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WSTĘP 

Szanowni Radni i Mieszkańcy,  

Przedkładam Państwu „Raport o stanie Gminy Świebodzice za 2019 rok”, który przygotowany został 

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy 

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej „Raport o stanie gminy”, który 

obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady 

Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 

Ustawa (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) przedłuża o 60 dni termin przedstawienia raportu o stanie gminy. 

Rok 2019 był rokiem jubileuszowym. Przypadło w nim 740– lecie nadania miastu praw miejskich. 

W związku z tym w Świebodzicach odbyło się wiele imprez z udziałem osób związanych z miastem, 

jego historią, kulturą i tradycjami. Zakończony został projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów na terenie Gminy Świebodzice”, w ramach którego sfinalizowano realizację rozpoczętych 

wcześniej zadań pn.: „Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami 

przyległymi” i „Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowa 3-5 w Świebodzicach 

wraz z terenami przyległymi” oraz wykonano w całości ostatnie zadanie pn.: „Rewitalizacja ul. Juliusza 

Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem”. W 2019 roku zrealizowaliśmy także 7 zadań 

w ramach projektu pn.: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez 

tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”: Skweru przy 

ul. Świdnickiej, Parku Miejskiego, Trasy spacerowej (wzdłuż Pełcznicy), Terenu przy ul. Rekreacyjnej, 

Skweru Śnieżka,  Trasy spacerowej Aleja Lip, Boiska sportowego ul. Ciernie 7 oraz rozpoczęliśmy 

prace nad projektami w: Parku Sportowym oraz Parku historycznym przy ul. Łącznej. Kontynuowane 

były również działania podjęte na rzecz poprawy jakości powietrza, wyremontowane zostały sieci 

infrastruktury technicznej oraz dla poprawy bezpieczeństwa doświetlono wymagające tego miejsca. 

To tylko przykłady działań i inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku, w toku wdrażania 

dokumentów strategicznych i programowych obowiązujących na terenie naszego Miasta, o których 

możecie przeczytać Państwo w niniejszym Raporcie. 

Burmistrz Miasta Świebodzice  

Paweł Ozga
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1. GMINA ŚWIEBODZICE 

Świebodzice to miasto z bogatą 740-letnią historią, położone w południowej części Dolnego Śląska, 

około 30 km od granicy z Republiką Czeską. Usytuowane jest w środkowym biegu górskiej rzeki Pełcznica, 

na Pogórzu Świebodzickim, u stóp Gór Wałbrzyskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książ, co czyni 

je idealną bazą wypadową dla osób zainteresowanych eksplorowaniem „Perły Dolnego Śląska” oraz 

przylegającego Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jako ośrodek miejski wyróżnia się potencjałem 

rozwoju przedsiębiorczości, któremu sprzyjają położenie w sąsiedztwie dwóch aglomeracji miejskich: 

Wałbrzycha (10 km) i Świdnicy (12 km), bliskość głównej siedziby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i funkcjonowanie na terenie Gminy jej podstrefy oraz rozwinięte 

powiązania komunikacyjne.  

 
Źródło: www.swiebodzice.pl 

Rok 2019 był rokiem jubileuszowym. Przypadło w nim 740-lecie nadania miastu praw miejskich. 

W związku z tym w Świebodzicach odbyło się wiele imprez z udziałem osób związanych z miastem, jego 

historią, kulturą i tradycjami. W ramach obchodów prezentowane były wystawy artystyczne, koncerty 

organowe, szereg dedykowanych imprez sportowych. Ponadto w czerwcowych obchodach głównych, 

prowadzonych podczas corocznego święta miasta, wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich 

z Hrušova, Jilemnic i Waldbröl. Z okazji 740-lecia miasta wydano okazjonalne gadżety, w tym: koszulki 

miejskie poświęcone znanym świebodziczanom, a wśród nich zupełnie nowy wzór dedykowany Emilowi 

Krebsowi – świebodzickiemu poliglocie.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Świebodzice zamieszkiwało 21 426 osób, 

w tym 10 071 mężczyzn i 11 355 kobiet. 

Mieszkańcy tworzą z mocy prawa lokalną 

wspólnotę samorządową. Organami 

samorządu gminy jest Rada Miejska 

(21 Radnych) − organ stanowiący 

i kontrolny wykonujący swoje zadania przy 

pomocy statutowych komisji oraz 

Burmistrza Miasta pełniącego rolę organu 

wykonawczego. 

Schemat 1. Gmina Świebodzice. 
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1.1. BURMISTRZ MIASTA 

Burmistrz Miasta stanowi organ wykonawczy Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą wykonuje on uchwały rady 

oraz zadania gminy określone przepisami prawa, m.in.: gospodarowanie mieniem gminy, wykonywanie 

budżetu, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz określanie 

sposobu ich wykonywania.  

Burmistrz Miasta nadzoruje zadania realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

i pośrednio podporządkowane im gminne jednostki organizacyjne:  

− Szkoła Podstawowa nr 1  

− Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi 

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 

− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego 

− Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 

− Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka 

Sienkiewicza 

− Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 

Pawła II 

− Przedszkole nr 3 Niezapominajka 

− Żłobek Miejski nr 1 

− Żłobek Miejski nr 2 

− Ośrodek Pomocy Społecznej  

− Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Świebodzicach 

− Miejski Zarząd Nieruchomości 

− Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 

Sybiraków (zlikwidowane 31.08.2019) 

W 2019 roku Burmistrz wykonał 131 uchwał Rady Miejskiej1, wydał 353 zarządzenia2 oraz opublikował 

15 obwieszczeń i ogłoszeń3.  

1.2. RADA MIEJSKA  

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym na terenie 

Gminy Świebodzice. W ramach swoich kompetencji podejmuje ona 

uchwały o charakterze prawnym, w tym przepisy gminne, budżet 

gminy. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy będące w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Organizację 

wewnętrzną i tryb pracy rady i jej organów określa statut gminy. 

Skład Rady Miejskiej Kadencji 2018-2023: 

− Patryk Biały 

− Sebastian Biały 

− Grażyna Bieniada 

− Marcin Cichoń 

− Tomasz Czekaj − Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej od 30.12.2019 r. 

− Aneta Dobosz − Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej od 30.12.2019 r. 

− Ewa Dziwosz 

− Marek Gąsior 

− Jan Klepiec − Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej od 26.04.2019 r. do 30.12.2019 r. 

− Janusz Kościukiewicz − Wiceprzewodniczący    

Rady Miejskiej od 22.11.2018 r. do 

30.12.2019 r. 

− Bogdan Kożuchowicz 

− Łukasz Kwadrans 

− Sławomir Łukawski 

− Halina Mądra − Przewodnicząca Rady 

Miejskiej od 28.11.2019 r. 

− Zofia Marek 

− Zbigniew Opaliński – 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

od 22.11.2018 r. do 21.03.2019 r. 

− Zdzisław Pantal − Przewodniczący 

Rady Miejskiej od 22.11.2018 r. do 

28.11.2019 r. 

− Adam Pofelski 

− Mariusz Szafraniec −  pełniący funkcję 

Radnego do momentu powołania na 

 
1 Rejestr uchwał dostępny jest w załączniku nr 1. Raportu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach pod linkiem: https://www.bip.swiebodzice.pl/sesja-xxvii/546. 
2 Rejestr zarządzeń dostępny jest na BIP  Urzędu Miejskiego w Świebodzicach: https://www.bip.swiebodzice.pl/kadencja-2018-
2023/372. 
3 Rejestr obwieszczeń i ogłoszeń dostępny jest na BIP Urzędu Miejskiego w Świebodzicach: https://www.bip.swiebodzice.pl/rok-
2019/332. 

21 Radnych 

16 sesji Rady Miejskiej 

131 uchwał Rady Miejskiej 

7 komisji stałych statutowych 

106 posiedzeń Komisji  
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− Adam Tobiasz 

− Krystian Wołoszyn 

stanowisko Zastępcy Burmistrza 

Miasta (do 1.01.2019 r.) 

− Jacek Żygłowicz 

W 2019 roku Rada Miejska w Świebodzicach obradowała na 16 sesjach i podjęła 131 uchwał, Radni złożyli 

58 interpelacji i zapytań. Przy Radzie Miejskiej funkcjonowało 7 komisji, które odbyły 106 posiedzeń: 

Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego; Komisja Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska; Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

Komisja Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Gospodarki 

Mieszkaniowej; Komisja Rewizyjna; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto w dniu 25 stycznia 2019 

roku powołano doraźną Komisję Statutową, która zakończyła swoją działalność  w dniu 30 listopada 2019 

roku. Na ryczałty i diety dla Radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w 2019 roku 

wydatkowano 311.852,94 zł. Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach podjętych w 2019 roku wraz 

z realizacją stanowi załącznik nr 1 niniejszego Raportu. 

Na terenie Świebodzic działalność prowadzi Młodzieżowa Rada Miejska. Jej członkiem może zostać każdy 

uczeń świebodzickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniowie placówek spoza miasta 

zamieszkali na terenie Świebodzic, którzy ukończyli 13 i nie ukończyli 21 lat. W dniu 8 października 2019 

roku w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbyły się wybory jej członków, a następnie w dniu 

4 listopada 2019 roku przeprowadzono wybory uzupełniające. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Świebodzicach: 

− Zuzanna Balcerzak 

− Hanna Biała 

− Dominika Ciechowska 

− Krzysztof Grygiel 

− Karolina Grzebna 

− Damian Jakubowski 

− Kacper Kasiński 

− Pola Kruk 

− Jakub Nowak 

− Anna Oleśkiewicz 

− Monika Sałata 

− Dominika Sielewicz 

− Tomasz Smykowski 

− Nicola Szklarczyk 

− Natalia Świderska 

− Antoni Tokarski 

− Stanisław Tokarski 

− Anna Wapczyńska 

− Angelika Weber 

− Monika Wojciechowska 

− Anna Wójcik 

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej jest Radna Zofia Marek. W dniu 2 grudnia 2019 roku odbyło się 

spotkanie organizacyjne, na którym członkowie otrzymali statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.  

W 2019 roku powołana została Świebodzicka Rada Seniorów II kadencji na lata 2019-2023, w skład której 

wchodzą: 

− Anna Adamczyk  

− Elżbieta Brzozowska  

− Bronisława Bachórz  

− Elżbieta Chrobak  

− Zofia Czernikowska  

− Teresa Gierwatowska  

− Antonina Nowacka − Przewodnicząca 

Rady 

− Teresa Małecka − Wiceprzewodnicząca 

Rady 

− Danuta Mazur  

− Halina Mądrzak  

− Krystyna Mikulska  

− Marta Prucnal  

− Marianna Respond  

− Henryk Sawa − Sekretarz Rady 

− Liana Pauletta Sztor-Marciniak 

Członkami Rady mogą zostać przedstawiciele seniorów, a także reprezentanci organizacji pozarządowych 

zrzeszających osoby starsze lub działających na rzecz osób starszych. Rada składa się z 15 osób i jest 

organem doradczym, opiniującym i konsultacyjnym dla Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej. W dniu 

12 listopada 2019 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Świebodzickiej Rady Seniorów, na którym 

zostało wybrane prezydium. 
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1.3. DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE  

W 2019 roku na terenie Gminy Świebodzice obowiązywały następujące dokumenty strategiczne 

i programowe: 

Tabela 1. Wykaz dokumentów strategicznych i programowych obowiązujących w 2019 roku. 

OBSZAR Nazwa dokumentu Uchwała przyjmująca 

DOKUMENTY 

STRATEGICZNE 

Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 

2012-2020 

Uchwała Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 16.02.2012 r. 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta Świebodzice na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019-2022  

Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 27.10.2015 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 

2014-2020 

Uchwała Nr XIII/76/2015 z dnia 27.10.2015 

r., zmieniona Uchwałą Nr XXIII/164/2016 r. 

z dnia 23.08.2016 r. i Uchwałą Nr 

XVIII/132/2016 z dnia 30.03.2016 r.  

Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Świebodzice  

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 28.10.2016 r. 

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Świebodzice na rok 2019 

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 21.03.2019 r. 

OŚWIATA 

I WYCHOWANIE 

Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie 

Świebodzice w latach 2013-2020  

Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 14.01.2013 r. 

KULTURA 

I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta 

Świebodzice 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta 

Świebodzice z dnia 23.07.2013 r.  

OCHRONA 

ZDROWIA 

Program zdrowotny Gminy Świebodzice Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 27.04.2011 r.  

Programy Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Świebodzice na rok 2019 

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach dnia 28.12.2018 r. 

POMOC 

SPOŁECZNA  

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 

2016-2020 

Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 19.01.2016 r.  

Program przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu osób bezrobotnych, 

bezdomnych i najuboższych dla Miasta 

Świebodzice na lata 2016-2019 

Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 24.11.2015 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2017-2019 dla Gminy Świebodzice 

Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 19.01.2017 r. 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017–2020 dla Gminy 

Świebodzice 

Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 19.01.2017 r. 

Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 

Uchwała Nr XXI/147/2019 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 30.12.2019r.  
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OBSZAR Nazwa dokumentu Uchwała przyjmująca 

WSPÓŁPRACA 

WEWNĘTRZNA 

I ZEWNĘTRZNA 

Roczny Program Współpracy Gminy 

Świebodzice z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 4.12.2018 r. 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 

na lata 2013-2020 

Uchwała Nr XXVIII/167/2012 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 10.10.2012 r. 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 

z perspektywą do 2030 roku 

Uchwała Nr XLVI/341/2018 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 26.06.2018 r. 

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE  

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Świebodzice  

Uchwała Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 28.12.2017 r. 

MIESZKALNICTWO 

I REWITALIZACJA 

Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Świebodzice na lata 2019-2024 

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 25.01.2019 r., 

Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 30.10.2019 r. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Świebodzice na lata 2015-2025 

Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 23.08.2016 r. 

GOSPODARKA 

FINANSOWA 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 

Świebodzice na lata 2019-2025 

Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 28.12.2018 r. 

Zgodnie z przyjętą do realizacji w 2012 roku Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 

Świebodzice na lata 2012-2020, misją miasta Świebodzice jest zapewnienie jego mieszkańcom dobrych 

warunków życia i zaspokajanie ich potrzeb, a priorytetem działalności władz samorządowych jest poprawa 

komfortu życia i stymulowanie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego. W toku wdrażania 

strategii realizowane są działania i inwestycje mające na celu: zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności 

posiadanych zasobów miasta (Cel 1.), trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę 

miejsc pracy oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych (Cel 2.), poprawę atrakcyjności 

i konkurencyjności turystycznej Świebodzic (Cel 3.), zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze edukacji 

i kultury (Cel 4.), usług społecznych (Cel 5.) i ochrony zdrowia (Cel 6.) oraz wspieranie rolnictwa i działań 

w zakresie ochrony środowiska (Cel 7.). Wykaz działań i inwestycji zrealizowanych w 2019 roku w toku 

wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020 stanowi 

załącznik nr 2. Raportu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 stanowi 

instrument długoterminowego planowania finansowego w gminie. Dokument Zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice określa kierunki 

polityki przestrzennej na terenie miasta. Procesy rewitalizacyjne w Świebodzicach prowadzone są zgodnie 

z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025. Uwzględnieniu zadań 

ochrony zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym służy dokument Gminnej Ewidencji 

Zabytków Miasta Świebodzice. W zakresie ochrony środowiska na terenie gminy obowiązują dokumenty 

pn.: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019-2022, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 oraz Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice. Obowiązujący Program Ochrony 

Środowiska dla Miasta Świebodzice kontynuuje realizację celów wyznaczonych w poprzednim Programie, 

a realizowane kierunki działań obejmują realizację takich celów głównych jak: środowisko dla zdrowia – 

dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, wzmocnienie systemu zarządzania 

środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody oraz zrównoważone wykorzystanie 

materiałów, wody i energii. W zakresie edukacji obowiązuje Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie 
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Świebodzice w latach 2013-2020, a podejmowane w ramach jej realizacji cele zakładają: ustawiczne 

dążenie do podnoszenia jakości oświaty w Gminie Świebodzice w celu osiągniecia wszechstronnego 

rozwoju dzieci i młodzieży, podniesienie atrakcyjności oferty zajęć pozalekcyjnych, wprowadzanie 

nowych metod nauczania, szersze uspołecznienie edukacji dzieci i młodzieży w oparciu o tradycje 

lokalne, oświatę przyjazną środowisku (ekologia) oraz usprawnianie systemu zarządzania oświatą. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi określana jest rokrocznie w Programie Współpracy Gminy 

Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Działania w zakresie ochrony zdrowia prowadzone są zgodnie z Programem zdrowotnym 

Gminy Świebodzice oraz Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice. Realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 

odbywa się w toku wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świebodzice 

na lata 2016-2020. Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

prowadzone jest natomiast na podstawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy 

Świebodzice. Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych 

i najuboższych dla Miasta Świebodzice na lata 2016-2019 wskazuje natomiast wszechstronne kierunki 

działań na rzecz poprawy warunków życia osób bezdomnych i najuboższych, zwiększenie aktywności 

i samodzielności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie do 

podjęcia zatrudnienia. Realizacja poszczególnych dokumentów strategicznych i programowych 

przedstawiona została w branżowych rozdziałach dokumentu Raportu. 

Strategia 2020+. W 2019 roku władze miasta, w trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 

zapewnienie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, przystąpiły do 

opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice sięgającej swoim horyzontem roku 2027. 

Opracowany dokument Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 pozwoli na skuteczne 

wykorzystanie potencjałów rozwojowych miasta i wzmocnienie jego atrakcyjności, zarówno zewnętrznej 

rozumianej jako konkurencyjność, jak i wewnętrznej, stawiającej w centrum mieszkańców oraz ich 

potrzeby. Będzie on również niezbędny m.in. w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno 

krajowych jak i z Unii Europejskiej. Strategia stanowi kontynuację kierunków rozwojowych przyjętych 

w poprzednich dokumentach strategicznych, zmodyfikowaną o zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne 

uwarunkowania oraz trendy rozwojowe. Podstawowym założeniem przyjętym podczas prac nad strategią 

było włączenie mieszkańców w proces opracowywania dokumentu na równi z ekspertami 

i przedstawicielami samorządu, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w kształcie wypracowanego 

dokumentu. W toku prac powstał dokument strategiczny określający wizję, misję, obszary strategiczne 

oraz przyporządkowane im cele strategiczne i kierunki planowanych działań. Ich realizacja ma na celu 

rozwój miasta Świebodzice jako ośrodka spełniającego oczekiwania mieszkańców, atrakcyjnego dla 

turystów i przyjaznego dla przedsiębiorców. W toku prac nad dokumentem odbyło się ankietowe 

badanie opinii mieszkańców, liczne spotkania i warsztaty z udziałem Zespołu ds. opracowania strategii 

oraz cykl konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, dyrektorami gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz prezesami świebodzickich spółek. Dokument Strategii Rozwoju Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2027 został przyjęty Uchwałą Nr XXI/141/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027. 



RAPORT O STANIE GMINY ŚWIEBODZICE 2019 

 

10 
 

 

2. GOSPODARKA FINANSOWA 

I STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
 

2.1. WYKONANIE BUDŻETU 

Budżet Gminy Świebodzice na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 

99.621.800,00 zł, a wydatki w wysokości 102.517.000,00 zł. W toku wykonywania plan budżetu uległ 

zmianie (Tabela 2) i na dzień 31.12.2019 roku dochody zostały wykonane w kwocie 103.252.334,60 zł, 

a wydatki w kwocie 100.175.448,68 zł. W wyniku realizacji dochodów w 95,63% i wydatków w 90,35% 

budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie +3.076.885,92 zł przy planowanym deficycie            

-2.895.200,00 zł.  

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Świebodzice na 2019 rok. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan wg uchwały 

budżetowej 
Plan po zmianach Wykonanie 

1. Dochody ogółem, w tym 99.621.800,00 107.974.737,00 103.252.334,60 

 Dochody bieżące  

Dochody majątkowe 

89.174.200,00 

10.447.598,00 

98.053.939,00  

9.920.798,00 

98.070.365,91  

5.181.968,69 

2. Wydatki ogółem, w tym: 102.517.000,00 110.869.937,00 100.175.448,68 

 Wydatki bieżące  

Wydatki majątkowe 

87.681.820,00 

14.835.180,00 

96.984.057,00  

13.885.880,00 

92.318.493,95 

7.856.954,73 

3. Nadwyżka/deficyt -2.895.200,00 -2.895.200,00 +3.076.885,92 

4. Przychody ogółem, z tego: 6.545.200,00 6.545.200,00 2.611.585,83 

 Wolne środki, o których mowa w art.217 
ust. 2pkt 6 uofp w tym: na pokrycie 
deficytu 

6.545.200,00 

0,00  

0,00 

6.545.200,00 

0,00  

0,00 

0,00 

2.611.585,53  

0,00 

5. Rozchody ogółem, z tego: 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 

 Spłaty kredytów i pożyczek 750.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 

2.2. DOCHODY  

Gmina w 2019 roku osiągnęła dochody ogółem wysokości 103.252.334,60 zł, w tym dochody bieżące 

w kwocie 98.070.365,91 zł oraz majątkowe 5.181.968,69 zł. Planowane dochody ogółem zostały 

zrealizowane w 95,63%, w tym dochody bieżące w 100,02%, a dochody majątkowe w 52,23%. Najwyższe 

wpływy przyniosły gminie dochody z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych i fizycznych oraz 

innych opłat w kwocie – 46.087.182,12 zł, w tym udział z podatków PIT i CIT – w kwocie 26.917.481,42 zł. 

Subwencja oświatowa ogólna została zrealizowana w kwocie 15.688.433,17 zł.  

Tabela 3. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok. 

Lp. Dział Nazwa działu Plan 
Wykonanie 

ogółem bieżące majątkowe % planu 

1.  010 Rolnictwo i łowiectwo 89 200,00 88 931,71 88 931,71 0,00 99,70 

2.  600 Transport i łączność 3 247 868,00 1 502 059,51 213 500,00 1288 559,51 46,25 
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Lp. Dział Nazwa działu Plan 
Wykonanie 

ogółem bieżące majątkowe % planu 

3.  700 Gospodarka mieszkaniowa 6 531 800,00 6 470 821,26 4 258 721,28 2 212 099,98 99,07 

4.  710 Działalność usługowa 228 000,00 179 163,52 179 163,52 0,00 78,58 

5.  750 Administracja publiczna 626 299,00 479 841,10 479 841,10 0,00 76,62 

6.  751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

170 817,00 169 067,00 169 067,00 0,00 98,98 

7.  752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00 

8.  754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 

9.  756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

45 630 692,00 46 087 182,12 46 087 182,12 0,00 101,00 

10.  758 Różne rozliczenia 15 686 602,00 15 688 433,17 15 688 433,17 0,00 100,01 

11.  801 Oświata i wychowanie 1 996 836,00 1 738 819,41 1 738 819,41 0,00 87,08 

12.  851 Ochrona zdrowia 2 000,00 1 450,00 1 450,00 0,00 72,50 

13.  852 Pomoc społeczna 2 358 178,00 2 314 685,14 2 314 685,14 0,00 98,16 

14.  853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

207 000,00 210 939,32 0,00 210 939,32 101,9% 

15.  854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

155 602,00 126 904,50 126 904,50 0,00 81,56 

16.  855 Rodzina 21 778 763,00 21 576 852,54 21 576 852,54 0,00 99,07 

17.  900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

9 026 980,00 6 478 823,69 5 008 453,81 1 470 369,88 71,77 

18.  926 Kultura fizyczna 236 700,00 136 960,61 136 960,61 0,00 57,86 

  OGÓŁEM: 107 974 737,00 103 252 334,60 98 070 365,91 5 181 968,69 95,63 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 

Tabela 4. Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2019 rok. 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Wykonanie [zł] 

1. Ogółem dochody podatkowe w tym: 45.323.898,84 6. podatek leśny 11.975,00 

2. 
udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

846.593,42 7. 
podatek od środków transportowych 201.918,53 

3. 
udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

26.070.888,00 8. 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej 

22.342,33 

4 podatek rolny 340.68,03 9. podatek od czynności cywilnoprawnych 1.189.969,64 

5. podatek od nieruchomości 16.565.419,94 10. wpływy z opłaty skarbowej 74.173,95 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 

2.3. WYDATKI 

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 100.175.448,68 zł (90,35% planu), w tym 

wydatki bieżące 92.318.493,95 zł (95,20% planu) oraz wydatki majątkowe 7.856.954,73 zł (56,58% planu). 

W strukturze wykonanych wydatków ogółem najwyższy udział miały wydatki na oświatę i wychowanie 

26,29% (26.333.045,14 zł), rodzinę 22,39% (22.431.896,25 zł) oraz gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska 12,85% (12.872.693,72 zł). Najwyższe wydatki inwestycyjne zostały poniesione na transport 

i łączność 52,69% (4.139.879,77 zł) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 31,51% 

(2.475.718,30 zł). 
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Tabela 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku. 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan po 

zmianach 2019 r. 
Wykonanie 

31.12. 2019 r. 
% planu 

600   Transport i łączność 4 937 680,00 4 139 879,77  

 60014  Drogi publiczne powiatowe 17500,00 15 000,00 85,71 

  6220 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

17 500,00 15 000,00 85,71 

   Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D - pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego 17 500,00 15 000,00 85,71 

 60016  Drogi publiczne gminne 4 785180,00 4 124 879,77 86,20 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 089 640,00 594 798,11 54,59 

   Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem - ul. Królowej Jadwigi 395 000,00 394 147,49 99,78 

   
Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy 
ul. Strzegomskiej - Przemysłowej 

54 000,00 53 503,70 99,08 

   Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach 148 000,00 0,00 0,00 

   Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1 69 000,00 36 162,00 52,41 

   Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych 121 000,00 56 935,04 47,05 

   Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/8 31 940,00 0,00 0,00 

   
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic: 
Biskupa Ignacego Krasickiego, Juliusza Słowackiego i Piaskowej wraz z otoczeniem - prace 
konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 

177 200,00 45 685,88 25,78 

   Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach 93 500,00 8 364,00 8,95 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 744 967,00 1 661 099,63 95,19 

   
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic: 
Biskupa Ignacego Krasickiego, Juliusza Słowackiego i Piaskowej wraz z otoczeniem 

1 744 967,00 1 661 099,63 95,19 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 950 573,00 1 868 982,03 95,82 

   
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic: 
Biskupa Ignacego Krasickiego, Juliusza Słowackiego i Piaskowej wraz z otoczeniem 

1 950 573,00 1 868 982,03 95,82 

 60017  Drogi wewnętrzne 135 000,00 0,00 0,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00 0,00 0,00 

   Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach 135 000,00 0,00 0,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 828 000,00 755 780,28 91,28 

 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  408 000,00 379 200,28 92,94 
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Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan po 

zmianach 2019 r. 
Wykonanie 

31.12. 2019 r. 
% planu 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408 000,00 379 200,28 92,94 

   Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych 43 800,00 22 520,83 51,42 

   Wykonanie docieplenia budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach 107 200,00 107 115,75 99,92 

   
Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach 
komunalnych - ul. Jeleniogórska 6 i 24 w Świebodzicach 

150 000,00 143 760,39 95,84 

   Budowa instalacji gazowej c.o. w budynku przy ul. Parkowej 4B w Świebodzicach 50 000,00 49 219,32 98,44 

   Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych 57 000,00 56 583,99 99,27 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 420 000,00 376 580,00 89,66 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 420 000,00 376 580,00 89,66 

   Wykup i zamian gruntów 420 000,00 376 580,00 89,66 

801   Oświata i wychowanie 322 800,00 97 048,99 30,06 

 80101  Szkoły podstawowe 291 800,00 66420,00 22,76 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 800,00 66 420,00 22,76 

   Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem 171 800,00 66 420,00 38,66 

   Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 120 000,00 0,00 0,00 

 80150  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych 

31 000,00 30 628,99 98,80 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000,00 30 628,99 98,80 

   
Budowa pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach - dz. nr 739; obręb 4 Ciernie 

31 000,00 30 628,99 98,80 

852   Pomoc społeczna 630 600,00 12 821,69 2,03 

 85295  Pozostała działalność 630 600,00 12 821,69 2,03 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442 650,00 604,30 0,14 

   
Przebudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia 
dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej 

442 650,00 604,30 0,14 

  6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 187 950,00 12 217,39 6,50 

   
Przebudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia 
dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej 

187 950,00 12 217,39 6,50 

855   Rodzina 144 000,00 141114,21 98,00 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 144 000,00 141114,21 98,00 
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Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan po 

zmianach 2019 r. 
Wykonanie 

31.12. 2019 r. 
% planu 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 000,00 141 114,21 98,00 

   
Montaż i wyposażenie placu zabaw w ramach programu "Maluch+2019" przy żłobku Miejskim nr 2 
w Świebodzicach 

144 000,00 141 114,21 98,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 396 600,00 2 475 718,30 38,70 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 240 500,00 101 932,23 42,38 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 39,31 7,86 

   Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach 500,00 39,31 7,86 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 101 892,92 42,46 

   Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice 240 000,00 101 892,92 42,46 

 90002  Gospodarka odpadami 111600,00 95 230,53 85,33 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 600,00 38 320,65 92,12 

   Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie 41 600,00 38 320,65 92,12 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 56 909,88 81,30 

   Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO 70 000,00 56 909,88 81,30 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 180 000,00 169 252,13 94,03 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 16 482,00 82,41 

   Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Świebodzice 20 000,00 16 482,00 82,41 

  6230 Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła 160 000,00 152 770,13 95,48 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00 61 131,00 76,41 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 61 131,00 76,41 

   Budowa oświetlenia przy parkingu Osiedle Sudeckie 9 80 000,00 61 131,00 76,41 

 90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 87300,00 87 090,12 99,76 

  6010 Wydatki na zakup i objecie akcji i udziałów 87 300,00 87 090,12 99,66 

   
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 
banków państwowych i innych instytucji finansowych 

87 300,00 87 090,12 99,66 

 90095  Pozostała działalność 5 697200,00 1 961 082,29 34,42 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 218 500,00 661 653,08 29,82 

   Budowa placu zabaw przy ul. Ciernie w Świebodzicach 128 000,00 98 119,07 76,66 

   Zakup i montaż toalety bezobsługowej na targowisku miejskim w Świebodzicach 160 000,00 157 552,00 98,47 
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Dział Rozdział Paragraf Treść 
Plan po 

zmianach 2019 r. 
Wykonanie 

31.12. 2019 r. 
% planu 

 

 

 

 

 

 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie 
terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców 1 930 500,00 405 982,01 21,03 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 720 100,00 694 587,38 25,54 

   
Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie 
terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców 

2 440 700,00 415 187,59 17,01 

   Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice 279 400,00 279 399,79 100,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 758 600,00 604 841,83 79,73 

 

 

 

 
 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie 
terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców 430 800,00 278 601,02 64,67 

   Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice 327 800,00 326 240,81 99,52 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 200,00 66 150,00 72,53 

 92195  Pozostała działalność 91 200,00 66150,00 72,53 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 200,00 66 150,00 72,53 

   Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach 91 200,00 66 150,00 72,53 

926   Kultura fizyczna 535 000,00 168 441,49 31,48 

 92601  Obiekty sportowe 440 000,00 73 441,49 16,69 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 378 600,00 12 054,00 16,69 

   
Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym Osiedle Piastowskie, 
Świebodzice 

378 600,00 12 054,00 3,18 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 400,00 61 387,49 99,98 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 000,00 95 000,00 100,00 

  6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 95 000,00 95 000,00 100,00 

   Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego 95 000,00 95 000,00 100,00 

   RAZEM 13 885 880,00 7 856 954,73 56,58 

Źródło; Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 
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Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok. 

