego,

i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

-245 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych,

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, także w formie darowizn

-76 informacji świadczenia wychowawczego,

pomaga

-390 informacji dobry start,

Ośrodkowi

na

realizację

pozaustawowych

zadań

cyklicznych, takich jak coroczna Kolacja Wigilijna dla Osób

Reasumując w 2020 roku na realizację wyżej wskazanych zadań

Samotnych. W ubiegłym roku z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny

przeznaczono kwotę 7 299 103 zł.

nie mogło odbyć się tradycyjne spotkanie, w związku z tym tutejszy
Ośrodek podjął się zorganizowania projektu socjalnego pod nazwą
„Paczka Bożonarodzeniowa dla najbardziej potrzebujących.”
Dzięki sponsorom udało się zgromadzić 1 700 zł. Przygotowano
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VIII. Infrastruktura.

- o nawierzchni gruntowej (grunt naturalny, żwir) – 23,17 km.

Wartość majątku trwałego Gminy Borów na dzień 31 grudnia

W 2020 roku zrealizowano następujące drogowe zadania

2020 roku wyniosła 63.948.208,13 zł, z tego:

inwestycyjne:

- 581.421,97 zł. - to kwota stanowiąca wartość niematerialnego

1. Przebudowa drogi gminnej 111633D od drogi powiatowej

i prawne,

nr 3048D do miejscowości Siemianów. Wartość zadania:

- 3.292.615,56 zł. - to wartość gruntów stanowiących własność

Gminy,

357.338,07 zł. Zadanie dofinansowane z Fundusz Dróg

Samorządowych.

- 52.567.442,66 zł. -to wartość budynków, lokali i obiektów
inżynierii lądowej i wodnej stanowiącej własność Gminy,
- 4.077.327,63 zł. - to wartość urządzeń technicznych i maszyn
stanowiących własność Gminy,
- 957.609,97 zł. - to wartość środków transportu stanowiących
własność Gminy,
- 1.878.675,78 zł. - to wartość pozostałych środków trwałych,
- 593.114,56 zł. - to wartość środków trwałych w budowie.
Gmina posiada 38,252 km publicznych dróg gminnych w tym:
- o nawierzchni twardej - ulepszonej (bitumiczna, betonowa, kostka)
– 14,082 km,
- o nawierzchni twardej - nieulepszonej (brukowiec, tłuczeń) –

1,0 km,
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2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Borów.
Wartość zadania: 371.435,40 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu
Województwa Dolnośląskiego.

3. Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Borowie.

Wartość zadania: 54.800,62 zł.
Poza realizacją zadań inwestycyjnych systematycznie wykonywane są
remonty bieżące dróg.
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Infrastruktura

wodociągowa

i

kanalizacyjna

była

Na terenie gminy

zlokalizowany

jest

jeden cmentarz

rozbudowywana i modernizowana, przez Gminny Zakład

komunalny w Zielenicach, który- jak wspomniano wcześniej-

Gospodarki Komunalnej w Borowie. Jednostka ta zajmuje się

został zmodernizowany.

również bieżącym utrzymaniem tej infrastruktury.
Długość sieci wodociągowej na początek 2020r. wynosiła 83,29
km, i na koniec 83,29 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej
dane przedstawiają się następująco: 35,8 km na początku roku
oraz 35,8 km na koniec roku. Wszystkie miejscowości w gminie

są zwodociągowane. Natomiast do sieci kanalizacyjnej dostęp
posiada: Borów, Borek Strzeliński, Boreczek, Kojęcin, Jelenin
i Ludów Śląski.
Liczba

odbiorców

wody

dostarczanej

poprzez

sieć

wodociągową wyniosła 5100 na koniec 2020 roku.

Na terenie gminy funkcjonowały 3 stacje uzdatniania wody tj.:
w Jaksinie, Borowie, Zielenicach i jedna oczyszczalnia ścieków
w Borku Strzelińskim- przebudowana i zmodernizowana
w

2018

roku,

należąca

do

najnowocześniejszych

w województwie dolnośląskim.

W 2020 roku sprzedano 160 898,85 m³ wody.
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Infrastruktura rekreacyjna
na terenie gminy to głównie 21 publicznych placów zabaw, które na
bieżąco są konserwowane. W miarę posiadanych środków finansowych
wymieniane są też urządzenia zabawowe.

Do najważniejszych zadań wykonanych w 2020r. należały:
• Wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej
dla zdania pn. „ Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewn. w m.

Brzoza” - 3 460,00 zł.
•Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewn. w m. Brzoza” 81 990,00 zł.
(Projekt

uzyskał

dofinansowanie

z

budżetu

Województwa

Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” –
kwota dofinansowania 30 000,00 zł.)
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•

Zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Kazimierzowie -

•

6 337,94 zł
•

Dostawa

Wymiana 4 okien w budynku świetlicy wiejskiej w Kurczowie –
7 856,70 zł.

i

montaż

urządzenia

(orbitrek/wioślarz)

na

siłowni

zewnętrznej

placu

•

zabaw

Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej
w Świnobrodzie – 24 477,00 zł.

w Piotrkowie Borowskim – 7 500,00 zł
•

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim posadzka w sali głównej, wiatrołapie i korytarzy przy

Gmina posiada 17 świetlic wiejskich. 14 to obiekty wolnostojące,

sanitariatach oraz wymiana drzwi zewnętrznych –42 002,68 zł.

natomiast 3 to części budynków mieszkalnych. W miarę
posiadanych środków finansowych

przeprowadzone zostały

•

remonty:

•

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ludowie Śl. –
wymiana 7 szt. okien – 4 907,70 zł.

Uzupełnienie i wymiana części pokrycia dachu z dachówki
ceramicznej oraz montaż orynnowania na budynku świetlicy

•

Wymiana

drzwi

zewnętrznych

w

budynku

świetlicy

w Suchowicach – 2 988,90 zł.

w Kurczowie - 12 285,24 zł.
•

Modernizacja

pomieszczenia

sanitarnego

i

biurowego

w budynku świetlicy wiejskiej w Borowie – 43 972,50 zł.
•

Modernizacja przyłącza elektroenergetycznego w świetlicy
w Jaksinie – 4 920,00 zł.
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Świetlica w Kurczowie

Siłownia w Piotrkowie Borowskim

Świetlica w Ludowie Śląskim
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Pomieszczenia sanitarne i biurowe w świetlicy wiejskiej w Borowie

Świetlica w Świnobrodzie
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Obiekty sportowe będące w użyczeniu klubów sportowych znajdują się
w Borowie, Borku Strzelińskim i Ludowie Śląskim. Pozostałe boiska
zarządzane są przez dyrektorów szkół w Borku Strzelińskim, Borowie

i Zielenicach.
Na boisku sportowym w Ludowie Śląskim wykonano system automatycznego
nawadniania murawy. Dotacja Gminy udzielona na realizację zadania
wyniosła 10 000,00 zł. (koszt całkowity 27 000,00 zł).
W 2020 r. na boiskach w Borowie, Borku Strzelińskim i Ludowie Śląskim

boisko w Borowie

wykonano szereg zabiegów agrotechnicznych na płytach boiska, m.in.:
piaskowanie, wertykulację oraz aerację.

boisko w Borku Strzelińskim

boisko w Ludowie Śląskim
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IX. Działalność inwestycyjna.

W 2020 roku Gmina Borów przeznaczyła na inwestycje
1.737.838,43 zł. Największy strumień środków
finansowych na inwestycje został przeznaczony na
transport i łączność – 905.327,59 zł.
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku
przedstawia tabela

L.p.

