SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
W KADENCJI 2014 – 2018

Szanowni Państwo!
Kończąca się VII kadencja gminnego samorządu terytorialnego 2014-2018 upłynęła pod znakiem kontynuacji
działań rozpoczętych w latach wcześniejszych, ale również wprowadzeniu szeregu nowych działań, które
służą mieszkańcom gminy i spowodowały wzrost jakości życia.
Prace urzędu gminy i jednostek organizacyjnych kreowała Rada Gminy jako Organ stanowiący. W mijającej
kadencji Rada Gminy

obradowała na 37 Sesjach podejmując 193 uchwały, które były podstawą dla

podejmowanych decyzji przez organ wykonawczy. Na podstawie aktów prawa miejscowego, jak również na
podstawie Ustaw i Rozporządzeń Wójt Gminy wydał 144 zarządzenia.
Wójt Gminy Jordanów Śląski, stanowiący jednoosobowy organ wykonawczy, odpowiadał za pracę urzędu
i podległych jednostek organizacyjnych. Zarządzanie oparte było na współpracy i konsultacjach z dyrektorami
i kierownikami podległych jednostek organizacyjnych. W trakcie pracy wykonywano zadania budżetowe,
inwestycyjne, reagowano na bezpośrednie zapotrzebowania społeczne.
Organizowane były pod przewodnictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski spotkania z sołtysami, jako
gospodarzami naszych wsi, którzy na bieżąco przekazywali uwagi i sugestie dotyczące poszczególnych
sołectw. Informacje dotyczące pracy Wójta Gminy Jordanów Śląski, Rady Gminy były i są publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie głównej Urzędu Gminy. Wszystkie te sposoby informowania
dawały mieszkańcom naszej gminy możliwość śledzenia na bieżąco pracy urzędu i władz samorządowych.

Kadencja 2014-2018 to kolejny okres wielu działań inwestycyjnych. Dzięki Waszym uwagom i dbałością
o wizerunek Gminy został wyremontowany parking przy gminie, który służy interesantom przybywającym
do urzędu, ale też rodzicom przywożącym dzieci do szkoły. Wyremontowana została elewacja budynku
urzędu, który jest obecnie wizytówka gminy. Nie mogę nie wspomnieć o nowych placach zabaw dla
najmłodszych mieszkańców naszej gminy, jak również o ciągłym rozwijaniu terenu rekreacyjnego nad
zalewem, który służy jako teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców gminy. Ciągle modernizujemy
stację uzdatniania wody
budując w minionej kadencji nowy, drugi, większy
zbiornik na wodę uzdatnioną, jak również
nową przepompownię w celu poprawienia ciśnienia wody
w części południowo-zachodniej gminy.
Wiosną

2015r.

została

zakończona

przebudowa

skrzyżowania na drodze krajowej nr 8, oraz uruchomiona
została sygnalizacja świetlna co w zdecydowany sposób
poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu – warto było czynić starania, aby ta inwestycja została wykonana.
Do najważniejszych inwestycji ostatnich lat zaliczyć należy:
- Modernizacja systemu sterowania praca wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie naszej
gminy,
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody,
- Wraz z powiatem zostały wybudowane nowe chodniki w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska oraz
wykonano nową nawierzchnię drogi,
- Co roku średnio od ok. 150 000 (2015r.), do ok. 200 000,- zł. w roku bieżącym wydajemy w ramach
Funduszu Sołeckiego na zadania inwestycyjne w sołectwach, wykonano m. in. altany ogrodowe, ogrodzono
place zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe dla najmłodszych oraz urządzenia rekreacyjne dla
dorosłych
- Ciąg dalszy kanalizacji wraz z przepompownią ścieków na osiedlu mieszkaniowym w Jordanowie Śląskim.
- Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej w Jordanowie Śląskim ul. Kombatantów, ul. Spacerowa, Pożarzyce
II, Wilczkowice, Droga Glinica- Janówek
Wartość inwestycji gminnych w minionej kadencji to kwota 4 596 496,- zł.
Dobra współ[praca ze starostwem powiatowym zaowocowała w mijającej kadencji wieloma inwestycjami na
drogach powiatowych, do których zaliczyć należy:
- położono ok. 2 km nowej nakładki asfaltowej na drodze nr 1958D do granicy powiatu za Pożarzycami,
- nowa nakładka na drodze nr1989D od drogi nr 2075D do końca obrębu sołectwa Tomice’
- obecnie wykonywany jest odcinek drogi nr 1958 w miejscowości Dankowice, prace polegają na budowie
chodnika, poszerzeniu drogi i położenie nowej nakładki asfaltowej.
W ramach wspomnianej współpracy budowany jest obecnie chodnik w Wilczkowicach.
Na wszystkie te inwestycje Powiat przeznaczył ponad 5,5 mln zł.