Lp. Dział  Nazwa działu Plan 
Wykonanie 

ogółem bieżące majątkowe % planu 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 800,00 141 038,31 141 038,31 0,00 96,73 

2. 600 Transport i łączność 8 712 230,00 7 834 318,50 3 694 438,73 4 139 879,77 89,92 

3. 700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

7 872 540,00 7 493 911,77 6 738 131,49 755 780,28 95,19 

4. 710 Działalność usługowa 603 170,00 572 901,67 572 901,67 0,00 94,98 

5. 750 Administracja publiczna 9 522 202,00 8 474 749,44 8 474 749,44 0,00 89,00 

6. 751 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

170 821,00 169 069,06 169 069,06 0,00 98,97 

7. 752 Obrona narodowa 402,00 400,12 400,12 0,00 99,53 

8. 754 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

599 013,00 487 879,79 487 879,79 0,00 81,45 

9. 757 
Obsługa długu 
publicznego 

416 235,00 409 964,15 409 964,15 0,00 98,49 

10. 758 Różne rozliczenia 760 992,00 54 497,45 54 497,45 0,00 7,16 

11. 801 Oświata i wychowanie 27 663 584,00 26 333 045,14 26 235 996,15 97 048,99 95,19 

12. 851 Ochrona zdrowia 684 208,00 664 603,16 664 603,16 0,00 97,13 

13. 852 Pomoc społeczna 7 673 350,00 6 535 756,74 6 522 935,05 12 821,69 85,17 

14. 854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

1 214 587,00 1 113 224,22 1113 224,22 0,00 91,65 

15. 855 Rodzina 22 665 659,00 22 431 896,25 22 290 782,04 141114,21 98,97 

16. 900 
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

17 130 744,00 12 872 693,72 10 396 975,42 2 475 718,30 75,14 

17. 921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

1 471200,00 1431 149,67 1 364 999,67 66 150,00 97,28 

18. 926 Kultura fizyczna 3 561 200,00 3 154 349,52 2 985 908,03 168 441,49 88,58 

  OGÓŁEM:                                                          110 869 937,00        100 175 448,68 92 318 493,95 7 856 954,73 90,35 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 

2.4. STAN ZOBOWIĄZAŃ 

Stan zobowiązań Gminy Świebodzice w dniu 01.01.2019 roku wynosił 18.418.294,97 zł, a do dnia 

31.12.2019 roku został zmniejszony do kwoty 14.374.147,48 zł, która obejmuje spłatę zobowiązania 

wysokości 394.147,49 zł realizowaną z planu wydatków.  W roku 2019 przychody budżetowe stanowiły 

jedynie wolne środki w kwocie 2.611.585,53 zł, które pozostały z niewykorzystanych kredytów z lat 

ubiegłych. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji obejmują kwotę 4.044.149,49 zł, 

a spłaty przedstawiają się następująco: spłata kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu − 

750.000,00 zł, spłata kredytu BS w Kamiennej Górze − 400.000,00 zł, wykup obligacji Bank DNB Bank 

Polski S.A. − 2.500.000,00 zł oraz spłata zobowiązania w wysokości z wydatków w kwocie 394.147,49 zł. 

Na obsługę długu wydatkowano w 2019 roku kwotę 4.059.964,15 zł, w tym: odsetki 409.964,15 zł, 

co stanowiło 3,93% wykonanych dochodów ogółem i 4,14% dochodów bieżących. Relacja spłat 

zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do wykonanych dochodów, o której mowa w art. 243 uofp 

nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki. 

Rozchody - kredyty i obligacje - kwota 3.650.000,00 zł. Stan na 01.01.2019 r. - kredyty i obligacje - kwota 

17.630.000,00 zł. Stan na 31.12.2019 r. - kredyty i obligacje - kwota 13.980.000,00 zł. 

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji na koniec 2019 roku wynosił 13.980.000,00 zł. Kwota 

ta stanowiła 13,54% wykonanych dochodów w 2019 roku. Zobowiązania wymagalne w gminie na koniec 

2019 roku nie wystąpiły. 
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Tabela 7. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa wierzyciela 
Stan na 

01.01.2019 
Przychody Rozchody 

Stan na 
31.12.2019 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - 
kredyt 

1 500 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 

2.  DNB Bank Polska S.A. Warszawa-obligacje 3 500 000,00 0,00 2 500 000,00 1 000 000,00 

3. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - kredyt 10 630 000,00 0,00 0,00 10 630 000,00 

4. Bank Spółdzielczy - Kamienna Góra - kredyt 2 000 000,00 0,00 400 000,00 1 600 000,00 

5. Green Park KTC Development Sp. z o.o. , Sp. k. 
Świebodzice - spłata z wydatków 

788 294,97 0,00 394 147,49 394 147,48 

 RAZEM 18 418 294,97 0,00 4 044 147,49 14 374 147,48 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 

2.5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  

W dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr IV/26/2018 została przyjęta 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2019-2038 wraz z wykazem przedsięwzięć, 

które będą realizowane w poszczególnych latach. Planowany na 2019 rok limit wydatków na 

przedsięwzięcia ogółem jaki został przyjęty na dzień 01.01.2019 r. wynosił 14.464.060,00 zł, w tym wydatki 

bieżące 99.680,00 zł i wydatki majątkowe 14.364.380,00 zł. Plan limitu wydatków na programy, projekty 

lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych został uchwalony 

w kwocie 10.613.720,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 99.680,00 zł. Na pozostałe programy, zadania 

plan wydatków zamknął się kwotą 3.850.340,00 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF było zaplanowane 

zadanie związane z realizacją umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, jednak w wyniku unieważnienia 

procedury przetargowej, przedsięwzięcie to zostało wycofane z realizacji. Na koniec roku 2019 roku, 

po zmianach jakie zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego, planowany limit wydatków na 

przedsięwzięcia ogółem zamknął się kwotą 11.723.137,00 zł. W wyniku dokonanych zmian w okresie 2019 

roku limit ogółem został zmniejszony o kwotę 2.740.923,00 zł. Na koniec roku 2019 limit wydatków 

majątkowych zamknął się kwotą 11.439.780,00 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do planu o kwotę 

2.924.600,00 zł, natomiast limit wydatków bieżących zwiększył się o 183.677,00 zł. Na zadania z udziałem 

środków unijnych limit ogółem zmniejszono o kwotę 2.605.523,00 zł, a na przedsięwzięcia finansowane 

ze środków własnych limit zmniejszono o kwotę 135.400,00 zł. W przypadku wydatków bieżących, które 

w całości są związane z programami finansowanymi ze środków unijnych, plan limitu na 31.12.2019 r. 

zwiększył się o kwotę 103.677,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do przedsięwzięć nowego zadania pn. 

„Edukacja warta zachodu", które będzie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach. Plan wydatków majątkowych, 

realizowanych z udziałem środków unijnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 7.804.840,00 zł i został 

zmniejszony o kwotę 2.808.880,00 zł. Analizując wykonanie limitów przedsięwzięć w roku 2019 wydatki 

na przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w kwocie 6.666.161,26 zł co stanowiło 56,86% planu na 

2019 rok. Plan wydatków bieżących przedsięwzięć został zrealizowany w 90,89%, natomiast plan 

wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne w 56,02%. Zasadniczy wpływ miał na to brak możliwości 

kontynuowania przedsięwzięcia w zakresie rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych poprzez 

tworzenie i odnowienie terenów zielonych na terenie gminy. W związku z niewywiązywaniem się 

wykonawcy z zapisów umowy, gmina odstąpiła od niej i rozpoczęła nowe procedury przetargowe dot. 

realizacji ww. zadania. Jako, że zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych, umowa na jego 

realizację i dofinansowanie została przedłużona do 2021 roku.  

2.6. BUDŻET OBYWATELSKI  

Ze względu na niepodjęcie przez Radę Miejską w 2019 roku uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice w roku 2019, budżet obywatelski 

nie był realizowany. 
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2.7. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świebodzice na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 

562,9190 ha, w tym grunty położone na terenie: Gminy Świebodzice − 551,1047 ha, Gminy Dobromierz 

− 11,5800 ha i Gminy Jaworzyna Śląska − 0,2343 ha. 

Tabela 8. Informacja o stanie mienia komunalnego Świebodzice − stan na dzień 31.12.2019 r.  

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2019 

Sposób zagospodarowania 
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1. Grunty razem w ha, w tym: 551,1 195,5 20,3 73,1 126,7 135,5 55 553 078,00 

- rolne 148 25,8 0 34,4 0 87,8 3 253 810,00 

- działki pod bud. mieszkaniowe 7,1 4,3 0 2,8 0 0 1 618 505,00 

- działki pod bud. przemysłowo-
usługowe 

35,9 0 0 35,9 0 0 6 832 538,00 

-tereny rekreacyjne 15,4 0 15,4 0 0 0 3 312 290,00 

Lasy, w tym: 8,8 8,8 0 0 0 0 833 684,00 

parki 0 0 0 0 0 0  

drogi 115,2 115,2 0 0 0 0 14 052 112,00 

rowy 21,9 21,9 0 0 0 0 986446,00 

pozostałe 70,6 19,5 4,9 0 10,8 35,4 21 113 693,00 

ogrody działkowe 128,2 0 0 0 115,9 12,3 3 550 000,00 

2. Budynki razem (szt.) 544 2 40 0 0 502 87217 300,00 

w tym: - mieszkalne 478 0 0 0 0 478 34 632 000,00 

- szkolne 18 0 18 0 0 0 10 052 300,00 

- kulturalne 2 0 2 0 0 0 1 800 000,00 

- sportowe 7 0 7 0 0 0 38 000 000,00 

- niezamieszkałe 34 0 13 0 0 21 653 000,00 

- użytkowane publiczne 2 2 0 0 0 0 530 000,00 

- targowisko 1 0 0 0 0 1 650 000,00 

- SP ZOZ 2 0 0 0 0 2 900 000,00 

3. Udział Gminy w Spółkach Razem: 36 084 200,00 

ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach 100 % udziału  28 989 800,00 

Mikulicz Sp. z o.o. 536 udziałów  268 000,00 

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 100% udziału  2 734 000,00 

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 100% udziału  4 092 400,00 

 OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE   178 854 578,00 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok. 

Wartość mienia komunalnego w 2019 roku wzrosła łącznie o 1.194.134,00 zł. Na zwiększenie ww. wartości 

miało wpływ nabycie na mienie komunalne obejmujące 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 

3,6384 ha, o wartości 495.185,00 zł oraz zwiększenie udziału Gminy w spółkach (ZWiK Sp. z o.o. 

w Świebodzicach, OSiR Świebodzice Sp. z o.o.) o łączną wartość 911.700,00 zł. W ogólnej wartości mienia 

komunalnego uwzględniono także trwałe rozdysponowanie nieruchomości bądź likwidację budynków − 

łącznie zmniejszono ogólną wartość o 212.751,00 zł. Na trwałe rozdysponowanie w głównej mierze miała 

wpływ realizacja art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1716 z późn. zm.), w wyniku której w 2019 roku wydano zaświadczenia o ww. przekształceniu dla 

nieruchomości o łącznej powierzchni 13,1730 ha o wartości z dnia komunalizacji w wysokości 

148.248,94 zł. 
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3. INWESTYCJE I DZIAŁANIA 

ZREALIZOWANE W 2019 ROKU 

3.1. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  

Zgodnie z przeprowadzoną Roczną oceną jakości powietrza w Województwie Dolnośląskim4, w 2019 roku, 

podobnie jak w latach ubiegłych, największym problemem dla całego regionu jak i miasta Świebodzice 

były zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem. Powyżej poziomu 

dopuszczalnego kształtowały się również stężenia ozonu i arsenu, które zaliczone zostały do klasy C, dla 

której wymagane jest prowadzenie określonych działań, mających na celu osiągnięcie odpowiednich 

poziomów tych substancji w powietrzu. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń, tj. dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO) oraz metali: ołowiu (Pb), kadmu (Cd) i niklu 

(Ni), nie przekraczały wartości dopuszczalnych (klasa A). Nadmienić należy jednak, że w sezonie 

grzewczym obserwuje się wzrost zanieczyszczenia powietrza (SO2, NO2 i pyły). Główną przyczyną 

występowania przekroczeń w okresie zimowym jest emisja zanieczyszczeń z systemów indywidualnego 

ogrzewania budynków. Inne przyczyny występowania przekroczeń to również między innymi emisja 

zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana emisja z terenów przemysłowych.  

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 9. Najważniejsze inwestycje i działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane 
w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

1. ► Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych 

z ograniczeniem emisji z ogrzewania indywidualnego na terenie 

Gminy Świebodzice 

Priorytetem samorządu Gminy Świebodzice jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz podwyższenie 

standardów ekologicznych. W dniu 25 stycznia 2019 roku Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła Uchwałę 

Nr V/36/2019 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. Umożliwiła ona 

udzielane dotacji z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska polegające na 

trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, 

pompy ciepła. Kwota dotacji wynosiła 40% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej 

niż 3.000,00 zł. Na podstawie ww. uchwały w 2019 roku udzielono 55 dotacji, w wyniku których zlikwidowano 

58 źródeł ogrzewania opartego na paliwie stałym. Koszt realizacji zadania wyniósł 152.770,13 zł, w tym środki 

własne gminy 147.342,00 zł oraz środki z opłat i kar środowiskowych 5.428,13 zł. 

2. ►  Zakup autobusu miejskiego niskopodłogowego  

W ramach realizacji projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie 

Świebodzice”, w 2018 roku zakupiono ekologiczny autobus miejski 

niskopodłogowy Mercedes-Benz5 o wartości 1.575.630,00 zł brutto. Autobus został oficjalnie przekazany 

w dniu 20.12.2018 r., a wydatek w kwocie 605.640,60 zł poniesiony w 2019 roku obejmował drugą transzę 

płatności. 

 
4 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Wrocław 2020. 
5 Autobus Mercedes-Benz miejski niskopodłogowy TYP 628 02 Citaro, poj. Silnika (ccm): 7 698, rok produkcji 2018, liczba miejsc 
siedzących 27+1, ogólna liczba miejsc: 97+1, norma spalin: Euro VI,C. Autobus przekazany oficjalnie 20.12.2018 roku (dostawa). 

152.770,13 zł 

605.640,60 zł 
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Lp. Nazwa 

 ► Przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej"6 

Gmina Świebodzice, podejmując kolejne działania zmierzające do redukcji emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z systemów grzewczych, wspólnie z innymi gminami członkowskimi Aglomeracji 

Wałbrzyskiej, przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na 

wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne dla 

środowiska źródła ciepła. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów 

grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 

Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację / grant w maksymalnej wysokości do 

25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i do 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości 

mogą ulec zmianie) − maksymalne dofinansowanie do 70% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020  

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest określenie działań zmierzających do redukcji zużycia 

energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji  zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywności. PGN ma na celu również 

wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. 

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w dniu 25 stycznia 2019 roku Rada Miejska 

w Świebodzicach przyjęła Uchwałę Nr V/36/2019 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na 

terenie Gminy Świebodzice. Celem programu dotacyjnego było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

poprzez zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na bardziej 

ekologiczne. Zastosowany mechanizm wsparcia działań właścicieli lokali mieszkalnych, nieruchomości 

o charakterze mieszkalnym oraz najemców lokali komunalnych wpłynął na ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Świebodzice, co ma korzystny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców oraz 

podwyższa standardy jakości powietrza. Na podstawie ww. uchwały w 2019 roku udzielono 55 dotacji na 

zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, w wyniku których zlikwidowano 58 źródeł ogrzewania 

opartego na paliwie stałym. Na realizację powyższego zadania wydano łącznie kwotę 152.770,13 zł, w tym 

środki własne 147.342,00 zł oraz środki z opłat i kar środowiskowych 5.428,13 zł. 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 

STAN 2019 

Miasto Świebodzice jest zaopatrywane w wodę z komunalnej sieci wodociągowej. W 2019 roku woda 

dostarczana była do gospodarstw domowych przez 118,3 km sieci wodociągowej i 1 819 przyłączy. 

Miasto posiada kanalizację mieszaną: sanitarną, ogólnospławną i deszczową7. Przez obszar miasta na 

koniec 2019 roku przebiegało 24,6 km sieci kanalizacyjnej, do której prowadziło 1 217 przyłączy. W toku 

realizacji inwestycji w 2019 roku wyremontowano około 650 m kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność 

Gminy Świebodzice i wykonano 4 przyłącza. Burmistrz Miasta prowadzi rozmowy z Przewodniczącym 

 
6 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w 2019 roku. 
7 System kanalizacji rozdzielczej posiadają osiedla: Piastowskie, Sudeckie, Słoneczne, Wilcza Góra oraz ulice: Jeleniogórska, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej, Wiejska, Strzelecka, Chmielna, Browarowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Wałbrzyska, 
Strzegomska, Graniczna, Przemysłowa, Strefowa. Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowano w ulicach: Ciernie, Łączna, Polna, Ofiar 
Oświęcimskich, Generała Władysława Sikorskiego. Kanalizacja ogólnospławna, pochodząca z przełomu XIX i XX wieku, znajduje się 
głównie w prawobrzeżnej stronie rzeki Pełcznicy i została poddana renowacji. 
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Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie przejęcia sieci kanalizacyjnych na terenie 

miasta, których właścicielem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. W 2019 roku zlecono 

wycenę mienia przez rzeczoznawców majątkowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są 

z terenu miasta poprzez 27,6 km sieci kanalizacji deszczowej, z której 50 m zostało wybudowane w 2019 

roku.  

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 

Tabela 10. Najważniejsze inwestycje i remonty w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowane w 2019 
roku. 

Lp. Nazwa Kwota [zł] 

1. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy w rejonie budynków przy 
ul. Juliusza Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a i ul. Mikołaja Kopernika 8, 10 na długości 
561,15 m wraz z likwidacją osadników ścieków.  

301.512,22 zł 

2. Remont sieci kanalizacji sanitarnej po trasie prawdopodobnego przebiegu w rejonie 
ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach na długości 146,80 m. 

54.095,00 zł  

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 33,14 m i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
o długości 15 m przy ul. Ciernie 2, 3A i 3B w Świebodzicach. 

35.487,30 zł 

4. Remont kanalizacji sanitarnej na długości 25 m oraz 2 studni rewizyjnych przy budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 42 i 40 w Świebodzicach 

20.659,66 zł 

5. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 36 m i deszczowej o długości 31 m 
przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach wraz z likwidacją osadnika podczyszczającego 
ścieki sanitarne w rejonie wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

19.990,99 zł 

6. Wymiana odwodnienia liniowego (3 m) wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką 
betonową na przejeździe pod budynkiem przy ul. Granicznej 3-3a w Świebodzicach. 

16.925,28 zł 

7. Budowa wpustu deszczowego wraz z odcinkiem przyłącza kanalizacji deszczowej 
długości 15 m przy ul. Mieszka I na działce nr 488, obr. Pełcznica 1 w Świebodzicach. 

14.700,00 zł 

8. Naprawa kanalizacji zlokalizowanej na działce gminnej (podwórze) przy budynku 
mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Świebodzicach. 

12.069,13 zł 

9. Wymiana 2 studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbierających 
i odprowadzających ścieki i wody opadowe z budynków przy ul. Jana Pawła II nr 9, 12, 
12a w Świebodzicach.  

9.826,97 zł 

10. Wymiana kanalizacji wykonanej z rur żeliwnych 2 m zlokalizowanych od strony frontowej 
budynku w chodniku (zły stan techniczny wykonanych włączeń do kolektora ulicznego) 
na nowe z rur PVC z zabudową studzienki rewizyjnej przy ul. Rynek 6 w Świebodzicach. 

8.610,00 zł 

11. Posadowienie zbiorczej studzienki rewizyjnej na kanale zewnętrznej kanalizacji 
ogólnospławnej odprowadzającym ścieki sanitarne z budynków przy ul. Zwycięstwa 24, 
26 i 28 w Świebodzicach.  

6.950,79 zł 

 Ogółem: 500.827,34 zł 

Pozostałe działania bieżące zrealizowane w 2019 roku obejmowały m.in. wykonanie przeglądów technicznych 

hydrantów (13.062,60 zł), remonty hydrantów (23.864,34 zł), zaktualizowanie hydrantów na sieci 

wodociągowej, czyszczenie i usuwanie zatorów na sieciach kanalizacyjnych (10 zleceń), wykonanie przeglądów 

miejscowych i inspekcji TV kanalizacji, uzupełnienie i naprawienie studzienek rewizyjnych na sieci kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej. Wykonano również dokumentację na budowę kanalizacji przy ul. Długiej 

(17.220,00 zł). 

Tabela 11. Najważniejsze działania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

1. ► Kontrole w zakresie odprowadzania ścieków 

W 2019 roku Burmistrz Miasta opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu kontroli właścicieli nieruchomości 

w zakresie prawidłowego odprowadzania ścieków. Kontrolowany był obowiązek: przyłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik 

bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków oraz 

zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
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Lp. Nazwa 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dowodami uiszczania 

opłat za te usługi. W 2019 roku skontrolowano 25 nieruchomości i wydano 4 decyzje nakazujące 

przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Tabela 12. Najważniejsze zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zrealizowane w 2019 roku 
przez ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach.  

Lp. Nazwa Opis Kwota [zł] 

1. Ogrodzenie strefy ochrony zbiornika 

wody w Dobromierzu (Gmina 

Dobromierz) 

Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony 

bezpośredniej (na podstawie decyzji 

o ustanowieniu strefy ochrony) 

88.115,00 zł  
 

2. Budowa sieci wodociągowej do 

budynków przy ul. Kolejowej 27a-

27F 

Wykonanie 40 m sieci umożliwiającej bezpośrednie 

zasilenie budynków (na podstawie planów 

inwestycyjnych) 

29.269,00 zł  

 

3. Remont sieci wodociągowej przy 

ul. Świerkowej 

Remont sieci wodociągowej przed przebudową 

drogi 
98.996,00 zł 

 
4. Zakup sieci wodociągowej przy 

ul. Lawendowej 

Zakup sieci wodociągowej, która będzie 

rozbudowana do nowych terenów mieszkaniowych 

(na podstawie planów inwestycyjnych) 

34.360,00 zł 

5. Remont sieci wodociągowej przy 

Pl. Dworcowym 

Remont sieci wodociągowej przed budową Placu 

Dworcowego 
19.445,00 zł 

 
  Ogółem: 270.185,00 zł 

Źródło: ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach.  

Tabela 13. Najważniejsze zadania w zakresie cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych wykonane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Kwota [zł] 

1. Remont dwóch przepustów melioracyjnych na drogach transportu rolnego 

usytuowanych na dz. nr 165, obr. Ciernie 4 i dz. nr 128, obr. Ciernie 5.  

 

 
Źródło: www.swiebodzice.pl 

28.000,00 zł 

2. Odmulenie z profilowaniem skarp rowu o długości ok 211 m na części działki nr 500, 

obręb Ciernie 4 w Świebodzicach.   
11.034,58 zł 

3. Usunięcie 4 łach z koryta rzeki Pełcznicy w ramach porozumienia z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy. W ramach zadania 

wykonano również wycinkę 20 drzew rosnących w korycie rzeki i korektę 18 drzew 

rosnących w sąsiedztwie koryta rzeki. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie 

z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 78.793,12 zł. 

94.168,12 zł 

 Ogółem: 105.202,70 zł 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

STAN 2019 

W 2019 roku kontynuowano wcześniej przyjęty model systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, który zakładał selektywną zbiórkę odpadów, podzieloną na poszczególne kategorie: 

odpady zmieszane, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady. Zbiórką odpadów 

komunalnych na terenie Gminy objętych jest 100% mieszkańców i przedsiębiorców. Firmą odbierającą 

odpady jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o. System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów 

„u źródła” (odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości) oraz systemie gniazdowym. Ponadto, w celu 

realizacji zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w Świebodzicach działa Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy miasta mogą 

bezpłatnie dostarczyć: odpady wielkogabarytowe (np. meble, wyposażenie wnętrz), elektrośmieci 

(domowe urządzenia elektryczne, kable, komputery), baterie, bioodpady, zużyty, kompletny sprzęt AGD 

lub RTV, opony8, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz i odpady z betonu niezanieczyszczone, odpady 

z gruzu ceglanego niezanieczyszczone, odpady ceramiczne i elementy wyposażenia sanitarnego, inne 

odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, przeterminowane leki, chemikalia, 

termometry rtęciowe, igły i strzykawki. W 2019 roku z terenu gminy zebrano 6.722,22 tony 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 241,52 tony papieru, 251,35 tony tworzyw 

sztucznych i metali, 285,94 tony szkła, 240,06 ton odpadów BIO, które przekazano do przedsiębiorstw 

zajmujących się ich zagospodarowaniem. W PSZOK zebrano: 53,72 tony odpadów BIO, 363,56 tony 

odpadów wielkogabarytowych, 5,28 tony tworzyw sztucznych, 18,50 tony opon, 16,66 tony zużytych 

urządzeń elektrycznych. Gmina w ciągu roku prowadzi kontrole dotyczące zarówno nieruchomości 

zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, oraz podejmuje działania wobec mieszkańców i przedsiębiorców, 

dotyczące ujawnienia nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i utrzymaniu czystości. 

Tabela 14. Deklaracje dot. sposobu segregacji odpadów w latach 2017-2019. 

Rok 
Ilość deklaracji 

złożonych na dzień 31.12 
Zadeklarowany sposób segregacji odpadów 

selektywny nieselektywny 

2017 2 807 2 774 33 

2018 2 965 2 907 58 

2019 3 182 3 129 53 

W 2019 roku Uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lipca 2019 r. została 

zmieniona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności. Uchwała wprowadziła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi segregowanymi w wysokości 19,90 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 

stawkę za pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny dla nieruchomości niezamieszkałych. 

Przedmiotowa opłata stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

które obejmują m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną 

tego systemu.   

Tabela 15. Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2019. 

Rok Dochody z tyt. GOK [zł] Wydatki za wywóz odpadów [zł] Różnica [zł] 

2017 3.977.608,45 5.818.826,96 1.841.218,51 

2018 3.982.697,85 5.644.239,54 1.661.541,69 

2019 4.755.420,63 6.030.164,18 1.274.743,55 

Przy ustalaniu górnych stawek opłat wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców oraz liczbę złożonych 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ilość odpadów komunalnych 

 
8 Wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli i samochodów osobowych. 
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wytwarzanych na terenie gminy, koszty funkcjonowania systemu, w tym wysokość opłaty środowiskowej 

oraz opłaty ponoszonej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pomimo tego 

działania dochody i wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w dalszym 

ciągu nie bilansują się. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 

 Tabela 16. Najważniejsze inwestycje i działania w zakresie gospodarki odpadami zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa ► Kwota [zł] 

1. ► Zakup 12 dużych pojemników BIO  56.909,88 zł  

2. ► Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w Starym Jaworowie9  
38.320,65 zł 

3. ► Święto EKO-Czeko 

W 2019 roku coroczne święto czekolady w Świebodzicach odbywało się pod hasłem EKO-Czeko i połączone 

było z akcją uświadamiania mieszkańców w zakresie edukacji ekologiczej. Organizowane były m.in. konkursy 

na: eko piosenkę, eko modę, eko segregator z ZGK Świebodzice Sp. z o.o., eko spontan – budowle 

upcyklingowe. 

4. ► Akcja „Sprzątanie świata” 

W dniach 12-16 września 2019 roku w placówkach edukacyjnych w Świebodzicach, 

odbyła się kolejna odsłona akcji pn. „Sprzątanie świata”. Ubiegłoroczna 

ogólnopolska edycja organizowana była pod hasłem "NIE ŚMIECIMY – 

SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!". W wydarzeniu wzięły udział dzieci i młodzież 

w różnym wieku. W wyniku akcji zebrano łącznie 201 worków odpadów (64 worki 

z odpadami z tworzyw sztucznych, 29 worków z odpadami ze szkła, 63 worki 

z odpadami z papieru, 45 worków z pozostałymi odpadami). Łącznie w akcji wzięło udział 815 uczestników. 

5. ► Współpraca Miejskiego Zarządu Nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych 

Urząd Miejski w Świebodzicach przy współpracy z Miejskim Zarządem Nieruchomości zorganizował 

spotkania z zarządcami świebodzickich wspólnot mieszkaniowych. W trakcie spotkań odbyły się rozmowy 

w sprawie m.in. stworzenia indywidualnych, zamykanych boksów na pojemniki na terenach poszczególnych 

wspólnot. 

6. ► Cykl 7 warsztatów dla uczniów i spotkania z mieszkańcami nt. usuwania wyrobów azbestowych 

Gmina Świebodzice otrzymała dotację celową w wysokości 4.800,00 zł (koszt całkowity 6.000,00 zł) 

z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na zadanie pn. „Działania edukacyjno-informacyjne na 

terenie Gminy Świebodzice”. Zakres zadania obejmował przeprowadzenie cyklu 7 warsztatów dla uczniów 

szkół na temat właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest oraz jednego 

spotkania z mieszkańcami miasta na temat usuwania wyrobów azbestowych. 

7. ► Działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzone przez placówki oświaty i wychowania 

− segregacja śmieci i całoroczna zbiórka makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych, starych telefonów 

komórkowych, zużytych baterii i tonerów, 

− coroczna organizacja „Tygodnia Ekologicznego” - cyklu przedsięwzięć edukacyjnych, rozrywkowych, 

i artystycznych propagujących tematykę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, a także Mieszkańców 

Świebodzic, 

− udział w konkursach: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe, Ekotest, Eko-

Planeta, Dzień Ziemi, 

− zbiórka karmy dla zwierząt ze schronisk oraz dla ptaków, 

− współpraca z Nadleśnictwem w Wałbrzychu i Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. 

 

 
9 W 2019 roku realizowano prace makroniwelacyjne i rekultywacyjne terenu składowiska zgodnie z opracowanym projektem 
rekultywacji. Na koniec roku zakończono kształtowanie bryły składowiska, wykonano warstwy: wyrównawczo-odgazowującą w 60%, 
uszczelniającą w 60%, drenażową w 60%, okrywy rekultywacyjnej w 50%. W 2019 roku gmina wydatkowała środki finansowe na 
wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót rekultywacyjnych. 
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Tabela 17. Najważniejsze działania w zakresie ochrony zieleni zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

1. ► Nasadzenia drzew i krzewów  

W 2019 roku na terenie miasta nasadzono łącznie 393 sztuk drzew oraz 3 943 

sztuk krzewów, w tym między innymi: 

− 12 szt. drzew gatunku głóg jednoszyjkowy wzdłuż ul. Towarowej, 

− 7 szt. drzew gatunku grochodrzew biały wzdłuż ul. Krótkiej, 

− 12 szt. drzew gatunku grochodrzew biały wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, 

− 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata wzdłuż ul. Stawowej, 

− 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna wzdłuż ul. Stawowej,  

− 8 szt. drzew gatunku grab pospolity skrzyżowanie ul. Metalowców i ul. Sportowej, 

− 5 szt. drzew gatunku wiśnia "Kanzan”, wzdłuż ul. Osiedle Sudeckie (przy pawilonie), 

− 4 szt. drzew gatunku klon polny wzdłuż ul. Kazimierza Pułaskiego, 

− 33 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna wzdłuż ul. Kolejowej. 

Pozostałe nasadzenia zostały wykonane w trakcie realizacji projektów na terenie miasta. 

2. ► Pielęgnacja pomników przyrody 

W dniu 27 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Świebodzicach podjęła Uchwałę Nr XI/86/2019 w sprawie 

uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody 

rosnących na terenie Gminy Świebodzice. Uzgodniony został zakres prac pielęgnacyjnych dla 12 pomników 

przyrody. W 2019 roku wykonano usunięcie posuszu, drobne cięcia korygujące, redukcję wysokości korony, 

założenie 1 sztuki wiązania elastycznego. Ostatecznie wykonano prace na 7 z 12 pomników, ponieważ 

pozostałe drzewa wg opinii specjalisty nie wymagały przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 7.776,00 zł.  

SIEĆ OŚWIETLENIA 

STAN 2019 

W 2019 roku gmina była wyposażona w 1.779 opraw oświetlenia drogowego, z których 50 zostało 

zamontowanych w 2019 roku. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 18. Najważniejsze inwestycje i działania w zakresie oświetlenia zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. ► Nowe oświetlenie na Osiedlu Sudeckim  

Na Osiedlu Sudeckim wybudowanych zostało 5 sztuk opraw 

oświetlenia drogowego ze źródłami światła LED na słupach aluminiowych, 

stożkowych o wysokości 8 m z wysięgnikiem 2 m. Oświetlenie jest wyposażone 

w funkcję automatycznego ograniczenia strumienia do 50%. 

2. ► Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach 

publicznych przy ul. Wałbrzyskiej i ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

W 2019 roku z budżetu Gminy Świebodzice zostały wykonane dwa oświetlenia 

przejść dla pieszych − przy ul. Wałbrzyskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do 

wykonania tego zadania zastosowane zostało oświetlenie LED oraz aluminiowe słupy. 

3. ► Budowa oświetlenia drogowego na terenie aktywizacji gospodarczej przy 

ul. Strzegomskiej i ul. Przemysłowej 

Przy ul. Strefowej na terenie aktywizacji gospodarczej, w rejonie ul. Strzegomskiej i ul. Przemysłowej, 

wykonany został odcinek sieci oświetlenia drogowego obejmujący m.in. 12 sztuk słupów oświetleniowych 

LED o wysokości 9 m z oprawą, słup oświetlenia o wysokości 4 m z oprawą oświetleniową dla przejść dla 

pieszych oraz montaż elementów sterowania, zabezpieczenia i redukcji mocy. 

61.131,00 zł 

56.935,04 zł 

53.503,70 zł 
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Lp. Nazwa 

4. ► Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1 

W celu oświetlenia parkingu przed kręgielnią zostały 

wybudowane 3 latarnie oświetlenia drogowego ze źródłami światła LED, wyposażone 

w funkcję automatycznego ograniczenia strumienia świetlnego do 50%, instalowane 

na słupach aluminiowych, stożkowych 5 m typu parkowego.  