Nazwa zadania

Budowa,
modernizacja
i
1. przebudowa dróg gminnych
Wykonanie
dokumentacji
projektowej dla modernizacji,
2. przebudowy i budowy dróg
gminnych
Modernizacja chodnika przy ul.
3. Starowiejskiej w Borowie
Przebudowa drogi dojazdowej do
4. gruntów rolnych w miejscowości
Borów
Przebudowa
drogi
gminnej
5. 111633D od drogi powiatowej nr
3048D do miejscowości Siemianów
6. Zakup gruntów pod drogi
Montaż wkładu kominowego w
7. budynku dworca w miejscowości
Boreczek
Modernizacja poczekalni dworca w
8. Boreczku
Opracowania
w
zakresie
9. planowania przestrzennego
Budowa ciągów komunikacyjnych
10. na cmentarzu komunalnym w
Zielenicach
Zakup
oprogramowania
do
11. ewidencji księgowej podatków i
opłat lokalnych
Modernizacja sieci informatycznej
12. Urzędu Gminy Borów

Plan na 2020
rok

Stopień

Wykonanie

realizacji (w
%)

97.000,00

77.433,50

79,83

105.000,00

44.320,00

42,21

70.000,00

54.800,62

78,29

387.000,00

371.435,40

95,98

631.700,00

357.338,07

56,57

30.000,00

9.630,00

32,10

11.500,00

11.070,00

96,26

50.000,00

49.897,57

99,80

30.000,00

25.664,20

85,54

80.000,00

65.023,97

81,28

22.000,00

21.882,33

99,47

74.200,00

74.127,18

99,90
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie
Modernizacja budynku remizy OSP w Zielenicach
Zakup sprzętu i oprogramowania do zdalnej pracy i
koordynowania działań w związku z COVID-19
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borku
Strzelińskim
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z
przebudową kotłowni w budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Borowie oraz przyłączeniem do sieci
gazowej
Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej i
internetowej w Zespole Szkół Publicznych w Borowie
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie Gminy Borów
Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację
systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w
gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Borów
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę,
przebudowę i modernizację świetlic wiejskich
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy
Borów
Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej
w miejscowości Brzoza
Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na
terenie Gminy Borów
RAZEM

60.000,00

60.000,00

100,00

14.000,00

13.600,00

97,14

11.000,00

10.287,72

93,52

170.500,00

170.364,69

99,92

26.000,00

25.730,37

98,96

10.000,00

9.461,00

94,61

100.000,00

30.102,05

30,10

794.821,06

0,00

0,00

150.000,00

140.421,82

93,61

18.500,00

15.960,00

86,27

10.000,00

0,00

0,00

95.000,00

85.450,00

89,95

20.000,00

13.837,94

69,19

3.068.221,06

1.737.838,43

56,64
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X. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

Od 16 listopada 2020r. oprócz w/w kursów uruchomiono
dodatkowa linię Zielenice – Borów przez Borek Strzeliński.

Gmina posiada w swoim zasobie 19 mieszkań komunalnych:

Umożliwia ona dojazd mieszkańcom z miejscowości gminy do

3 w Borowie, 4 w Borku Strzelińskim (w tym 2 w obiekcie ośrodka

Borowa i Borka Strzelińskiego oraz powrót. Na linii tej autobusy

zdrowie), 5 w Boreczku, 2 w Boguszycach, 2 w Brzezicy,

kursują jeden raz w tygodniu we wtorki.

2 w Mańczycach, 1 w

Bartoszowej. Wszystkie mieszkania są

zasiedlone. Administrowaniem mieszkań komunalnych zajmuje się

W 2020r. uzyskano dopłatę w formie dofinansowania zadań

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie.

własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych
o

XI. Transport.

charakterze użyteczności publicznej do

w/w trzech linii

komunikacyjnych. Dotacja udzielana jest przez Wojewodę
Dolnośląskiego ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju

W 2020 roku Gmina kontynuowała działania zapobiegające
wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców.
Począwszy od 1 stycznia 2020r. do 15 listopada 2020r. publiczny
transport gminny prowadzony był na dwóch regularnych liniach

przewozów autobusowych charakterze użyteczności publicznej.
Wysokość dopłaty w 2020r. – 29 093,00 zł.
Dotację tą dla wszystkich trzech linii pozyskano również na 2021r.
w kwocie 220 088,00 zł.

komunikacyjnych tj. Zielenice – Boreczek PKP przez Borów oraz
Świnobród – Boreczek PKP przez Borek Strzeliński. W ramach

Ponadto w 2020 roku Gmina Borów udzieliła dotacji celowej

każdej z linii realizowano po cztery kursy dziennie. Dwa poranne

Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania z zakresu

do Boreczka oraz po dwa powrotne po południu z Boreczka. Kursy

przewozu osób w ramach organizowania publicznego transportu

były w miarę możliwości skorelowane z przewozami kolejowymi,

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich

co umożliwiało dojazd zarówno do Strzelina, jaki i Wrocławia.

w kwocie 29 824,80 zł.
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XII. Konsultacje społeczne i organizacje pozarządowe.

zarażeniem.

Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami
pozarządowymi na 2021 r. W ramach otwartych konkursów ofert,
skierowanych
wykonanie

do

organizacji

następujących

pozarządowych,

powierzono

zadań

publicznych:

-organizacja dowozu do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie i opieki

Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Przedszkolnej.,
- wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska
sportowego w Ludowie Śląskim. Wnioskowana kwota dotacji to
10 000,00. zł. Kwota dotacji została w całości wykorzystana
i rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane przez Klub Piłkarski

ESTHETIC z Ludowa Śląskiego,

w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy
Borów w roku szkolnym 2019/2020”. Zadanie to zrealizowało

-organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie

„Stowarzyszenie Św. Celestyna”. Koszt zadania to 9300 zł w 2020 r.,

uzależnieniom i patologiom społecznym „Półkolonia w czasie

- organizacja dowozu do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie i opieki

ferii zimowych” Udzielono wsparcia na kwotę 1 600, 00 zł. Zadanie

w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy

zrealizowane przez Stowarzyszenie Integracja. Szkoła- Rodzina-

Borów w roku szkolnym 2020/2021”. Zadanie to zrealizowało

Środowisko Lokalne.

„Stowarzyszenie Św. Celestyna”. Koszt zadania to 6200 zł w 2020r.,
- organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi

Na terenie gminy działały 4 kluby sportowe w formie stowarzyszeń,

w wieku do lat 3 w budynku Zespołu Szkół Publicznych, przy

które w oparciu o ustawę o sporcie otrzymały następujące dotacje:

ul. Wrocławskiej 24 w Borowie. Kwota wsparcia 218.400,00 zł., w

Klub Piłkarski 86 Borek Strzeliński –kwota dotacji to: 21 000,00 zł. -

tym w 2020r. -42.000,00 zł. Termin realizacji zadania 03.08.2020 r.-

Klub Piłkarski „Esthetic” Ludów Śląski- kwota dotacji to: 16 000,00

30.09.2022 r. Na dostępne 24 miejsca w żłobku opieką objętych

zł.,- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Borów – kwota dotacji to:

zostało 7 dzieci z terenu Gminy Borów. Tak niskie obłożenie

32 000,00 zł.,- Klub Sportów Walki FIGHT CLUB LUBAWKA- sekcja

wynikało z sytuacji pandemicznej oraz realnego zagrożenia

KARATE BORÓW –kwota dotacji to: 1000,00 zł.

