
RAPORT O STANIE GMINY ŚWIEBODZICE 2018 

– Uwagi z Protokołu nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 czerwca 2019 r. kadencji 2018-2023 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
autora uwagi 

Treść uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Uzasadnienie Lokalizacja 

1. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 9 autor nie wspomniał o dokumencie bardzo ważnym zgodnie z którym 

mogliśmy aplikować o autobusy, a mianowicie Zintegrowany Program Transportu 

Publicznego, nie byłoby również wielu innych projektów gdyby nie ZIT AW czyli 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nie byłoby niskiej 

emisji gdyby nie Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie  Rozdział 2.2., 
strona 9-10 

2. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 11 tabela 3. w części dotyczącej wspierania przedsiębiorczości mieszkańców 

powinna być wpisana podstrefa Świebodzicka 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie Rozdział 2.2., 
strona 12 

3. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 10 tabela 2. brak dokumentów strategicznych na podstawie których gmina 
aplikowała 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie Rozdział 2.2., 
strona 11 

4. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 12 wdrażanie strategii niskoemisyjnych winny być dopisane realizowane 
w ramach RPO WD w 2017 termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz zakup 
autobusu 

Uwzględniona 
częściowo 

Uzupełnienie zapisów w dokumencie dot. 
inwestycji realizowanych/finansowanych 
w 2018 roku, tj. zakup autobusu. Inwestycje 
dot. oświetlenia, ze względu na realizację w  
IV kwartale 2017 roku, nie zostały 
uwzględnione w wykazie dot. 2018 roku. 

Rozdział 2.2., 
strona 12 

5. Marzena 
Korona-Kruk 

 należy poprawić nazwę lotniska na lotnisko dyspozycyjne Uwzględniona Korekta nazwy w dokumencie na „lądowisko 
dyspozycyjne” 

Rozdział 1.1., 
strona 6 

Rozdział 5.3., 
strona 44 

Rozdział 11.4., 
strona 86, 87 

6. Marzena 
Korona-Kruk 

 poprawić Zlot Motocykli na imprezę rekreacyjną, a nie kulturalną Uwzględniona Korekta rodzaju imprezy Rozdział 8.4., 
strona 68 

7. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 67 brakuje Projektu Animator, nie ma również Programów z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie dot. 
projektu Animator obejmującego 
dofinansowanie udzielane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki  

Rozdział 8.4., 
strona 68 

8. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 81 brak dokumentów rewitalizacyjnych strategii na podstawie, których 
robiona była rewitalizacja, przy określaniu Świetlica Dziennego Pobytu wpisać 
Klubu Seniora 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie Rozdział 10.7., 
strona 81 

9. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 89 brak informacji o autobusach Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie dot. 
inwestycji realizowanych/finansowanych 
w 2018 roku, tj. zakup autobusu 

Rozdział 11.8., 
strona 88 

10. Marzena 
Korona-Kruk 

 str. 104 dopisać Lot Księstwa Świdnicko-Jaworskiego Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie  Rozdział 13.2., 
strona 105 



Lp. 
Imię 

i nazwisko 
autora uwagi 

Treść uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Uzasadnienie Lokalizacja 

11. Marzena 
Korona-Kruk 

 Nie wspomniano o dwóch projektach:  
1. Partnerska Inicjatywa Miast w tym MID, który pozwoli na zdobycie środków 

przez gminę w następnym okresie programowania,  
2. POIS Priorytet II Ochrona Środowiska w tym adaptacja zmian klimatu 

Działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego 

Uwzględniona  
 
 

Uzupełnienie zapisów w dokumencie Rozdział 13.2., 
strona 105 

Rozdział 3.5., 
strona 26 

12. Bogdan 
Kożuchowicz 

 brak informacji o całkowitym zamknięciu procesu w roku 2018 Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego Domu Złotego Wieku 

Uwzględniona  
 

W dokumencie Raportu, w rozdziale 9.6 
Inwestycje i działania 2018 w zakresie ochrony 
zdrowia, zawarty jest akapit dot. Domu 
Złotego Wieku  
 