5. ► Wymiana oświetlenia na ul. Mieszka I: od ul. Dąbrówki do ul. Przechodniej  

W 2019 roku na zlecenie Gminy Świebodzice zostało zmodernizowane oświetlenie na 

ul. Mieszka I: od ul. Dąbrówki do ul. Przechodniej w Świebodzicach. W ramach 

zadania zostały wykonane prace budowlane polegające na: montażu nowej kablowej 

instalacji zasilania oświetlenia ulicznego, ustawieniu 20 sztuk nowych słupów 

stalowych z wysięgnikami wyposażonymi w nowoczesne oświetlenie LED. Kształt 

latarni oraz natężenie oświetlenia zostały dostosowane do istniejącego układu oświetlenia ulicznego na 

całej ul. Mieszka I. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy serwisowej oświetlenia ulicznego 

z Tauron Dystrybucja Serwis S.A.   

6. ► Opracowanie dokumentacji do budowy kolejnych doświetleń przejść dla pieszych na drogach 

zlokalizowanych na terenie miasta 

W 2019 roku została opracowana dokumentacja niezbędna do budowy kolejnych doświetleń przejść dla 

pieszych na drogach zlokalizowanych na terenie miasta − przejście na ul. Jeleniogórskiej 38, ul. Ciernie 30, 

ul. Łącznej 46, ul. Władysława Sikorskiego 8 i 37, ul. Świdnickiej 32, ul. Aleje Lipowe 1. Wykonanie kolejnych 

doświetleń zaplanowane jest na 2020 rok. 

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice 

Nadrzędnym celem Programu jest całkowite unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów 

zawierających azbest, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na 

mieszkańców gminy i środowisko. W 2019 roku realizowany był II. etap Programu przewidziany na lata 

2019-2024, którego realizacja obejmowała takie działania jak: bieżąca aktualizacja bazy azbestowej, 

aplikowanie o środki na unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest, 

spotkania szkoleniowo-informacyjne nt. szkodliwości azbestu i możliwości jego unieszkodliwienia 

poprzez składowanie. W lipcu 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu opublikował ogłoszenie o naborze wniosków o dofinasowanie na usuwanie 

azbestu dla gmin z bardzo krótkim terminem realizacji do końca września 2019 roku. Gmina Świebodzice 

wzięła udział w naborze i na stronie internetowej opublikowała zaproszenie dla potencjalnych 

wykonawców do złożenia ofert na usuwanie płyt azbestowych. Wpłynęła 1 oferta, której cena za usunięcie 

i utylizację 1 tony wyrobów azbestowych wynosiła powyżej 700 zł/tonę. Zgodnie z regulaminem 

WFOŚIGW we Wrocławiu fundusz udziela dofinasowania do ceny niższej i równej 700 zł/tonę. Z uwagi na 

brak możliwości pozyskania dofinansowania Gmina odstąpiła od wykonania zamówienia. W toku realizacji 

Programu w 2019 roku Gmina Świebodzice otrzymała dotację celową w wysokości 4.800,00 zł (koszt 

całkowity 6.000,00 zł) z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na zadanie pn. „Działania 

edukacyjno-informacyjne na terenie Gminy Świebodzice”. Zakres zadania obejmował przeprowadzenie 

cyklu 7 warsztatów dla uczniów szkół na temat właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

zawierającymi azbest oraz 1 spotkania z mieszkańcami miasta na temat usuwania wyrobów azbestowych. 

► Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Świebodzice na rok 2019 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Świebodzice na rok 2019 obejmował realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 

36.162,00 zł 
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dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt 

przebywających w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (tj. adopcja), usypianie 

ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. W 2019 roku dla 65 zwierząt zapewniono opiekę weterynaryjną w wyniku zdarzenia 

drogowego, przekazano 13 psów do schroniska, wysterylizowano 61 kotek i wykastrowano 21 kotów. 

Nie  były podejmowane interwencje odnośnie zwierząt gospodarskich. 

Tabela 19. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2019 roku.  

Lp. Rodzaj działania 
Plan wydatków 

[zł] 

Wykonanie 

wydatków [zł] 

 r1. opieka nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizacja i kastracja, opieka 

weterynaryjna, dokarmianie 
23.000,00 17.897,55 

2. 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych 
40.000,00 23.639,00 

3. umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 60.000,00 39.260,00 

4. usypianie ślepych miotów zwierząt   500,00 0,00 

5. 
zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych we 

wskazanym gospodarstwie rolnym 
1.000,00 0,00 

6. transport bezdomnych zwierząt do schroniska 7.000,00 3.850,00 

7. sterylizacja/kastracja psów, kotów posiadających właścicieli 3.000,00 570,00 

 OGÓŁEM: 134.500,00 85.216,55 

FINANSOWANIE 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

12.872.693,72 10.396.975,42 2.475.718,30 

W 2019 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano ogółem 12.872.693,72 zł, 

tj. 75,14% planu, w tym 2.475.718,30 zł stanowiły wydatki majątkowe. Wydatki obejmowały m.in.: 

gospodarkę ściekową i ochronę wód − 284.140,99 zł, gospodarkę odpadami i zakup usług dotyczących 

gospodarowania odpadami komunalnymi − 6.030.164,18 zł, w tym na wywóz odpadów komunalnych 

niesegregowanych 5.038.979,41 zł oraz selektywną zbiórkę odpadów i jej segregację − 562.965,72 zł, 

oczyszczanie miasta − 1.393.643,69 zł, utrzymanie zieleni − 777.745,34 zł, ochronę powietrza 

atmosferycznego i klimatu − 169.252,13 zł, w tym dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż pieców 

− 152.770,13 zł, eksploatację oświetlenia ulicznego wraz z opłatami za dostawę energii elektrycznej − 

1.250.631,62 zł oraz pozostałą działalność − 2.878.795,65 zł, z której wydatki inwestycyjne obejmowały 

kwotę − 1.961.082,29 zł. 

3.2. SPORT I REKREACJA 

STAN 2019 

Mieszkańcy na terenie Gminy Świebodzice mogą korzystać m.in. z takich obiektów sportowo-

rekreacyjnych jak: Wodne Centrum Rekreacji, Hala Sportowo-Widowiskowa, Kompleks Piłkarski, 

Pływalnia odkryta, Kręgielnia, Stadion wielofunkcyjny przy ul. Rekreacyjnej, Boisko piłkarskie na Osiedlu 

Piastowskim, Zespół boisk „Moje boisko Orlik 2012”, Boisko Piłkarskie Ciernie, Plac do Streetworkout’u, 

Plac Sportowy na Osiedlu Sudeckim, Siłownia pod chmurką w Parku Miejskim, Skatepark, boisko do gier 

plażowych przy ul. Rekreacyjnej, tor do gry w bule przy ul. Rekreacyjnej, urządzenie do gry w koszykówkę 

na Osiedlu Piastowskim oraz kilku siłowni plenerowych. OSiR Świebodzice Sp. z o.o., prowadzący 

działalność na terenie miasta, to jedna z najprężniej działających jednostek w regionie świadcząca usługi 

w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji, kultury i szeroko rozumianej rozrywki, zapewniająca stale 
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rozwijającą się bazę sportowo-rekreacyjną. W zarządzie Gminy pozostaje także 9 placów zabaw 

zlokalizowanych w Parku Miejskim i przy ulicach: Granicznej/Środkowej, Młynarskiej, Polnej, Marii 

Skłodowskiej-Curie, Spokojnej, Stawowej, Świerkowej i Zamkowej oraz 3 nowe wybudowane w 2019 roku 

przy ulicach: Ciernie, Biskupa Ignacego Krasickiego i Wiejskiej. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 20. Najważniejsze inwestycje w zakresie sportu i rekreacji zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. ► Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez 

tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców 

Od 2018 roku Gmina Świebodzice realizuje projekt unijny z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości 

życia mieszkańców". Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego 

i jakości życia mieszkańców poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni 

miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Dofinansowanie projektu z UE 

wynosi 3.008.052,70 zł. W ramach ww. projektu Gmina wykonuje 12 zadań na terenie miasta, z których 

7 zostało wykonanych w 2019 roku, a dla 2 rozpoczęto prace:   

→ Obiekt 2 - Skwer przy ul. Świdnickiej (pow. 0,3 ha) - koszt całkowity: 93.764,49 zł, w tym dofinansowanie: 

25.801,88 zł, wydatki 2019: 92.107,06 zł, w ramach realizacji zadania na skwerze nasadzono 5 sztuk lipy 

szerokolistnej oraz 549 sztuk krzewów, wykonano regenerację trawnika (230 m2), zamontowano 4 ławki 

i 2 kosze oraz przeprowadzono niezbędne pielęgnacje istniejących drzew i krzewów. Zadanie w całości 

wykonane w 2019 roku. 

→ Obiekt 3 - Park Miejski (pow. 2,2381 ha) – koszt całkowity: 85.899,90 zł, w tym dofinansowanie: 

46.905,52 zł, wydatki 2019: 84.565,35 zł, w ramach realizacji zadania nasadzono 36 sztuk drzew, 1 022 

sztuk krzewów, 638 sztuk bylin i wykonano regenerację trawnika (350 m2). Zadanie zostało zakończone. 

→ Obiekt 4 - Trasa spacerowa (pow. 3,377 ha) – koszt całkowity: 147.450,00 zł, z czego 68.700,00 zł 

obejmowały wydatki związane z budową placu zabaw, dofinansowanie wyniosło: 51.989,17 zł, 

w ramach realizacji zadania nasadzono 3 sztuki olszy czarnej i 667 sztuk krzewów, wykonano 

regenerację trawnika (1 200 m2), zamontowano 10 ławek i 4 kosze. Wybudowany został również plac 

zabaw o powierzchni 80 m2 z nawierzchnią poliuretanową mineralną,  wyposażony w 5 urządzeń 

zabawowych i ogrodzony siatką. Zadanie zostało zakończone. 

→ Obiekt 5 – Teren przy ul. Rekreacyjnej (pow. 5,1506 ha) – koszt całkowity 129.449,00 zł, w tym 

dofinansowanie: 43.327,62 zł, wydatki 2019: 123.787,92 zł, w ramach realizacji zadania nasadzono 

28 sztuk drzew, 806 sztuk krzewów, wykonano regeneracje trawnika (2 020 m2). Zadanie w całości 

wykonane w 2019 roku. 

→ Obiekt 6 - Skwer Śnieżka (pow. 0,1795 ha) - koszt całkowity: 68.700,00 zł, w tym dofinansowanie: 

51.989,17 zł, w 2019 roku wykonano nowy skwer wypoczynkowo-rekreacyjny, w ramach którego 

nasadzono 28 drzew, 609 sztuk krzewów oraz 648 sztuk bylin i roślin cebulowych oraz założono nowe 

trawniki (541 m2), zamontowano trejaż i pergolę jako podpory pod rośliny pnące, wykonano ścieżki 

o nawierzchni mineralnej, wymieniono lampy oświetlenia parkowego na ledowe (2  sztuki) oraz 

zamontowano 6 ławek i 5 koszy. Zadanie w całości wykonane w 2019 roku. 

→ Obiekt 8 - Park Sportowy (pow. 2,12 ha) – planowane we wniosku o dofinansowanie wydatki całkowite: 

1.426.397,45 zł, w tym dofinansowanie: 1.212.437,83 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację 

techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało rozpoczęte. 

→ Obiekt 9 – Park historyczny przy ul. Łącznej (pow. 0,9326 ha) – koszt całkowity: 232.547,58 zł, w tym 

dofinansowanie: 82.676,40 zł. W 2019 roku podpisano umowę o roboty budowlane oraz przekazano 

plac budowy pod  realizację obiektu. Zadanie zostało rozpoczęte. 

→ Obiekt 10 - Trasa spacerowa Aleja Lip (pow. 0,9491ha) – koszt całkowity: 116.440,00 zł, w tym 

dofinansowanie: 5.081,13 zł, wydatki 2019: 116.440,00 zł, w ramach realizacji zadania nasadzono 
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Lp. Nazwa 

20 sztuk lipy drobnolistnej, wymieniono lampy oświetlenia parkowego na ledowe (15 sztuk) oraz 

wymieniono  warstwę nawierzchni ścieralnej na jezdni. Zadanie zostało zakończone. 

→ Obiekt 12 - Boisko sportowe ul. Ciernie 7 (pow. 1,3610 ha) - koszt całkowity: 226.225,65 zł, w tym 

dofinansowanie: 76.886,06 zł, wydatki 2019: 103.079,27 zł, prace objęły regenerację murawy 

istniejącego boiska sportowego, wprowadzenie stref tematycznych roślinności, nasadzenia drzew 

o wysokich wartościach biocenotycznych oraz montaż bramek piłkochwytów i trybuny. Zadanie 

w całości wykonane i zakończone w 2019 roku.  

2. ► Budowa placu zabaw przy ul. Ciernie w Świebodzicach  

Przy ul. Ciernie wybudowany został plac zabaw o powierzchni 300 m2, 

z nawierzchnią piaskową i ogrodzeniem panelowym, wyposażony w 8 urządzeń zabawowych. Koszt 

realizacji zadania wyniósł: 98.119,07 zł. 

3. ► Budowa placu zabaw ul. Biskupa 

Ignacego Krasickiego w Świebodzicach 

Przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 

wybudowany został plac zabaw 

o powierzchni 225 m2, z ogrodzeniem 

z siatki, o nawierzchni piaskowej, wyposażony w 7 urządzeń zabawowych. Inwestycja została zrealizowana 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, zadanie pn.: „Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego wraz 

z terenami przyległymi”, której koszt realizacji wyniósł: 249.494,75 zł. 

4. ► Budowa automatycznego systemu zraszania boiska przy ul. Sportowej 

w Świebodzicach 

Przy ul. Sportowej 15 wykonane zostały roboty budowlane, polegające na budowie systemu 

nawadniania/zraszania trawiastej płyty boiska piłkarskiego wraz z odtworzeniem murawy. Koszt realizacji 

zadania wyniósł: 93.480,00 zł. 

5. ► Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym na 

Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach 

W 2019 roku został opracowany Program funkcjonalno–użytkowy do zadania, którego całkowity koszt 

wynosi: 378.600,00 zł, a w 2019 roku wydatkowano: 12.054,00 zł. 

Tabela 21. Najważniejsze działania w zakresie sportu i rekreacji zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. ►  Otwarcie kręgielni przy ul. Rekreacyjnej  

W dniu 22 lutego 2019 roku została oficjalnie otwarta kręgielnia miejska 

wchodząca w skład kompleksu przy ul. Rekreacyjnej, zarządzanego przez OSiR 

Świebodzice Sp. z o.o. Kręgielnia została rozbudowana i przebudowana, 

wyposażona w nowe szatnie oraz bar i nowoczesną maszynownię. W sali głównej 

znajdują się 2 tory do gry klasycznej oraz 2 nowe tory do bowlingu. Zadanie 

dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach 

Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej − Mały Klub. 

2. ► Stypendia sportowe 

W 2019 roku, na podstawie Uchwały Nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia stypendiów, nagród i wyróżnień 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania, przyznano 

38 stypendiów i nagród za łączną kwotę 17.900,00 zł, w tym 10 stypendiów na kwotę 9.000,00 zł oraz 

28 nagród za 8.900,00 zł. 

 

 

17.900,00 zł 

93.480,00 zł 

98.119,07 zł 

zł 

12.054,00 zł 

zł 
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Tabela 22. Najważniejsze działania w zakresie sportu i rekreacji zrealizowane przez OSiR  Świebodzice Sp. z o.o. 
w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Opis Lokalizacja Kwota [zł] 

1. Mistrzostwa Dolnego 
Śląska Taekwondo 

Wsparcie w przygotowaniu Mistrzostw Dolnego 
Śląska Taekwondo organizowanego przez Klub 
Taekwondo Taipan 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

2. Ferie na sportowo Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 11-18 lat 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

1.200,00 zł 

3. Halowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Open 
w łukach klasycznych, 
bloczkowych i barebów 

Pomoc w przeprowadzeniu imprezy 
organizowanej przez UKS AMEOLI Świebodzice 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

4. Treningi z Mistrzami Sumo Pomoc w przygotowaniu cyklu warsztatów 
Zapasów i Sumo prowadzonych przez 
zawodników UKS Niedźwiadek 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

5. Zajęcia z Animatorem Organizacja zajęć sportowych dla wszystkich 
chętnych 

ORLIK przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

21.600,00 zł 

6. Zajęcia rekreacyjne na 
Skateparku 

Udostępnienie obiektu dla osób korzystających z 
takiej formy aktywności w wieku od 12 lat 

ORLIK przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

2.500,00 zł 

7. XI Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie w Sprincie 
o Puchar Klubu Kibica pod 
Patronatem Burmistrza 
Miasta Świebodzice  

Pomoc w przygotowaniu cyklicznej imprezy 
organizowanej przez KS REKIN Świebodzice  

WCR przy ul. 
Mieszka Starego 8, 
Hala OSiR przy ul. 
Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach  

Wkład 
rzeczowy 

8. Turniej Ośrodków 
Kuratorskich 

Pomoc w przygotowaniu cyklicznego Turnieju 
piłki nożnej organizowanego przez 
Stowarzyszenie Bona Fide 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

9. Małe igrzyska młodzieży 
szkolnej oraz igrzyska 
młodzieży szkolnej 

Współorganizacja igrzysk dla dzieci i młodzieży 
ze świebodzickich szkół 

Stadion 
lekkoatletyczny przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

 Wkład 
rzeczowy 

10. „Polska Biega i ja też” Współorganizowanie cyklicznej imprezy 
sportowej dla wszystkich zainteresowanych 
w przedziale wiekowym od 1 do 100 lat 

Ulice miasta 
Świebodzice 600,00 zł 

11. Wakacje z OSiRem Organizacja wakacji z OSiRem Wszystkie obiekty 
sportowe 

Wartość 
szacunkowa 

4.500,00 zł 

12. Rozbiegaj się w wakacje Profesjonalne treningi pod okiem 
wykwalifikowanej instruktorki, skierowane do 
rodzin i osób indywidualnych bez ograniczeń 
wiekowych 

Stadion przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

3.000,00 zł 

13. Memoriał im. Pawła Sosika Pomoc w organizacji kolarskiej cyklicznej 
imprezy pod nazwą Memoriał im. Pawła Sosika, 
która odbyła się w ramach wyścigu Dolny Śląsk 
Tour Skoda Auto Sudety  

Ulice miasta 
Świebodzice  Wkład 

rzeczowy 

14. Mistrzostwa Europy 
w koszykówce na wózkach 
mężczyzn 

Pomoc w przygotowaniu Mistrzostw Europy w 
koszykówce na wózkach organizowanej przez 
PZ Kosz 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wartość 
szacunkowa  

3.000,00 zł 
i wkład 

rzeczowy 

15. Sprawny Dolnoślązaczek Pomoc przy otwarciu Dolnośląskiego Programu 
skierowanego dla Nauczycieli Nauczania 
Początkowego w zakresie prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego w szkołach 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

16. Turniej w piłce nożnej  Współorganizacja turnieju w piłkę nożną dla 
dzieci oraz oldboyów o puchar prezesa OSiR 

Stadion przy 
ul. Sportowej 15 
w Świebodzicach 

Wartość 
szacunkowa  

 1.200,00 zł 
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Lp. Nazwa Opis Lokalizacja Kwota [zł] 

17. Mistrzostwa Świebodzic 
w wyciskaniu sztangi leżąc 

Cykliczna impreza współorganizowana dla 
amatorów sportów siłowych wspólnie ze 
stowarzyszeniem Bona Fide 

Stadion 
lekkoatletyczny przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

18. Zawody rowerowe MTB Współorganizacja cyklicznej imprezy sportowej 
organizowanej przez Dolnośląski Związek 
Kolarski dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat 

Stadion 
lekkoatletyczny przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

19. Turniej piłki nożnej 
chłopców 

Organizacja turnieju w piłce nożnej dla 
chłopców w wieku od 7 do 11 lat w ramach 
obchodów 740-lecia Świebodzic 

Stadion przy 
ul. Sportowej 15 
w Świebodzicach 

5.000,00 zł  

20. Turniej Piłki Ręcznej – 
Memoriał Edmunda 
Walczaka  

Współorganizacja turnieju w piłce ręcznej 
dziewcząt organizowanego wspólnie z MKS 
Victoria Świebodzice  

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wkład 
rzeczowy 

21. Turniej w dwuboju 
kręglarskim dla organizacji 
pozarządowych 
zajmujących się sportem 

Przygotowanie drużynowego turnieju w kręgle 
dla członków organizacji pozarządowych 

Kręgielnia przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach 

1.200,00 zł 

22. Turniej Koszykówki 
Rodzinnej 

Turniej w koszykówce dla rodzin z okazji Święta 
Niepodległości  

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wartość 
szacunkowa  

 500,00 zł 

23. Turniej piłkarski 
Niepodległa na sportowo 

Halowy turniej w piłkę nożną z okazji Święta 
Niepodległości pod honorowym patronatem 
Posła na Sejm RP Ireneusza Zyski 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach 

Wartość 
szacunkowa  

 500,00 zł 

24. Amatorski Turniej 
w indywidualnym dwuboju 
kręglarskim  

Turniej w kręgle klasyczne i bowling dla osób 
indywidualnych z okazji Święta Niepodległości 

Kręgielnia przy 
ul. Rekreacyjnej 1 
w Świebodzicach   

Wartość 
szacunkowa  

 500,00 zł 

25. Turniej piłki nożnej 
o puchar prezesa OSiR 

Turniej w piłce nożnej dla chłopców w wieku od 
7 do 11 lat o puchar prezesa OSiR 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

700,00 zł 

26. Mikołajkowy Turniej Gier 
i Zabaw w wodzie 

Pomoc w przygotowaniu Mikołajkowego 
Turnieju organizowanego przez Stowarzyszenie 
Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Świebodzicach  

WCR przy 
ul. Mieszka Starego 8 
w Świebodzicach  

Wkład 
rzeczowy 

27. I Mikołajkowy Turniej 
Przedszkolaków 

Turniej gier i zabaw sportowych dla 
przedszkolaków 

Hala OSiR 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

500,00 zł 

28. Mikołajkowy Turniej 
Łuczniczy 

Pomoc w przygotowaniu Mikołajkowego 
Turnieju Łuczniczego organizowanego przez 
UKS AMEOLI Świebodzice 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

29. Muay Thai Open Poland  Współorganizacja turnieju w kickboxingu, 
impreza cykliczna organizowana wspólnie 
ze stowarzyszeniem Bona Fide 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

30. Sylwestrowe wyciskanie 
sztangi leżąc 

Impreza cykliczna organizowana wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Bona Fide 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

Źródło: OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

Tabela 23. Pozostałe działania o charakterze społeczno-integracyjnym i rekreacyjnym zrealizowane przez OSiR  
Świebodzice Sp. z o.o. w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Opis Lokalizacja Kwota [zł] 

1. 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Wsparcie przy organizacji imprezy charytatywnej Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

2. Rekolekcje Diecezji 
Świdnickiej 2019. W mocy 
Ducha Świętego 

Pomoc w przygotowaniu wydarzenia Religijnego 
organizowanego przez Zespół Mocni w Duchu 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

3. Koncert dla Maćka i Bianki Współorganizacja charytatywnego koncertu dla 
Maćka i Bianki 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 
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Lp. Nazwa Opis Lokalizacja Kwota [zł] 

4. 66. Krajowa Wystawa Psów 
Rasowych 

Wsparcie przy przeprowadzeniu cyklicznej 
imprezy organizowanej przez Związek 
Kynologiczny Oddziału w Wałbrzychu 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

5. 67. Krajowa Wystawa Psów 
Rasowych 

Wsparcie przy przeprowadzeniu cyklicznej 
imprezy organizowanej przez Związek 
Kynologiczny Oddziału w Wałbrzychu 

Hala OSiR przy 
ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach   

Wkład 
rzeczowy 

Źródło: OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

FINANSOWANIE 

KULTURA FIZYCZNA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

3.154.349,52 2.985.908,03 168.441,49 

Na kulturę fizyczną w 2019 roku wydatkowano ogółem 3.154.349,52 zł, tj. 88,58% planu, w tym 

zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 168.441,49 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

zostały wykonane na kwotę 2.985.908,03 zł, w ramach której przekazano dotacje: Klub MKS Victoria 

Świebodzice 350.000,00 zł, Klub Sportowy Rekin Świebodzice 40.000,00 zł, Stowarzyszenie Bona Fide 

w Świebodzicach 38.000,00 zł, UKS Akademia Piłkarska Champions Świebodzice 10.000,00 zł, Koło PTTK 

Świebodzice Łaziki 7.500,00 zł, UKS Ameoli  Świebodzice 15.000,00 zł, Stowarzyszenie Charytatywno-

Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach 

2.000,00 zł, Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach 7.500,00 zł, DUE SOCCER - szkolenie w piłce nożnej 

dzieci i młodzieży 10.000,00 zł, SSR Junior Wałbrzych (liga MTB i wyścig kolarski – Memoriał Pawła Sosika) 

16.000,00 zł. Wydatki obejmowały również dopłaty do spółek prawa handlowego 2.463.000,00 zł, usługi 

remontowe 8.850,81 zł oraz nagrody i stypendia sportowe 17.900,00 zł. 

3.3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

STAN 2019 

W mieście Świebodzice działalność prowadzą takie instytucje kultury jak: Miejski Dom Kultury 

w Świebodzicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna  im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach z placówkami 

bibliotecznymi dla dorosłych i dzieci.  

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach (MDK) w 2019 roku zorganizował 50 imprez kulturalnych, w tym 

koncerty, wernisaże i wystawy, spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, turnieje, konkursy dla dzieci, 

konsultacje społeczne, piknik oraz prowadził następujące sekcje: Hip Hop i taniec nowoczesny 

(zrzeszające ok. 59 osób), Zumba Dance Cheerleders (ok. 55 osób), balet (ok. 46 osób), sekcja muzyczna 

(ok. 10 osób), chór dziecięco–młodzieżowy (ok. 8 osób), sekcja plastyczna dla dzieci i dorosłych 

(ok. 20 osób), szachy (ok. 11 osób) i zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku 1-3 lat. W Miejskim Domu 

Kultury w Świebodzicach odbywały się również różnego rodzaju spotkania takie jak zebrania 

sprawozdawczo–wyborcze organizacji mających siedzibę w MDKu i innych, rozdania nagród w różnych 

konkursach organizowanych przez Urząd Miejski, wigilie i kurs szybowcowy. W 2019 roku uczestniczki 

sekcji plastycznej wzięły udział w konkursie „Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa” i zajęły zaszczytne 

II. miejsce, młodzież i dzieci z sekcji Hip-Hop wzięły udział w turnieju tańca „Roztańczona Legnica”, 

z którego tancerze wrócili z medalami, a solistka Maja Zawadzka zajęła II. miejsce. Ponadto przy Miejskim 

Domu Kultury działają: 

− Koło PTTK „Świebodzickie Łaziki”, 

− Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Świebodzicach, 

− Koła Filatelistów i Numizmatyków, 

− Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach w 2019 roku dysponowała bogatym 

księgozbiorem obejmującym około 47,2 tysiąca woluminów, czyli o 785 woluminów więcej niż w 2018 
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roku. Z bibliotek skorzystało 2 546 osób, które odwiedziły ją 32 735 razy. W bibliotece organizowane były 

liczne spotkania autorskie i spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje edukacji 

regionalnej, wykłady, przedstawienia teatralne, konkursy literackie i recytatorskie oraz imprezy 

biblioteczne i wystawy. W 2019 roku biblioteka w ramach działalności statutowej zaczęła wydawać 

Biuletyn Samorządowy „Życie Świebodzic”. 

Tabela 24. Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach w 2019 roku (stan w dniu 31.12.2019 r.). 

Lp. Nazwa 2019 

1. księgozbiór   47 21710 

2. książki  47 158 

3. czasopisma oprawne / bieżące 30 / 29 

4. materiały zdigitalizowane przez bibliotekę (Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa) 452 

5. kwota wydatkowana na zakup książek [zł] 20 814,00 

6. prenumerata [zł] 10 551,00 

7. materiały audiowizualne/audiobooki [zł] 2 321,00 

8. czytelnicy w ciągu roku [os.] 2 546 

9. czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności [os.] 119 

10. liczba odwiedzin w bibliotece [os.] 32 735 

11. liczba osób korzystających z komputera i internetu [os.] 4 129 

oddz. dla dorosłych 3 435 

oddz. dziecięcy 694 

12. liczba wypożyczeń ogółem [szt.] 66 063 

w tym księgozbiór 60 906 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach. 

Ponadto w 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach była 

organizatorem następujących wydarzeń i zajęć edukacyjnych: 10 projekcji filmowych oraz 12 spotkań 

w Dyskusyjnym Klubie Książki. W roku 2019 odbyły się w bibliotece następujące warsztaty: 

→ antydyskryminacyjne dla dorosłych i młodzieży nt. tolerancji i wielokulturowości, prowadzone przez 

trenerów w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 

stanowiące wstęp do Żywej Biblioteki – cyklicznej akcji organizowanej przez bibliotekę, 

→ literackie z Magdaleną Zarębską, na podstawie książki jej autorstwa, z elementami lokalnej historii, 

→ literackie prowadzone przez Annę Uszyńską, 

→ literacko-detektywistyczne „Na tropie sekretnego życia książek” wg autorskiego pomysłu 

Ewy Tadeuszak (Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach). 

Teatrzyki dla dzieci: Opowieści z teczki profesora Książeczki − Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” 

z Krakowa, Jaś i Małgosia – przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej z Mokrzeszowa dla uczniów 

Szkoły Specjalnej i Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Złośliwości jej królewskiej mości – Teatr 

Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa, Zaczarowany medalion −  Teatr „Blaszany Bębenek”, Bajka 

o rybaku i złotej rybce − zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, Teatr magiczne 

miejsce – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai i rekwizytów oraz pojęć związanych 

z teatrem.  

Wydarzenia promujące czytelnictwo: III Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady − akcja czytelnicza oparta na 

literaturze Małgorzaty Musierowicz − 42 osoby; Bookcrossing – impreza promująca czytelnictwo, 

polegająca na dzieleniu się własnymi książkami, w roku 2019 po raz pierwszy jako impreza plenerowa 

podczas Dni Świebodzic; Noc Bibliotek – w roku 2019 obchodzona pod hasłem ”Znajdźmy wspólny język” 

– ogólnopolska akcja zachęcająca do korzystania z zasobów biblioteki w niekonwencjonalny sposób −  

10 osób. 

 

 

 

 
10 Przybyło woluminów 1 198, w tym zakup 961, ubyło wolum 413. 
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Biblioteka aplikowała w następujących projektach o środki zewnętrzne:  

→ Mała książka − wielki człowiek − projekt finansowany przez Instytut Książki, wspierający czytelnictwo 

najmłodszych i aktywność rodziców, biblioteka otrzymała zestawy startowe dla maluchów 

zapisujących się do biblioteki. 

→ Kraszewski. Komputery dla bibliotek − brak dofinansowania ze względu na PKB Gminy powyżej 917 zł. 

→ A tu Polska właśnie − do programu Niepodległa, wniosek pozytywny - 69 pkt, dofinansowanie od 

79 pkt. 

→ Biblioteka uczy, bawi, wychowuje − finansowanie otrzymały głównie fundacje, stowarzyszenia, 

organizacje. 

Konkursy. Miejska Biblioteka Publiczna 

w Świebodzicach została zwycięzcą i zdobyła grant od 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu 

„WzMOCnij swoje otoczenie”. Celem edukacyjnego projektu „Zakoduj swoją przyszłość” było 

pobudzenie kreatywności i nauka logicznego myślenia. W ramach projektu biblioteka przeprowadziła 

zajęcia z elementami kodowania we wszystkich świebodzickich szkołach podstawowych oraz dwóch 

przedszkolach. W listopadzie i grudniu 2019 roku w siedzibie biblioteki zrealizowano warsztaty 

poświęcone nauce kodowania, przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Zajęcia z wykorzystaniem 

maty edukacyjnej „kodowanie na dywanie”, gier i innych pomocy dydaktycznych były skierowane do 

dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, a także osób dorosłych o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych. W sobotnie popołudnia w zajęciach mogły uczestniczyć całe rodziny. Biblioteka 

zrealizowała również cztery szkolenia z kodowania offline dla nauczycieli nauczania przedszkolnego 

i wczesnoszkolnego z Gminy Świebodzice. Łączna liczba beneficjentów projektu „Zakoduj swoją 

przyszłość“ wyniosła 330 osób. Grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych pozwolił na zakup wielu 

pomocy dydaktycznych służących nauce kodowania, a tym samym również do poszerzenia oferty 

edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. Pomimo, że projekt dobiegł już końca, 

biblioteka dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych będzie kontynuowała działania 

edukacyjne służące nauce kodowania. Dokonując finansowego rozliczenia projektu pn. „WzMOCnij 

swoje otoczenie" poniesiono m.in. następujące koszty: zakup wyposażenia – 10.500,00 zł, zakup 

materiałów do przeprowadzenia spotkań - 80,60 zł, usług promocyjno-reklamowych – 3.337,00 zł, 

wynagrodzeń bezosobowych – 8.067,00 zł, szkoleń i związanych z nimi podróży służbowych – 1.195,30 zł. 

Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 24.522,59 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu od PSE 

w wysokości 10.690,00 zł. 

 
Źródło: www.swiebodzice.pl 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 25. Najważniejsze działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. ► Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

W 2019 roku w ramach zadania w pierwszym etapie prac został wyburzony 

budynek położony przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10a. Pozwoliło to na odsłonięcie murów 

obronnych, które w przyszłości zostaną odrestaurowane, a miejsce sąsiadujące będzie zagospodarowane 

na potrzeby wypoczynku i rekreacji. 

66.150,00 zł 
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Lp. Nazwa 

2. ► Prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Biskupa 

Ignacego Krasickiego  

W czasie realizacji zadania rewitalizacji ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 

wykonano również prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy skwerze z siedziskami (gdzie 

mur został podświetlony) i przy placu zabaw. 

3. ►  Dotacja na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu 

Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego XIV wiecznego muru 

okalającego cmentarz i położony na nim kościół. Obiekt wpisany do rejestru zabytków o numerze 630. 

Renowacja obejmowała mur zewnętrzny pomiędzy bramą południową a zachodnią o długości 50 mb 

i powierzchni ok. 240 m2 oraz odcinek 6 mb od bramy południowej w kierunku wschodnim. 

4. 

 

► Renowacja portalu przy drzwiach wejściowych do Ratusza, ul. Rynek 1 

W 2019 roku została wykonana konserwacja techniczna 

i estetyczna piaskowcowego portalu przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku Ratusza w Świebodzicach. Prace 

obejmowały czyszczenie i odsalanie kamienia oraz uzupełnienia 

w kamieniu i w tynku. Koszt realizacji zadania wyniósł: 

20.910,00 zł. Ponadto przed Ratuszem, za zgodą konserwatora 

zabytków, został zamontowany maszt na flagę oraz tablica 

ogłoszeń.       

5. ► Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej  

Zakres prac wykonanych w kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej 

w Świebodzicach w 2019 roku obejmował: wymianę posadzki kamiennej i stopni kamiennych w podcieniu 

kaplicy cmentarnej, remont elewacji kaplicy cmentarnej, montaż bramy wejściowej na teren cmentarza 

żydowskiego przy ul. Wałbrzyskiej, wymianę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe 

z kaplicy cmentarnej do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wałbrzyskiej (2 etap), a także wykonanie kosztorysu 

i zapewnienie inspektorów nadzoru. 

Tabela 26. Wykaz imprez kulturalnych i rekreacyjnych zorganizowanych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Opis 

1. Targira-art Festiwal Sztuki i Rzemiosła − impreza unikalna w skali kraju, łącząca pasjonatów sztuki 

i rzemiosła artystycznego, szeroko promująca miasto. 

2. Zlot food trucków Impreza ma na celu umożliwienie mieszkańcom poznania smaków kuchni z różnych stron 

świata. 

3. Nasze zdrowie Badania profilaktyczne dla mieszkańców. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

4. Polska biega i ja też Aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną na świeżym powietrzu.  

5. Święto Czekolady 

EKO CZEKO 

Rodzinne święto w parku z dużą ilością atrakcji dla osób w różnym wieku. Święto 

przygotowywane w partnerstwie z firmą ZPC Śnieżka. 

6. 3 Koncerty organowe Trzy koncerty organowe zorganizowane w ramach IV. Międzynarodowego Festiwalu 

Organowego im. Christiana Schlaga „Cztery ręce cztery nogi”, były jednym z wydarzeń 

obchodów jubileuszu 740-lecia nadania Świebodzicom praw miejskich. 

7. Zlot motocykli Święto motoryzacyjne dla miłośników i właścicieli motocykli, umożliwiające mieszkańcom, 

obejrzenie ciekawej parady różnego rodzaju maszyn. Ponadto impreza przybliża 

Świebodziczanom pasję do motoryzacji i propaguje bezpieczne poruszanie się na drogach.  

8. Gród średniowieczny Nowa impreza historyczna zorganizowana w ramach obchodów 740-lecia miasta. 

9. Dni Świebodzic 

połączone z głównymi 

obchodami 740-lecia 

miasta 

Tradycyjne święto miasta pełne atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku, m.in. koncertów, 

występów kabaretowych, pokazów talentu świebodzickich dzieci, młodzieży, wychowanków 

Domu Pomocy Społecznej, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych (chór Akord).  

10. Piknik lotniczy Piknik organizowany na Lądowisku Gminnym, w którym udział biorą mieszkańcy Świebodzic 

i turyści z całej Polski. Podczas imprezy z gościnnym udziałem jednostek wojskowych, 

prezentowany jest sprzęt militarny i wojskowe samoloty. Ponadto podczas wydarzenia 

prowadzone są konkursy spadochronowe, a odwiedzający mają możliwość skorzystania 

z przelotów widokowych nad miastem oraz obejrzenia pokazów lotniczych.  

20.910,00 zł 

45.685,88 zł 

40.000,00 zł 

182.619,51 zł 
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Lp. Nazwa Opis 

11. Piknik Historyczny Piknik rodziny zorganizowany w ogrodzie Miejskiego Domu Kultury z okazji 80. rocznicy 

wybuchu II. wojny światowej, obejmował występy Świdnickiej Grupy Stylizacji Historycznych, 

koncert Przemysława Majewskiego „Międzywojenna Nuta”, a także quiz „Świebodzice 

z dawnych lat”, finał konkursu plastycznego oraz zajęcia ruchowe z dziećmi, strefę rysunku, 

bańki mydlane, małą gastronomię i oprawę muzyczną. 

12. Dożynkowe 

Zakończenie Lata 

Tradycyjne święto plonów organizowane w rolniczej części miasta – dzielnicy Ciernie. 

13. Aktywne lato w Parku 

Miejskim 

Zajęcia jogi i zumby dla mieszkańców miasta oraz wtorkowe dmuchańce. 

14. Happening Rowerowy Impreza zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

15. Święto ziemniaka Doroczne święto organizowane przez placówki oświatowe w mieście w partnerstwie 

ze Spółdzielnią Mieszkaniową, wspólnotami mieszkaniowymi i gminą. 

16. Portrety Pełcznicy Wystawa fotografii w Miejskim Doku Kultury prezentująca świebodzickich seniorów 

z dzielnicy Pełcznica. Podczas wernisażu zaprezentowano historię miasta widzianą oczami jej 

najstarszych mieszkańców.  

17. Wystawa „Emil Krebs - u 

granic geniuszu” 

Wystawa zorganizowana w Miejskim Domu Kultury poświęcona wybitnemu świebodzickiemu 

poliglocie. 

18. 150 urodziny Dworca 

Kolejowego 

Impreza upamiętniająca 150 lat świebodzickiego Dworca Kolejowego. Wydarzenie uświetnił 

występ orkiestry peronowej. Urodziny rozpoczęły coroczny Festiwal Sztuki i Rzemiosła 

Targira-art. 

19. Miejskie Mikołajki Impreza zorganizowana przed Ratuszem dla najmłodszych mieszkańców miasta. 

Tabela 27. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury na terenie Gminy Świebodzice 
w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Opis 

1. Wernisaże i wystawy 5 spotkań z frekwencją ok. 200 osób 

2. Świebodzicki Turniej Szachowy 80 osób 

3. Ferie z MDK 60 osób 

4. Koncert sekcji instrumentalnej MDK 1 spotkanie z frekwencją ok. 80 osób 

5. Spotkanie dla kobiet z okazji Dnia Kobiet 1 spotkanie z frekwencją ok. 160 kobiet 

6. Warsztaty Florystyczne   5 spotkań, 120 uczestników 

7. Koncert zespołu Quintessenzia 1 spotkanie z frekwencją 50 osób 

8. Wykład z Maciejem Zaboronkiem 1 spotkanie z frekwencją 60 osób 

9. Koncert „Najlepszy Tim” 1 spotkanie z frekwencją 40 osób 

10. Koncert chóru dziecięco – młodzieżowego 1 spotkanie z frekwencją 40 osób 

11. Warsztaty ECO 1 spotkanie z frekwencją 60 osób 

12. Dożynki Gminne - dożynkowe zakończenie lata 1 spotkanie z frekwencją 1000 osób 

13. Wystawa Emila Krebsa – u granic geniuszu   1 spotkanie z frekwencją 60 osób 

14. „Chwila dla Ciebie” – profilaktyka raka piersi 1 spotkanie z frekwencją 40 osób 

15. Zostań Dawcą Szpiku 1 spotkanie z frekwencją 40 osób 

16. Lato w MDK 25 osób 

17. Konkurs plastyczny „Świebodzice w oczach dziecka” 40 osób 

18. Piknik Historyczny 1 spotkanie z frekwencją 50 osób 

19. Wernisaż „Portrety Pełcznicy” 1 spotkanie z frekwencją 60 osób 

20. Koncert YLO Violin 1 spotkanie z frekwencją 60 osób 

21. Dzień Edukacji 1 spotkanie z frekwencją ok. 35 osób 

22. Koncert „Nałogi droga donikąd”  200 osób 

23. 101. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości 1 spotkanie z frekwencją 300 osób 

24. Warsztaty sensoryczne 2 spotkanie z frekwencją 30 osób 

25. Warsztaty Squishy 1 spotkanie z frekwencją 25 osób 

26. Święto Filatelistów 1 spotkanie z frekwencją 40 osób 

27. 40-lecie Polskiego Związku Niewidomych 1 spotkanie z frekwencją 60 osób 

28. Bluesowy koncert Andrzejkowy „Ślad” 1 spotkanie z frekwencją 50 osób 

29. Miejskie Mikołajki 1 spotkanie z frekwencją 100 osób 

30. Wigilia Sybiraków 1 spotkanie z frekwencją 60 osób 



RAPORT O STANIE GMINY ŚWIEBODZICE 2019 
 

37 

Lp. Nazwa Opis 

31. Wigilia Przedsiębiorców 1 spotkanie z frekwencją 80 osób 

32. Akcja „Zbiórka karmy” 2 spotkanie z frekwencją 200 osób 

33. Spotkanie autorskie  1 spotkanie z frekwencją 100 osób 

Tabela 28. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej 
w Świebodzicach w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Opis 

1. Spotkanie autorskie z Marcinem Wichą Spotkanie autorskie z laureatem Literackiej Nagrody Nike za rok 2018 

2. Żywa Biblioteka III edycja akcji przeciwdziałającej nietolerancji, rasizmowi i uprzedzeniom 

3. Narodowe Czytanie 
Impreza literacka pod patronatem Prezydenta RP, cyklicznie organizowana 
przez Bibliotekę 

4. 
Promocja książki Powstanie i rozwój 
wałbrzyskiej rezydencji Czettritzów 

Spotkanie z autorką książki dr Sylwią Bielawską 

5. 
Promocja książki Przewodnik po 
żydowskim Dolnym Śląsku. Region 
wałbrzyski 

Spotkanie ze współautorką Tamarą Włodarczyk 

6. Z książką na walizkach 
Spotkanie autorskie dla młodzieży z Barbarą Gawryluk, w ramach 
dolnośląskiej akcji literackiej  

W dniach 14-16 czerwca 2019 roku w Świebodzicach odbyła się IX odsłona Festiwalu Sztuki i Rzemiosła 

Targira-art. W hali widowiskowo-sportowej można było podziwiać dzieła artystów, m.in. szklaną 

lokomotywę Pawła Borowskiego i wystawę obrazów "Tylko czas" Arkadiusza Dzielawskiego. Impreza 

w 2019 roku obfitowała w wiele atrakcji takich jak: wystawa zegarów kolejowych z Dolnego Śląska, 

wystąpienie Małgorzaty Ziewieckiej nt. Współcześni artyści - dlaczego warto inwestować w ich sztukę, 

wykład Ireneusza Zyski pt. „Znaczenie gospodarcze linii kolejowej Wrocław-Świebodzice”, czy 

multimedialny pokaz Jarosława Jaśnikowskiego pt. „Inspiracja i kolej” oraz wiele innych. Głównym 

punktem programu był projekt pn. "Pociąg do Polskiej Sztuki". Dzięki współpracy Stowarzyszenia Sztuki 

i Rzemiosła Targira − organizatora imprezy z partnerami: Koleje Dolnośląskie S.A., PKP PLK S.A., Poczta 

Polska S.A., Wyższa Szkoła Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu, uruchomiono specjalny elektryczny 

skład, który przywiózł w dniu 15 czerwca 2019 roku miłośników sztuki oraz turystów do Świebodzic na 

drugi dzień festiwalowy. Celem nadrzędnym projektu była skuteczna promocja polskiej sztuki na 

najwyższym poziomie artystycznym.  

FINANSOWANIE 

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

1.431.149,67 1.364.999,67 66.150,00 

W 2019 roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano ogółem 1.431.149,67 zł, 

tj. 97,27% planu. Środki zostały przeznaczone na: dotację dla Miejskiego Domu Kultury  630.000,00 zł, 

dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 640.000,00 zł, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

40.000,00 zł, pozostałe zadania z zakresu kultury obejmujące dotacje celowe w kwocie 54.999,67 zł, 

w tym: Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy 

Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach − 4.000,00 zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów − 14.100,00 zł, 

Stowarzyszenia Diabetyków − 1.500,00 zł, Stowarzyszenie Wypożyczalnia CENTRUM − 2.399,67 zł, 

TARGIRA − 25.000,00 zł, Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach − 5.000,00 zł oraz Polski Związek 

Niewidomych − 3.000,00 zł. Pozostała działalność obejmowała prace rewitalizacyjne przy murach 

obronnych − 66.150,00 zł. 

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach (MBP) na 2019 rok po stronie przychodów został 

zrealizowany w kwocie 668.897,39 zł (99,86% planu), a po stronie kosztów w kwocie 683.023,20 zł 

(98,70%). MBP otrzymała z budżetu gminy w 2019 roku dotację podmiotową w wysokości 640.000,00 zł, 

tj. 100% planu. Pozostałe przychody w 2019 roku pochodziły z bieżącej działalności bibliotecznej − 

czytelni i wypożyczalni: 3.979,80 zł oraz pozostałej działalności statutowej: 1.084,25 zł. Instytucja wystąpiła 
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w 2019 roku z wnioskiem do Biblioteki Narodowej (BN) o przyznanie dotacji na zakup nowości 

wydawniczych w wysokości 9.200,00 zł − środki na realizację zadania zostały przekazane i wydatkowane. 

Wkład własny MBP w realizację zadania wyniósł 60% łącznej kwoty tj. 13.800,00 zł. Poniesione koszty 

przeznaczone zostały na utrzymanie MBP oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów na rok 2019 

wynosił 692.012,00 zł i został zrealizowany w kwocie 683.023,20 zł, tj.  98,70% planu z przeznaczeniem 

m.in. na: zbiory biblioteczne, w tym: 

− zbiory biblioteczne zakupione z budżetu instytucji – 12.280,30 zł, 

− audiobooki - zakupione z budżetu instytucji – 1.655,13 zł, 

− zbiory biblioteczne zakupione z dotacji BN – 8.533,95 zł, 

− audiobooki - zakupione z dotacji BN - 666,05 zł, 

− zbiory biblioteczne otrzymane w postaci darów – 3.215,80 zł, 

− audiobooki otrzymane w postaci darów - 30,00 zł. 

zakup materiałów i energii – 63.849,92 zł, zakup usług obcych – 32.961,59 zł, pozostałe koszty – 

19.859,40 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne – 537.793,27 zł oraz obowiązkowe obciążenia z tytułu 

naliczonych składek ZUS – 77.358,05 zł11. 

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach (MDK) na 2019 został zrealizowany po stronie 

przychodów w kwocie 695.700,03 zł (99,37% planu), a po stronie kosztów w kwocie 697.185,46 zł (97,25% 

planu). MDK otrzymał z budżetu gminy w 2019 roku dotację podmiotową w wysokości 630.000,00 zł. 

Pozostałe przychody zrealizowane na kwotę 65.659,52 zł obejmowały: przychody ze sprzedaży usług 

statutowych tj. wpłaty za bilety wstępu, wpisowe, karnety oraz uczestnictwo w organizowanych imprezach 

– 11.510,00 zł, wpłaty za udział w kołach / sekcjach zainteresowań – 24.656,00 zł, opłaty za pozostałą 

działalność kulturalno-usługową − 16.714,70 zł, przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności 

gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 7.110,00 zł oraz przychody pozostałe – 

5.668,82 zł. Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie MDK oraz realizację jego zadań 

statutowych. Koszty na 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 697.185,46 zł, z przeznaczeniem m.in. na: 

wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń – 424.783,86 zł12, w tym 72.612,40 zł 

stanowiły koszty poniesione w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na postawie umów 

cywilnoprawnych13. Wydatki obejmowały również zakup materiałów i energii dla MDK − 89.599,03 zł, 

zakup usług − 156.724,18 zł, pokrycie pozostałych kosztów − 21.342,89 zł. W 2019 roku poniesiono 

następujące koszty wynagrodzeń związane z działalnością sekcji: 

− sekcja taneczna (taniec nowoczesny dzieci i dorośli) − I-VI - 3.650,00 zł, 

− sekcja taneczna (hip-hop) (I-VI, IX-XII) − 5.750,00 zł, 

− sekcja taneczna (balet&jazz) (II-VII, IX-XII) − 7.300,00 zł, 

− sekcja plastyczna dzieci  (I-VI, IX-XII) − 5.650,00 zł, 

− sekcja plastyczna dorośli (I-VI, XI-XII) − 6.850,00 zł, 

− sekcja instrumentalna (pianino) (I-VI, XI-XII) − 11.675,00 zł, 

− sekcja instrumentalna (gitara) (I-VI) − 10.800,00 zł, 

− sekcja szachowa (I-VI, IX-XII) − 4.000,00 zł, 

− sekcja zumba (I-III, IX-XII) − 6.100,00 zł, 

− sekcja chór (X-XII) − 2.500,00 zł. 

Koszt organizacji poszczególnych imprez ukształtował się w 2019 roku następująco: 

− Dzień Kobiet w połączeniu z koncertem Kacpra Kuszewskiego – 8.233,21 zł, 

− koncerty cykliczne, organowe, występ solowy (harfa/wokal), koncert skrzypcowy – 7.590,00 zł, 

− wernisaże, spotkania – 6.039,11 zł, 

 
11 Na dzień 31.12.2019 r. w MBP zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty: 9,25) z tego jedna osoba 

przebywa na urlopie bezpłatnym i jedna na urlopie macierzyńskim. 
12 Na dzień 31.12.2019 r. w MDK zatrudnionych było 5 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty: 4,5). 
13 Tj.: instruktorzy sekcji instrumentalnej (gitara, chór), plastycznej dla dzieci i dorosłych, tanecznych (balet&jazz, hip-hop) oraz 
zawieranych z osobami w celu przeprowadzenia koncertów i innych działań o charakterze kulturalno-oświatowym. 
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− warsztaty (własne oraz zlecone) – 4.258,92 zł, 

− ferie zimowe – 24.814,16 zł, 

− akcja „Lato w MDK" – 2.878,00 zł, 

− turniej szachowy - 610,12 zł, 

− Dożynkowe zakończenie lata 2019 – 34.913,86 zł, 

− Piknik Historyczny – 4.331,72 zł, 

− Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości – 5.496,75 zł, 

− Wigilia dla Przedsiębiorców i Sybiraków – 6.399,02 zł, 

− Mikołaj w Rynku – 7.546,24 zł. 

3.4. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

STAN 2019 

Żłobki. W 2019 roku na terenie Świebodzic działalność prowadziły 3 żłobki i 1 klub dziecięcy.  

Tabela 29. Wykaz żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  Adres / 58-160 Świebodzice Liczba miejsc 
Liczba dzieci  

(stan na 31.12.2019) 

1. Żłobek Miejski nr 1 ul. Spokojna 3  22 22 

2. Żłobek Miejski nr 2 ul. Księcia Bolka 17 52 52 

3. Niepubliczny Żłobek „Koniczynka” ul. Osiedle Sudeckie 12  20 12 

4. 
Niepubliczny Językowy Klub 

Maluszka „Calineczka” 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 b  23 20 

  OGÓŁEM: 117 106 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, www.bip.swiebodzice.pl 

Przedszkola. W 2019 roku z budżetu gminy finansowane były wydatki dla 2 przedszkoli publicznych, w tym 

jednego z oddziałami integracyjnymi, gdzie średnio w roku uczęszczało 396 dzieci w 17 oddziałach 

przedszkolnych. Kształceniem specjalnym objęte były następujące placówki publiczne: Przedszkole nr 2 

i 3 oraz oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej Integracyjnej. 

Ponadto w Przedszkolu nr 2 oraz w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół Integracyjnych realizowane 

było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Na terenie gminy funkcjonowało ponadto 5 przedszkoli 

niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny, do których średnio w roku uczęszczało 268 dzieci. 

Tabela 30. Wykaz przedszkoli prowadzących działalność w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  Adres / 58-160 Świebodzice 
Liczba dzieci 

(stan na 31.12.2019) 

 PUBLICZNE   

1. 
Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II 

ul. Księcia Bolka 17 229 

2. Przedszkole nr 3 Niezapominajka ul. Spokojna 3 167 

3. 
Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
nr 4 

ul. Ofiar Oświęcimskich 58 
25 

4. 
Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
Integracyjnej 

ul. Ciernie 30 
21 

 NIEPUBLICZNE   

1. Przedszkole Niepubliczne Koniczynka ul. Osiedle Sudeckie 12  87 

2. Niepubliczne Przedszkole „Koniczynka I" ul. Świdnicka 32-34  46 

3. Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń" ul. Ciernie 133  25 

4. 
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka 
Puchatka"  

ul. Królowej Elżbiety 1  

ul. Królowej Elżbiety 32 − Oddział I 

ul. Bolesława Chrobrego 8 − Oddział II 

89 

5. 
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zielony 
Zakątek" 

ul. Cicha 1 16 
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Lp. Nazwa  Adres / 58-160 Świebodzice 
Liczba dzieci 

(stan na 31.12.2019) 

6. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski 
Słonik"  

ul. Jeleniogórska 9 37 

 

 OGÓŁEM: 

PUBLICZNE: 

NIEPUBLICZNE: 

 

767 

442 

325 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, www.bip.swiebodzice.pl 

Szkoły podstawowe. Działalność edukacyjną na terenie Gminy Świebodzice w 2019 roku prowadziło 

5 szkół podstawowych, w tym jedna integracyjna i jedna z oddziałami integracyjnymi. Według stanu na 

dzień 30.09.2019 roku w szkołach podstawowych uczyło się łącznie 1 610 uczniów i zatrudnionych było 

165,66 etatowych nauczycieli oraz 40 pracowników administracji i obsługi. Na terenie gminy przy 

wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne, na których były prowadzone zajęcia 

o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. 

Tabela 31. Wykaz szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzice w 2019 roku. 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej  Adres / 58-160 Świebodzice 
Liczba uczniów (stan 

na 30.09.2019) 

1. 
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 28 
42 

2. 
Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi, 

im Nauczycieli Tajnego Nauczania 
ul. Mieszka Starego 4 589 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego ul. Świdnicka 13 556 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Ofiar Oświęcimskich 58 260 

5. Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza ul. Ciernie 30 163 

  OGÓŁEM:  1 610 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, www.bip.swiebodzice.pl 

W 2019 roku dowożonych było 8 uczniów niepełnosprawnych do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz Szkoły Podstawowej 

Integracyjnej w Świebodzicach. Transport realizowała firma przewozowa wyłoniona w wyniku 

postępowania przetargowego ogłoszonego przez Gminę. Ponadto 1 uczeń dowożony był własnym 

środkiem transportu i po okresie rozliczeniowym miał zwrot kosztów dojazdu. Całkowity koszt dojazdu, 

który pokrywa Gmina wyniósł: 118.635,34 zł 

Gimnazjum. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 

2019 r., z dniem 31 sierpnia 2019 r. zakończyło działalność Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków 

z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Świebodzicach. Mienie (nieruchomości i majątek 

ruchomy) oraz należności i zobowiązania według stanu na dzień zakończenia działalności przejęła Szkoła 

Podstawowa nr 1 z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Świebodzicach. Ponadto swoją 

działalność zakończyły również oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka 

Sienkiewicza oraz Społeczne Gimnazjum Akademickie. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 32. Najważniejsze zadania w zakresie oświaty i wychowania zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. ► Montaż i wyposażenie placu zabaw w ramach programu 

"Maluch+2019" przy Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach 

Gmina Świebodzice wystąpiła o dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego nr 2 w ramach Program "MALUCH+" 

zakładającego dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. W ramach 

programu (moduł 2) otrzymała dotację w wysokości 39.600,00 zł na bieżące wydatki już funkcjonującej 

180.714,21 zł 
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Lp. Nazwa 

grupy żłobkowej oraz kwotę 138.000,00 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw, dostosowanie sali do 

potrzeb dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie (moduł 1b). W 2019 roku wybudowano plac zabaw przy 

Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach na Osiedlu Piastowskim. Nawierzchnia placu zabaw została 

wykonana z tworzywa sztucznego, która zapewni bezpieczne korzystanie z estetycznych i kolorowych 

urządzeń rekreacyjnych, a plac został ogrodzony płotem. Wartość zadania to 132.654,21 zł, w tym: 

88.000,00 zł stanowią środki z wnioskowanego dofinansowania, a 50.654,21 zł środki z budżetu Gminy 

Świebodzice. W związku z utworzeniem od 1 września 2019 roku nowej grupy żłobkowej w Żłobku Miejskim 

nr 2 przeprowadzone zostały również remonty pomieszczeń mające na celu utworzenie nowej sali 

z zapleczem. Dodatkowo w obiekcie stworzona została również sala przedszkolna.  

2. ► Bieżące remonty, naprawy i konserwacje w placówkach przedszkolnych 

W Przedszkolu nr 2 im. Jana Pawła II wykonano: konserwację dźwigu, naprawy 

sprzętu i wyposażenia. W Przedszkolu nr 3 Niezapominajka wykonano: serwis kotłowni, naprawę opraw 

oświetleniowych, rewaloryzację części dachu wokół kominów, konserwację urządzeń dźwigowych oraz 

usunięto wycieki gazowe. 

3. ► Remonty bieżące w szkołach podstawowych 

Na remonty bieżące szkoły podstawowe wydatkowały w 2019 roku kwotę 

70.975,79 zł, w tym 51.522,89 zł obejmował remont w Szkole Podstawowej nr 1 

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 celem przystosowania jej do celów dydaktycznych i stworzenia 

nowej klasy. W budynku przeprowadzono prace malarskie w klasach i na klatkach schodowych, wymieniono 

poręcze w obu skrzydłach gmachu. Wykonano i zamontowano nowe obudowy grzejników. Na korytarzach 

i klatkach schodowych założono wykładziny obiektowe, antypoślizgowe. Zmieniona została również oprawa 

świetlna i wykonano naprawę solarów. 

4. ► Wykonanie dokumentacji do zadania pn.: remont wraz z przebudową 

budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem  

W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową do remontu 

wraz z przebudową budynków i otoczenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 

13. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 71.340,00 zł. 

5. ► Budowa pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych 

na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach 

Tabela 33. Najważniejsze działania w zakresie oświaty i wychowania zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. ► Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 2 

W dniu 5 grudnia 2019 roku dokonano zmian w rejestrze Żłobka Miejskiego nr 2 i zwiększono liczbę miejsc 

z 28 do 52. 

2. ► Projekt Edukacja warta zachodu 

Projekt pt. „Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach” 

jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą 

Świebodzice, w okresie od września 2019 do sierpnia 2021 roku. Projekt za cel stawia rozwój kompetencji 

kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach i zasadnicze 

podniesienie jakości procesu kształcenia. Dofinansowanie UE wynosi 327.960,71 zł. W 2019 roku w ramach 

projektu zorganizowano wyjazd 6 uczniów oraz opiekunów do Finlandii na spotkanie uczestników projektu 

i wydatkowano kwotę 87.458,59 zł. 

3. ► Projekt „ERASMUS" − Rytmy dla Europy 

W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 realizowany był projekt "ERASMUS" - 

Rytmy dla Europy - Poznawanie kolejnych krajów, ich kultury, tradycji i osiągnięć. W dniach 6-12 października 

2019 roku w Świebodzicach przebywała młodzież z Niemiec, Francji, Finlandii i Bułgarii - ogółem 32 osoby, 

w tym 24 nastolatków. W tym czasie wszyscy, łącznie z uczniami z Polski zwiedzili Wrocław, Zamek Książ, 

wypoczywali w obiektach sportowo-rekreacyjnych w Świebodzicach, złożyli wizytę Burmistrzowi Miasta. Przez 

tydzień czasu młodzi poznawali kulturę i zwyczaje naszego kraju.  

14.227,53 zł 

71.340,00 zł 

30.628,99 zł 

70.975,79 zł 

87.458,59 zł 

61.677,09 zł 
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Lp. Nazwa 

4. ► Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne 

W 2019 roku, na podstawie Uchwały Nr XL/283/2017 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, 

za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice, 

przyznano ogółem 142 stypendia za łączną kwotę 43.350,00 zł, w tym 101 stypendiów naukowych w kwocie 

31.050,00 zł, 40 stypendiów sportowych w kwocie 12.000,00 zł oraz 1 stypendium artystyczne w kwocie 

300,00 zł. 

5. ► Program "Aktywna Tablica" 

W ramach Rządowego programu "Aktywna Tablica" Szkoła Podstawowa nr 4 

otrzymała dofinansowanie wysokości 14.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

6. ► Stypendia szkolne 

W 2019 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 

wydatkowano kwotę 151.413,35 zł, z czego kwota 121.130,67 zł stanowiła udział budżetu państwa.  

7. ► „Wyprawka szkolna”  

W ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2019 roku „Wyprawka 

szkolna” uczniowie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali 

dofinansowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w łącznej kwocie 

2.797,83 zł. 

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Świebodzice w latach 2013-2020 

Celem strategii jest dostosowanie kierunków rozwoju oświaty do zmieniających się warunków życia 

i społecznych oczekiwań oraz usprawnianie systemu zarządzania oświatą. 

Tabela 34. Realizacja Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Świebodzice w latach 2013-2020 w 2019 roku. 

Lp. Cel / Działania Realizacja 2019 

1. Ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości oświaty w Gminie Świebodzice, w celu osiągnięcia wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży. 

− Podjęcie działań na rzecz 
zwiększenia świadomości 
ważności edukacji w życiu 
każdego człowieka poprzez 
spotkania, organizację imprez, 
prelekcje i warsztaty. 

− Promowanie sukcesów i osiągnięć 
uczniów oraz nauczycieli na   
łamach   prasy   lokalnej, stronach 
internetowych, stworzenie 
programu motywacyjnego dla 
uczniów. 

− Upowszechnianie i promowanie    
ludzi z pasją, osiągających   
sukces w każdej dziedzinie życia 
społecznego, sportowego, 
artystycznego poprzez udział 
w spotkaniach, 

→ realizacja projektów i programów: Erasmus +, Razem w pełni bezpieczni, 
Szkoła promująca zdrowie, Trzymaj formę, Szkoła promująca uzdolnienia, 
Uniwersytet w szkole, Bezpieczne media, Akademia Bezpiecznego 
Puchatka, Szkoła Myślenia Pozytywnego, Ortogaffiti, Mali programiści, Pola 
nadziei, Szkoła wspierająca uzdolnienia, Zdolny Dolnoślązaczek, Umiem 
pływać, Kreatywni na 101, Lepsza szkoła, Cała Polska czyta dzieciom, 
Sprawny Dolnoślązaczek, Wolontariat dla seniorów, Kompleksowe 
wspomaganie szkół, 

→ udział uczniów w konkursach o zasięgu lokalnym, powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim, 

→ współpraca z rodzicami (spotkania indywidualne, konsultacje, warsztaty), 

→ współpraca przedszkoli ze szkołami podstawowymi, 

→ współorganizacja imprez miejskich, 

→ współpraca placówek oświatowych z uczelniami wyższymi we Wrocławiu, 

→ organizacja Narady Obywatelskiej o Edukacji, 

→ stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. 

2. Podniesienie atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych 

− Umożliwienie dzieciom rozwijania 
swoich zainteresowań poprzez 
udział w zajęciach. 