40

W

ramach

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami przeprowadzono
i zorganizowano m.in.:
•

Przegląd kolęd i pastorałek 2020,

•

pomoc dla do Szpitala Specjalistycznego im.
J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we
Wrocławiu,
który
leczy
pacjentów
z koronawirusem. Do akcji pomocy temu
szpitalowi włączyli się nasi sołtysi, mieszkańcy
gminy, firmy oraz samorządowcy a także
mieszkańcy sąsiedniej gminy Strzelin,

•

pomoc dla szpitala w Strzelinie, przekazanie
środków ochrony osobistej i płynów do
dezynfekcji,

▪ akcję charytatywną w Zespole Szkół
Publicznych w Borowie na rzecz dzieci
z SMA (rdzeniowy zanik mięśni), w która
włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich z:
Jelenina, Zielenic, Siemianowa, Brzezicy
KGW
"Brzozowianie"
oraz
KGW
Czepielowice (z powiatu brzeskiego)
strażacy OSP z Borka Strzelińskiego,
społeczność ZSP w Borowie, sołtysi, firmy,
osoby prywatne,
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▪ Wspólną akcja z sołtysami i kołami gospodyń wiejskich- odbiór chryzantem prosto od
producentów w ramach akcji finansowanej przez Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach pomocy dla producentów chryzantem, którzy nie
sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi
epidemią COVID-19 (zamknięcie cmentarzy). Kwiaty upiększyły naszą gminę,

•

Gaszynchllengeakcja
charytatywna
dla Mii Kurtuldu chorej na SMA,
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▪

Ustawiono 2 pojemniki w kształcie serca, do których można wrzucać plastikowe nakrętki. Po napełnieniu pojemników, nakrętki
przekazywane są organizacjom prowadzącym działalność charytatywną. Pomysłodawcami i wykonawcami serc byli strażacy
OSP Borek Strzeliński. Materiały konieczne do ich wykonania zostały zakupione z budżetu gminy. Pojemniki zostały ustawione
w Borowie i Borku Strzelińskim. Pierwsze nakrętki zostały wrzucone przez strażaków, Wójta Waldemara Grochowskiego
i urzędników.
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i na podstawie umowy użyczenia, Wójt Gminy Borów przekazał pomieszczenia
w budynku dworca kolejowego w Boreczku Stowarzyszeniu "Integracja. Szkoła-rodzina-środowisko lokalne„ na prowadzenie działalności
statutowej. Stowarzyszenie wspólnie z urzędnikami gminy Borów przygotowało dokumentacje projektowa oraz wniosek o dofinansowanie
modernizacji tych pomieszczeń. Modernizacja została przeprowadzona w ramach realizacji zadania: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnoturystycznej poprzez przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dworca kolejowego na świetlicę wiejską pełniącą funkcję
centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Boreczek”. Inwestorem oraz beneficjentem jest Stowarzyszenie "Integracja. Szkoła-rodzinaśrodowisko lokalne”. Prace budowlane obejmowały: wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz elektrycznej, remont pomieszczeń, budowę
toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. montaż drzwi o wymaganej szerokości oraz zastosowanie osprzętu dla osób
niepełnosprawnych tj. poręczy.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz
wzmocnienie walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru poprzez przebudowę pomieszczeń
budynku dworca kolejowego na świetlicę wiejską w miejscowości Boreczek, służącą rozwojowi
aktywności lokalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Gromnik, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00955-6935-UM0111696/19 z dnia 29.06.2020 r.

Wartość inwestycji to kwota 199 014,00 zł.
Wartość dofinansowania to kwota
197 023,86 zł.
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mianowanego.

XIII. Edukacja i opieka nad dziećmi do lat 3.
Gmina Borów jest organem prowadzącym dla następujących szkół:
-Zespołu Szkół Publicznych w Borowie, w którym funkcjonowały: Szkoła
Podstawowa, Przedszkole Publiczne w Borowie,

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

W w/w placówkach w roku szkolnym zatrudnionych było:
- 80 nauczycieli (58 nauczycieli na pełny etat i 16 w niepełnym wymiarze
etatu) w tym 30 nauczycieli dyplomowanych, 33 mianowanych,
13 kontraktowych i 3 stażystów,
W roku szkolnym kończącym się w 2020 uczęszczało do szkół

i przedszkoli łącznie 504 uczniów, w tym 382 do szkół podstawowych,
natomiast 122 do przedszkola publicznego.
dydaktycznych

wynikających

z ramowych planów nauczania przeznaczono dodatkowe środki
budżetowe

na

realizację

następujących

zajęć:

rewalidacyjnych,

korekcyjno– kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych oraz

pozalekcyjnych

(przedmiotowych

kół

zainteresowań,

sportowych,

artystycznych, logopedycznych).
Dowożono wszystkich zainteresowanych uczniów bez względu na
odległość

miejsca

zamieszkania

od

szkoły

oraz

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć,
-dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Przeprowadzono prace remontowe w w Publicznej Szkole Podstawowej

- 24 pracowników administracji i obsługi na 23 etatach.

zajęć

rozliczenia dotacji przeznaczonych na:
o charakterze socjalnym,

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach.

obowiązkowych

Informacji Oświatowej, wykonania wydatków i dochodów oraz
- pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim,

Oprócz

Na bieżąco i terminowo wykonywano sprawozdania w zakresie Systemu

organizowano

i finansowano dowóz dla 8 uczniów niepełnosprawnych do szkół
specjalnych.

w Borku Strzelińskim na kwotę 170 364,69 zł. oraz w Zespole Szkół
Publicznych w Borowie na kwotę 35 276,97 zł.
Ze środków budżetowych wyposażano wszystkie szkoły w pomoce
dydaktyczne. Prowadzono ewidencję dzieci zameldowanych na terenie
Gminy Borów a uczęszczających do publicznych i niepublicznych
przedszkoli poza gminą. W związku z powyższym wypłacono na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 178 671,55 zł zł. jako

refundację kosztów uczęszczania dzieci z gminy Borów do przedszkoli
zlokalizowanych na terenie innych gmin. Prowadzono ewidencję dzieci
zamieszkujących poza Gminą Borów i uczęszczających do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy. Z tego tytułu do budżetu
gminy wpłynęła kwota 16 191,75 zł.

Organ prowadzący przeprowadził dwa postępowania egzaminacyjne
związane z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela
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Ponadto z inicjatywy organu prowadzącego:
- organizowano plan doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
z wszystkich szkół na terenie Gminy Borów,
- przyznano uczniom szkół podstawowych stypendia za wybitne
osiągnięcia w nauce dla 15 osób,
- dofinansowano konkursy przedmiotowe i inne odbywające się
w szkołach.

