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Szanowni MieSzkańcy 
GMiny Malczyce

 Oddajemy w Państwa ręce „Raport 
o stanie gminy 2016-2018”. Publikację, która 
przedstawia pokrótce najważniejsze elemen-
ty wybranych dziedzin funkcjonowania gminy 
w okresie ostatnich trzech lat.
 Lat, których zwieńczeniem był ważny 
dla mieszkańców gminy Malczyce w rozumie-
niu globalnym, ale również indywidualnym, 
rok 2018. Właśnie w tym okresie wykonana zo-
stała największa inwestycja w historii gminy, 
nowa oczyszczalnia ścieków wraz z remontem 
czterech stacji uzdatniania wody, której przy-
gotowanie trwało od 2016 roku.
 Gmina Malczyce korzystała z każdej po-
jawiającej się możliwości wsparcia realizowa-
nych zadań, poprzez pozyskiwanie rekordowej 

ilości środków z funduszy zewnętrznych.
 Jestem przekonany, że mieszkańcy gmi-
ny Malczyce odczuwają zmiany i zauważyli, jak 
bardzo w ciągu ostatnich lat rozwinęła się na-
sza gmina. Z gminy mało wyrazistej, która za-
wsze była trochę z tyłu za innymi gminami na-
szego powiatu, Malczyce stały się gminą, która 
nadrobiła dystans do innych, a wiele inicjatyw, 
działań, inwestycji nas wyróżnia i jest godnych 
naśladowania.

   Wójt Gminy Malczyce

        Piotr Frankowski
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PROGRAMY GMINNE

DEMOGRAFIA

MIEJSCOWOŚĆ 2016 2017 2018
Malczyce 3102 3104 3124

Chełm 55 54 53

Chomiąża 419 414 414

Dębice 319 321 324

Kwietno 385 348 376

Mazurowice 364 370 373

Rachów 129 122 122

Rusko 304 299 300

Szymanów 97 94 95

Wilczków 530 522 511

Zawadka 64 66 67

OGÓŁEM 5768 5750 5759

Dane obejmują zameldowania stałe na dzień 31 grudnia danego roku.

Na bieżąco i planowo realizowane są programy gminne, w tym w 2018 roku:
• Profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

poradnie psychologiczne, badania, profi laktyka, animacje dla dzieci, zajęcia w świetlicach 
wiejskich. W 2018 roku wydano 96.4751,25 zł

• Strategia rozwiązywania problemów społecznych - realizowana na bieżąco przez GOPS
pomoc społeczna, świadczenia socjalne, wspieranie rodziny i inne

• Gminny program rewitalizacji - wskazanie obszarów zdegradowanych oraz niwelację 
sytuacji kryzysowych.

• Program usuwania wyrobów zawierających azbest - usuwano wyroby azbestowe w ilości 72 t
• Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

sprzedaż lokali na rzecz najemców, bieżące remonty i naprawy
• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

20 zabiegów sterylizacji, 1 pies oddany do schroniska
• Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 187.957,75 zł
• Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

stypendia za wyniki w nauce, sportowe oraz artystyczne na kwotę 22.640 zł - 45 świadczeń
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WYDATKI

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów 
władzy

Dochody od osób prawnych, od 
osób publicznych

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Kultura fizyczna i sport

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów 
władzy

Dochody od osób prawnych, od 
osób publicznych

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Kultura fizyczna i sport

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
Handel
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego
Kultura fizyczna

STRUKTURA DOCHODÓW W 2018 ROKU

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKUWydatki gminy  w 2018 
roku wyniosły łącznie 
37.462.596,40 zł co 
stanowi 95,24% pla-
nu. W porównaniu do 
roku poprzedniego 
wydatki zwiększyły 
się aż o 79%, na co 
wpływ miało bardzo 
duże zaangażowanie 
inwestycyjne gminy 
w roku 2018. Struktu-
ra wydatków wska-
zuje, że największy 
udział miały działy:
gospodarka komunal-
na i ochrona środowi-
ska oraz oświata i wy-
chowanie.