Rozdział 9.6., 
strona 73 

13. Bogdan 
Kożuchowicz 

 błędna informacja, że gmina od 1991 r. jest w Wałbrzyskim Związku Wodociągów 
i Kanalizacji 

Uwzględniona Korekta/usunięcie zapisów w dokumencie Rozdział 13.2., 
strona 104-
105 

14. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 5 Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej nie obsługuje lotniska biznesowego, a ta 
informacja pojawia się na str. 43 i 86 

Uwzględniona Korekta/usunięcie zapisów w dokumencie Rozdział 1.1., 
strona 5 

Rozdział 5.3., 
strona 44 

Rozdział 11.4., 
strona 86 

15. Bogdan 
Kożuchowicz 

 we wszystkich działach nie ma podanej sumy inwestycji, Radny uważa, że w takim 
dokumencie te elementy winny być zawarte, dla przykładu podając dział 
środowisko przyrodnicze tabela 7.  

Uwzględniona Uzupełniono sumy inwestycji w każdym 
z rozdziałów 

Rozdziały 3-12 

16. Bogdan 
Kożuchowicz 

 dział ,,demografia i mieszkalnictwo” może należałoby wrócić do pomysłu 
zapowiadanej karty mieszkańca Świebodzic, która miała być wdrażana w tym roku 

Nie dotyczy   

17. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 34 tabela 21 - brak sumy Uwzględniona Uzupełniono sumy inwestycji w każdym 
z rozdziałów 

Rozdziały 3-12 

18. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 67 tabela 59 brak podsumowania wartości inwestycji Uwzględniona Uzupełniono sumy inwestycji w każdym 
z rozdziałów 

Rozdziały 3-12 

19. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 78 nie wykazano kwoty, jaką gmina dopłaciła w roku 2018 za pobyt 25 osób z 
terenu naszego miasta w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto Radny podał 
kwoty dopłaty gminy do pobytu w Domach Pomocy Społecznej i tak: w roku 2017 
kwota ta wynosiła 606.707zł, a w roku 2018 - 772.635zł - za bardzo podobną ilość 
pensjonariuszy. Radny poinformował, że w chwili obecnej średni koszt pobytu w 
DPS jednego pensjonariusza wynosi 3.200 - 3.300zł, gdzie w roku 2016 wartość ta 
wynosiła 2.500zł. Przytoczenie powyższych wartości ma na celu podkreślenie 
potrzeby budowy Domu Pomocy Społecznej na terenie miasta 

Uwzględniona Uzupełniono zapisy w dokumencie Rozdział 10.1., 
strona 77 

20. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 102 - 103 tabela 98 brak sumarycznych wartości inwestycji w zakresie wodno-
kanalizacyjnej. Sumaryczna wartość inwestycji powinna zdaniem Radnego 
znajdować się na pierwszej stronie raportu 

Uwzględniona 
częściowo 

Uzupełniono sumy inwestycji w każdym 
z rozdziałów 

Rozdziały 3-12 



Lp. 
Imię 

i nazwisko 
autora uwagi 

Treść uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Uzasadnienie Lokalizacja 

21. Bogdan 
Kożuchowicz 

 nie wspomniano o projekcie Rozwój E-USŁUG, który powstał w partnerstwie 2-3 
gmin na kwotę 830,731zł. Efektem działania tego projektu jest wyposażenie sali 
posiedzeń Ratusza 

Uwzględniona Informacja nt. projektu „Rozwój e-usług…’ 
była/jest umieszczona w Raporcie w Rozdziale 
12.11., strona 103  

Rozdział 
12.11., 
strona 103 

22. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 101 brakuje informacji dotyczącej łącznej wysokości opłat za gospodarkę 
odpadami ponoszonej przez mieszkańców oraz podmioty gospodarcze, oraz 
wartości jakie gmina musi dopłacić do gospodarki oczyszczania miasta 