46

W 2020 r. odbył się sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej.
Wyniki na tle średniej powiatowej i wojewódzkiej przedstawia poniższa tabela.
Egzamin ósmoklasisty dane w ujęciu procentowym

Nazwa szkoły
ZSP w Borowie
PSP w Zielenicach
PSP w Borku Strzelińskim
Gmina Borów
powiat strzeliński
województwo dolnośląskie

Ilość
uczniów
33
17
12
62
389
23116

j. polski

matematyka

58,8
58,0
57,8
58,4
54,5
58,8

j. angielski

41,3
42,2
42,2
41,7
35,7
44,54

56,5
40
60,6
61,5
55,1
59,9

Najważniejsze działania edukacyjne prowadzone w szkołach w 2020 roku:
Zespół Szkół Publicznych w Borowie:

Zespól Szkół Publicznych w Borowie, w którym funkcjonowały: Przedszkole Publiczne w Borowie oraz Szkoła Podstawowa.
Zatrudnionych było:
- 12 nauczycieli dyplomowanych (01.01.2020-08.08.2020) 13 dyplomowanych (od 01.09.2020),
- 14 mianowanych (01.01.2020-08.08.2020) (13,27 etatu), 10 mianowanych (od 01.09.2020),
- 7 kontraktowych (01.01.2020-08.08.2020), 5 kontraktowych (od 01.09.2020),
- 3 stażystów (01.01.2020-08.08.2020), 1stażysta (od 01.09.2020),
- 4 osoby w administracji,
- 12 osób obsługi.
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W roku szkolnym kończącym się w 2020 uczęszczało do szkoły

geografia, fizyka, biologia, chemia – etapy powiat)

podstawowej 161 uczniów i

-zatwierdzenie

do przedszkola publicznego 133

do

realizacji

projektu

”Międzynarodowa

dzieci.

mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano następujące zajęcia:

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. ”Wiejska szkoła,

rewalidacyjne,

globalne myślenie, lepsze kształcenie”,

–

korekcyjno–

wyrównawcze

oraz

kompensacyjne,

pozalekcyjne

dydaktyczno

(przedmiotowe

koła

- od 26 października 2020r. klasy 4-8 objęte zostały nauczaniem

zainteresowań, sportowe, artystyczne, logopedyczne).

zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

Dwóch nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego

odległość,

nauczyciela dyplomowanego

- od 09.11.2020 nauczanie zdalne objęło klasy 1-3,

Szkoła przeprowadziła prace remontowe w ZSP w Borowie na

- konkurs dla uczniów z okazji Święta Niepodległości”- uczniowie

kwotę 9 546,60 zł.

przebierali się za sławnych Polaków mogli również przebrać

Za wybitne osiągnięcia

w nauce 4 uczniów ZSP w Borowie

kogoś z rodziny,

otrzymało stypendia Organu Prowadzącego za wyniki osiągnięte

-zakończenie realizacji programu „Umiem pływać”,

w poprzednim roku. Najważniejsze działania

- udział uczniów w powiatowym konkursie Christmas Song

edukacyjne

prowadzone w Zespole Szkół Publicznych w Borowie w 2020

Contest, w którym uczennica kl. 6 zajęła 2 miejsce

roku:

- udział w konkursie „Trzymaj Formę”

- udział szkoły w 7. Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

-przygotowanie przez oddział 0 i grupę przedszkolną Stokrotki

- organizacja 28. finału WOŚP impreza o zasięgu regionalnym

Jasełek w wersji online,

(zebrano ok 20.000 zł),

- zakończono realizację zajęć dla uczniów w ramach projektu

- Bieg Tropem Wilczym.

unijnego z RPO „Dziś przygotowuję się do jutra”.

-kontynuacja działań w programie Zielony Las – zbiórka
makulatury, butelek PET i baterii.
-Konkursy Zdolny Ślązak (j. angielski, historia, matematyka,
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Publiczna Szkoła
w Zielenicach

Podstawowa

im.

Marii

Konopnickiej

1.Udział w dolnośląskim konkursie wiedzy ogólnej „Zdolny Ślązak”
etap szkolny i gminny z przedmiotów j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski, j. niemiecki, biologia chemia.
2.Finał dolnośląskiego konkursu „zDolny Ślązak” – geografia laureat, finalista uczeń klasy VII
3.Olimpiada Matematyczna Juniorów – etap I stopnia,
zakwalifikowany do II stopnia - etap wojewódzki uczeń klasy VII,
udział.
4.Współpraca ze „Stowarzyszeniem Hospicjum Domowego –
Nadzieja” w Strzelinie – pomaganie przez odkręcanie- zbieranie
nakrętek.
5.Współpraca ze Stowarzyszeniem „ INTEGRACJA”. SzkołaRodzina-Środowisko lokalne” w Borowie: realizacja programów
profilaktycznych w klasach I-III : „Trollek - mój przyjaciel”,
„W krainie NET”,
6.Akademia bezpiecznego Puchatka – program bezpiecznie
w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.
7.Projekt ogólnopolski „Mała książka- wielki człowiek” bezpłatny
projekt dla uczniów klas pierwszych. Instytut książki przekazał
uczniom Wyprawkę Czytelniczą.
8.„Zaczytani .org” –zbiórka książek

9.W ramach wolontariatu zbierano karmę dla zwierząt
w schronisku.
10. Konkursy szkolne plastyczne i literacki – online.
W ramach kontynuacji projektu „Dziś przygotowuje się do jutra”
odbywały się zajęcia:
1.Efektywne nauczanie dla klas I-III.
2.Geografia metodą eksperymentu.
Publiczna Szkoły Podstawows im. Wincentego Witosa w Borku
Strzelińskim
Organizacja zdalnego nauczania:
1. przygotowanie procedur i dokumentów z tym związanych:
Zasady pracy na odległość, itp.
2. Doskonalenie nauczycieli:
- Kurs: „Google G Suite dla każdego! Poziom 1.”- 13 godzin,
- Rada szkoleniowa: „Wykorzystanie i tworzenie materiałów
dydaktycznych z otwartych zasobów”,
- szkolenie wewnętrzne w pracowni komputerowej: „ Jak
prowadzić zdalne lekcje w G-Suite, Formularze/testy w G-Suite”,
- praca z formularzem Google, przygotowanie i omówienie
formularza do zebrania informacji na temat zachowania uczniów
klas IV- VIII w edukacji zdalnej,
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- Projekt „Lekcja Enter”- szkolenia nauczycieli w ramach projektu
grantowego „Nowoczesny Belfer”, projekt składa się z 8 modułóww ramach, których prowadzono szkolenia z doskonalenia
kompetencji cyfrowych ( 6 osób)
- Zmiany w wymaganiach edukacyjnych na egzaminie ósmoklasisty
z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego,
3/ Przygotowanie sprzętu i infrastruktury szkolnej:
- bon dla nauczycieli w wysokości 500 zł na osobę na doposażenie
w sprzęt do edukacji zdalnej,
- rozszerzenie domeny szkolnej (założenie kont wszystkim uczniom)
i wybór platformy do zdalnej edukacji.
Osiągnięcia uczniów naszej szkoły:
- 7 uczniów otrzymało stypendium Pana Wójta,
- Wyróżnienie uczennicy kl. I- II DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL PIOSENKI
POLSKIEJ w Grębocicach,
- 3 miejsce uczennicy kl. I w Ogólnopolskim konkursie LEON z
matematyki,
- Dwa pierwsze miejsca, drugie miejsce i dwa wyróżnienia w XXI
Przeglądu Kolęd i Pastorałek online.
- kwalifikacje do powiatowego etapu konkursów zDolny Ślązak:
- zDolny Ślązak polonistyczny- 2 osoby,
- zDolny Ślązak historyczny- 1 osoba,
- zDolny Ślązak chemiczny- 1 osoba,
- zDolny Ślązak matematyczny- 2 osoby,- zDolny Ślązak z j. angielskiego- 1 osoba,
- zDolny Ślązak geograficzny- 1 osoba,

- kwalifikacje do wojewódzkiego etapu konkursów zDolny Ślązak:- zDolny Ślązak polonistyczny- 1 osoba, zDolny Ślązak
geograficzny- 1 osoba,
a także:
- udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie LEON z j. angielskiego,
- udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie LEON zintegrowanej
sprawności,
- udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie plastycznym- Święty
Mikołaj w oczach dziecka,
- udział uczennicy kl. VIII w ogólnopolskim konkursie: “Każdy Polak
gra i śpiewa Polsce”,
oraz udział w konkursach, przeglądach, zawodach
wewnątrzszkolnych:
- Szkolny konkurs kolęd i pastorałek dla klas 0- 3,
- Konkurs z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości na “Znaczek
Pocztowy”,
- Szkolny konkurs na najlepszą prezentację na temat "Segregacji
śmieci",
- Szkolny konkurs plastyczny “Pejzaże Polski”,
- Szkolny konkurs na kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim.
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Obchody i udział w różnych akcjach i przedsięwzięciach:

- Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień,

- Organizacja półkolonii we współpracy ze Stowarzyszeniem

- Kiermasz prac bożonarodzeniowych,

“INTEGRACJA. Szkoła- Rodzina- Środowisko Lokalne”,

- Udział w akcji „Szkoła do hymnu”,

- Współorganizacja Powiatowego Konkursu Piosenki Świątecznej

- Pola Nadziei,

w języku angielskim „Christmas Song Contest”,

- Bal karnawałowy- kl. 0- 3,

- Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w ramach

- Tłusty czwartek,

projektu „Dziś przygotowuję się do jutra”,

- Zbiórka nakrętek,

- Program „Umiem pływać”,

- Porządkowanie cmentarza,

- Akcja Zaczytani.org,

- Wirtualne dekorowanie choinek,

-Ogólnopolska akcja: “Kasztanobranie”,

- Film - montaż słownomuzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia

- Ogólnopolski projekt edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy”,

- Udział w projekcie "Zaproś mnie na swoją lekcję"- kl. 2,

- Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY,

1) Spotkanie z Mażoretką,

- Międzynarodowy Dzień Kropki,

2) Mnemotechniki - nauka zapamiętywania,

- Międzynarodowy Dzień Muzyki,

- Ogólnopolska kampania społeczna “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,

- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”,

- Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”,

- Realizacja programu profilaktycznego zdrowia psychicznego

- Ekologiczna akcja “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”,

„Przyjaciele Zippiego” w kl. 0- 3,

- Akcja „Góra grosza”,

- Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego: „Spójrz

- Ogólnopolska akcja "Ręcznie robione, a nie kupione!„,

inaczej”,

- Zbiórka rzeczy dla zwierząt ze Schroniska w Oławie

- Akcja „Życzenia dla Stasia”.

- Dzień Papieski,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Akcja „Sprzątanie świata”,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Mikołajki, Dzień Świątecznych Skarpetek,

- Kolędowanie 2020,
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Działalność innowacyjna:

- W ramach współpracy z Fundacją POLSAT placówki otrzymała
darowiznę – 9 szt drukarek HP Neverstop Laser,

- Nauczyciele prowadzili działania innowacyjne sprzyjające
edukacji.

Obecnie

trwają

dwie

innowacje

pedagogiczne:

,,Radość z czytania’’(klasa IV) i Pamiętnik Czytusia (klasa II).
Doposażenie szkoły i poprawa estetyki budynku i otoczenia:

- Pracownicy obsługi zatrudnieni w

szkole wykonali prace

malarskie w trzech klasach lekcyjnych, na zapleczu sali
gimnastycznej oraz na korytarzach placówki Pomalowano:
gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, salę nr 12, salę nr 29, salę

- Opłacono zadanie pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły

nr 30, portiernię, korytarz przy głównym wejściu do szkoły,

Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzeliński” w zakresie

- Dokonano zabudowy i wygłuszenia prowizorycznych drzwi

spełnienia wymogów przeciwpożarowych na poddaszu starego

w kilku salach,

budynku szkoły.

Zadanie obejmowało zakres prac: obudowę

sufitu i skosów do parametrów EI30; montaż stolarki drzwiowej
EI30; rozbiórkę ścian działowych; montaż nawierzchni podłóg;
malowanie ścian i sufitów; montaż osprzętu elektrycznego;
- Z projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
placówka otrzymała 16szt. laptopów

Notebook oraz 5 szt.

Routerów WiFi.- Na potrzeby realizacji projektu pn. „Dziś
przygotowuję się do jutra- wsparcie uczniów i uczennic w Gminie

Borów„

placówka

otrzymała

6

szt.

-W Sali nr 12 i na portierni została położona nowa zmywalna
wykładzina,
- Zakupiono i zamontowano 5 szt. drzwi Ei30 w celu spełnienia

wymogów przeciwpożarowych w starym budynku szkoły,
- Wykonano wylewkę wokół budynków w nowej części obiektu,
wyczyszczono

bruki

na

terenie

przyszkolnym,

- Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe dla uczniów,
którzy wyróżnili się w nauce w klasyfikacji końcowej,

Notebooków,

- Placówka otrzymała wsparcie z MEN oraz starostwa
powiatowego w zakresie środków do dezynfekcji oraz wsparcie
MEN w postaci Stojaka automatycznego dozowania płynów.
- Doposażenie jadalni szkolnej w ramach projektu “Posiłek w
szkole i w domu”,
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Opieka nad dziećmi do lat 3

z pandemią.

Do lipca 2020 roku w budynku Zespołu Szkół Publicznych

w Borowie funkcjonował żłobek prowadzony przez Fundację
Edukacji
z

Przedszkolnej,

samorządem.

Gmina

we
Borów

współpracy

użyczyła

bezpłatnie

pomieszczenia w Zespole na potrzeby żłobka. Fundacja
pokrywała koszty mediów i opłatę za wywóz śmieci. Do żłobka
uczęszczało 24 dzieci. Rodzice nie ponosili odpłatności za
opiekę

nad

dziećmi.

Zgodnie

z

zasadami

rekrutacji

pierwszeństwo przyjęcia do tej placówki miały dzieci rodziców
powracających do pracy zawodowej.

Od sierpnia 2020r. Fundacja Edukacji Przedszkolnej
otrzymała

dofinansowanie

na

każde

dziecko,

będące

mieszkańcem Gminy Borów, w wysokości 350 zł, zgodnie ze
złożoną ofertą na realizację zadania pn. Organizacja opieki
sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi w wieku do lat 3 w

budynku ZSP w Borowie . Na 24 dostępne miejsca do żłobka
uczęszczało 7 dzieci. W listopadzie zajęcia zostały zawieszone z
powodu

obawy

o

zdrowie

dzieci

w

związku
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XIV. Działalność kulturalna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie to samorządowa

Dodatkowo

instytucja kultury, mająca swoje placówki w miejscowościach

w Borowie, Zielenicach i w Borku Strzelińskim odbyły się kursy

Borów, Borek Strzeliński, Ludów Śląski i Zielenice. Biblioteka w

komputerowe dla seniorów 65+ (E-Senior) zorganizowane we

Zielenicach pełni funkcję biblioteki publiczno-szkolnej. Przy

współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej. Kursy te były

placówce w Borku Strzelińskim działają dwa zespoły muzyczne tj.:

bezpłatne, a wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali tablety.

zespół ludowy „Ślężanki” oraz gminny chór „Veni Lumen”, które

Planowane było kontynuowanie spotkań integracyjnych ze

zwykle

słuchaczami

reprezentowały

Gminę

Borów

na

amatorskich

na

początku

Uniwersytetu

roku

Trzeciego

w

Wieku

bibliotekach

z

Wrocławia

przeglądach, konkursach oraz występowały na uroczystościach

i studentami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

państwowych, religijnych i festynach na terenie gminy, powiatu

oraz udział naszych mieszkańców w warsztatach do Centrum

i regionu. Od czasu ogłoszenia pandemii działalność tych

Historii Zajezdnia we Wrocławiu współorganizowanych ze

zespołów została zawieszona ze względu na obowiązujące

Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskich, ale

obostrzenia sanitarne.

działania te zostały tymczasowo odwołane z przyczyn związanych

Poza

podstawową

księgozbioru,

działalnością

wszystkie

jaką

biblioteki

w

jest

udostępnianie

ramach

z pandemią.

swoich

We wszystkich placówkach bibliotecznych działa elektroniczny

standardowych działań organizowały różne działania czytelnicze,

system udostępniania zbiorów, dający możliwość zdalnego

kulturalne i informacyjne w tym: lekcje biblioteczne dla szkół

przeglądania

z terenu gminy Borów, dedykowane najmłodszym tzw. „Głośne

wybranych pozycji z inwentarza biblioteki dodatkowo w okresie

czytanie”, zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci w wieku

pandemii realizowane były zamówienia książek przez telefon lub

wczesnoszkolnym, kreatywne warsztaty rękodzieła dla młodzieży

e-mail, a nawet dowóz do domu (seniorzy).

i dorosłych, a w bibliotekach w Borku Strzelińskim i w Borowie
także zajęcia dla dzieci pod nazwą „Bajkoterapia”.