− Promowanie zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów, 
odrabianie lekcji pod okiem 
nauczyciela, 

→ realizacja projektów: Umiem pływać, Sprawny Dolnoślązaczek, Razem 
w pełni sprawni, Pływać jak rekin, Zdrowym być - Bezpiecznie żyć, Trzymaj 
formę, Odyseja umysłu, Wolontariat Naukowy dla członków Stowarzyszenia 
Senior-Aktywny Obywatel, Bookcrossing, Podaruj książkę bibliotece, 
Przedszkolak aktorem, 

151.413,35 zł 

14.000,00 zł 

43.350,00 zł 

2.797,83 zł 
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Lp. Cel / Działania Realizacja 2019 

− Motywowanie i zachęcanie 
nauczycieli do prowadzenia zajęć, 

− Zwiększenie i podniesienie 
atrakcyjności organizowanych 
imprez, 

− Zwiększenie oferty zajęć z uczniem 
zdolnym i mającym trudności 
w nauce. 

→ bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koło teatralne, taneczne, biblioteczne, 
dziennikarsko-informatyczne, szachowe, plastyczne, modelarskie, 
muzyczne), 

→ uzyskanie certyfikatu Szkoła promująca zdrowie, 

→ udział w Dolnośląskiej Gali Talentów, 

→ wyjazdy młodzieży w ramach Erasmusa+ do Finlandii i Bułgarii, 

→ aktywne lekcje historii, 

→ wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych, 

→ organizacja zimowisk i półkolonii, 

→ udział dzieci w konkursach o zasięgu miejskim i ogólnopolskim, 

→ organizacja Olimpiady Sportowej Przedszkolaka, 

→ podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez dokształcanie, 

→ realizacja projektów: Przez eksperyment do wiedzy, Edukacja warta 
zachodu. 

3. Wprowadzanie nowych metod nauczania 

− Dostosowanie dokształcania 
nauczycieli do potrzeb placówek 
poprzez bieżącą analizę zmian 
w systemie oświaty i potrzebach 
szkoły, 

− Wyposażenie szkół w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, 

− Organizacja alternatywnych form 
prowadzenia zajęć, ciągła 
ewaluacja poprzez nawiązywanie 
współpracy z ośrodkami 
akademickimi, 

− Rozwój e-technologii informacyjnej. 

→ nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, 

→ wycieczki edukacyjne (nauka przez doświadczenie), 

→ instalacja szybkiego Internetu, 

→ zakup pomocy do nauczania programowania, 

→ indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów z problemami 
w przyswajaniu wiedzy, 

→ ocenianie kształtujące w codziennej pracy z uczniem, 

→ podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego, 

→ uczestnictwo nauczycieli w e-szkoleniach, 

→ nawiązanie współpracy szkół z uczelniami wyższymi we Wrocławiu, 

→ funkcjonowanie e-dziennika, 

→ doposażenie placówek w programy multimedialne, 

→ organizacja Festiwalu Nauki, 

→ zakup robota PHOTONA. 

4. Szersze uspołecznienie edukacji dzieci i młodzieży w oparciu o tradycje lokalne 

− Doskonalenie kadry oświatowej   
między   innymi w zakresie 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

− Zwiększenie liczby organizacji 
lokalnych wspierających gminną 
edukację. 

− Organizacja większej liczby imprez 
przy współudziale rodziców, 
organizacji społecznych. 

→ uczestnictwo placówek oświatowych we wszystkich imprezach lokalnych 
(Święto Ziemniaka, Sprzątanie Świata, WOŚP, Dni Świebodzic, 740-lecie 
nadania Świebodzicom praw miejskich, Dzień Seniora, Happening 
Rowerowy, Mikołajki Miejskie, Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia, 
Miejskie Igrzyska Sportowe, Małe Igrzyska Sportowe), 

→ wycieczki do lokalnych przedsiębiorstw, 

→ udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski (kartka i ozdoba 
świąteczna), 

→ efektywna współpraca placówek oświatowych z Urzędem Miejskim, 
Kuratorium Oświaty, Spółdzielnią Mieszkaniową, Domem Pomocy 
Społecznej w Świebodzicach i Jaskulinie, ze świebodzickimi parafiami, 
Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Domem Kultury, OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o., Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Towarzystwem 
Miłośników Świebodzic,  Szczepem Harcerskim IMAGO, świebodzickimi 
klubami sportowymi, Klubem Seniora, a także z Nadleśnictwem 
w Wałbrzychu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

→ organizacja apeli z okazji świąt narodowych i religijnych, 

→ organizacja imprez przy współudziale rodziców i dziadków (wspólne 
kolędowanie, Święto Ziemniaka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Seniora, WOŚP, Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy, Jasełka), 

→ udział w akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Marzycielska Poczta, 
Pola Nadziei, WOŚP, Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska, Podaruj 
misia dzieciom z Przylądka Nadziei, Góra Grosza, Pielucha dla Malucha - 
zbiórka środków pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka, 

→ organizacja konkursu „Świebodzice - moja mała ojczyzna”, 

→ wymiana młodzieży w ramach programu Erazmus+, 

→ organizacja Tygodnia Integracji we współpracy ze Szkołą Specjalną 
i Domem Pomocy Społecznej w Jaskulinie. 
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Lp. Cel / Działania Realizacja 2019 

5. Oświata przyjazna środowisku (ekologia) 

− Realizacja przez placówki 
oświatowe programów 
ekologicznych, 

− Podejmowanie działań służących 
wzrostowi świadomości 
ekologicznej poprzez udział 
w akcjach ekologicznych 
np. Sprzątanie Świata, 

− Montaż żarówek 
energooszczędnych, 

− Utworzenie „Szkółki Leśnej, 
w Książańskim Parku. 

→ całoroczna zbiórka makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych, starych 
telefonów komórkowych, zużytych baterii i tonerów, 

→ segregacja śmieci, 

→ zbiórka karmy dla zwierząt ze schronisk oraz dla ptaków, 

→ sadzenie drzewek, 

→ organizacja pieszych wycieczek, 

→ współpraca z Nadleśnictwem w Wałbrzychu, Dolnośląskim Zespołem 
Parków Krajobrazowych, 

→ udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Happening Rowerowy, obchody Dnia 
Ziemi, 

→ coroczna organizacja „Tygodnia Ekologicznego”- cyklu przedsięwzięć 
edukacyjnych, rozrywkowych i artystycznych propagujących tematykę 
ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, a także mieszkańców miasta 
Świebodzic, 

→ udział w konkursach: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pn. Poznajemy 
Parki Krajobrazowe, Ekotest, Eko-Planeta, Dzień Ziemi. 

6. Usprawnienie systemu zarządzania oświatą 

− Racjonalizacja wydatków poprzez 
gospodarne i oszczędne 
wydatkowanie środków 
finansowych, 

− Pozyskiwanie środków finansowych 
ze źródeł zewnętrznych, 

− Racjonalna polityka kadrowa, 

− Standaryzacja etatów 
administracyjno-obsługowych. 

→ realizacja i udział w projektach finansowanych ze środków pozyskanych 
z innych źródeł finansowania: Erazmus+, Umiem pływać, 

→ usprawnianie systemu przepływu informacji poprzez wykorzystywanie 
platform, e-dzienników, 

→ usprawnianie pracy zespołów zadaniowych, 

→ tworzenie systemów motywujących nauczycieli do podejmowania nowych 
wyzwań, 

→ podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, 

→ aktualizacja wewnętrznych dokumentów regulujących prace 
szkoły/przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego, 

→ racjonalne rozdysponowywanie godzin dla nauczycieli posiadających 
kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów, 

→ prowadzenie stron internetowych placówek, 

→ współpraca ze sponsorami placówek i firmami z terenu miasta. 

FINANSOWANIE  

OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

26.333.045,14 26.235.996,15 97.048,99 

W 2019 roku na realizacje zadań oświatowo-wychowawczych i inwestycyjnych wydatkowano ogółem 

26.333.045,14 zł, tj. 95,19% planu. Środki wykorzystane zostały m. in. na zadania bieżące szkół 

i przedszkoli: 

→ szkoły podstawowe 11.982.623,89 zł, wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi − 

10.309.852,96 zł, w tym , remonty bieżące szkół podstawowych 70.975,79 zł, wydatki inwestycyjne 

w kwocie 97.048,99 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy w szkołach podstawowych 3.260.267,81 zł oraz w oddziałach przedszkolnych szkół 

podstawowych 2.038.724,89 zł, 

→ przedszkola 6.823.053,12 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli 

1.961.166,38 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 3.638.265,84,00 zł, remonty bieżące placówek 

przedszkolnych 14.227,53 zł, pozostała kwota obejmowała wydatki związane z bieżącym 

utrzymaniem placówek, inne formy wychowania przedszkolnego 107.112,02 zł,  

→ dowożenie dzieci do szkół 118.635,34 zł, 

→ gimnazja 1.060.718,92 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy 258.715,71 zł, 

→ dokształcanie nauczycieli 74.713,53 zł, 
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→ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 132.559,88 zł, 

→ pozostała działalność 353.279,72 zł, w tym dotacja dla Fundacji „F21" (warsztaty techniczne dla 

dzieci) 500,00 zł, stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 43.350,00 zł oraz 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, księgowych placówek oświatowych, zakup: nagród, dyplomów, 

organizacja Dni dziecka, Igrzysk Szkolnych, zabawy Mikołajkowej, Dnia edukacji Narodowej. 

EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

1.113.224,22 1.113.224,22 0,00 

W 2019 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem 1.113.224,22 zł, tj. 91,65% 

planu. Wydatki te obejmowały: utrzymanie świetlic szkolnych 592.741,56 zł, w tym kwota 533.878,21 zł to 

wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, pozostała kwota to wydatki bieżące związane 

z funkcjonowaniem świetlic, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 334.437,96 zł, pomoc materialna dla 

uczniów − stypendia socjalne i naukowe 157.931,18 zł. 

3.5. OCHRONA ZDROWIA 

STAN 2019 

Na obszarze Gminy Świebodzice mieszkańcy mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w 10 

placówkach, w tym 4 praktykach lekarskich. Działalność prowadzi tu SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia 

w Świebodzicach, podległy samorządowi terytorialnemu, oferujący usługi medyczne (podstawowa 

i ambulatoryjna opieka medyczna oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) w oparciu o kontrakty 

medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Ośrodku funkcjonuje 11 poradni specjalistycznych: 

diabetologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, ginekologiczna, chirurgii ogólnej, 

chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, otolaryngologiczna, logopedyczna i urologiczna. Liczba 

zadeklarowanych pacjentów w SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach na koniec grudnia 

2019 roku wyniosła 5 589 osób. Usługi medyczne oferuje również prywatny Szpital Mikulicz Sp. z o.o. 

w Świebodzicach (sieć EMC Szpitale), świadczący usługi w ramach NFZ, który w 2019 roku dysponował 

5 oddziałami (pediatrycznym, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, geriatrycznym i hospicjum) 

i 13 poradniami specjalistycznymi. W ramach szpitala działa także zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym 

udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne (pielęgnacja, rehabilitacja osób niewymagających 

hospitalizacji). W dniu 7 lutego 2019 roku w szpitalu został zlikwidowany oddział ginekologiczno-

położniczy i neonatologiczny. W Przychodni Specjalistycznej Salmed funkcjonują 3 poradnie 

specjalistyczne (dermatologiczna, ginekologiczno-położnicza oraz chorób płuc), natomiast w Przychodni 

Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. jedna poradnia specjalistyczna. W Niepublicznym Ośrodku 

Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” mieszkańcy mogą korzystać z 9 poradni specjalistycznych 

(ginekologiczno-położnicza, dermatologiczna, otolaryngologiczna, diabetologiczna, logopedyczna, 

pulmonologiczna, chirurgii ogólnej, medycyny pracy i medycyny sportowej).   

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 35. Najważniejsze działania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

1. ► Nowe wyposażenie poradni okulistycznej w SP ZOZ Miejskim Ośrodku Zdrowia 

w Świebodzicach 

SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia zakupił w 2019 roku nowe wyposażenie do poradni 

okulistycznej - urządzenie do optycznej, koherentnej tomografii oka tzw. OCT, które 

umożliwia poszerzenie diagnostyki w poradni okulistycznej. Sprzęt został zakupiony 

ze środków własnych przychodni za 77.000,00 zł.  
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Lp. Nazwa 

2. ► Organizacja warsztatów „Zdrowo Każdego Dnia” 

W dniu 30 marca 2019 roku w Miejskim Domu Kultury odbyły się warsztaty pn. 

"Zdrowo Każdego Dnia". Organizatorem wydarzenia była Fundacja Eko patrol 

Dolny Śląsk, a partnerami Urząd Miejski w Świebodzicach, Przychodnia 

SALMED oraz Klub Fitness Road.  

3. ► Organizacja akcji bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych -

Akcja "Nasze Zdrowie"  

Miasto Świebodzice i Powiat Świdnicki zorganizowały w Ratuszu Miejskim po raz 

pierwszy akcję profilaktyczną pn. „Nasze Zdrowie” obejmującą bezpłatne badania 

i konsultacje specjalistyczne. Partnerem akcji był SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia 

w Świebodzicach i Starostwo Powiatowe w Świdnicy.  

4. ► Profilaktyka raka piersi  

W dniu 21 maja 2019 roku w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne 

dotyczące profilaktyki raka piersi. Wydarzenie poprowadził wykwalifikowany personel Specjalistycznego 

Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.  

5. ► Zbiórka krwi  

W 2019 roku na terenie miasta odbyło się 12 Akcji Poboru Krwi. 

 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Program Zdrowotny Gminy Świebodzice 

Program Zdrowotny Gminy Świebodzice pod nazwą „Program profilaktyki zdrowotnej w kierunku 

eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Świebodzice" jest realizowany od 

roku 2011 bez terminu zakończenia. Obejmuje on swoim zakresem corocznie grupę dziewczynek 

zameldowanych w Świebodzicach, uczęszczających do VII klasy szkoły podstawowej (dawna I klasa 

gimnazjum). Cele główne programu to: zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, 

zabezpieczenie w jak najwyższym stopniu przed chorobami wywołanymi wirusem HPV kolejnych 

roczników dziewczynek, ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych   

programem, zwiększenie poziomu świadomości zagrożeń u nich, a także u rodziców oraz 

poinformowanie rodziców o zagrożeniu rakiem szyjki macicy, o profilaktyce oraz szczepieniach 

ochronnych. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest finansowany ze środków własnych Gminy 

Świebodzice. W 2019 roku w programie uczestniczyło 97 dziewcząt, z których 71 zostało objętych 

szczepieniem. Na realizację programu wydatkowano 25.773,00 zł. 

► Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2019 

Program jest częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świebodzicach na lata 

2016-2020 i przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Program zawiera 

równocześnie zadania w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wybrane działania w ramach Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 - zgodnie z ustawą 
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z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Główne cele Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2019 w Świebodzicach to:  

1) Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz zagrożeń społecznych w gminie 

Świebodzice. Profilaktyka uniwersalna i selektywna,  

2) Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wśród populacji osób pijących ryzykownie 

i szkodliwie,  

3) Ograniczenie liczby nastolatków pijących alkohol,  

4) Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii 

poprzez profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą.14  

Finansową podstawę realizacji Programu stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz środki niewykorzystane na realizację Programu z 2018 roku. Przewidywana wysokość 

środków finansowych przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wynosiła: 470.000,00 zł, w tym: 

na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 440.000,00 zł i na zwalczanie narkomanii: 30.000,00 zł. Wykaz działań 

podjętych w 2019 roku w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2019 stanowi załącznik 

nr 3. Raportu. 

Tabela 36. Zestawienie finansowe realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2019. 

Lp. Zadanie 
Wydatki 

Narkomania [zł] 

Wydatki na 

przeciwdziałanie 

Alkoholizmowi [zł] 

Wydatki 

Razem [zł] 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych oraz dla 

współuzależnionych 

 17.980,00 zł 17.980,00 zł 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

20.650,00 zł 332.183,68 zł 352.833,68 zł 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży 

7.350,00 zł 11.945,00 zł 19.295,00 zł 

4. Wspomaganie działalności i instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
 20.000,00 zł 20.000,00 zł 

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego i pomocy społecznej 

osobom uzależnionym dotkniętych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym 

  0,00 zł 

6. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zasady wynagradzania członków  
 42.786,42 zł 42.786,42 zł 

 RAZEM: 28.000,00 zł 424.895,10 zł 452.895,10 zł 

Źródło: Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice w 2019 roku.  

 

 
14 Realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Świebodzice na rok 2019 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach – z wyłączeniem zadania 4.2. tj. prowadzenie klubu 
abstynenta, którego realizator został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Partnerami w realizacji programu są: Urząd 
Miejski, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach, Policja i Straż Miejska, Placówki oświatowe, 
Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, Inne podmioty, którym zlecane są poszczególne zadania Programu, 
w szczególności instytucje i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zajmujące się promowaniem zdrowego stylu życia, jednostki 
samorządowe gminy, osoby fizyczne. 
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Tabela 37. Realizacja wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2019. 

Lp. Nazwa 
Plan wydatków 

[zł] 

Wykonanie  

wydatków [zł] 

1.  Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej wraz z wypoczynkiem letnim i zimowym na 

jej terenie 

200.000,00 248.347,37 zł 

2.  Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, 

konsultant ds. alkoholu, specjalista ds. narkotyków) 

100.000,00  

Wobec zmniejszonych wpływów 

z tytułu opłat za wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

koszty pomocy specjalistycznej 

udzielanej przez psychologa zostały 

sfinansowane ze środków na 

utrzymanie OPS. Na pozostałych 

specjalistów wydatkowano kwotę 

47.266,00 zł 

3.  Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu-terapia 

ponadpodstawowa oraz doposażenie 
15.000,00  14.980,00 zł 

4.  Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 60.000,00 60.000,00 zł 

5.  Szkolenia realizatorów Gminnego Programu 5.000,00 1.850,00 zł 

6.  Usługi w zakresie realizacji programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie - procedura: „Niebieskiej Karty” 

(konferencje, kampanie edukacyjne, zespoły 

interdyscyplinarne, współpraca z Policją, Strażą Miejską, 

edukacja sprzedawców) 

20.000,00  

0,00 zł  

wydatki na ten cel wliczone 

w innych pozycjach 

7.  Uzyskanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.000,00 4.838,14 zł 

8.  Programy profilaktyczne realizowane w placówkach 

oświatowych i jednostkach samorządowych, w tym zajęcia 

sportowe, Festiwal Teatrów Profilaktycznych, ogólnopolskie 

kampanie (Zachowaj Trzeźwy Umysł), lokalne kampanie 

edukacyjne  

7.000,00  17.665,31 zł 

9.  Materiały informacyjne, broszury, uzupełnienie biblioteki 

wiedzy o problemie alkoholowym i przemocy i edukacja 

publiczna   www.profilkatyka.swiebodzice.pl 

2.000,00 0,00 zł 

10.  Wspieranie ruchów samopomocowych i środowisk 

trzeźwościowych, w tym Klubu Abstynenta 
20.000,00 20.000,00 zł 

11.  Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (udział w pracach komisji, opłaty sądowe, 

utrzymanie biurowo- administracyjne, delegacje) 

35.000,00 37.948,28 zł 

12.  Działalność Klubu Integracji Społecznej oraz punktu 

aktywizacji zawodowej 
2.000,00  0,00 zł 

 Razem: 470.000,00 452.895,10 zł 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

Tabela 38. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 2019 

1. Liczba podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  61 (handel + 

gastronomia) 

wydane zezwolenia  6 

wydane zezwolenia jednorazowe 8 

odebrane zezwolenia 0 

2. Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
16 

3. Środki uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu [zł] 455.067,17 
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W 2019 roku członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach 

(MKRPA)15 spotkali się na 19 posiedzeniach plenarnych16 zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi 

z zadań poszczególnych zespołów problemowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 37 wniosków przedsiębiorców na sprzedaż napojów 

alkoholowych (zezwolenia typu ABC). W 2019 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Świebodzicach wpłynęły 52 wnioski o podjęcie działań wobec osób nadużywających 

alkoholu. Komisja zaprosiła na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia 204 osoby, z zaproszenia 

skorzystało 99 uczestników (49%). Komisja skierowała 9 spraw do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich 

Sądu Rejonowego w Świdnicy z wnioskiem o rozpatrzenie i ewentualne zobowiązanie określonych osób 

do leczenia odwykowego stacjonarnego lub ambulatoryjnego, często pod nadzorem kuratora. 

W zakończonych 2 sprawach Sąd wydał 5 postanowień, a w toku postępowania są 4 wnioski. Do biegłych 

sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych skierowała 13 osób. Na badania zgłosiły się 4 osoby, u wszystkich badanych 

orzeczono uzależnienie od alkoholu. Sporządzono również 9 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu na zlecenie Sądu. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Świebodzicach współpracuje ściśle z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, w szczególności z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją. W okresie 

sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleciła pracownikom 

socjalnym przeprowadzenie 5 wywiadów środowiskowych, a do Komisariatu Policji w Świebodzicach 

wysłano 2 zapytania z prośbą o udzielenie informacji wobec uczestników postępowania. Ponadto Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała działania wobec członków rodzin, 

w których dochodzi do przemocy w następującym zakresie: 

− prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze stosowaniem 

przez nią przemocy - 81 osób; 

− motywowanie sprawców przemocy do udziału w oddziaływaniach edukacyjno-korekcyjnych dla osób 

stosujących przemoc - 81 osób; 

− prowadzenie rozmów z osobami doznającymi przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej 

pomocy - 93 osoby; 

− poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych - 68 osób; 

− upowszechnianie oferty działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na 

terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkół podstawowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Urzędu Miasta. 

 

FINANSOWANIE 

OCHRONA ZDROWIA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

664.603,16 664.603,16 0,00 

W 2019 roku na ochronę zdrowia wydatkowano ogółem 664.603,16 zł, tj. 96,85% planu, w tym m.in. na:  

→ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 452.895,10 zł, w tym dotacja celowa 20.000,00 zł na 

prowadzenie Klubu Abstynenta „Odnowa”. Na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

 
15 Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 42/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w celu realizacji zapisów art. 41 ust. 1 
pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr 234/2019 z dnia 8 lipca 2019 r., zmieniony został skład osobowy komisji, który obowiązuje od 11 lipca 2019 r. W 2019 
roku komisja składała się z 8 osób przeszkolonych w problematyce uzależnień, mających doświadczenie w pracy społecznej 
i reprezentujących różne zawody, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i oświaty. 
16 Posiedzenia dotyczą zespołów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, zespołów interwencyjnych przygotowujących 
dokumentację i wniosek o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego, Zespół Kontrolujący placówki sprzedaży, Zespół opiniujący 
wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Zespól podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
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wydatkowano kwotę 425.895,10 zł obejmującą: udział i działalność członków w pracach Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zadań ustawowych 42.786,42 zł, 

dofinansowanie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu poprzez 

doposażenie oraz finansowanie programów ponadpodstawowych psychoterapii 14.980,00 zł, 

wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 60.000,00 zł. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowana została 

również działalność Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”, której całkowity koszt prowadzenia 

i utrzymania wyniósł 248.347,37 zł, 

→ dotacja dla Stowarzyszeń na rehabilitację osób niepełnosprawnych 36.500,00 zł, 

→ dotacja - Stowarzyszenie SENIOR = Aktywny Obywatel – profilaktyka zdrowotna 2.000,00 zł, 

→ dotacja celowa na zakup szczepionek 25.773,00 zł, 

→ zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (ochrona budynku Domu Złotego Wieku, 

dokumentacja w zakresie PPP, negocjacje) 145.985,06,00 zł. 

SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA 
W ŚWIEBODZICACH 

przychody koszty 

4.001.753,21 3.642.121,80 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach świadczy 

usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W zakresie 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitacyjną wg grup 

wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku, z której w 2019 roku otrzymano 

1.933.620,23 zł. Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, który jednostka otrzymała 

w roku 2019 na kwotę 1.593.648,43 zł, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w 11 poradniach. 

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia 

Psychicznego i przychody w pierwszym półroczu 2019 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej 

poradni wyniosły 59.305,35 zł. W roku 2019 dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie 

objętych zakresem umów z NFZ, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych usług poza 

kontraktowych z NFZ, została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych 

pacjentów (m.in. szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz 

badania w ramach Medycyny Pracy) i wyniosła 249.721,85 zł. Koszty działalności operacyjnej w 2019 roku 

wyniosły 3.641.691,80 zł. 

3.6. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 

STAN 2019 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) 

w Świebodzicach. Jego działalność obejmuje m.in. wykonywanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Świebodzicach funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej 

dla Dzieci, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, zapewniający niezbędne 

formy pomocy dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy 

Gerhardinger zapewnia DPS wsparcie w zakresie rehabilitacji leczniczo-społecznej, dostępu do kultury 

i rekreacji, integracji społecznej wychowanków oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych domu. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zatrudniał 47 osób, z tego 33 osoby 

wynagradzane były ze środków na utrzymanie ośrodka. W OPS zatrudnionych było 11 pracowników 

socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe 

w miejscu zamieszkania.  

W 2019 roku liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej ze 

względu na trudną sytuację życiową wynosiła 629 (887 osób) i pobierali oni świadczenia na łączną kwotę 
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3.098.571 zł. Największa liczba gospodarstw korzystała ze świadczeń ze względu na ubóstwo (308), 

długotrwałą lub ciężką chorobę (268), bezrobocie (202) oraz niepełnosprawność (192). Największe 

wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z tytułu: długotrwałej lub ciężkiej choroby (1,71 mln zł), 

niepełnosprawności (1,55 mln zł) oraz ubóstwa (1,47 mln zł). W 2019 roku 80 wnioskodawców oczekiwało 

na pomoc mieszkaniową, w tym 39 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie. Rozpatrzono także 

15 wniosków o przyznanie lokalu socjalnego. 

Tabela 39. Wydatki z funduszy pomocy społecznej wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  Jednostka 2019 Lp. Nazwa  Jednostka 2019 

1. Ogółem 
liczba gospodarstw 629 

9. Alkoholizm  
liczba gospodarstw 29 

PLN 3.098.571 PLN 35.652 

2. Bezdomność  
liczba gospodarstw 22 

10. Narkomania  
liczba gospodarstw 4 

PLN 95.947 PLN 8.815 

3. 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa  

liczba gospodarstw 41 
11. 

Trudności 
w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

liczba gospodarstw 9 

PLN 16.936 PLN 11.264 

4. Bezrobocie  
liczba gospodarstw 202 

12. Przemoc w rodzinie  
liczba gospodarstw 4 

PLN 698.556 PLN 3.553 

5. Niepełnosprawność  
liczba gospodarstw 192 

13. Sytuacja kryzysowa  
liczba gospodarstw 2 

PLN 1.557.120 PLN 1.334 

6. 
Długotrwała lub 
ciężka choroba  

liczba gospodarstw 268 

14. 

Trudności w integracji 
osób, które otrzymały 
w RP status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

liczba gospodarstw 0 

PLN 1.714.447 PLN 0 

7. 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo- 
wychowawczych 
i prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego – rodzina 
wielodzietna 

liczba gospodarstw 25 

15. Ubóstwo  

liczba gospodarstw 308 

PLN 57.444 PLN 1.475.588 

8. 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo- 
wychowawczych 
i prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego – rodzina 
niepełna 

liczba gospodarstw 76 

16. Zdarzenie losowe 

liczba gospodarstw 7 

PLN 229.509 PLN 42.488 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Tabela 40. Dane pomoc społeczna w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 2019 

1. Liczba osób (łącznie z dziećmi) objętych pomocą ze względu na powód przyznania pomocy:  

 − ubóstwo 612 

 − bezdomność 22 

 − potrzeba ochrony macierzyństwa 187 

 − bezrobocie 471 

 − niepełnosprawność 303 

 − długotrwała lub ciężka choroba 434 

 − bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

427 

 − przemoc w rodzinie 14 

 − alkoholizm 39 

 − narkomania 4 

 − trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 16 

 − zdarzenie losowe 17 

 − klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

2. Liczba wniosków o udzielenie pomocy 1 823 

3. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 2 015 

4. Liczba kontaktów socjalnych 53 

5. Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej 1 219 

6. Świadczenia wychowawcze 500+:  
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Lp. Nazwa 2019 

 − liczba rodzin [rodz.] 1 117 

 − liczba dzieci [os.] 3 350 

 − kwota świadczeń wychowawczych [zł] 14.675.384 

7. Zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze:  

 − liczba rodzin [rodz.] 370 

 − liczba dzieci [os.] 467 

 − kwota świadczeń rodzinnych [zł] 4.392.542 

 − kwota zasiłków pielęgnacyjnych [zł] 1.170.110 

 − zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat 21.036 

 − dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 44.406 

 − zasiłek dla opiekuna 34.720 

 − zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka do 16 roku życia 294.129 

 − zasiłek pielęgnacyjny 854.945 

 − świadczenie pielęgnacyjne 1.066.778 

 − jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 97.000 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej  

Tabela 41. Wspieranie rodziny w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  2019 

1. Liczba zatrudnionych asystentów  1 

2. Liczba rodzin objętych opieką asystenta  16 

3. Istniejące rodziny zastępcze  18 

4. Utworzone rodziny zastępcze  9 

5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych  3 

6. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin naturalnych  0 

7. Liczba dzieci umieszczonych w innej rodzinie zastępczej  7 

8. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych  4 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej  

Tabela 42. Niebieskie karty w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  2019 

1. Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty  37 

2. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty  106 

3. Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty  43 

Tabela 43. Bezdomność w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 2019 

1. Liczba osób bezdomnych 22 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 listopada 2019 r., ze 

struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach z dniem 1 stycznia 2020 roku wyodrębniony został 

jako odrębna jednostka organizacyjna Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach. Zadaniem 

jednostki będzie organizowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzone w formie 

dziennego ośrodka wsparcia. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 

w Świebodzicach w celu  zwiększenia zwiększania dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej” 

w związku ze złym stanem technicznym budynku i koniecznością zwiększenia nakładów na remont. 

W 2019 roku wydatkowano kwotę 12.821,69 zł, w  tym 12.000 zł brutto na dokumentację techniczną. 
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REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 2016-2020 

Wykaz wskaźników monitorujących realizację zadań i działań zrealizowanych w 2019 roku w toku 

wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 2016-2020 

stanowi załącznik nr 4. Raportu. 

► Program wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Świebodzice 

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin z Gminy Świebodzice w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Adresatami Programu są rodziny z terenu Gminy Świebodzice, 

w których istnieje problem alkoholizmu, bezrobocia lub problemy opiekuńczo-wychowawcze, gdzie 

dzieci zagrożone są umieszczeniem poza rodziną, w pieczy zastępczej bądź też takie rodziny, gdzie dzieci 

zostały już umieszczone w placówkach lub rodzinach zastępczych i należy czynić działania w kierunku  

poprawy funkcjonowania rodziny i umożliwienia ich powrotu do domu rodzinnego. Źródła finansowania 

Programu stanowią: środki własne gminy zaplanowane na dany rok budżetowy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, środki pochodzące z budżetu państwa oraz z programów Unii Europejskiej. 

Tabela 44. Realizacja Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Świebodzice. 

Lp. Działania Wskaźniki 
Realizacja 

2019 

1. Prowadzenie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny. 

Edukacja osób z grup ryzyka, informowanie o punktach 

wsparcia specjalistycznego 

Liczba osób korzystających z punktów 

wsparcia 

422 

Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej celem zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb prawidłowego funkcjonowania 

Liczba rodzin objętych pomocą 461 

Rozpowszechnianie ulotek, plakatów, broszur, dot. 

współczesnych zagrożeń dotykających rodzinę 

Ilość rozpowszechnionych ulotek, 

plakatów broszur 

350 

2. Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej 

a także podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

Poszerzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

dzieci i rodzin 

Liczba osób i rodzin objętych pomocą 186 osób, 

97 rodzin 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

Liczb osób korzystających ze wsparcia 45 

Objęcie rodzin dysfunkcyjnych wsparciem asystenta 

rodziny oraz pracą socjalną 

Liczba asystentów 1 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia 16 

Tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej 

Liczba placówek 1 

Liczba uczestników 45 

Zapewnienie bezpłatnego dożywiania w szkołach, 

wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne dzieciom 

i młodzieży z rodzin ubogich 

Liczba dzieci objętych dożywianiem 45 

3. Zapewnienie pomocy rodzinom z dziećmi w integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Włączenie rodziców w życie szkoły, placówek wsparcia 

dziennego poprzez zorganizowanie wspólnych 

uroczystości oraz projekty socjalne 

Liczba uroczystości z udziałem rodziców 3 

Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 

ubogich i dysfunkcyjnych 

Liczba dzieci korzystających ze wsparcia 45 

4. Zapewnienie efektywności działań osób, instytucji i organizacji w obszarze przeciwdziałania niekorzystnym 

zjawiskom dezorganizacji rodziny. 