Uwzględniona Uzupełniono zapisy w dokumencie Rozdział 
12.10., 
strona 101 

23. Bogdan 
Kożuchowicz 

 str. 104 „współpraca wewnętrzna i zewnętrzna” uzupełnić o wszystkie Ogrody 
Działkowe. Jeżeli wymieniamy Koło Wędkarskie Zakładowe Termet SA, to należy 
wymienić przede wszystkim Koło Miejskie w Świebodzicach 

Uwzględniona Aktualizacja i uzupełnienie wykazu organizacji 
pozarządowych  

Rozdział 13.1., 
strona 104 

24. Bogdan 
Kożuchowicz 

 brak organizacji Lot Księstwa Świdnicko - Jaworskiego Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie  Rozdział 13.2., 
strona 105 

25. Bogdan 
Kożuchowicz 

 wymienione Stowarzyszenie Cerenejczyk zaprzestało swojej działalności Uwzględniona Korekta/usunięcie zapisów w dokumencie Rozdział 13.2., 
strona 105 

26. Bogdan 
Kożuchowicz 

 nie ma najważniejszych podstawowych informacji w odniesieniu do wartości 
finansowych gminy tj.: harmonogramu spłat i obsługi zadłużenia, prognozy 
nadwyżki lub limitu zadłużenia na najbliższe lata, wpływu planowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, wartości inwestycji i tzw. wskaźników. Podał, że 
wartość inwestycji w 2018 r. wynosiła 15.291.777,zł, a wartość zadłużenia 
17.630.000,-ł. Na obsługę długu wydatkowano 4.116.000,-zł, stwierdził również, 
że nie została podana suma kosztów na zadania z budżetu obywatelskiego 
wynosząca 3.773.661,-zł, co stanowi 1/4 całości kosztów inwestycji w mieście. 
Zaapelował o uzupełnienie raportu 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie Rozdział 15.1., 
strona 119-
120 

Rozdział 15.2., 
strona 121, 
123 

27. Łukasz 
Kwadrans 

 ogólna forma tematu nie została zrealizowana, bo to nie jest raport o stanie 
gminy za 2018 r. Brak konsekwencji w omawianych latach. Radny jako przykład 
podał zestawienie tabelaryczne zawierające liczbę pracujących (2012-2017) oraz 
liczbę zarejestrowanych bezrobotnych (2012-2018). Na stronach 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 42 podano perspektywę lat 2012 - 2017 bez odniesienia do roku 2018. 

Nieuwzględnio
na 

Brak możliwości uwzględnienia uwagi – 
w Raporcie wykorzystane zostały 
najaktualniejsze dostępne (podczas 
opracowywania raportu) dane za 2018 rok 
pochodzące z GUS oraz udostępnione przez 
Urząd Miejski. Pełen zakres danych GUS za 
2018 rok dostępny będzie w listopadzie 2019 
roku.    

 

28. Łukasz 
Kwadrans 

 str. 42 atrakcyjność inwestycyjna podano błędną siedzibę Invest – Park 
Development wpisując Świdnicę zamiast Wałbrzych, nie wykazano również 
Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38, która jest 
ważnym podmiotem dla miasta. Radny dodał, nie że widzi potrzeby umieszczania 
zdjęć, które znajdują się na str. 44 i lepszym byłoby umieszczenie w tym miejscu 
mapy Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 

Uwzględniona 
 

Korekta zapisów w dokumencie i usunięcie 
zdjęć 

Rozdział 5.3., 
strona 43, 45 

29. Łukasz 
Kwadrans 

 str. 66 „Kluby sportowe” nie podano roku 2018, a w tabeli na str. 106 i 107 
figuruje część klubów sportowych 

Nieuwzględnio
na 

Brak możliwości uwzględnienia uwagi. Brak 
kompletnych danych za 2018, przede 
wszystkim GUS, pozwalających na określenie 
pełnej i rzeczywistej liczby klubów, członków 
itp. Usunięto dane dot. klubów w 2016 roku. 