Dorośli użytkownicy mogli korzystać z oferty „Klubów 50+”, „Klubu
filmowego”, zajęć komputerowych oraz Dyskusyjnych Klubów

księgozbioru,

zamawiania

i

rezerwowania

Wszystkie wyżej wymienione działania do ogłoszenia
pandemii odbywały się w formie tradycyjnych spotkań na miejscu
w bibliotekach lub w pomieszczeniach szkolnych, ewentualnie
w formie wyjazdów np. do kina (Klub Filmowy).

Książki.
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Od czasu wprowadzenia ograniczeń sanitarnych praca w
bibliotekach została przeorganizowana i w miarę możliwości
przeniesiona do sieci Internet. Korzystając ze strony internetowej
biblioteki, profilu na portalu Facebook oraz serwisu You Tube
bibliotekarki przygotowały nową, bogatą ofertę dla użytkowników.
W drugiej połowie roku biblioteka uzyskała darmowy dostęp do
platformy Teams, która również była wykorzystywana w codziennej
pracy. Dzięki tym komunikatorom mogły być organizowane
spotkania on-line z czytelnikami i użytkownikami (np. spotkania
Klubu 50+, Dyskusyjnych Klubów Książki, lekcje biblioteczne,
„Głośne czytanie”). Ponadto komunikatory internetowe były
intensywnie wykorzystywane do przekazywania wszelkich
informacji zarówno związanych z podstawową działalnością
biblioteki jaki ważnymi wydarzeniami lokalnymi. W zakresie działań
kulturalnych i promujących czytelnictwo przygotowanych zostało
wiele atrakcji dostępnych on-line np. wyzwania książkowe,
emotkowe zagadki, escape-roomy, kodowanie, wykreślanki,
krzyżówki, interaktywne puzzle, zajęcia integracyjne, wywiady
z pisarzami, wystawy interaktywne, warsztaty, konkursy, zajęcia
plastyczne dla dzieci, inspiracje świąteczne i wiele innych.
W 2020 roku księgozbiór biblioteki został powiększony o 2 064
książki i 18 audiobooków, z tego z zakupu 1 419 książki oraz
18 audiobooków.

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z tych środków
zakupiono 460 książek, ze środków własnych zakupiono 959 książek
i 18 audiobooków za łączną kwotę 27 539,19 zł. W tym samym
okresie odnotowano, wypożyczenia i udostępnienia w liczbie 33047
książek oraz 2649 gazet i 79 audiobooków. W omawianym roku
zakupiono 19 tytułów czasopism za kwotę 5798,97 zł.
Poza dofinansowaniem na zakup nowości czytelniczych z MKiDZN
w kwocie 9 500 zł., biblioteka otrzymała środki na spotkanie
autorskie w ramach DKK w kwocie 2 000 zł. oraz otrzymaliśmy dary
rzeczowe (książki) o wartości 10 668,31 zł.
Przez

cały

rok

biblioteka

aktywnie

uczestniczy

w ogólnopolskich i dolnośląskich akcjach: Cała Polska czyta
dzieciom, Bookcrossing, Dzień Bezpiecznego Internetu, Noc
Bibliotek, Narodowe Czytanie, Dzień Pluszowego Misia, Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich itp. W roku 2020 kontynuowałyśmy
projekt „Z książką na start. Mała Książka – Wielki Człowiek”,
którego organizatorem jest Instytut Książki. Już kolejny rok
biblioteka współpracowała ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej, która nieodpłatnie przekazywała
książki, a w 2020 również gry do naszych placówek oraz organizuje
spotkania z autorami książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie otrzymała dofinansowanie
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Wszystkie
placówki
biblioteczne
posiadają
stanowiska
komputerowe dla użytkowników z dostępem do bezpłatnego
Internetu i możliwością drukowania i kopiowania dokumentów.
W 2020 roku we wszystkich bibliotekach zostało
zarejestrowanych 1 126 czytelników, z tego 463 to osoby uczące

i szkołami z terenu Gminy Borów),
- Dzień Babci i Dziadka ,
- Pasowanie na Czytelnika (f. Zielenice i Borek Strzeliński),
- Dzień Bezpiecznego Internetu,
- uroczyste zakończenie projektu E-Senior,

się, 355 to osoby pracujące, a 308 to emeryci, renciści,
niezatrudnieni i dzieci, które nie osiągnęły wieku szkolnego. Biorąc
pod uwagę długi okres całkowitego zamknięcia bibliotek z powodu
pandemii, spadek ilości zarejestrowanych czytelników i ilości
udostępnień, nie jest zbyt duży i jest związany z niemożnością
korzystania z oferty „na miejscu”.

- VI Gminne Dyktando,
- rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy Czytelnik 2019”,
- obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
- Gminny Dzień Kobiet (we współpracy z lokalnymi Kołami
Gospodyń Wiejskich),
- koncert piosenek Anny German „Śpiewająca Eurydyka” , pod

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie jest jedyną
instytucją kultury na terenie gminy Borów. W 2020 r. stworzyła
mieszkańcom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w 345
wydarzeniach kulturalnych z czego 227 odbyło się on-line. Z oferty
tej skorzystały 1933 osoby. Jest to liczba niedoszacowana,
ponieważ przy części działań realizowanych zdalnie przez Internet

patronatem pana posła Przemysława Czarneckiego (we
współpracy z Ligą Kobiet Polskich),
- spotkanie autorskie dla dzieci z Magdaleną Zarębską (we
współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej),
- Narodowe Czytanie - ogólnopolska akcja pod patronatem

nie dysponujemy narzędziami umożliwiającymi dokładne
policzenie
odbiorców.
Odzwierciedleniem
liczby
osób
korzystających z naszych działań zdalnych jest ilość wejść na naszą
stronę internetową 12 247, a także na portal Facebook i serwis
internetowy You Tube 129 985 wejść.

Prezydenta RP i Jego Małżonki, wraz z wystawą Rzeczy Starych
i Przepisami na wykorzystanie malin,
- spotkania autorskie dla dorosłych (z Tomaszem Duszyńskim
i Alicją Masłowską-Burnos) – (DKK – Instytut Książki i DBP we
Wrocławiu) ,

Najważniejsze wydarzenia kulturalne zorganizowane w
stacjonarnej formie:
- VIII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek (działanie wspólne ze

- w filii w Borku Strzelińskim odbyła się tegoroczna edycja akcji
„Noc Bibliotek” pod hasłem „Klimat na czytanie”.