Wykonano w całej Gminie modernizację oświetlenia ulicznego, co zwiększyło bezpieczeństwo na drogach
szczególnie o dużym natężeniu ruchu, zwiększono też na terenie całej gminy liczbę punktów świetlnych o ok.
100.
Jesienią 2018 roku zakończono kolejny etap budowy pod nazwą "Organizacja plenerowych miejsc spotkań
i aktywności mieszkańców" nad zalewem w Jordanowie Śl., w Pożarzycach, w Piotrówku, ponadto
z funduszu sołeckiego uzupełniono place zabaw w Popowicach, w Wilczkowicach, w Mlecznej,
w Jezierzycach Wielkich i w Biskupicach.

W Dankowicach utworzono nowy plac zabaw, który jest sukcesywnie doposażony.
Kiedy obejmowałem urząd wójta Gminy Jordanów Śląski plan budżetu wynosił ok. 5.66 mln. zł, obecnie na
koniec 2018r. planowane wykonanie budżetu jest na poziomie 14.9 mln. zł. Podsumowując wykonane
zadania inwestycyjne w poszczególnych latach do chwili obecnej, kwota, jaka została przeznaczona na
inwestycje sięga 27.6 mln. zł. Jest to kwota, która wynika ze sprawozdań z wykonania kolejnych budżetów w
poszczególnych latach, można zapoznać się z nimi na stronie BIP urzędu Gminy w zakładce Zarządzenia
Wójta.
W kończącej się kadencji weszły w życie nowe przepisy dotyczące oświaty. W wyniku reformy oświaty na
terenie naszej gminy nastąpiły zmiany. Z 2 dotychczasowych szkół PSP i PG utworzono jedną szkołę
podstawową ośmioklasową z kończącymi swoją edukację oddziałami gimnazjalnymi.
Ostatnie lata to również dobra współpraca z Dolnośląski Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu (obecnie Polskie Wody), z UMWD, Wojewodą Dolnośląskim, Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Współpraca z tymi instytucjami pozwala na
budowanie mocnej pozycji naszej gminy na arenie samorządowej.
Należy też wspomnieć o działalności kilku świetlic wiejskich, gdzie w ramach działań
profilaktycznych prowadzone są zajęcia środowiskowe, a grupa ok. 30 dzieci co roku wyjeżdża na
kilkudniowe wakacje, bądź wycieczki - niekiedy są to jedyne wyjazdy dla tych dzieci.
Z roku na rok coraz lepiej rozwija się współpraca z organizacjami pozarządowymi.
W wyniku tej współpracy działa m.in. 10-cio godzinny zespół wychowania przedszkolnego „Wesołe
przedszkole” oraz jedna z lepiej działających w okolicy Ochotniczych Straży Pożarnych.
Z satysfakcją obserwuję pracę pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które dzielnie wspomaga działania gminy
i współuczestniczą w organizacji każdej gminnej uroczystości. Gmina utrzymuje też piłkarskie kluby
sportowe Nefryt Jordanów Śl. i Zieloni Wilczkowice. Cyklicznie od kilku już lat organizujemy dla seniorów
z naszej gminy „Dzień Seniora”, oprócz dobrej zabawy, dziękujemy w tym dniu również parom małżeńskim
za długoletni staż małżeński wręczając Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Co roku też na początku wakacji organizujemy festyn gminny będący podsumowaniem całorocznej pracy
świetlic środowiskowych.
Tradycyjnie już każdego roku pod koniec wakacji dziękujemy naszym rolnikom za ich trud i poświecenie
podczas organizowanych Dożynek Gminnych.
Drodzy Państwo, pragnę podziękować Radzie Gminy, sołtysom, dyrektorom, kierownikom jednostek
organizacyjnych i pracownikom urzędu gminy za zgodną współpracę. Dzięki niej udało nam się zrealizować
wiele zadań tych inwestycyjnych, ale i tych o charakterze nie inwestycyjnym, które służą wszystkim
mieszkańcom naszej Gminy. To był dobry czas dla Gminy Jordanów Śląski.
Za spokój, rozwagę i okazane zrozumienie, Dziękuję.
Wójt Gminy Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