Rozdział 8.2., 
strona 66 



Lp. 
Imię 

i nazwisko 
autora uwagi 

Treść uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Uzasadnienie Lokalizacja 

30. Łukasz 
Kwadrans 

 str. 70, infrastruktura ochrony zdrowia wpisano Szpital Mikulicz w Świebodzicach, 
a winno być Szpital Mikulicz Spółka z o.o. Nie określono również ile oddziałów 
było w tej placówce w 2018 r. radny zwrócił również uwagę, że oddział 
ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny w 2018 r. jeszcze istniał, a jego 
likwidacja nastąpiła w roku 2019 

Uwzględniona 
 

Korekta i uzupełnienie informacji Rozdział 9.1., 
strona 70 

31. Zofia Marek  str. 52 Radna stwierdziła, że nie ma bodajże wzmianki o tym, że przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przez wiele lat ukazywała się Gazeta Świebodzicka, która 
uzyskała status tytułu prasowego 

Uwzględniona 
 

Informacja nt. Gazety Świebodzickiej była 
zawarta w dokumencie Raportu w rozdziale 
7.1 Instytucje kultury. Uzupełniono zapis 
o informacje nt. działalności wydawniczej 
w latach ubiegłych. 

Rozdział 7.1., 
strona 52 

 32. Zofia Marek  str. 50 tabela 41 i 42 brak podsumowania, że rok 2018 rozpoczął się 
kompleksowym zamknięciem termomodernizacji wszystkich placówek 
oświatowych. Radna dodała, że to jest sukcesem i dumą dla miasta. 2018 to rok, 
w którym powołano do życia Szkołę Podstawowa nr 1, o którym nie ma wzmianki 
w raporcie 

Uwzględniona 
 

W dokumencie Raportu, w rozdziale 6.3. 
Szkolnictwo, była zawarta informacja nt. 
utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w 2018 
roku. Zapisy uzupełniono o informację nt. 
termomodernizacji placówek oświatowych.  
 

Rozdział 6.3., 
strona 47 

33. Zofia Marek  str. 104 nie wykazano wszystkich organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenie 
Senior Aktywny Obywatel. Nie powinno być sformułowania między innymi, gdyż 
wprowadza on pewien niedosyt. Powinny być wykazane wszystkie organizacje, 
albo żadna. Radna dodała, iż oczekuje na wprowadzenie tych uwag do raportu 

Uwzględniona Aktualizacja i uzupełnienie wykazu organizacji 
pozarządowych  

Rozdział 13.1., 
strona 104 

34. Zofia Marek  Stowarzyszenie III Wieku nie istnieje Uwzględniona Aktualizacja i uzupełnienie wykazu organizacji 
pozarządowych  

Rozdział 13.1., 
strona 104 

35. Zofia Marek  brak Stowarzyszeń Obywatelskich  Uwzględniona Aktualizacja i uzupełnienie wykazu organizacji 
pozarządowych  

Rozdział 13.1., 
strona 104 

36. Sławomir 
Łukawski 

 str. 70 tabela 63 nie ujęto Niepublicznej Przychodni Nex - Medical przy ul. 
Kolejowej 

Uwzględniona Uzupełnienie informacji nt. Niepublicznej 
Przychodni Nex-Medical. Brak danych dot. 
przychodni do umieszczenia w Tabeli 63.  

Rozdział 9.1., 
strona 70 

37. Sławomir 
Łukawski 

 str. 86 „transport lotniczy" zaznaczył, że lotnisko Wrocław - Strachowice jest 
lotniskiem międzynarodowym, a nie jak wskazano w raporcie portem lotniczym o 
znaczeniu krajowym 

Uwzględniona Zmiana zapisów Rozdział 11.4., 
strona 86 

38. Marek 
Gąsior 

 str. 7,,skład Rady Miejskiej kadencji 2018-2023” dopisać radnego Mariusza 
Szafrańca 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów w dokumencie Rozdział 2.1., 
strona 7 

39. Marek 
Gąsior 

 str. 63 ,,baza noclegowa” brak informacji, który z obiektów noclegowych 
dysponuje kręgielnią i kortem tenisowym 

Uwzględniona Usunięto niejednoznaczne zapisy Rozdział 8.2., 
strona 63 

40. Marek 
Gąsior 

 str. 66 „imprezy sportowe” brak informacji gdzie i kiedy odbyła się Ogólnopolska 
Spartakiada Młodzieży Szkolnej w Koszykówce w roku 2018 

Uwzględniona Zapis usunięty  Rozdział 8.2., 
strona 66 

41. Bogdan 
Kożuchowicz 

 poinformował, że wspomniał o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z uwagi, iż nie 
ma o nim wzmianki w raporcie. 

 zwrócił się do Burmistrza Miasta Pawła Ozgi, iż zapisy na str. 74 są 
niewystarczające. 