Stowarzyszeniem Integracja. Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne
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Wydarzenia przeprowadzone w formie zdalnej i/ lub mieszanej:

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie została, jako jedna

- Konkurs na książkowego Potwora,

z 36 w bibliotek w kraju, zakwalifikowana do projektu "Biblioteka

- „Pola Nadziei”,

on-line, program szkoleniowy dla bibliotekarzy".

- Konkurs na nietypowe wykorzystanie malin,

Projekt ten był realizowany przez Fundację Rozwoju

- „Narodowe Czytanie” – ogólnopolska akcja pod patronatem

Społeczeństwa Informacyjnego, a dofinansowany został ze środków

Prezydenta RP i Jego Małżonki (relacja na YT i interaktywna

Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: "Kultura

wystawa Rzeczy Starych),

w sieci".

- spotkania autorskie z pisarzami Tomaszem Duszyńskim i Alicją

Nowoczesna i adekwatna do zaistniałej sytuacji forma zajęć

Masłowską-Burnos zostały zorganizowane w ramach Dyskusyjnych

naszej

Klubów Książki (relacja na YT),

organizatorów ogólnokrajowej akcji pn. Noc w bibliotece – Klimat

- Gminny Dzień Ziemniaka (warsztaty kulinarne – YT),

na Czytanie.

- Dzień Postaci z Bajek,

biblioteki

W

została

okresie

zauważona

pandemii

biblioteki

i

nagrodzona

były

nieczynne

przez

dla

- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia,

czytelników i użytkowników jedynie w czasie, gdy tak stanowiły

- Mikołajki,

stosowne przepisy prawa. W pozostałym czasie wszystkie filie

- Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową,

pracowały w zaleconym reżimie sanitarnym. W czasie zamknięcia

- „Moja historia-Twoja historia” (warsztaty).

całkowitego bibliotekarze nie tylko kreowali ofertę zdalną, ale także

Wszyscy pracownicy intensywnie korzystali z szerokiej gamy
darmowych

szkoleń

w

formie

warsztatów

i

porządkowali księgozbiory, dokumentację oraz same pomieszczenia

webinariów

i ich wyposażenie (np. dezynfekcja wyposażenia kącików malucha)

internetowych, co zaprocentowało podniesieniem ich umiejętności i

oraz opracowywali zakupione nowości wydawnicze i dary

tym samym jakości oferty naszej biblioteki na miarę tych trudnych

książkowe.

miesięcy. Wspomniane szkolenia dotyczyły m.in. zagadnień

przyłączyliśmy się do akcji „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”.

związanych z tworzeniem grafik, filmów, interaktywnych form

Tym razem również otrzymaliśmy nagrody książkowe oraz

prezentowania obrazów, tekstów oraz zdjęć.

wygodne siedziska, które wzbogaciły wyposażenie kącików do

Po

raz

kolejny

wraz

z

naszymi

czytelnikami

zabawy dla najmłodszych.
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XV. Przedsiębiorcy.

o udzielenie grantu. Do dalszego etapu zakwalifikowały się

Na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o

34 wnioski.

Działalności Gospodarczej w gminie było zarejestrowanych 285

w I kwartale 2021 roku.

przedsiębiorców, w tym 10 podmiotów prowadziło działalność w

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są

formie spółek. W systemie CEiDG w roku 2020 Urząd Gminy jako

przekazane do Związku Międzygminnego Ślęza – Oława, którego

organ rejestrowy wprowadził bądź przetworzył 101 wniosków.

członkiem jest gmina. Związek organizuje i nadzoruje te zadania

W tym roku 15 nowych przedsiębiorców otworzyło działalność,

na terenie gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława,

natomiast 13 zakończyło.

Przeworno, Siechnice, Żórawina.

Podpisanie umów grantowych planowane jest

W ramach ponoszonej opłaty przez mieszkańców lub właścicieli
XVI. Ochrona środowiska.
Gmina podejmowała działania

nieruchomości/użytkowników
zmierzające do ochrony

odpady

w

formie

nieruchomości

niesegregowanej

lub

zabierane

są

segregowanej.

środowiska naturalnego.

Segregacja polega na wyodrębnieniu pięciu frakcji tj.:

Przeprowadzono zbiórkę odpadów rolniczych tj. folii rolniczych,

- papieru – odbierana raz w miesiącu,

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i

- szkła - odbierana raz w miesiącu,

typu Big Bag w wyniku której, zebrano 13,9005 Mg odpadów.

- metali i tworzyw sztucznych – odbierana raz na dwa tygodnie,

Na ten cel uzyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony

- odpady ulęgające biodegradacji – w miesiącach kwiecień –

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

październik –raz na tydzień, a w miesiącach listopad – marzec –

Kontynuowano działania w zakresie programu usuwania
azbestu.

Na ten cel uzyskano dotację z Wojewódzkiego

2 razy w miesiącu,
- zmieszane resztkowe - odbierana raz na dwa tygodnie.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Odpady niesegregowane odbierane są raz na dwa tygodnie. Raz

Wrocławiu. Efektem tych działań jest zebranie i utylizacja 13,376

w miesiącu funkcjonuje również

Mg azbestu.

zbiórki odpadów komunalnych (pszok) w Borowie.

Przystąpiono do projektu grantowego pn. „Poprawa jakości

zorganizował również stały pszok dla wszystkich mieszkańców

powietrza

w

poprzez

modernizację

systemów

grzewczych

w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego,

Godzikowicach.

Dwa

razy

mobilny punkt selektywnej

w

roku

we

Związek
wszystkich

miejscowościach gminy odbywa się również zbiórka objazdowa.

strzelińskiego i średzkiego”.
W trakcie trwania pierwszego naboru wpłynęło 41 wniosków
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1

razem

2

papier i tektura

3

szkło

4

TS

5

metale

6

odzież i tekstylia

7

niebezpieczne

8

baterie i
akumulatory
ZSEE

Zestawieni
e zebranych
odpadów za
rok 2020:
9

694,599
Mg
19,44 Mg
71,5 Mg
0,0 Mg
0 Mg

Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej korzystało 3177 osób na koniec
2020 roku, a do oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek
Strzeliński przyjęto ścieki w ilości 76615,68 m3 .

0,0 Mg
0,219 Mg

XVII. Planowanie przestrzenne.

0,0Mg
7,64 Mg

10

wielkogabarytowe

100,57 Mg

11

ulegające
biodegradacji
opakowania
wielomateriałowe

405,62 Mg

12

Zestawienie zebranych odpadów za rok 2020

0 Mg

13

opakowaniowe

85,66 Mg

14

pozostałe

15

budowlane

49,92 Mg

16

budowlane
recykling

49,92 Mg

Na

zagospodarowania

2020

roku

przestrzennego

miejscowymi
objętych

planami

było

62%

powierzchni gminy, a na koniec 76%. Uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielenice
(1083 ha) i Kępino (327 ha) (większość tereny rolne) oraz cztery
zmiany dla pojedynczych jednostek (działek albo
W toku przeprowadzania procedury
6

0,0 Mg

początku

miejscowych

planów

planistycznej jeszcze jest

zagospodarowania

obejmujących 659 ha gminy,

terenów).

przestrzennego

z tego ok. 136 ha to zmiana

obowiązującego planu i dwa dla pojedynczych jednostek.
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XVIII. Sprawy administracyjne i działalność uchwałodawcza.

4.Gminna Biblioteka Publiczna – 567 szt. korespondencji

Do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wpłynęło
10369 szt. korespondencji, w tym 3427 dowodów księgowych,
a wysłano lub doręczono 11115 szt. korespondencji, w tym 4165

wystawionych dowodów księgowych. Wydano również 4389

przychodzącej,

w

tym

241

dowody

księgowe,

80

szt.

korespondencji wychodzącej, w tym 16 wystawionych faktur.
5.Szkoły - 1325 szt. korespondencji przychodzącej, w tym 916
dowodów księgowych,

360 korespondencji wychodzącej,

w tym 83 szt. wystawionych faktur.

decyzji administracyjnych.