Zarządzanie gminnym Programem Wspierania Rodziny na 

lata 2017-2019 

Liczba spotkań w zakresie 

przeciwdziałania niekorzystnym 

zjawiskom dezorganizującym życie 

rodziny z udziałem Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

3 
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Lp. Działania Wskaźniki 
Realizacja 

2019 

Coroczna ewaluacja programu Sprawozdania z realizacji zadań tak 

Wzrost kompetencji pracowników pomocy społecznej 

w obszarze przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom 

dezorganizującym życie rodziny poprzez warsztaty, 

szkolenia i samokształcenie 

Liczba pracowników socjalnych biorących 

udział w szkoleniach  

12 

Liczba szkoleń, warsztatów 21 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej itp. 

Liczba umieszczonych dzieci 14 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.  

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku w ramach 

obowiązującego Programu podjęto następujące działania: 

Asystent Rodziny. Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej od 1.05.2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniona była 1 osoba na stanowisku 

asystenta rodziny. W 2019 roku OPS powziął informację o 3 rodzinach przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na wniosek pracownika socjalnego Dyrektor OPS 

przydzielił 4 rodzinom asystenta rodziny. Ogółem w 2019 roku asystent rodziny objął wsparciem 

16 rodzin, w których łącznie wychowywało się 33 dzieci w wieku od 0 do 18 lat. W instytucjonalnej pieczy 

zastępczej umieszczono 4 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta. W związku z podjętymi 

działaniami przez asystenta rodziny zakończono pracę z 5 rodzinami. Podczas pełnienia obowiązków 

służbowych asystent rodziny odbył 707 wizyt w środowiskach rodzinnych. Ponadto, organizowano 

w OPS Zespół Pomocy Rodzinie, którym udział brali Zastępca Dyrektora OPS, asystent rodziny oraz 

właściwy pracownik socjalny. Celem Zespołu było poszukiwanie rozwiązań trudnej sytuacji danej rodziny 

oraz zaspokojenia potrzeb, zapewnienia warunków do wychowania i rozwoju, zapewnienia 

bezpieczeństwa ich dzieci. Wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny w 2019 roku wyniosły 

62.030,09 zł, z czego Gmina Świebodzice otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację na 

częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 18.126,00 zł. 

Specjalistyczne poradnictwo. W ramach prowadzonego specjalistycznego poradnictwa na terenie 

Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcy Świebodzic bezpłatnie mogli korzystać z pomocy prawnej 

(piątki godz. 14.00 - 17.00), psychologicznej (20 godzin w tygodniu), a także konsultacji w obszarze 

uzależnienia od alkoholu (środy w godz. 15.30 - 18.30) i narkotyków (2 razy w tygodniu po 3 godziny). 

W 2019 roku przeprowadzonych zostało: 

− 403 jednogodzinne konsultacje psychologiczne, z których skorzystali mieszkańcy Świebodzic, w tym 

186 osób dorosłych i dzieci pod opieką rodziców oraz 62 osoby doświadczające przemocy w rodzinie. 

Pracowano z 6 sprawcami przemocy w rodzinie. Przeprowadzono 6 konsultacji w miejscu zamieszkania 

klienta. W 2019 roku 1 raz w miesiącu psycholog prowadził zajęcia dla dzieci uczęszczających do 

Świetlicy Środowiskowej. Zajęcia odbywały się w formie spotkań indywidualnych (psychoedukacja, 

wsparcie psychologiczne). Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy psycholog co sześć 

tygodni prowadził grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych uczestników placówki. W każdy 

czwartek dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy odbywały się spotkania 

indywidualne z psychologiem oraz warsztaty grupowe. 

− 475 porad prawnych dla 422 osób, głównie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (dochodzenie 

roszczeń alimentacyjnych), opieka nad małoletnimi, rozwiązywania problemów związanych 

z przemocą w rodzinie (69 osób) oraz nadużywaniem przez jednego z członków rodziny alkoholu; 
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− W okresie od 1.01 do 30.06.2019 roku17 terapeuta ds. uzależnień od alkoholu udzielił 56 porad, w tym 

17 porad dla kobiet uzależnionych, 12 porad dla kobiet współuzależnionych oraz 26 porad dla 

uzależnionych mężczyzn, a także 1 poradę dla mężczyzny współuzależnionego. 

− Podjęto 56 rozmów, w tym: 42 rozmowy informująco-motywujących oraz 14 rozmów informująco-

wspierających. Ponadto udzielono pomocy w skontaktowaniu się z psychologiem (1 raz), z poradnią 

terapii uzależnień w Świebodzicach (8 razy) oraz udzielono 1 raz pomocy w napisaniu pisma.  

− Specjalista do spraw narkotyków udzielił 621 porad w zakresie mechanizmów uzależnienia od   

substancji   psychoaktywnych,  w   tym   427   dotyczyła   osób uzależnionych, a 194 współuzależnionych. 

Na oddział detoksykacyjny skierowano 14 osób, do ośrodka leczenia uzależnień również 14 osób. 

Łącznie w 2019 roku na specjalistyczne poradnictwo wydatkowano kwotę 87 266,00 zł.  

Placówka Wsparcia Dziennego. W Gminie Świebodzice działa jedna Placówka Wsparcia Dziennego 

w formie Świetlicy Środowiskowej pn. „Tęczowa Gromada", mieszcząca się przy ul. Parkowej 4 i działająca 

w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Do Świetlicy uczęszczają dzieci w wieku 6-16 lat i pochodzące 

z rodzin tzw. „grup ryzyka". Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 

18.00 z wyłączeniem ferii i półkolonii letniej, które odbywały się w godzinach od 9.00 do 15.00. W 2019 

roku zapisanych łącznie było 45 podopiecznych, średnio z zajęć korzystało 40 wychowanków.  Program 

zajęć był urozmaicony i zawierał programy profilaktyczne, pomoc w nauce, zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze, sportowe na kręgielni i basenie, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, zajęcia 

z psychologiem, wycieczki wyjazdowe oraz zajęcia wyrównawcze a także rozwijanie zainteresowań dzieci 

uczęszczających do Świetlicy. Kadrę w Placówce stanowi Kierownik, zatrudniony na umowę o pracę oraz 

dwóch wychowawców zatrudnionych na umowę o pracę (3/4 etatu). Dodatkowo w okresie 

sprawozdawczym zatrudniono na umowę zlecenie instruktora prowadzącego zajęcia plastyczno-

techniczne w wymiarze 6 godzin tygodniowo w okresie od 08.03.2019 r. do 19.06.2019 r., terapeutę 

prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne w wymiarze 4 godzin tygodniowo w okresie od 01.03.2019 r. 

do 19.06.2019 r. oraz instruktora prowadzącego warsztaty muzyczno-taneczne w wymiarze 6 godzin 

tygodniowo w okresie od 04.01.2019 r. do 01.03.2019 r. W okresie półkolonii letniej zatrudniono na 

umowę zlecenie wychowawcę. Placówkę wspierało czterech wolontariuszy. Wychowawcy Świetlicy ściśle 

współpracują z rodzicami oraz z placówkami oświatowymi. Wszystkie dzieci uczęszczające na Świetlicę 

były objęte dożywianiem w postaci gorącego posiłku lub kanapek. W związku z prowadzoną przez 

nauczycieli akcją strajkową w okresie od 08.04.2019 r. do 27.04.2019 r. placówka była otwarta 

w godzinach od 09:00 do 15:00, zabezpieczając miejsca dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Świebodzice, które nie miały zapewnionej opieki przez rodziców. Całkowity koszt prowadzenia 

i utrzymania Świetlicy Środowiskowej w roku 2019 wyniósł 248.347,37 zł. 

Rodziny wspierające. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje także możliwość 

powołania rodziny wspierającej, która miałaby świadczyć pomoc na rzecz rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodzina wspierająca wraz z asystentem rodziny 

pomaga rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. W 2019 roku nie uruchomiono na terenie 

Gminy Świebodzice powyższej formy wsparcia ze względu na brak zainteresowania potencjalnych 

realizatorów. Od 1 stycznia 2016 r. ustawa nałożyła na Gminę obowiązek partycypowania w kosztach 

utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej Gmina 

ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku 30%, a w trzecim i następnych 

latach 50%. W 2019 roku postanowieniem Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy 

10 dzieci skierowano do rodzin zastępczych, 4 dzieci umieszczono w całodobowych placówkach 

opiekuńczych. Wydatkowano na ten cel kwotę 290.581,06 zł. Realizując zadania ustawowe Ośrodek 

Pomocy Społecznej sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny za okres 

od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 31 lipca danego roku oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia 

 
17 W drugim półroczu sprawozdawczym, z powodu choroby terapeuty konsultacje były zawieszone. 
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- w terminie do 31 stycznia roku następnego, a także przekazuje je właściwemu wojewodzie w wersji 

elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. 

Realizacja Rządowych Programów z zakresu wspierania rodziny. Szczegółowe warunki realizacji 

rządowego programu „Dobry Start", określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". W roku 2019 ze 

świadczenia skorzystało 2 271 dzieci i wydatkowano kwotę 681.150, 00 zł. 

Niezależnie od wyżej opisanych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej pracownicy OPS prowadzili także inne działania mające na celu wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze: 

→ Zorganizowano wyjazdowy wypoczynek letni dla 50 dzieci pochodzących z rodzin z problemem 

alkoholowym i dotkniętych przemocą w rodzinie. Koszt: 60.000,00 zł. 

→ Zorganizowanie na terenie placówek oświatowych i jednostek samorządowych programów 

profilaktycznych i zajęć sportowych oraz wdrożono 1 ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł". Koszt: 17.195,00 zł. 

→ Zorganizowano półkolonie zimowe i letnie na terenie Świetlicy Środowiskowej. 

→ Przeprowadzono Projekt socjalny pn. „Integracja międzypokoleniowa 6+ plus 60+" celem projektu 

była integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym (60+), w którym udział 

wzięło 13 seniorów oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. 

Ponadto w roku 2019 przygotowano kolejny trzyletni „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata                    

2020–2022”, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXI/146/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

w dniu 30 grudnia 2019 r. 

► Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017–

2020 dla Gminy Świebodzice 

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, 

profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

Program zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy, jak też edukację osób stosujących 

przemoc przez służby i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Adresatami Programu są 

rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, a także rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio 

zjawiskiem przemocy oraz osób stosujących przemoc w tym do: dzieci, współmałżonków lub partnerów 

w związkach nieformalnych, osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób stosujących przemoc 

w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, osób bezpośrednio lub pośrednio uwikłanych w zjawisko 

przemocy. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

Tabela 45. Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2017–2020 dla Gminy Świebodzice w 2019 roku. 

Lp. Cel szczegółowy / Zadanie  Wskaźniki osiągnięcia celu 
Realizacja 

2019 

1. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów 

 Zadanie 1: W ramach utworzonego Zespołu – szybkie 
i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy 
w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań 
pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb. 

Zadanie 2: Kontynuacja i intensyfikacja działań 
poradnictwa dla ofiar przemocy w celu wsparcia 
prawnego i psychologicznego. Rozszerzenie działalności 
Punktu Poradnictwa o pracę ze sprawcami przemocy 
w rodzinie. 

Liczba porad udzielonych ofiarom 
przemocy. 

139 

Liczba sprawców przemocy 
objętych działaniami 
terapeutycznymi. 

6 

Liczba „Niebieskich Kart”. 45 

Liczba rodzin objętych działaniami 
pomocowymi. 

106 

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego 

 Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnienie materiałów 
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w celu 

Liczba utworzonych tablic 
informacyjnych. 

10 
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Lp. Cel szczegółowy / Zadanie  Wskaźniki osiągnięcia celu 
Realizacja 

2019 

ułatwienia dostępu do podstawowych informacji 
z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie 
wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy 
domowej. 

Zadanie 2: Promowanie efektywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów 
radzenia sobie z agresją i złością – w celu nabycia 
umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia 
sobie z agresją. Promowanie nieagresywnych zachowań. 

 

Liczba rozpowszechnionych 
materiałów informacyjnych. 

200 

Liczba publikacji na stronach 
internetowych. 

2 

Liczba zrealizowanych programów 
profilaktycznych. 

2 

Liczba zrealizowanych form 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

2 

Liczba udzielonych porad 
psychologicznych i prawnych. 

80 

Liczba przeprowadzonych terapii. 62 

3. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli różnych grup zawodowych działających na rzecz ofiar i sprawców 
przemocy w rodzinie 

 Zadanie 1: Udział grup zawodowych w specjalistycznych 
szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy - w celu 
podniesienia poziomu wiedzy różnych grup zawodowych 
działających na rzecz ofiar i sprawców przemocy 
w rodzinie w tym profesjonalne przygotowanie 
poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych. 

Liczba szkoleń dla kadry służb 
pomocy społecznej i innych 
podmiotów-realizatorów Programu. 

1 

Liczba przeszkolonych osób. 1 

► Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych 

i najuboższych dla Miasta Świebodzice na lata 2016-2019 

Głównym celem programu jest zapewnienie warunków dla osób bezrobotnych, bezdomnych 

i najuboższych do pełnienia właściwych, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb, społecznie 

użytecznych ról i funkcji społecznych. Całość działań Programu jest realizowana w oparciu o zasoby 

kadrowe i infrastrukturalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Program przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych dla Miasta Świebodzice na 

lata 2016-2019 był ściśle związany z łaźnią i pralnią znajdującymi się w budynku OPS przy ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 8, który na początku 2018 roku został wyłączony z użytkowania, w związku 

z powyższym Program w 2019 roku nie był realizowany. 

► Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" − edycja 2019-2020 r. został opracowany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program kierowany jest do osób 

z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Źródłem finansowania Programu są 

środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu 

obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Po zdiagnozowaniu środowiska Gmina 

Świebodzice złożyła wniosek na środki finansowe w 2020 roku. Założono objęcie wsparciem osób 

niepełnosprawnych na łączną liczbę 660 godzin. Wsparcie Asystenta wpłynie na poprawę jakości życia 

osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizuje Program od lutego 2020 roku.  

► Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023 

Program zapewnia wsparcie finansowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków 

w szkołach, tzw. jadalni. Przewiduje on wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świebodzicach otrzymał dotację celową na 2019 rok w wysokości 216.003,84 zł, przy jednoczesnym 

wkładzie własnym gminy 142.357,22 zł. Łączny koszt zadania w 2019 roku wyniósł 358.361,06 zł. Środki 
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przeznaczone zostały na pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej 

sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Świadczenia przyznawane były 

w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W Programie przeznaczono również 

środki na dowóz posiłków dla osób dorosłych, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu 

na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie 

gorącego posiłku. W 2019 roku na dowóz posiłków przeznaczono kwotę 4.936,00 zł, w tym kwota 

3.948,80 zł stanowiła udział budżetu państwa. W 2019 roku opłacono obiady w szkołach, przedszkolach 

i żłobku dla 167 dzieci. Dożywianie osób dorosłych realizowane było przez podmiot wyłoniony w drodze 

przetargu. Z tej formy pomocy skorzystały 152 osoby dorosłe. Stołówki, w których realizowane było 

dożywianie, wydawały posiłki zgodnie z obowiązującymi wartościami kaloryczno-odżywczymi Instytutu 

Żywości i Żywienia w Warszawie. W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również 

pomoc w postaci produktów żywnościowych. Wydano paczki świąteczne na łączną kwotę 48.010,00 zł. 

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) obejmują wszelkie szczeble życia społecznego 

oraz aktywne wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie dyskryminacji 

i tworzenie mechanizmów wyrównujących szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących 

im praw. Dom zapewnia oparcie i pomoc w życiu codziennym osobom, które samodzielnie nie radzą 

sobie z zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. W 2019 roku ŚDS świadczył dzienne 

usługi dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych. Kwota dotacji na jednego uczestnika w 2019 roku wynosiła: 1.752,50 zł 

miesięcznie. W 2019 roku wydatkowano kwotę 426.349,00 zł18, która została sfinansowana z dotacji na 

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2019 roku uczestnicy Domu w ramach 

działalności kulturalno-oświatowej brali udział w imprezach, spotkaniach integracyjnych, warsztatach 

artystycznych, konkursach, wyjazdach itd.19  

Klub Seniora. W 2019 roku Gmina Świebodzice przystąpiła do programu rządowego „Senior+” na lata 

2015-2020 edycja 2019, dzięki czemu za kwotę łączną 30.752,00 zł wyposażono Klub Seniora, mieszczący 

się przy ul. Osiedle Sudeckie, prowadzony od 1 marca 2019 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świebodzicach. W roku 2019 deklaracje uczestnictwa złożyło 121 osób, przy czym klub dysponował 

50 miejscami dziennie. Wydatki związane z prowadzeniem placówki w 2019 roku wyniosły łącznie 

67.478,69 zł i zostały sfinansowane z budżetu Gminy Świebodzice. Wśród zajęć organizowanych w klubie 

znalazły się: zajęcia manualne, zajęcia ruchowe/aktywizujące, w tym: joga, kinezyterapia, gimnastyka 

korekcyjna. Uczestnicy korzystali z pływalni w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach oraz 

kręgielni, zajęć muzycznych i warsztatów kulinarnych.  Zorganizowano 4 wycieczki wyjazdowe20. Ponadto 

zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego oraz loty widokowe nad Zamkiem Książ, bal z okazji 

Międzynarodowego Dnia Seniora oraz szereg spotkań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Odbyło 

się również kilka uroczystych spotkań związanych z obchodami: Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, 

101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czy też Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy Klubu 

wzięli także udział w kilku projektach, mających na celu integrację międzypokoleniową, zorganizowanych 

z podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada” oraz Środowiskowego Domu 

 
18 Poniesione wydatki są ściśle związane z prowadzoną działalnością tj. z prowadzeniem pracowni plastycznej i kulinarnej, 
z treningami umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, z pracą nad poprawą relacji z rodziną i najbliższym 
otoczeniem, umiejętnością spędzania czasu wolnego, poszukiwaniem i podejmowaniem pracy, poradnictwem socjalnym, 
poradnictwem psychologicznym, zajęciami fizjoterapeutycznymi, pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, pomocą w dostępie do 
niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, pilnowaniem terminów wizyt u lekarza, pomocą w zakupie leków, pomocą w dotarciu 
do jednostek ochrony zdrowia. 
19 „I Konkurs Ortograficzny Osób Niepełnosprawnych” organizowany przez ŚDS w Świebodzicach, „II Przegląd Kabaretowy w Krainie 
Masek", obchody w Ośrodku Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, turniej sportowy „Ty też możesz zostać mistrzem” 
organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI 
ŻEGLARZE”- etapowe regaty turystyczne (03.06-07.06  Świnoujście - Międzyzdroje), spływ pontonami w Bardzie, II Integracyjna Gra 
Terenowa „DOLINA RÓŻANECZNIKÓW”. 
20  Do: Arboretum w Wojsławicach, Jakuszyc i czeskiej Jizerki, Liberca połączoną ze zdobyciem szczytu Jested, Wrocławia na Jarmark 
Bożonarodzeniowy połączoną ze zwiedzaniem Archikatedry Jana Chrzciciela. 
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Samopomocy w Świebodzicach. Zakupiono także 500 „Kopert Życia”, które trafiły do świebodzickich 

seniorów. 

Domu Złotego Wieku. W dniu 31 stycznia 2019 roku w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie związane 

z możliwością sfinalizowania podpisania umowy z partnerem prywatnym, w trybie Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego, dotyczącej Domu Złotego Wieku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Kwota 

jaką Gmina miałaby ponieść za powstanie Domu Złotego Wieku oraz jego utrzymanie na przestrzeni 

osiemnastu lat, to suma 97.231.719,30 zł. Roczny koszt utrzymania i spłaty zobowiązań Domu Złotego 

Wieku miałby kosztować Gminę około 5.000.000,00 zł, w związku z tym odstąpiono od realizacji 

przedsięwzięcia w tej formule z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji. 

FINANSOWANIE 

POMOC SPOŁECZNA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

6.535.756,74 6.522.935,05 12.821,69 

W 2019 roku wydatki na pomoc społeczną zostały zrealizowane w kwocie 6.535.756,74 zł ogółem, 

tj. 85,17% planu i zostały przeznaczone na: dom pomocy społecznej 811.826,07 zł, ośrodki wsparcia 

426.351,23 zł21, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.133,44 zł, składki na 

ubezpieczenia zdrowotne 48.399,58 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 683.542,71 zł22, dodatki mieszkaniowe i energetyczne 137.214,05 zł, zasiłki stałe 

567.366,45 zł23, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2.714.543,71 zł24, mieszkanie chronione 

5.624,13 zł, usługi opiekuńcze 638.754,70 zł, pomoc w zakresie dożywiania 358.361,06 zł, pozostałą 

działalność 142.639,58 zł, w tym: zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę budynku przy 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji 

społecznej i zawodowej w kwocie 12.821,69 zł, organizacja prac społecznie użytecznych 30.726,20 zł, 

z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 18.435,72 zł, funkcjonowanie Klubu Seniora 

67.478,69 zł. 

RODZINA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

22.431.896,25 22.290.782,04 141.114,21 

W 2019 roku na wsparcie Rodziny wydatkowano ogółem 22.431.896,25 zł, tj. 98,97% planu, w tym 

wydatki majątkowe obejmowały kwotę 141.114,21 zł.  Na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 

6.394.467,26 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 1.861.003,64 zł, co stanowi 29% ogółu wydatków). 

Środki zostały przeznaczone na: świadczenia wychowawcze (Program 500+) 14.848.876,87 zł, 

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczka alimentacyjna 

5.555.35 8,46 zł, Karta Dużej Rodziny 1.298,74 zł, wspierane rodziny 766.541,78 zł, w tym wydatki: na 

zatrudnienie asystenta rodziny 62.030,09 zł, realizacja Programu „Dobry Start" i koszty jego obsługi, które  

finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 680.850,00 zł, tworzenie 

i funkcjonowanie żłobków 921.746,16 zł, rodziny zastępcze 290.581,06 zł, składki na ubezpieczenie 

 
21 Wydatki ŚDS zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 
22 W 2019 roku przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 409.890,55 zł, zasiłki celowe (zadanie własne gminy finansowane 
w całości z budżetu gminy) na zakup: odzieży i obuwia dla 13 rodzin - 2.580,00 zł, zakup żywności dla 24 rodzin - 4.680,00 zł, zakup 
leków i leczenie dla 50 rodzin - 13.178,82 zł, zakup opału dla 177 rodzin - 102.652,62 zł, inne potrzeby, w tym opłaty mieszkaniowe 
- 16.458,97 zł. W roku 2019 przyznano również zasiłki „specjalne" dla na kwotę 37.891,00 zł, dla rodzin rodziny których dochody 
przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie świadczenia było szczególnie uzasadnione, m.in. przez długotrwałą 
chorobę lub niepełnosprawność. Udzielono i opłacono schronienie 11 osobom tego pozbawionym (z ostatnim miejscem 
zamieszkania w Świebodzicach) na kwotę 49.190,00 zł. Sprawiono 2 pogrzeby na kwotę 4.858,00 zł. Zasiłek celowy na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wypłacono 7 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku przy 
ul. Jeleniogórskiej 18 w wysokości 42.000,00 zł. Łącznie na "zasiłki celowe" wydatkowano kwotę 273.489,41 zł. 
23 Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100 % przez budżet państwa. 
24 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 2.677.606,87 zł, z czego kwota 480.735,25 tj. 17,95% stanowi 
dotację celową przekazaną z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka. 
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zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów 47.493,18 zł. 

3.7. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

STAN 2019 

Transport drogowy. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne miasta zapewniają drogi o znaczeniu 

krajowym nr: 34 (relacji: Świebodzice – Dobromierz) i 35 (relacji: Wrocław − Świdnica − Wałbrzych −  

granica państwa) oraz droga wojewódzka nr 374 (relacji: Jawor − Strzegom − Świebodzice). Podstawowy 

układ komunikacyjny uzupełnia sieć dróg powiatowych i gminnych. Przez obszar miasta przebiega około 

35 km dróg gminnych, z których 89,7% posiada nawierzchnię ulepszoną (63,2% bitumiczną, 26,4% 

z kostki, 0,2% betonową), a 10,3% nawierzchnię gruntową (7,3% wzmocnioną żwirem, tłuczniem, żużlem 

itp., 3% naturalną). Stan techniczny/ nawierzchni 60% dróg gminnych oceniany jest jako dobry, 2,3% jako 

bardzo dobry, 31% jako średni a 6,5% jako zły. Przez obszar miasta przebiega 3,3 km dróg rowerowych 

będących pod zarządem gminy. 

Tabela 46. Drogi gminne w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  2019 Lp. Nazwa  2019 

1. Nawierzchnia ulepszona [km]: 31,279 8 Stan techniczny / nawierzchni km]:  

2. bitumiczna 22,021 9. bardzo dobry 0,860 

3. betonowa 0,060 10. dobry 20,923 

4. kostka 9,198 11. zadowalający 10,810 

5. Nawierzchnia gruntowa [km]: 3,576 12. zły 2,262 

6. wzmocniona żwirem, tłuczniem, żużlem  2,530    

7. naturalna (z gruntu rodzimego) 1,046    

Transport publiczny. Komunikacja miejska na terenie Świebodzic obsługiwana jest przez ZGK 

Świebodzice Sp. z o.o. Od 2 marca 2019 roku transport publiczny zapewniony jest na 3 liniach 

autobusowych, które obsługują 4 autobusy. Od dnia 15 maja 2019 roku na terenie miasta wprowadzona 

została bezpłatna komunikacja miejska. Pasażerowie mogą korzystać z 56 przystanków, z których 31 jest 

wyposażonych w wiaty. W 2019 roku z miejskiej komunikacji zbiorowej skorzystało około 880 tys. osób. 

Schemat 2. Przebieg nowych linii komunikacji miejskiej w Świebodzicach. 

 Źródło: www.zgk.swiebodzice.pl 
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INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 47. Najważniejsze inwestycje w zakresie komunikacji i transportu zrealizowane w 2019 roku.  

Lp. Nazwa 

1. Zadania zrealizowane w 2019 roku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na 

terenie Gminy Świebodzice”25: 

► Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3-5 

w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi 

W 2019 roku wykonano kompleksową rewitalizację ul. Piaskowej 

obejmującą przebudowę drogi o nawierzchni mineralnej o powierzchni 

930 m2 wraz z odwodnieniem, budowę skweru wypoczynkowego z nowymi 

nasadzeniami (41 drzew, 160 mb żywopłotów, 1 425 m2 trawników)  oraz 

małą architekturą. Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 427.950,07 zł. 

► Rewitalizacja ul. Biskupa Ignacego Krasickiego w Świebodzicach wraz 

z terenami przyległymi 

Zadanie obejmowało przebudowę 0,25 km ul. Biskupa Ignacego 

Krasickiego, chodników, oświetlenia drogowego i budowę ogrodzonego 

placu zabaw oraz budynku gospodarczego. Podwórka przekształcono 

w strefy wypoczynku wśród nowo nasadzonej zieleni (131 sztuk drzew, 

690 mb żywopłotu, 2 100 m2 trawników) i małej architektury. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 4.083.812,64 zł, w tym 2019 roku poniesiono wydatki 

w wysokości 1.365.467,62 zł. 

► Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz 

z otoczeniem 

Zadanie obejmowało m.in. przebudowę 0,16 km nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia drogowego 

oraz podwórek. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.363.430,24 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 

584.176,14 zł. Koszt przebudowy drogi wyniósł 1.058.346,41 zł. 

2. ► Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem − ul. Królowej Jadwigi 

 Zadanie wykonane w 2018 roku. W 2019 roku wydatkowano 394.147,49 zł 

na spłatę zobowiązania zgodnie z umową z deweloperem, który realizował budowę.  

3. ► Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D  

Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w wysokości 

15.000,00 zł, na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 2914D. 

4. ► Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn.: 

budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 

w Świebodzicach  

5. ► Bieżące remonty i utrzymanie dróg 

W 2019 roku na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych 

wydatkowano ogółem 2.163.826,85 zł. W ramach prac wykonano: remont odcinków ul. Świerkowej 

obejmujący jezdnię, chodniki i zjazdy (etap III - koszt: 352.717,26 zł brutto / bez inspektora) o łącznej 

długości około 200 mb. Wykonana została także dokumentacja projektowo-kosztorysowa do remontu 

4 obiektów mostowych zlokalizowanych na rzece Pełcznica, dokumentacja projektowa do remontu drogi 

gminnej ul. Aleje Lipowe, okresowe przeglądy podstawowe dróg gminnych i obiektów mostowych, 

utwardzono nawierzchnię gruntową wraz z wykonaniem wpustów deszczowych przy Osiedlu Sudeckim 

(3A, 3B, 3C, 3D, 3E i 3F) - koszt: 99.690,89 zł oraz wyremontowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 

 
25 Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 Infrastruktura 
spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów – ZIT AW. Całkowita wartość projektu wyniosła 5.726.390,05 zł, w tym dofinansowanie EFRR 3.159.586,81 zł, 
dofinansowanie BP 553.342,70 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 2.445.576,66 zł. 

394.147,49 zł 

15.000,00 zł 

8.364,00 zł 

1.058.346,41 zł  

2.163.826,85 zł 

4.083.812,64 zł  

427.950,07 zł  
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Lp. Nazwa 

 
Źródło: www.swiebodzice.pl 

6. ► Remont drogi krajowej nr 35 w obrębie 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 371 

W dniach od 10 do 15 grudnia 2019 roku, w wyniku 

przeprowadzonych rozmów Burmistrza Miasta 

z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

odbył się remont drogi krajowej nr 35 w obrębie 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 371. 

Powierzchnia wyremontowanego odcinka wyniosła 900 m2.  

Tabela 48. Najważniejsze działania w zakresie komunikacji i transportu zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

1. ► Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 kwietnia 

2019 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym 

transporcie zbiorowym na terenie miasta Świebodzice od dnia 15 maja 2019 roku na 

terenie miasta wprowadzono bezpłatną komunikację miejską.  

2. ► Nowe linie autobusowe i rozkłady jazdy 

Od 2 marca 2019 roku w Świebodzicach 
funkcjonują trzy nowe linie autobusowe 
o numerach 0, 1 i 2 oraz obowiązują nowe rozkłady 
jazdy komunikacji miejskiej. 
 
 
 
 
 
 

 

Schemat 3.  Przebieg nowych linii komunikacji 
autobusowej w 2019 roku. 

Źródło: www.zgk.swiebodzice.pl 
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Lp. Nazwa 

3. ► Zwiększenie liczby przystanków  

W związku z uruchomieniem od marca 2019 trzech nowych linii autobusowych przy ul. Królowej Elżbiety 

utworzony został nowy przystanek komunikacji zbiorowej.  

4. ► Montaż nowych wiat przystankowych przy ul. Ciernie i ul. Jeleniogórskiej  

Na ul. Ciernie 2, 19, 28, 39b, 46, 71, 77 i ul. Jeleniogórskiej 10, 46, 59, 79 

usunięte zostały stare i zniszczone wiaty przystankowe, a w ich miejsce zostały zamontowane nowe 

i estetyczne. Siedem szklanych wiat zostało ustawionych na Cierniach, a jedna pełna z blachy trapezowej 

przy ul. Jeleniogórskiej. W każdej z nich zostały zamontowane drewniane ławki.  

 
 Źródło: www.swiebodzice.pl 

FINANSOWANIE 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

7.834.318,50 3.694.438,73 4.139.879,77 

W 2019 roku na transport i łączność wydatkowano ogółem 7.834.318,50 zł, tj. 89,92% planu. Wydatki 

zostały przeznaczone na: transport lokalny 1.530.611,88 zł oraz drogi publiczne gminne oraz drogi 

wewnętrzne 4.139.879,77 zł, w tym:  

− wydatki na inwestycje − 5.264.576,48 zł, 

− wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych − 2.163.826,85 zł, 

w ramach których wykonano: remont odcinków ul. Świerkowej (etap III), dokumentację projektowo-

kosztorysową do remontu 4 obiektów mostowych zlokalizowanych na rzece Pełcznica oraz 

dokumentację projektową drogi gminnej ul. Aleje Lipowe, okresowe przeglądy podstawowe dróg 

gminnych i obiektów mostowych, utwardzenie nawierzchni gruntowej wraz z wykonaniem wpustów 

deszczowych przy Osiedlu Sudeckim oraz wyremontowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, 

− utrzymanie dróg gminnych, mostów i placów oraz organizacji ruchu − 1.248.150,24 zł. 