Dochody gminy w 2018 
roku wyniosły łącz-
nie 27.556.998,71 zł co 
stanowi 84,79% planu. 
W porównaniu do roku 
poprzedniego docho-
dy wzrosły o 2,09%. 
Struktura dochodów 
wskazuje, że najwięk-
szy udział miały dzia-
ły: dochody od osób 
prawnych i osób fi -
zycznych, różne rozli-
czenia oraz rodzina.
Za sprzedaż mająt-
ku w postaci dwóch 
lokali i czterech dzia-
łek osiągnięto kwotę 
318.027,57 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
2016-2018

CHEŁM

DĘBICE

KWIETNO

WILCZKÓW

RACHÓW

CHOMIĄŻA
MAZUROWICE

MALCZYCE

83 757,70 zł

48 147,51 zł

61 426,35 zł

52 417,98 zł

27 607,50 zł

49 206,79 zł

43 825,75 zł

35 091,16 zł

2016 - 135 704,00 zł   |   2017 - 142 601,49 zł   |   2018 - 165 800,50 zł   |   ŁĄCZNIE - 444 105,98 zł
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DZIAŁO SIĘ W GMINIE
2016

2017

Został opracowany i wdrożony 
program grantowy pn. 
„Kreatywni w Gminie Malczyce”.

Wykonano nakładkę 
asfaltową na ulicy Nowy Świat 
w miejscowości Chomiąża.

W Mazurowicach odebrano 
przebudowaną ulicę Górną. 
Zadanie współfi nansowane ze 
środków PROW na lata 2014-2020.

Na cmentarzu komunalnym 
w Malczycach przebudowana 
została aleja główna.

„Biegaj z nami Malczycami” 
na stałe wpisało się w gminny 
kalendarz imprez. 

Jako jedyna gmina na terenie 
powiatu średzkiego powołaliśmy 
do życia Młodzieżową Radę Gminy.

Gmina Malczyce z dotacją na 
instalacje fotowoltaiczne dla 
mieszkańców.

Po raz kolejny obchody Dnia 
Niepodległości uczczono 
Biegiem Niepodległości. O 11:11 
bieg rozpoczęło ok. 200 uczniów.

Bezpieczniej na ulicy Ogrodowej 
w Malczycach. W ramach 
inicjatywy lokalnej powstały dwa 
progi zwalniające.
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DZIAŁO SIĘ W GMINIE
2018

Z początkiem roku odebrano 
drogę Szymanów – Zawadka 
o długości 2,6 kilometra.
Inwestycja  kosztowała 1.254.000 zł.

We wrześniu zakończyły się 
prace termomodernizacyjne 
budynków szkoły podstawowej 
oraz przedszkola.

Modernizacji doczekała się sala 
widowiskowa oraz pomieszczenia 
Gminnego Ośrodka Kultury.

6 października odbyła się „Biała 
sobota w SPZOZ”. Z bezpłatnych 
badań profi laktycznych skorzy-
stało niemalże 200 osób.

W Malczycach przy ul. 1-go Maja 
odebrano nowy plac zabaw 
z siedmioma urządzeniami 
i infrastrukturą towarzyszącą.

Przy ul. Mickiewicza w Malczycach 
powstał plac zabaw w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

Nowa oczyszczalnia ścieków to 
największa inwestycja w historii 
gminy Malczyce (ponad 11 mln zł).

Gmina Großharthau ofi cjalnym 
partnerem Gminy Malczyce 
– w lutym podpisano umowę 
o współpracy między gminami.

Modernizacja placu targowego  
to koszt 560 tys. zł, z czego 
prawie 356 tys zł. stanowi 
dofi nansowanie z PROW.
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RADA GMINY 2018-2023

Monika Olchawa
Okręg: Malczyce

Zbigniew Dudziński
Okręg: Rusko / Rachów

Stefan Grycz
Okręg: Wilczków

Bogusław Grabowiecki
Okręg: Malczyce

Katarzyna Chicińska
Okręg: Malczyce

Jerzy Krzywdziński
Okręg: Chomiąża

Mariola Kądziela
Okręg: Kwietno

Leszek Fudali
Okręg: Chełm / Szymanów / Zawadka

Krzysztof Pastuch
Okręg: Mazurowice

Wiesław Kowalski
Okręg: Malczyce

Agnieszka Król
Okręg: Malczyce

Leokadia Gancarz
Okręg: Malczyce

Marcin Głowacki
Okręg: Malczyce

Stanisław Sobowiec
Okręg: Malczyce

Tomasz Sokal
Okręg: Dębice

W latach 2016-2018

163
uchwały

38
posiedzeń