W 2020 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wyglądało to
następująco:
1.Urząd Gminy - 5556 szt. korespondencji przychodzącej, w tym
1443

dowodów

księgowych,

5127

szt.

korespondencji

wychodzącej, w tym 288 wystawionych faktur, 3287 decyzji
administracyjnych.

2.Gminny

Zakład

Borów zaksięgowano łącznie 58 827 dowodów księgowych,
z tego:
- 24 725 - w Urzędzie Gminy Borów,
- 15 115 - w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Borowie,
- 12 303 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Gospodarki

Komunalnej

–

1107

szt.

w Borowie,

korespondencji przychodzącej, w tym 527 dowodów księgowych,
3999

szt.

korespondencji

wychodzącej,

w

tym

3718

wystawionych faktur.

- 2643 - w Zespole Szkół Publicznych w Borowie,
- 1640 - w Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim,

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –1814 szt. korespondencji

przychodzącej, w tym 300 dowodów księgowych, 1549 szt.
korespondencji wychodzącej, w tym 60 faktur i 1102 decyzje

- 1487 - w Szkole Podstawowej w Zielenicach,
- 914 - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie.

administracyjne.
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Wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy:
- 4 decyzje zmieniające wcześniej wydane,

L.p.

Przedmiot zamówienia

- 3 decyzje dotyczące budowy i rozbudowy budynków
mieszkalnych,

Wpłynęła 1 skarga w rozumieniu Kodeksu Postepowania

1.

Administracyjnego.
Mieszkańcom wydano 251 dowodów osobistych oraz 888 odpisów

2.

aktów stanu cywilnego. Wójt Gminy Borów wydał 108 zarządzeń.

Rada Gminy Borów podjęła 46 uchwał, z czego wnioskodawcą 41

3.

był Wójt Gminy. Wszystkie uchwały wskazujące Wójta Gminy jako
organ wykonujący były/są wykonywane.
W 2020 roku do Urzędu Gminy

wpłynęło 47 wniosków

4.

o udzielenie informacji publicznej, udzielono 47 odpowiedzi, w tym
wydano 2 decyzje odmowne.

XIX. Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
udzielone w 2020 roku.

Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości
Borów.
Przebudowa drogi gminnej
111633D od drogi
powiatowej nr 3048D do
miejscowości Siemianów
Dostawa oleju opałowego
na potrzeby Gminy Borów
w sezonie grzewczym
2020/2021.
Świadczenie usług
przewozu osób, ich bagażu
podręcznego oraz zwierząt
w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
organizowanego przez
Gminę Borów
Zakup energii elektrycznej
na potrzeby Gminy Borów.

Rodzaj
zamówienia
(rob.
budowlane,
dostawy,
usługi)

Tryb

Kwota brutto
udzielonego
zamówienia w
ramach
podpisanej
umowy

roboty
budowlane

przetarg
nieogra 360.390,00 zł
niczony

roboty
budowlane

Przetarg
nieogra 342.097,88 zł
niczony

dostawy

przetarg
nieogra 142.557,00 zł
niczony

usługi

przetarg
nieogra 462.469,62 zł
niczony

dostawy

przetarg
nieogra 328.260,24 zł
niczony

5.
Dostawa paliw płynnych w
2021 roku do pojazdów i
urządzeń technicznych na
dostawy
potrzeby Gminy Borów

przetarg
nieogra 199.795,67 zł
niczony

6.
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XX. Wybory sołeckie.
W 2020 roku, w związku z rezygnacją sołtysa
przeprowadzono wybory w Ludowie Śląskim.

WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY BORÓW
w kadencji 2019-2024

SOŁECTWO
Bartoszowa
Boreczek
Borek Strzeliński
Borów
Brzezica
Brzoza
Głownin
Jaksin
Jelenin
Kazimierzów
Kępino
Kojęcin
Kręczków
Kurczów
Ludów Śląski
Mańczyce
Michałowice
Opatowice
Piotrków Bor.
Rochowice
Siemianów
Stogi
Suchowice
Świnobród
Zielenice

SOŁTYS
Jacek Frydlewicz
Krystyna Chorążewska
Maria Czarnecka
Henryk Łatka
Krzysztof Chaberski
Anna Pasławska
Michał Brydowski
Krzysztof Zamorski
Piotr Stefanko
Łukasz Stasienko
Danuta Szczepańska
Krystyna Golińczak
Anna Skulska
Marian Teneta
Katarzyna Sucharska
Małgorzata Kuchta
Jarosław Kuligowski
Waldemar Macała
Wiesława Góra
Iwona Szczęśniak
Anna Kostrzewa
Józef Gondek
Marek Harhala
Stanisław Rataj
Ewa Łopata
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XXI. Bezpieczeństwo w gminie.

MERCEDES GBA, ŻUK GLM, MAN GBA.

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, w tym również z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

Straży Pożarnej, miedzy innymi: motopompy, motopompy
pływające, pilarki spalinowe do drewna, pilarki spalinowe do stali
i betony, agregaty prądotwórcze wraz z najaśnicami oraz sprzęt

i przeciwpowodziowej.
Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są
wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie
instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to
służby w realizacji swoich zadań wspierane są w

naszej gminie

przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
1) Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa dzielnicowy, mł. asp.
Wojciech PiotrowiczTelefon służbowy:

OSP wyposażone są w sprzęt zgodny z wymogami Państwowej

tel: 47 87 232 37, 797

306 313 adres mail: dzielnicowy.5@strzelin.wr.policja.gov.pl
2) Na terenie Gminy Borów funkcjonują trzy Ochotnicze Straże
Pożarne :
- Borów,
- Borek Strzeliński,
- Zielenice.

Dwie z nich – Borek Strzeliński i Zielenice – włączone są do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na wyposażeniu
OSP znajdują się samochody pożarnicze: STAR GBM, JELCZ GCBA,

ratownictwa drogowego. Obecnie do OSP należy łącznie ok. 60
członków, w tym w Jednostkach Operacyjno – Technicznych działa
40 strażaków. Strażacy posiadają wymagane przeszkolenie
w zakresie podstawowym, szkolenie dowódców, operatorów
sprzętu oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Regularnie

podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i biorąc
udział w ćwiczeniach. Badana lekarskie wykonywane są zgodnie
z wymogami (co 3 lata) oraz na bieżąco dla nowo przyjmowanych
strażaków.

Kierowcy

pojazdów

OSP

posiadają

wymagane

kwalifikacje. Sukcesywnie zwiększana jest liczba osób mających

uprawnienia do prowadzenia wozów bojowych. Osoby i sprzęt są
ubezpieczone.
W roku 2020 zakończono w pełni remont remizy OSP Zielenice –
w zakresie, którego wykonano nowa posadzkę betonowa, tynki na
ścianach i sufitach oraz pomalowano wewnątrz. Koszt remontu
20 000 zł. w tym pozyskane przez OSP Zielenice 6 500 zł z dotacji
MSWiA.
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Wszystkie OSP pozyskały środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu „Mały Strażak” na zakup sprzętu
i wyposażenia – łącznie pozyskano 42 000 zł.

Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających
z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie
w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe
z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek

OSP

zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu

przeciwpożarowego,

wyszkolenie

i

prowadzenie

remontów baz lokalowych. W budżecie gminy na rok
2020 zapewniono 221 500 zł. z czego wydatkowano
146 559 zł.

64