3.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

STAN 2019 

Policja. W 2019 roku Policjanci z Komisariatu Policji w Świebodzicach interweniowali 3 798 razy, zatrzymali 

na gorącym uczynku 204 sprawców przestępstw oraz 63 osoby poszukiwane: 

− 5 983 - legitymowanych  

− 542 - dochodzeń w sprawach przestępstw, 

czynów 

− 477 - postepowań sprawdzających     

− 377 - czynności w ramach pomocy prawnej do 

wykroczeń   

− 606 - ujawnionych wykroczeń, 366 ukaranych 

mandatami na kwotę 93.670,00 zł  

− 1 010 - pomoce prawne dla innych jednostek 

i instytucji  

− 374 - wywiadów i ustaleń   

− 242 - sprawdzeń zgłoszeń krajowej mapy 

zagrożeń  

− 227 - kolizji drogowych  

− 16 - wypadków drogowych 

− 69 - kontroli autobusów wycieczkowych  

46.600,00 zł 
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− 63 - zatrzymania osób poszukiwanych, w tym 6 

listem gończym 

− 101 - zatrzymań w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych  

− 27 - ustaleń miejsca pobytu zaginionych  

− 99 - doprowadzeń do sądów i prokuratury 

− 48 - zabezpieczenia meczy, przejazdów 

kibiców, imprez 

− 18 - zatrzymane prawa jazdy, 49 dowodów 

rejestracyjnych 

− 42.822 - wprowadzonych, zarejestrowanych 

dokumentów (ok 156 dziennie).     

Wykrywalność przestępczości uzyskano na poziomie 76,8%. W dniu 15 października 2019 roku dokonana 

została zmiana struktury jednostki i powołany został Zespół Wykroczeń składający się z 2 etatów. 

Tabela 49. Komisariat Policji w Świebodzicach −  czas reakcji na zdarzenie w 2019 roku.  

Lp. Rodzaj Wartość oczekiwana na 2019 r. [min.] Wartość miernika osiągnięta w 2019 r. [min] 

1. Interwencje pilne 9’30’’ 8’31’’ 

2. Interwencje zwykłe 11’25’’ 10’06’’ 

Źródło: Komisariat Policji w Świebodzicach, Ocena pracy w 2019 roku. 

W 2019 roku w Świebodzicach odnotowano 227 kolizji i 16 wypadków drogowych. Ilość zgłoszeń 

wyniosła 242, z czego 108 zostało potwierdzonych, w tym: 67 – przekroczenie prędkości, 28 – 

nieprawidłowe parkowanie, 4 – spożywanie alkoholu, 4 – nieprawidłowa infrastruktura drogowa, 3 – dzikie 

wysypiska śmieci i 1 – zła organizacja ruchu drogowego. W dniu 16 stycznia 2019 roku w Ratuszu Miejskim 

odbyła się roczna odprawa Policji. 

Schemat 4. Liczba kolizji na drogach i ofiar na terenie powiatu świdnickiego w 2019 roku.   

   
Źródło: Komisariat Policji w Świebodzicach, Ocena pracy w 2019 roku. 

Straż miejska w 2019 roku odbyła 537 służb patrolowych, dokonała 1 280 wylegitymowań i odnotowała 

689 wykroczeń ogółem, w tym 16 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 26 w zakresie spożywania 

alkoholu w miejscu publicznym oraz 572 drogowe.  

Tabela 50. Działalność Straży Miejskiej w Świebodzicach w 2019 roku.  

Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 k.w.) 

 Grzywna nałożona w drodze 
mandatu karnego 

Wnioski 
do 

sądu 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności* 

Razem 
Razem 

 
liczba [szt.]  kwota [zł] 

1. Ustawie - Kodeks wykroczeń       

 a) 
 

wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu (49-64) 

1 2 200   3 

 b) 
 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 
(70-83) 

7 35 3850 2 26 70 

 c) 
 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji (84-103a) 

397 168 17800 7 27 599 
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Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 k.w.) 

 Grzywna nałożona w drodze 
mandatu karnego 

Wnioski 
do 

sądu 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności* 

Razem 
Razem 

 
liczba [szt.]  kwota [zł] 

 d) 
 

wykroczenia przeciwko zdrowiu 
(109-118) 

    6 6 

 e) 
 

wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej (140-142) 

 6 800   6 

 f) 
 

wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 
(143-145) 

7 9 700  15 31 

2. ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 26 2600   26 

3. ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych 

1     1 

4. ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 

1 4 600  6 11 

5. ustawie o odpadach 7 7 900   14 

6. ustawie - Prawo ochrony środowiska     5 5 

7. ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt 

 2 200  7 9 

8. ustawie o ochronie przyrody     1 1 

OGÓŁEM 421 259 27650 9 93 782 

* np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom 
Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach.  

Pozostałe wyniki działania zrealizowane w 2019 roku obejmują również: 

− zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca 

zagrożonego takim zdarzeniem − 6, 

− osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania − 23, 

− pojazdy usunięte z drogi,  na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym − 2, 

− ujawnione przestępstwa − 2, 

− osoby ujęte i przekazane Policji − 1, 

− konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby 

gminy − 559. 

Ponadto w 2019 roku Straż Miejska przyjęła zgłoszenia od mieszkańców dotyczące:  

− zakłócenia porządku publicznego − 257, 

− zagrożenia w ruchu drogowym − 692, 

− ochrony środowiska i gospodarki odpadami − 238, 

− zagrożenia życia i zdrowia − 87, 

− zagrożeń pożarowych (katastrofy) 6, 

− awarii technicznych − 42, 

− zwierząt − 203, 

− pozostałe zgłoszenia − 39. 

Straż pożarna. Prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, 

dobytku oraz środowiska naturalnego oraz odpowiada za usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof 

na terenie gminy zajmuje się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej 

w Świebodzicach. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 51. Najważniejsze działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa 

1. ► Wprowadzenie ponadnormatywnych patroli rowerowych 

W 2019 roku pozyskano środki na wsparcie służby ponadnormatywnej świebodzickiej policji w kwocie 

5.000,00 zł.  
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Lp. Nazwa 

2. ► Współpraca Policja − Straż Miejska 

W ramach współpracy Policja − Straż Miejska w Świebodzicach w 2019 roku zrealizowano: 94 wspólne 

interwencje, 35 wspólnych patroli, 26 wspólnych działań (zabezpieczenia imprez, uroczystości), 

23 doprowadzania nietrzeźwych, 3 wspólne akcje prewencyjne, 76 działań na rzecz Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz kontroli miejsc zagrożonych oraz 40 razy wykorzystano monitoring miejski 

do prowadzonych postępowań. 

FINANSOWANIE  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

487.879,79 487.879,79 0,00 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2019 roku ogółem 

487.879,79 zł, tj. 81,45% planu, w tym całość kwoty obejmowały wydatki bieżące, w tym utrzymanie Straży 

Miejskiej − 472.975,08 zł, dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na rekompensaty 

dla funkcjonariuszy Policji − 8.000,00 zł, na obronę cywilną − 1.002,46 zł, pozostała działalność − 

5.902,25 zł (energia, remont związany z monitoringiem obiektów miejskich). 

3.9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

STAN 2019 

W 2019 roku komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Świebodzice obejmował 1 437 mieszkań 

komunalnych o łącznej powierzchni 66 247,7 m2 w budynkach gminnych i budynkach wspólnot 

mieszkaniowych, w tym 134 lokale socjalne o powierzchni 4 061 m2. Gmina była w 100% właścicielem 

39 budynków o powierzchni 8 748,37 m2, z których wszystkie wymagały remontów i modernizacji − stan 

36 został określony jako zły, a 3 jako średni. Pustostany obejmowały 20 lokali o powierzchni 619,96 m2. 

W 2019 roku dokonano sprzedaży 94 mieszkań za łączną kwotę 1.467.457,20 zł. Średnia stawka czynszu 

komunalnego w 2019 roku kształtowała się na poziomie 3,78 zł/m2/miesiąc (od 1,04 do 9,90 

zł/m2/miesiąc), natomiast za najem socjalny od 0,44 do 2,61 zł/m2/miesiąc. Ściągalność należności 

czynszowych wynikająca z realizacji planowanych dochodów wyniosła 97%. Zaległości w opłatach za 

mieszkania w dniu 31.12.2019 roku wynosiły 482.239,19 zł i dotyczyły 683 mieszkań. Z tytułu zaległości 

w opłatach wykonano 1 eksmisję, a 23 rodziny spłaciły całość zadłużenia za czynsz.  

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Remonty zostały wykonane w 221 mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy oraz w 11 

budynkach wyremontowano elementy konstrukcyjne za łączną kwotę 1.417.807,45 zł. Wśród wydatków 

remontowych w zasobach gminnych w 2019 roku znaczącą wartość stanowiły roboty ogólnobudowlane 

(21,60%) z czego większe wydatki obejmowały: wymianę wentylacji, naprawę muru oraz ogrodzenia, 

malowanie lokalu, docieplenie strychu, wykonanie schodów (w budynku przy: ul. Wąskiej 3, ul. Szkolnej 

10), remonty lokali, wydzielenie łazienek, wymiany i remonty podłóg. Remonty pustostanów stanowiły 

13,20%, a prace dotyczyły głównie wymiany instalacji elektrycznej (24,04% wydatków na remonty 

pustostanów), w tym wykonanie CO, wymiany drzwi, przebudowy pieców kaflowych, wymiany kuchni 

węglowej, montaże urządzeń sanitarnych, np. zlewozmywaka, kabiny prysznicowej. Wykonano 

kompleksowe remonty dachów budynków gminnych przy: ul. Aleksandra Puszkina 4, ul. Młynarskiej 3, 

ul. Granicznej 4, a także częściowe remonty w pozostałych budynkach gminnych np. przemurowanie 

kominów, miejscowe naprawy dachu poprzez uzupełnianie dachówek, wymiany rynien – łącznie 12,94%. 

Wymiana stolarki okiennej 176 sztuk w lokalach gminnych obejmowała 10,85% wydatków na remonty. 

Wykonanie prac instalacyjnych: wodno-kanalizacyjnych (9,11%), gazowych (7,13%) i elektrycznych 

(5,64%) razem stanowiło 21,88% wydatków remontowych. Były to głównie naprawy w lokalach 
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zasiedlonych, jak i pustostanach, które polegały na usuwaniu awarii instalacji elektrycznych, różnego 

rodzaju awarii wodnych, zatorów oraz wykonaniu gałązek wodnokanalizacyjnych, likwidacji suchych 

dołów oraz remoncie pionów wodnych. Wykonano doszczelniania instalacji gazowych oraz wymiany 

instalacji gazowych w mieszkaniach w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej w trakcie remontu pionu 

gazowego. Rozbiórki komórek i budynków mieszkalnych oraz miejscowe naprawy dachów papowych 

komórek  stanowiły 8,75% kwoty, a prace były związane z rozbiórką: budynków mieszkalnych przy: 

ul. Kolejowej 1B, ul. Piaskowej 6, budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 1B oraz komórek przy: 

ul. Plac Jana Pawła II 5, 10-10 A, ul. Piaskowej 5, ul. Łącznej 46, ul. Młynarskiej 20, ul. Bolesława Prusa 5. 

Wykonane zostały również miejscowe naprawy dachów papowych komórek przy: ul. Kolejowej 8A, 

ul. Wałbrzyskiej 9, ul. Wiejskiej 14. Dokumentacja techniczna (3,88%) obejmowała projekty dotyczące 

rozbiórki budynków, komórek, przebudowy w lokalach mieszkalnych instalacji gazowej, wykonania 

wentylacji, wydzielenia wc i łazienek. Roboty zduńskie (2,84%) dotyczyły głównie pieców kaflowych ich 

wykonanie, budowę, odbudowę, awaryjne czyszczenie oraz wymianę rur zapiecowych. Dokonano 

wymiany drzwi (1,96%) z czego 39,66% wydatków na wymianę drzwi stanowiły mieszkania gminne - 

pustostany. Najmniejszą wartość stanowiły wydatki na wymianę wodomierzy związaną z upływem 

legalizacji (1,16%) oraz roboty ciesielskie i podłogi wykonywane w miarę potrzeb (0,94%). Wydatki 

inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 379.200,28 zł i obejmowały: 

− wydzielenie pomieszczeń wc z lokali w budynkach komunalnych – 22.520,83 zł, 

− wykonanie docieplenia budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20A – 107.115,75 zł, 

− wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach 

komunalnych przy ul. Jeleniogórskiej 6 i 24 - 143.760,39 zł, 

− budowa instalacji gazowej CO w budynku przy ul. Parkowej 4B – Pawilon w Świebodzicach - 

49.219,32 zł, 

− budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych - 56.583,99 zł.  

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzice na lata 2019-

2024 

Program stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków 

do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Świebodzice przy 

wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu gminy. Zawiera on zasady tworzenia i wdrażania długookresowej 

strategii dotyczącej gospodarowania zasobem. 

Tabela 52. Realizacja Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzice na 
lata 2019-2024 w 2019 roku. 

Lp. Nazwa Plan Realizacja 2019 

1. Sprzedaż lokali [szt.] 90 94 

2. Wartość sprzedaży z uwzględnieniem bonifikat [tys. zł] 1 620 1 467,4 

3. Wpływy z tytułu czynszów, opłat niezależnych, odszkodowań i dzierżawy 
powierzchni i terenów [tys. zł] 

4 160 4 039,6 

4. Wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego [tys. zł] 7 043 7 020,9 

Koszty bieżącej eksploatacji zasobu, ogółem  5 470 5 512,8 

Koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków komunalnych 1 308 1 417,8 

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi 912 821,4 

Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 1 674 1 555,3 

Wydatki inwestycyjne 208 379,2 

Pozostałe koszty 1 368 1 339,1 

Koszty administrowania zasobem gminy 1 573 1 508,1 
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FINANSOWANIE  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
wydatki ogółem bieżące majątkowe 

7.493.911,77 6.738.131,49 755.780,28 

W 2019 roku na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano ogółem 7.493.911,77 zł, tj. 95,19% planu, 

w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 755.780,28 zł. Wydatki bieżące obejmowały: Miejski Zarząd 

Nieruchomości 7.020.903,61 zł, w tym wydatki związane z zakupem usług remontowych w budynkach 

i lokalach komunalnych oraz związane z przekazaniem do Wspólnot Mieszkaniowych środków 

z tytułu zaliczek na koszty zarządu i fundusz remontowy oraz opłat za gospodarowanie odpadami 

w kwocie 4.833.538,06 zł.  

3.10. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

STAN 2019  

Na terenie Gminy Świebodzice kierunki polityki przestrzennej określa dokument zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice przyjęty uchwałą 

nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. W 2019 roku na obszarze 

miasta obowiązywały 74 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obejmujące 

powierzchnię 1 400 ha, czyli 48% jego powierzchni. Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i 3 decyzje o warunkach zabudowy ogółem, w tym 3 dotyczące zabudowy usługowej 

i jedną dotyczącą innej zabudowy. 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 53. Działania w zakresie planowania przestrzennego zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa i numer uchwały 

1. UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
ul. Tadeusza Kościuszki i Placu Dworcowego w Świebodzicach 

2. UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ul. Strefowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

3. UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XLII/303/2018 z dnia 26 lutego 201 8 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia 
w Świebodzicach 

4. UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27, przy ul. Królowej Elżbiety, 
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

5. UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru 
wzdłuż ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

6. UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach 

7. UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza 
Kościuszki w Świebodzicach 

8. UCHWAŁA NR XIII/98/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 
4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach 

9. UCHWAŁA NR XIII/99/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 
4 i Ciernie 5 w Świebodzicach 
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Lp. Nazwa i numer uchwały 

10. UCHWAŁA NR XV/1 08/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 1 2 września 2019r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż 
ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

11. UCHWAŁA NR XV/1 09/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 1 2 września 2019r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV 
w Świebodzicach (Etap I) 

12. UCHWAŁA NR XVI I/11 4/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 201 9r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 
obszaru pomiędzy ul. Klonową a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach 

13. UCHWAŁA NR XVI I/11 5/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 201 9r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 
obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach 

14. UCHWAŁA NR XVI I/11 6/201 9 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 201 9r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 
obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

15. UCHWAŁA NR XIX/1 30/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla 27 domów jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej i wolnostojącej 

FINANSOWANIE 

W 2019 roku na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wykonanej w ramach 

przygotowania do sprzedaży mienia komunalnego oraz wyrysy i wypisy nieruchomości wydatkowano 

69.997,75 zł, a na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 97.460,00 zł. 

3.11. REWITALIZACJA 

► Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025 

Program rewitalizacji stanowi wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej zmierzający do stworzenia warunków do zrównoważonego 

rozwoju obszaru zdegradowanego. W 2019 roku zakończony został projekt pn. „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”, współfinansowany w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPOWD 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura Spójności Społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW. Projekt stanowił 

kontynuację zadań z lat ubiegłych i zakładał realizację następujących zadań:  

→ Klub Seniora,  

→ Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3-5 wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego, 

→ Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi,  

→ Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem.  

Całkowita wartość projektu wynosiła 6.158.506,17 zł, w tym dofinansowanie 3.712.929,51 zł (EFRR 

3.159.586,81 zł, BP 553.342,70 zł), przy wkładzie własnym wysokości 2.445.576,66 zł.  

W roku 2019 w ramach projektu wykonano w całości ostatnie zadanie pn.: 

„Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem”26. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 1.363.430,24 zł, w tym dofinansowanie 

wysokości 584.176,14 zł. Na ul. Juliusza Słowackiego wykonano kompleksową 

rewitalizację, w ramach której przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników oraz 

podwórek, utworzono tereny zielone i strefę rekreacyjną. Przebudowano także kanalizację sanitarną, 

oświetlenie uliczne, schody w bramie miejskiej, rozebrano część starych budynków gospodarczych, 

 
26 Przedmiot zamówienia obejmował dwa etapy: Etap I – Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją 
osadników ścieków w rejonie budynków ul. Juliusza Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, ul. Mikołaja Kopernika 8, 10 
w Świebodzicach oraz Etap II - Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem. 
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wybudowano nowe boksy na pojemniki na śmieci oraz poddano renowacji historyczny mur kościelny 

i mury ceglane oraz starą studnię i pompy.  

W roku 2019 zakończono również realizację rozpoczętych wcześniej 

zadań pn.: „Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach 

wraz z terenami przyległymi” oraz „Przebudowa drogi dojazdowej 

do budynków przy ul. Piaskowa 3-5 w Świebodzicach wraz 

z terenami przyległymi”. W ramach „Rewitalizacji ul. Ignacego 

Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi” 

wykonana została nowa nawierzchnia jezdni i chodników, nowe 

energooszczędne oświetlenie uliczne LED w stalowych oprawach, 

zagospodarowanie podwórek w zakresie nowych nawierzchni oraz 

małej architektury, skwer rekreacyjny, gdzie po zmroku można 

podziwiać iluminację świetlną oświetlającą mury obronne. Dla 

najmłodszych mieszkańców ulicy i jej okolic wybudowano plac 

zabaw, w tym: piaskownicę, huśtawki, zjeżdżalnię i linarium. Na 

rewitalizowanym terenie zostało posadzonych 100 drzew oraz 

założono ponad 1500 m2 trawników. W ramach zadania 

„Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowa 3-5 

w  Świebodzicach wraz z terenami przyległymi” wykonana została 

nowa nawierzchnia dróg dojazdowych do budynków, nasadzono ponad 40 drzew, założono trawniki 

i zamontowano ławki.  

Zrealizowany projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”, 

dofinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, pozwolił 

osiągnąć następujące wskaźniki: 

→ liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 4 szt., 

→ długość przebudowanych dróg gminnych – 410 m, 

→ powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,7 ha, 

→ liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. 

Ponadto w 2019 roku prowadzone były intensywne prace rewitalizacyjne na ul. Jeleniogórskiej. 

Wykonane zostały prace rozbiórkowo-porządkowe, wyburzane były stare komórki, które mogły stanowić 

niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Miasto przeznaczyło 305.000,00 zł z budżetu na rewitalizację 

ul. Jeleniogórskiej, a inwestycja będzie realizowana również w 2020 roku. Wszystkie prace wykonuje 

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 

3.12. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

STAN 2019 

W 2019 roku na terenie Gminy Świebodzice działalność prowadziło 2 628 podmiotów gospodarczych.  

Liczba nowo zarejestrowanych jednostek w przeliczeniu na 10 000 ludności wynosiła 84 podmioty 

gospodarcze i była wyższa niż w 2018 roku (81). Największa ich liczba rozpoczęła działalność w zakresie 

budownictwa (sekcja F: +22 podmioty) oraz działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (sekcja 

L: +22), a także w takich sekcjach jak: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C: +6) i działalność związana 

z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R: +4). W Świebodzicach powstanie inkubator przedsiębiorczości, 

inwestycja ma opiewać na kwotę 17 mln i zostanie zrealizowana przez INVEST-PARK DEVELOPMENT 

Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Będzie to inwestycja ukierunkowana na potrzeby początkujących 

przedsiębiorców, oferująca m.in. biura pod wynajem, usługi i produkcję dla przedsiębiorców (hala 

i magazyny 4 000 m2 oraz biura 1500 m2). Umożliwi ona pozyskanie nowych przedsiębiorców na terenie 

Gminy Świebodzice. Rozpoczęcie budowy nowoczesnej hali pod wynajem planowane jest w 2020 roku. 



RAPORT O STANIE GMINY ŚWIEBODZICE 2019 
 

71 

Schemat 5. Podmioty gospodarcze wg sekcji w 2019 roku.  

 
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

Sekcja F – Budownictwo 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

Sekcja P – Edukacja 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 

i świadczące usługi na własne potrzeby 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na koniec grudnia 2019 roku w Świebodzicach 669 osób było zarejestrowanych jako bezrobotne, z czego 

50,6% stanowiły kobiety, a 51,7% było długotrwale bezrobotne. Osoby do 25. roku życia stanowiły 9,7% 

ogółu bezrobotnych, do 30. roku życia 19,4%, a powyżej 50. roku życia 34,8%.  

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 54. Najważniejsze działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  

1. ► Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami 

W dniu 20 marca 2019 roku w Ratuszu Miejskim z inicjatywy władz miasta odbyło się spotkanie z lokalnymi 

przedsiębiorcami, które poświęcone było rozwojowi szkolnictwa zawodowego w Gminie Świebodzice, a tym 

samym wsparciu lokalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu do pracy wykwalifikowanych absolwentów. 

2. ► Targi Przedsiębiorczości  

W dniu 26 marca 2019 roku w Miejskim Domu Kultury odbyły się Targi Przedsiębiorczości i Planowania 

Kariery Zawodowej, których organizatorem było Miasto Świebodzice wraz z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Świdnicy - Filia w Świebodzicach.  

3. ► Targi Pracy  

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w Miejskim Domu Kultury zorganizowano XI Świebodzickie Targi Pracy.  

4. ► Spotkanie z Europejskimi Służbami Zatrudnienia  

Miasto Świebodzice, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy - Filia w Świebodzicach oraz Europejskie Służby 

Zatrudnienia, w dniu 21 maja 2019 roku zorganizowały warsztaty pn. „Bezpieczne poszukiwanie pracy za 

granicą” dla mieszkańców Świebodzic oraz okolic. 

5. ► Publikacje ofert dot. możliwości odbycia staży 

W 2019 roku na stronie internetowej Gminy Świebodzice www.swiebodzice.pl publikowane były oferty 

Powiatowego Urzędu Pracy - Filia w Świebodzicach dotyczące możliwości odbycia staży, m.in. 

na stanowiskach biurowych w administracji publicznej. W roku 2019 odbyto 6 staży, a 20 osób otrzymało 

zatrudnienie w ramach robót publicznych. 
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Lp. Nazwa  

6. ► Organizacja prac socjalnych 

W lutym 2019 roku w Świdnicy, pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego a Gminą Świebodzice, zawarte 

zostało Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Do prac skierowano 10 osób na 

okres od 18.02.2019 r. do 30.11.2019 r. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym 

porozumieniem wynosiła 60% świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym. W 2019 roku na 

zadanie wydatkowano kwotę 30.726,20 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 18.435,72 zł. 

3.13. WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA  

Organizacje pozarządowe działają na rzecz wybranego interesu i nie kierując się osiągnięciem zysku, 

stanowią one ponadto znaczny potencjał społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie 

zaangażowanych w problemy społeczne i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców. 

Priorytetem Gminy Świebodzice jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą 

tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk 

lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem.  

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Głównym celem Programu współpracy jest określenie zasad i form współpracy Gminy Świebodzice 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności 

obywatelskiej i budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Program na 2019 rok 

określił następujące priorytetowe zadania publiczne: 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

2) ochrona i promocja zdrowia, 3) kultura, sztuka oraz ochrona dziedzictwa narodowego, 4) nauka, 

szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 

Tabela 55. Realizacja Rocznego Programu współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

WYDATKI: 

Lp. Rodzaj zadania publicznego 
Liczba  

imprez  

Plan 

wydatków [zł] 

Wykonanie 

wydatków [zł] 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  14 500.000,00 500.000,00 

2. Ochrona i promocja zdrowia 6 52.000,00 52.000,00 

3. Kultura, sztuka oraz ochrona dziedzictwa narodowego 8 55.000,00 55.000,00 

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 1 3.000,00 3.000,00 

 OGÓŁEM: 29 610.000,00 610.000,00 

WSKAŹNIKI: 

Lp. Rodzaj działania 
Wykonanie 

wydatków [zł] 

1. Liczba organizacji podejmujących zadania publiczne objęte programem współpracy 32 

2. 
Wysokość środków otrzymanych przez organizacje z budżetu gminy i wykorzystanych na 

realizację zadań publicznych 
613.000,00 

3. Liczba uczestników objętych zadaniami publicznymi ok. 2000 osób 

4. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych. ok. 100 osób 
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W ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku 

publicznego na realizację zadań w 4 obszarach przeznaczono łączną kwotę 610.000,00 zł. W ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wydatkowano kwotę 587.500,00 zł. Tryb 

pozakonkursowy (19 A) obejmował realizację 3 zadań za łączną kwotę 25.500,00 zł (22.500,00 zł 

pozostało z programu współpracy, 3.000,00 zł zostało przesunięte na realizację jednego z zadań z innych 

środków budżetowych). W ramach obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zrealizowanych 

zostało 14 zadań, w zakresie ochrony i promocji zdrowia 6 zadań, w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego 8 zadań, natomiast w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania 1 zadanie. 

Tabela 56. Finansowe formy współpracy samorządu gminnego z organizacjami pożytku publicznego w 2019 roku. 

Lp. Nazwa zadania publicznego Nazwa organizacji 
Kwota dotacji 

[zł] 

 Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej   

1.  Organizacja zawodów spadochronowych o puchar 

Burmistrza Świebodzic 

Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach 
7.500,00 zł 

2.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację 

zawodów pływackich 

Klub Sportowy REKIN  

40.000,00 zł 

3.  XI Turniej Ośrodków Kuratorskich apelacji 

wrocławskiej w halowej piłce nożnej 

Stowarzyszenie BONA FIDE 
2.000,00 zł 

4.  Brydż – alternatywna forma spędzania czasu wolnego Stowarzyszenie BONA FIDE 1.000,00 zł 

5.  Niedzielni oldboje 1989 Świebodzice Stowarzyszenie BONA FIDE 2.000,00 zł 

6.  Kulturystyka – styl życia, pomysł na życie na terenie 

Gminy Świebodzice 

Stowarzyszenie BONA FIDE 
7.000,00 zł 

7.  Świebodzicka Amatorska Liga Mistrzów w piłkę nożną 

halową 

Stowarzyszenie BONA FIDE 
1.000,00 zł 

8.  Kickboxing jako alternatywa spędzania wolnego 

czasu dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie BONA FIDE 
25.000,00 zł 

9.  Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz sekcji piłki 

ręcznej 

MKS VICTORIA ŚWIEBODZICE 
350.000,00 zł 

10.  Szkolenie łucznicze dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych oraz udział w zawodach łuczniczych 

UKS AMEOLI Świebodzice 
15.000,00 zł 

11.  Organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwo 

reprezentantów klubu w zawodach sportowych, 

organizacja turniejów sportowych 

UKS Akademia Piłkarska Champions 

Świebodzice  10.000,00 zł 

12.  Organizacja wycieczek turystycznych  

– aktywność fizyczna dla każdego 

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki 
7.500,00 zł 

13.  Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży DUE SOCCER 10.000,00 zł 

14.  My sport uprawiamy, dlatego świetnie wyglądamy Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze 

im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger 
2.000,00 zł 

 Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie  

15.  Klockowe L-maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci Fundacja F-XXI 500,00 zł 

 Ochrona i Promocja Zdrowia  

16.  Zdrowie to skarb, o który chcę dbać Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze 

im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger 
2.000,00 zł 

17.  Niezbędna kropla w oceanie potrzeb Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej 
17.000,00 zł 

18.  Ochrona Zdrowia Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 2.000,00 zł 

19.  Mobilna rehabilitacja w Domu Seniora Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 
6.000,00 zł 

20.  Przeciwdziałanie alkoholizmowi – prowadzenie 

Klubu Abstynenta 

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości 

w Rodzinie Klub Abstynenta ODNOWA 
20.000,00 zł 

21.  Seniorzy w Akcji Stowarzyszenie SENIOR = AKTYWNY 

OBYWATEL 
5.000,00 zł 

 Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
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Lp. Nazwa zadania publicznego Nazwa organizacji 
Kwota dotacji 

[zł] 

22.  Organizacja Festiwalu TARGIRA-art Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła 

TARGIRA 
25.000,00 zł 

23.  Kultura Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 1.500,00 zł 

24.  Organizacja Festiwalu Lotniczego Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach 5.000,00 zł 

25.  Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia „Pod 

Wspólnym Dachem Nieba” To już 3 lata 

Stowarzyszenie Wypożyczalnia - Centrum 
1.400,00 zł 

26.  Integracyjne Spotkanie Poetyckie Dzieci i Młodzieży 

z placówek specjalnych i integracyjnych „To już 30 lat” 

Stowarzyszenie Wypożyczalnia - Centrum 
1.000,00 zł 

27.  Jesień życia- wiosna możliwości  Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 
14.100,00 zł 

28.  40 lat koła Polskiego Związku Niewidomych Polski Związek Niewidomych 3.000,00 zł 

29.  Cztery Pory Roku – z kulturą i sztuką przez życie Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze 

im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger 
4.000,00 zł 

 19a  

30.  Mały grant SSR Junior Wałbrzych 10.000,00 zł 

31.  Mały grant SSR Junior Wałbrzych 6.000,00 zł 

32.  Mały grant Polski Związek Niewidomych 

Koło w Świebodzicach  
9.500,00 zł 

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA  

Wsparciu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji 

Wałbrzyskiej, dalszej jej integracji oraz zacieśnianiu  współpracy gmin, a także realizacji wielu inwestycji 

służy wdrażanie dokumentów: Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku, Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska na lata 2020-2030 – zwanej „Strategią 

Rozwoju Sudety 2030”, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 

Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. Ww. dokumenty stanowią również podstawę do ubiegania się o środki finansowe Unii 

Europejskiej.  

REALIZACJA PROGRAMÓW 

► Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, Strategia Rozwoju Aglomeracji 

Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części Dolnego Śląska − „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, Strategia Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Gmina Świebodzice jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracuje z sąsiadującymi 

samorządami subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego również w ramach realizacji Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska na lata 2020-2030, zwanej 

„Strategią Rozwoju Sudety 2030”. W 2019 roku, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, przedstawiciele Gminy Świebodzice uczestniczyli w bieżących 

spotkaniach Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej i grup roboczych. W toku realizacji Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku, przystąpiono do prac nad Programem 

Wykonawczym Strategii Sudety 2030, jako elementu rozwoju południowej części województwa 

dolnośląskiego, który diagnozuje rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej w szerszej perspektywie, zwłaszcza 

w odniesieniu do nowej dystrybucji środków unijnych. W ramach realizacji Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, w 2019 roku ukończono projekt pn. „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”, współfinansowany z RPO WD 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura Spójności Społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW.  
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► Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego 

W 2019 roku Gmina Świebodzice przystąpiła, w ramach uczestnictwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, do projektu transgranicznego z czeskim miastem Litomyśl. Projekt pn. 

„Skarbnica Wrażeń – opowieści o tajemnicach i wspólnej historii“ zakłada współpracę transgraniczną 

pomiędzy Litomyślem (regionem) a Księstwem Świdnicko-Jaworskim. Partnerami projektu są: Gmina 

Miasto Świdnica, Gmina Wiejska Świdnica, Jawor, Świebodzice, Żarów, Jaworzyna Śląska. Działania 

realizowane w ramach projektu, obejmują w szczególności lepsze wykorzystanie potencjału zabytków 

UNESCO i innych wyjątkowych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy oraz potencjału 

turystycznego poprzez wydłużenie czasu pobytu turystów i związany z tym wzrost wykorzystania obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. Jednym z ważnych celów projektu jest także rozwój współpracy, stworzenie 

nowych i wzmocnienie istniejących powiązań regionalnych i transgranicznych pomiędzy zarządcami 

atrakcji turystycznych, usługodawcami, organizatorami ważnych wydarzeń oraz samorządami.      