Uwzględniona W dokumencie Raportu, w rozdziale 9.6 
Inwestycje i działania 2018 w zakresie ochrony 
zdrowia, zawarty był/jest akapit dot. Domu 

Rozdział 9.6., 
strona 73 



Lp. 
Imię 

i nazwisko 
autora uwagi 

Treść uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Uzasadnienie Lokalizacja 

Złotego Wieku i partnerstwa publiczno-
prywatnego 

42. Marek 
Gąsior 

 Radny odniósł się również do podnoszonej przez radnego Bogdana Kożuchowicza 
sprawy Domu Złotego Wieku informując, że radni Klubu Zjednoczona Prawica oraz 
inni odwiedzili Dom Złotego Wieku w Głuszycy, który został wybudowany dla 30 
osób za kwotę 5 mln zł. Jest za budową takiego obiektu, ale na miarę możliwości 
finansowych gminy 

 Nie dotyczy  

43. Ewa Dziwosz  wskazywane braki wynikają z faktu, iż osoba opracowująca raport korzystała 
z dokumentów, które już się zdezaktualizowały 

 Raport opracowywany był w oparciu 
o najaktualniejsze dostępne dane Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Świebodzicach, który 
przekazał dostępne dane za 2018 rok i 
weryfikował informacje zawarte w 
dokumencie.  

 

44. Adam 
Pofelski 

 chciałby odnieść się do Domu Złotego Wieku w ramach Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego (PPP). W związku z odczuciem, że niektórzy radni zarzucają władzom, 
że odstąpiła od realizacji tego zadania, chciałby podać dla przykładu koszt budowy 
Domu Złotego Wieku na 30 miejsc w miejscowości Głuszyca. Poinformował, że 
kilku radnych zostało zaproszonych przez Prezesa firmy prywatnej, która kilka lat 
temu zakupiła stary szpital i zaadoptowała go na cele Domu Złotego Wieku. Jak 
wynika z informacji uzyskanych od Prezesa, całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 
4,5 mln zł, przy bardzo wysokim standardzie tj. 1 mln euro. Uzyskując taką 
informację wartość tego zadania przy 60 pensjonariuszach wyniosłaby 2 mln euro. 
Jak to zatem ma się do kwoty 23 mln euro, która pojawiła się przy Domu Złotego 
Wieku w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym w naszym mieście. 

 Nie dotyczy  

44. Marzena 
Korona-Kruk 

 nie potrzebna jest kompleksowa analiza roku 2012-2017, bo to jest zadanie 

merytorycznych Wydziałów 

 Art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym daje Radzie możliwość określenia 
w drodze uchwały szczegółowych wymogów 
dotyczących raportu – ww. uchwała  nie 
została podjęta.  

 

45. Halina 
Mądra 

 poinformowała, że oczekiwała konkretnych informacji za rok 2018, 
a przedstawiony dokument okazał się opracowaniem zawierającym suche dane 
statystyczne. Za przykład podając spadek dzietności. Występuje mniejsza liczba 
dzieci w żłobkach, a raport nie określa przyczyny tej różnicy pomiędzy rokiem 
2012 a 2018 

 Wszystkie dostępne dane za 2018 rok dane 
(GUS i dane przekazane przez UM) dostępne 
podczas opracowywania dokumentu 
opracowywania zostały przedstawione 
w Raporcie. Art. 28aa ust. 3 ustawy o 
samorządzie gminnym daje Radzie możliwość 
określenia w drodze uchwały szczegółowych 
wymogów dotyczących raportu – ww. uchwała  
nie została podjęta. 

 

 