► Współpraca międzynarodowa 

Miasto Świebodzice rozwija współpracę międzynarodową w ramach 

podpisanych umów partnerskich z następującymi miastami: Waldbröl (Niemcy), 

Marina Gorka (Białoruś), Jilemnice (Republika Czeska) oraz Hrušov (Słowacja). 

W dniach 16-17 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, p.o. dyrektora Miejskiego 

Domu Kultury Katarzyna Woźniak oraz zastępca kierownika Wydziału Promocji, 

Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii Ilona Szczygielska reprezentowali Gminę Świebodzice 

w Hrušov - mieście partnerskim na Słowacji.  

3.14. ADMINISTRACJA  

STAN 2019 

Działalność administracyjna Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w 2019 roku: 

Tabela 57.  Organizacja w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  2019 

1.  Liczba pism zarejestrowanych w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) [szt.],  

w tym e-PUAP [szt.] 

15 346 

925 

2.  Liczba zorganizowanych konsultacji społecznych [szt.] 

Przedmiotem konsultacji społecznych była Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 
5 

3.  Liczba uczestników konsultacji społecznych [os.] 164 

4.  Liczba złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej [szt.] / decyzji o odmowie udostępnienia 
informacji publicznej [szt.] 

− Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania przestrzennego 

− Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

 

10 / 0 

17 / 0 

5.  Liczba złożonych petycji [szt.] / Liczba uwzględnionych petycji [szt.] 

Przedmiotem złożonej petycji była uciążliwa działalność podmiotów gospodarczych 
1 / 1 

Tabela 58. Gospodarka przestrzenna i infrastruktura w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj 
2019 

[szt.] 

1. decyzje o warunkach zabudowy 3 

2. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 

3. opinie na temat wstępnych projektów podziału nieruchomości 39 

4. nadzór nad realizacją planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 15 

5. decyzje/zgody na zjazd z drogi gminnej 26 

6. decyzje o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym 65 

7. decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego 71 

8. uzgodnienia zjazdów 20 



RAPORT O STANIE GMINY ŚWIEBODZICE 2019 
 

76 

Tabela 59. Gospodarka nieruchomościami w 2019 roku. 

Lp. 

Rodzaj działalności 

2019 

[szt.]  

1. Sprzedaż, w tym: 109 

działki budowlane 2 

nieruchomości zabudowane i niezabudowane 7 

 lokale mieszkalne 94 

 sprzedaż udziałów 6 

2. nabycie gruntów na cele publiczne 2 

3. nabycie nieruchomości przez Gminę 3 

4. ilość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 2 

5. decyzje podziałowe 35 

6. aktualizacja bazy użytkowników wieczystych 486 

7. zaświadczenia o nadaniu numeru budynku 25 

8. postępowania przetargowe i rokowania 18 

9. zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury 71 

10. zarządzenia o rezygnacji z prawa pierwokupu 7 

11. zlecone wyceny 130 

12. ustalenie służebności przejazdu i przechodu 1 

13. zlecone czynności geodezyjne − podziały, okazania granic  23 

14. zlecone wypisy i wyrysy 100 

15. ogłoszenia do prasy 78 

16. regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych 28 

Tabela 60. Rolnictwo i ochrona środowiska w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj działalności 
2019 

[szt.]   

1. umowy na dzierżawę gruntów rolnych i innych 12 

2. postępowania ws. decyzji środowiskowych  5 

3. postępowania ws. wydania decyzji na usunięcie drzew  141 

4. kontrole w terenie 120 

5. aktualizacja bazy azbestowej tak 

6. sprawozdania - ochrona przyrody, ochrona środowiska, odpady 4 

7. aktualizacja, kontrola i wpisy do rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków 11 

Tabela 61. Sprawy obywatelskie w 2019 roku. 

Lp. Rodzaj działalności 
2019 

[szt.] 

 REJESTRACJA STANU CYWILNEGO  

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) (tryb zwykły i tryb szczególny) 559 

2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 0 

3. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu 

stanu cywilnego 
162 

4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) 3 748 

5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  104 

6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 261 

7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 1 955 

8. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 3 321 

9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 18 

 EWIDENCJA LUDNOŚCI  

10. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt (czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu 

czasowego) 
1195 
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Lp. Rodzaj działalności 
2019 

[szt.] 

11. Usuwanie niezgodności (USC + Ewidencja Ludności) 1 183 

12. Decyzje w sprawach meldunkowych 48 

13. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL (Ewidencja Ludności + Dowody Osobiste) 177 

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH (EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE)  

14. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM). Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 
315 

15. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru 

mieszkańców (RM) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy  

287 

16. Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie 

udostępnienia danych osobowych z RDO 
2 

 DOWODY OSOBISTE  

17. Wydawanie dowodów osobistych  1 851 

18. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 392 

19. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 0 

20. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) w tym (zmiana danych, 

reklamacja, przekazany przez osobę trzecią) 
163 

INWESTYCJE I DZIAŁANIA 2019 

Tabela 62. Działania w zakresie administracji publicznej zrealizowane w 2019 roku. 

Lp. Nazwa  

1. ► E-aktywni Mieszkańcy Gminy Świebodzice  

W 2019 roku Gmina rozpoczęła realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy 

Świebodzice”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji 

cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania 

z mediów IT w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Całkowita 

wartość projektu wynosi 84.000,00 zł i jest w 100% jest dofinansowana ze środków 

UE. Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych szkoleń dla mieszkańców 

Świebodzic, którzy ukończyli 25 lat w takich dziedzinach jak: rodzic w sieci, mój 

biznes w sieci, moje finanse w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę 

własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci, kultura w sieci. W 2019 odbyło się 

7 szkoleń, na których łącznie przeszkolono 81 osób. Projekt będzie kontynuowany 

w 2020 roku.       

2. ► Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz e-Instytucja 

W lutym 2019 roku w Urzędzie Miejskim wdrożono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) 

pozwalający na elektroniczny obieg dokumentów27 oraz e-Instytucja umożliwiający mieszkańcom/ 

podatnikom bezpieczny dostęp z wykorzystaniem Internetu do danych z Rejestrów Publicznych 

(podatki/opłaty), przy wykorzystaniu autoryzacji Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym poprzez 

e-PUAP. 

3. ► Terminal płatniczy w Urzędzie Stanu Cywilnego  

W marcu 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świebodzicach został uruchomiony terminal płatniczy, 

umożliwiający płatność kartą płatniczą za wszystkie opłaty skarbowe z zakresu działania USC. 

4. ► Uruchomienie Centrum Usług Wspólnych (CUW) 

Od lipca 2019 roku przy ul. Stefana Żeromskiego 27 utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych, które 

prowadzi obsługę finansowo-księgową, polegającą na prowadzeniu spraw płacowych pracowników, 

rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek obsługiwanych tj. publicznych szkół, przedszkoli i żłobków. 

CUW podlega Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 

 
27 W pierwotnym założeniu realizacji projektu E-Urząd nie było planowane korzystanie z pakietu eZD.  W grudniu 2018 r. została 
zmieniona decyzja i zadeklarowano jego wdrożenie. 

84.000,00 zł 
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Lp. Nazwa  

5. ► Bezpłatny dostęp do Internetu  

W obrębie budynków urzędowych przy ul. Rynek 1 oraz ul. Stefana Żeromskiego 27 uruchomiony został dla 

mieszkańców oraz osób przyjezdnych Hotspot Wi-Fi umożliwiający bezpłatny dostęp do internetu.  

6. ► Informacja o bieżących wydarzeniach miejskich  

W 2019 roku komunikacja z mieszkańcami zapewniona była m.in. poprzez Miejską Telewizję Internetową, 

stronę internetową Urzędu Miejskiego (www.swiebodzice.pl), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego (www.bip.swiebodzice.pl) oraz fanpage „Miasto Świebodzice”, które relacjonują bieżące 

wydarzenia miejskie.  

FINANSOWANIE 

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

wydatki ogółem bieżące majątkowe 

8.474.749,44 8.474.749,44 0,00 

W 2019 roku na działalność administracji publicznej wydatkowano ogółem 8.474.749,44 zł, czyli 89,00% 

planu, w tym na: realizację zadań zleconych  553.119,09 zł, ryczałty i diety dla radnych oraz inne wydatki 

związane z działalnością Rady Miejskiej 311.852,94 zł, wydatki związane z finansowaniem Urzędu 

Miejskiego 6.899.348,32 zł, promocję jednostek samorządu terytorialnego 618.438,35 zł28, pozostałą 

działalność 91.990,74 zł obejmująca m.in. dotację przekazaną jednostce samorządu terytorialnego 

w ramach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 28.420,26 zł oraz 60.217,65 zł na 

zadanie „E-aktywni mieszkańcy" dofinansowane ze środków europejskich.   

 
28 Wydatki obejmowały zakup materiałów promocyjnych, reklam promujących miasto, współorganizację imprez: Sylwester 2018, 
Targi Przedsiębiorczości, Targi Pracy, Spotkanie z Europejskimi Służbami Zatrudnienia, Akcja Nasze Zdrowie, Zlot Motocykli, cykl 
wydarzeń związanych z Jubileuszem 740-lecia nadania praw miejskich Świebodzicom, Święto Czekolady, Dni Świebodzic, występ 
Mażoretek, wakacyjne zajęcia sportowe w Parku Miejskim - joga, wizyta Miast Partnerskich (Waldbröl/Niemcy, Jilemnice/Czechy, 
Hrušov/Słowacja), Piknik Lotniczy, Zlot Food Trucków, Happening Rowerowy, Święto Ziemniaka, Różowa Wstążka - Chwila dla 
Ciebie, akcja profilaktyki raka piersi, zbiórka karmy dla zwierząt oraz cykliczne akcje poboru krwi. 
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ZAŁĄCZNIKI  
ZAŁĄCZNIK NR 1. WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

Tabela 63. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach podjętych w 2019 roku. 

Lp. Nazwa i numer uchwały 2019 

1.  UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

2.  UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2038 

Wykonana 

3.  UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach 

Wykonana 

4.  UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Świebodzice na lata 2019-2024 

Realizacja 
w toku 

5.  UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

Wykonana 

6.  UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie ul. Tadeusza Kościuszki i Placu Dworcowego 
w Świebodzicach 

Prace 
wstrzymane 

7.  UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Strefowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

8.  UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XLII/303/2018 z dnia 26 lutego 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

9.  UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce 
nr 470/27, przy ul. Królowej Elżbiety, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

Wykonana 

10.  UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie wystąpienia Gminy Świebodzice ze stowarzyszenia pod nazwą „Sudeckie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych”  

Wykonana 

11.  UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Wykonana 

12.  UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Wykonana 

13.  UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Statutowej 

Wykonana 

14.  UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 25 stycznia 2019r. 
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu osobowego 

Wykonana 

15.  UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

16.  UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

Wykonana 
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Lp. Nazwa i numer uchwały 2019 

17.  UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia 

Wykonana 

18.  UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski 
w Świebodzicach 

Wykonana 

19.  UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 
w Świebodzicach 

Wykonana 

20.  UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie 
Gminy Świebodzice 

Wykonana 

21.  UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 
2019 

Wykonana 

22.  UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce Mikulicz Sp. z o.o. z/s w Świebodzicach 

Uchwała 
intencyjna / 
Realizacja 

w toku 

23.  UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

24.  UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice 

Wykonana 

25.  UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach 

Wykonana 

26.  UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

27.  UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu 
pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 

Wykonana 

 

28.  UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2019 

Wykonana 

29.  UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Świebodzice na lata 2019-2024 

Wykonana 

30.  UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 
w Świebodzicach 

Wykonana 

31.  UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach 

Wykonana 

32.  UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 marca 2019r. 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Świebodzicach 

Wykonana 

33.  UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

34.  UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

35.  UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice 

Wykonana 
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36.  UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Świebodzice 

Wykonana 

37.  UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Świebodzickiej Rady Seniorów, określenia trybu jej 
organizacji oraz nadania statutu 

Wykonana 

38.  UCHWAŁA NR VIII/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie powołania składu Świebodzickiej Rady Seniorów drugiej kadencji 

Wykonana 

39.  UCHWAŁA NR VIII/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany przedstawicieli Rady Miejskiej w Świebodzicach do 
prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Wykonana 

40.  UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

41.  UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 kwietnia 2019r. 
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie miasta Świebodzice 

Wykonana 

42.  UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 31 maja 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

43.  UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 31 maja 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

44.  UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 31 maja 2019r. 
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Wykonana 

45.  UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego 

Wykonana 

46.  UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 czerwca 2019r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice wotum zaufania 

Wykonana 

47.  UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 czerwca 2019r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świebodzice za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2018 rok 

Wykonana 

48.  UCHWAŁA NR X/79/2019 ADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 czerwca 2019r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok 

Wykonana 

49.  UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 czerwca 2019r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach 

Wykonana 

50.  UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 czerwca 2019r. 
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach 

Wykonana 

51.  UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

52.  UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

53.  UCHWAŁA NR XI/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice 

Wykonana 

54.  UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadań 
własnych powiatu w zakresie dróg publicznych 

Realizacja 
w toku 

55.  UCHWAŁA NR XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących 
pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Świebodzice 

Wykonana 

56.  UCHWAŁA NR XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki 
pod firmą: ZGK Świebodzice Spółka z o.o. z/s w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 
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57.  UCHWAŁA NR XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy ul. 
Strzegomskiej 30 

Wykonana 

58.  UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach 

Wykonana 

59.  UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 

Wykonana 

60.  UCHWAŁA NR XI/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 27 czerwca 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Wykonana 

61.  UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 lipca 2019r. 
w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych 

Wykonana 

62.  UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 lipca 2019r. 
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za 
pojemnik o określonej pojemności 

Wykonana 

63.  UCHWAŁA NR XIII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

64.  UCHWAŁA NR XIII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

65.  UCHWAŁA NR XIII/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu 

Wykonana 

66.  UCHWAŁA NR XIII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. 
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu 
Świdnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg 
publicznych 

Realizacja 
w toku 

67.  UCHWAŁA NR XIII/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

68.  UCHWAŁA NR XIII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 26 lipca 2019r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

69.  UCHWAŁA NR XIV/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

70.  UCHWAŁA NR XIV/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

71.  UCHWAŁA NR XIV/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr1 im. Sybiraków 
w Świebodzicach 

Wykonana 

72.  UCHWAŁA NR XIV/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice 

Wykonana 

73.  UCHWAŁA NR XIV/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania, udzielania 
i rozmiaru obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych kategorii nauczycieli 

Wykonana 

74.  UCHWAŁA NR XIV/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia 

Wykonana 

75.  UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy 

Wykonana 
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76.  UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 sierpnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Wykonana 

77.  UCHWAŁA NR XV/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 września 2019r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

Wykonana 

78.  UCHWAŁA NR XV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 września 2019r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach (Etap I) 

Wykonana 

79.  UCHWAŁA NR XVI/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 września 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

80.  UCHWAŁA NR XVI/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

81.  UCHWAŁA NR XVI/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 września 2019r. 
w sprawie zaliczenia dróg wojewódzkich (bez numerów) - ulicy Świdnickiej i ulicy Wolności - do 
kategorii dróg gminnych 

Wykonana 

82.  UCHWAŁA NR XVI/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 września 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Wykonana 

83.  UCHWAŁA NR XVII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową a ul. Dębową, obręb 
Pełcznica 2 w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

84.  UCHWAŁA NR XVII/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 
2 w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

85.  UCHWAŁA NR XVII/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 
w Świebodzicach 

Realizacja 
w toku 

86.  UCHWAŁA NR XVII/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego 
w Świdnicy na kadencję 2020-2023 w Gminie Świebodzice 

Wykonana 

87.  UCHWAŁA NR XVII/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Świebodzice na lata 2019-2024 

Realizacja 
w toku 

88.  UCHWAŁA NR XVII/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy 

Wykonana 

89.  UCHWAŁA NR XVII/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice 

Wykonana 

90.  UCHWAŁA NR XVII/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

91.  UCHWAŁA NR XVII/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-
2025 

Wykonana 

92.  UCHWAŁA NR XVII/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 października 
2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 
zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu innych gmin przez Gminę 
Świebodzice 

Wykonana 

93.  UCHWAŁA NR XVIII/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 7 listopada 2019r. 
w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Świebodzice 

Realizacja 
w toku 
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94.  UCHWAŁA NR XIX/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

Wykonana 

95.  UCHWAŁA NR XIX/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

96.  UCHWAŁA NR XIX/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

97.  UCHWAŁA NR XIX/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

98.  UCHWAŁA NR XIX/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

99.  UCHWAŁA NR XIX/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla 27 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej 

Wykonana 

100.  UCHWAŁA NR XIX/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach 

Wykonana 

101.  UCHWAŁA NR XIX/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach ze struktur 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej 
Gminy Świebodzice pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach” i nadania 
jej Statutu 

Wykonana 

102.  UCHWAŁA NR XIX/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 listopada 2019r. 
uchwała intencyjna w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Budowa 
Gminnego Schroniska dla zwierząt w Świebodzicach" 

Realizacja 
wstrzymana 

103.  UCHWAŁA NR XX/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 grudnia 2019r. 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

104.  UCHWAŁA NR XX/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 grudnia 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wykonana 

105.  UCHWAŁA NR XX/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 grudnia 2019r. 
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

106.  UCHWAŁA NR XX/137/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 12 grudnia 2019r. 
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

107.  UCHWAŁA NR XXI/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r. 

Wykonana 

108.  UCHWAŁA NR XXI/139/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025 

Wykonana 

109.  UCHWAŁA NR XXI/140/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

Wykonana 

110.  UCHWAŁA NR XXI/141/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 

Wykonana 

111.  UCHWAŁA NR XXI/142/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach 

Wykonana 

112.  UCHWAŁA NR XXI/143/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach 

Wykonana 

113.  UCHWAŁA NR XXI/144/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świebodzice 

Wykonana 

114.  UCHWAŁA NR XXI/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior +” 
w Świebodzicach 

Wykonana 

115.  UCHWAŁA NR XXI/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Świebodzice 

Realizacja 
w toku 
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Lp. Nazwa i numer uchwały 2019 

116.  UCHWAŁA NR XXI/147/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-
2020 

Wykonana 

117.  UCHWAŁA NR XXI/148/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Wykonana 

118.  UCHWAŁA NR XXI/149/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

Wykonana 

119.  UCHWAŁA NR XXI/150/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

120.  UCHWAŁA NR XXI/151/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

121.  UCHWAŁA NR XXI/152/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

122.  UCHWAŁA NR XXI/153/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

123.  UCHWAŁA NR XXI/154/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

124.  UCHWAŁA NR XXI/155/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. w 
sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

125.  UCHWAŁA NR XXI/156/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej 
w Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

126.  UCHWAŁA NR XXI/157/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej 
w Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

127.  UCHWAŁA NR XXI/158/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

128.  UCHWAŁA NR XXI/159/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 14 grudnia 2018 
r. w sprawie powołania komisji Stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu 
osobowego 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

129.  UCHWAŁA NR XXI/160/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej 
w Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

130.  UCHWAŁA NR XXI/161/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady 
Miejskiej w Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 

131.  UCHWAŁA NR XXI/162/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Uchylona 
przez organ 

nadzoru 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

Tabela 64. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020 w 2019 roku. 

Lp. Cele strategiczne / Cele operacyjne Realizacja 2019 

1. Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. 

1. 1.1. Wspieranie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej.  

→ Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Juliusza Słowackiego 
1,1a,2,2a,3,4,5,5a, ul. Mikołaja Kopernika 8,10 w Świebodzicach 

→ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ciernie 2, 3A i 3B w Świebodzicach 

→ Budowa wpustu deszczowego wraz z odcinkiem przyłącza kanalizacji deszczowej w obr. Pełcznica 1 w Świebodzicach 

→ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja osadnika podczyszczającego ścieki sanitarne w rejonie wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach 

→ Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po trasie prawdopodobnego przebiegu w rejonie ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach 

→ Wymiana odwodnienia liniowego wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką betonową na przejeździe pod budynkiem ul. Graniczna 3-3a 
w Świebodzicach 

→ Naprawa kanalizacji zlokalizowanej na działce gminnej przy budynku mieszkalnym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Świebodzicach 

→ Wymiana 2 studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbierających i odprowadzających ścieki i wody opadowe 
z budynków przy ul. Jana Pawła II nr 12, 12a, 9 w Świebodzicach 

→ Posadowienie zbiorczej studzienki rewizyjnej na kanale zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającym ścieki sanitarne 
z budynków ul. Zwycięstwa 24 ,26 i 28 w Świebodzicach 

1.2. Poprawa estetyki miasta.  → Realizacja zadań w ramach projektu pn.: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie 
i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców": Obiekt 2 - Skwer przy ulicy Świdnickiej, Obiekt 3 - Park Miejski, 
Obiekt 4 - Trasa spacerowa, Obiekt 5 – Teren przy ul. Rekreacyjnej, Obiekt 6 - Skwer Śnieżka, Obiekt 10 - Trasa spacerowa Aleja Lip, 
Obiekt 12 - Boisko sportowe ul. Ciernie 7 oraz rozpoczęcie prac dla: Obiektu 8 - Park Sportowy i Obiektu 9 – Park historyczny przy 
ul. Łącznej 

→ Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3-5 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 

→ Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi 

→ Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem 

→ Rewitalizacja ul. Jeleniogórskiej 

1.4. Integracja komunikacyjna miasta.  → Uruchomienie 3 nowych linii autobusowych oraz wprowadzenie nowych rozkładów jazdy 

→ Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej od dnia 15 maja 2019 roku 

→ Utworzenie nowego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Królowej Elżbiety 

1.5. Optymalizacja wykorzystania 
dysponowanego taboru w zakresie 
dopasowania wielkości taboru do 
jego obciążenia.  

→ Uruchomienie 3 nowych linii autobusowych oraz wprowadzenie nowych rozkładów jazdy 

→ Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej od dnia 15 maja 2019 roku 

→ Utworzenie nowego przystanku komunikacji miejskiej 

1.6. Przygotowanie terenów pod 
budownictwo mieszkalne.  

→ Przystąpienie do opracowania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe 

 
 

2. Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 
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Lp. Cele strategiczne / Cele operacyjne Realizacja 2019 

 2.1. Wspieranie przedsiębiorczości 
mieszkańców.  

→ Organizacja Targów Przedsiębiorczości i Targów Pracy 

→ Organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami 

→ Spotkanie z Europejskimi Służbami Zatrudnienia 

2.2. Rozwój miejskich stref aktywności 
gospodarczej.  

→ Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości przez INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Wałbrzychu 

2.3. Wspieranie działań na rzecz 
wzrostu zatrudnienia.  

→ Organizacja Targów Przedsiębiorczości i Targów Pracy  

→ Publikacja informacji dot. możliwości podjęcia staży 

→ Organizacja prac socjalnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy – Filia w Świebodzicach 
 

3. Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic.  

 3.1. Rozwój i poprawa jakości bazy 
rekreacyjnej.  

→ Oficjalne otwarcie kręgielni 

→ Budowa placów zabaw (ul. Ciernie, ul. Biskupa Ignacego Krasickiego, ul. Wiejska) 

→ Modernizacja boisk sportowych 

3.2. Wykorzystanie i ochrona zabytków 
miasta do kształtowania przestrzeni 
publicznej.  

→ Renowacja zabytkowego muru obronnego i wykonanie instalacji oświetleniowej przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 

→ Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach 

→ Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach 

→ Renowacja portalu przy drzwiach wejściowych do Ratusza 

3.3. Kształtowanie i ochrona wartości 
krajobrazowych.  

→ Odnowienie drzewostanu wzdłuż ul. Spacerowej  

→ Budowa skweru wypoczynkowego „Skwer Śnieżka” u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

→ Odnowienie terenów zieleni wzdłuż trasy spacerowej przy rzece Pełcznica 

→ Uzupełnienie zieleni na skwerze wypoczynkowym przy ul. Świdnickiej 

→ Uzupełnienie zieleni i ukwiecenie w Parku Miejskim 

→ Remont nawierzchni i wymiana oświetlenia na Trasie spacerowej Aleja Lip 

3.4. Promocja wydarzeń i imprez 
odbywających się w mieście.  

→ Przygotowywanie i dystrybuowanie plakatów informacyjno-promocyjnych 

→ Obszerne fotorelacje oraz materiały filmowe z prowadzonych imprez i organizowanych wydarzeń 

→ Relacje telewizji internetowej ze stałych i nowych imprez oraz wydarzeń miejskich 

→ Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń na portalu miejskim, w mediach społecznościowych, w prasie lokalnej i regionalnej  

3.7. Remont i modernizacja 
infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej.  

→ Zakończony remont kręgielni 

→ Modernizacja boisk sportowych 

→ Uzupełnienie zieleni na terenie basenu odkrytego 

→ Realizacja zadań w ramach projektu pn.: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie 
i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców": Obiekt 2 - Skwer przy ulicy Świdnickiej, Obiekt 3 - Park Miejski, 
Obiekt 4 - Trasa spacerowa, Obiekt 5 – Teren przy ul. Rekreacyjnej, Obiekt 6 - Skwer Śnieżka, Obiekt 10 - Trasa spacerowa Aleja Lip,  
Obiekt 12 - Boisko sportowe ul. Ciernie 7 oraz rozpoczęcie prac dla: Obiektu 8 - Park Sportowy i Obiektu 9 – Park historyczny przy 
ul. Łącznej 

 

4. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze edukacji i kultury.  

 4.1. Zapewnienie wysokiego poziomu 
szkolnictwa.  

→ Realizacja Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Świebodzice w latach 2013-2020 

→ Realizacja projektów edukacyjnych, w tym m.in.: Edukacja warta zachodu, Erasmus+ 
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Lp. Cele strategiczne / Cele operacyjne Realizacja 2019 

→ Tworzenie systemów motywujących nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań 

→ Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli 

→ Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla młodzieży 

4.2. Poprawa stanu technicznego 
obiektów oświatowych 
i kulturalnych.  

→ Wykonanie dokumentacji do remontu z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem  

→ Montaż i wyposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach 

4.3. Elastyczne i systematyczne 
rozszerzanie oferty edukacyjnej.  

→ Realizacja projektów: Umiem pływać, Sprawny Dolnoślązaczek, Razem w pełni sprawni, Pływać jak rekin, Zdrowym być - Bezpiecznie żyć, 
Trzymaj formę, Odyseja umysłu, Wolontariat Naukowy dla członków Stowarzyszenia Senior-Aktywny Obywatel, Brokerossing, Podaruj 
książkę bibliotece, Przedszkolak aktorem, Edukacja warta zachodu 

→ Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koło teatralne, taneczne, biblioteczne, dziennikarsko-informatyczne, szachowe, plastyczne, 
modelarskie, muzyczne) 

→ Wyjazdy młodzieży w ramach Programu Erasmus+ do Finlandii i Bułgarii 

→ Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, prowadzenie aktywnych lekcji historii, organizacja wycieczek edukacyjnych (nauka przez 
doświadczenie) 

→ Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych, zakup pomocy do nauczania programowania, doposażenie placówek 
w programy multimedialne, zakup robota PHOTONA 

→ Podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego 

→ Nawiązanie współpracy szkół z uczelniami wyższymi we Wrocławiu 

4.4. Dostosowanie obiektów dla osób 
niepełnosprawnych.  

→ Budowa pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej 
im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach 

4.5. Rozwój oferty kulturalnej.  → Działalność Miejskiego Domu Kultury, w tym organizacja pikniku historycznego, utworzenie nowych sekcji tematycznych – cheerleading 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym realizacja projektu WzMOCnij swoje otoczenie 

4.6. Skierowanie aktywności młodych 
ludzi na działania konstruktywne 
oraz zagospodarowanie ich czasu 
wolnego.  

→ Działalność m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury i OSiR  Świebodzice Sp. z o.o. 

→ Realizacja projektu „Zakoduj swoją przyszłość”, cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z kodowania i programowania: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Świebodzicach pozyskała grant na projekt od Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

→ Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej 
 

5. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych.  

 5.1. Przeciwdziałanie bezrobociu.  → Organizacja świebodzickich Targów pracy  

→ Spotkanie z Europejskimi Służbami Zatrudnienia 

→ Publikacja informacji dot. możliwości podjęcia staży 

→ Organizacja prac socjalnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy – Filia w Świebodzicach 

5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców.  

→ Wprowadzenie ponadnormatywnych policyjnych patroli rowerowych 

→ Rozpoczęcie realizacji projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice  

5.4. Zwiększenie dostępności żłobków 
i przedszkoli.  

→ Zwiększenie liczby miejsc z 28 na 52 w Żłobku Miejskim nr 2  

5.6. Wspieranie działań organizacji 
pozarządowych.  

→ Dotacje na realizację zadań publicznych cyklicznych i nowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie bezkonkursowym  

→ Promowanie wydarzeń i imprez organizowanych przez organizacje, pomoc w ich przygotowaniu i prowadzeniu, obejmowanie ich 
honorowym patronatem,  przekazywanie relacji oraz gadżetów, upominków i nagród dla uczestników  



RAPORT O STANIE GMINY ŚWIEBODZICE 2019 
 

89 

Lp. Cele strategiczne / Cele operacyjne Realizacja 2019 

5.7. Propagowanie, wdrażanie 
i wspieranie działań wolontariatu.  

→ Promowanie, pomoc w organizacji WOŚP 

→ Udział w akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Marzycielska Poczta, Pola Nadziei, Podaruj misia dzieciom z Przylądka Nadziei, 
Góra Grosza, Pielucha dla Malucha - zbiórka środków pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka 

→ Przygotowanie i prowadzenie akcji charytatywnej dla Bianki i Maćka – dwójki uczniów ze Świebodzic 

→ Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach akcji „Zamiast fajerwerka dla zwierzaka wyżerka” i przekazanie zebranych darów do schroniska dla 
zwierząt w Świdnicy 

→ Cykliczne akcje poboru krwi 

5.8. Utworzenie Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  

→ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego odbyła 6 posiedzeń 

5.9. Intensyfikacja dialogu 
społecznego.  

→ Cykl konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 

→ Cykl spotkań z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej 

5.10. Wykorzystanie aktywności 
społecznej mieszkańców miasta 
w kreowaniu jego rozwoju.  

→ Cykl konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 

→ Wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. występy chóru Akord, promowanie szkoleń dla 
seniorów, osób z niepełnosprawnościami  

→ Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów 
 

6. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.  

 6.1. Zwiększenie skuteczności edukacji 
zdrowotnej mieszkańców.  

→ Organizacja warsztatów „Zdrowo każdego dnia” 

→ Organizacja akcji bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych Akcja „Nasze Zdrowie"  

6.2. Poprawa warunków zdrowotnych 
mieszkańców poprzez wzrost 
jakości usług w jednostkach 
ochrony zdrowia.  

→ Zakup nowego wyposażenia do poradni okulistycznej (OCT − urządzenie do optycznej, koherentnej tomografii oka) przez SP ZOZ 
Miejski Ośrodek Zdrowia, umożliwiającego poszerzenie diagnostyki w poradni okulistycznej) 

6.3. Zwiększenie dostępności 
i usprawnienie podstawowej oraz 
specjalistycznej opieki zdrowotnej.  

→ Organizacja akcji bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych Akcja „Nasze Zdrowie"  

→ Zakup nowego wyposażenia do poradni okulistycznej (OCT − urządzenie do optycznej, koherentnej tomografii oka) przez SP ZOZ 
Miejski Ośrodek Zdrowia, umożliwiającego poszerzenie diagnostyki w poradni okulistycznej) 

6.4. Zapewnienie warunków do 
rehabilitacji osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz 
zapewnienie im warunków do 
aktywnego spędzania czasu.  

→ Zajęcia w Klubie Seniora 

→ Organizacja warsztatów „Zdrowo każdego dnia” 

→ Organizacja akcji bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych Akcja „Nasze Zdrowie" 

6.5. Organizowanie badań 
profilaktycznych oraz spotkań ze 
specjalistami.  

→ Organizacja warsztatów „Zdrowo każdego dnia” 

→ Organizacja akcji bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych Akcja „Nasze Zdrowie" 

→ Organizacja Akcji Różowa Wstążka 

6.6. Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych.  

→ Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Świebodzice na rok 2019 

 

7. Wspieranie rolnictwa oraz działań w zakresie ochrony środowiska.  
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 7.2. Wspieranie integracji środowiska 
wiejskiego w wymiarze społeczno-
kulturowym.  

→ Organizacja dożynek 

→ Przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej 

7.3. Wspieranie rozwoju nowoczesnych 
gospodarstw rolnych 
i agroturystycznych.  

→ Podjęcie działań w zakresie możliwości poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych z terenu Gminy Świebodzice 

→ Bieżące informowanie rolników o aktualnej sytuacji w rolnictwie 

→ Wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – suszą na terenie Gminy Świebodzice w 2019 roku 

7.4. Melioracja terenów rolniczych.  → Remont przepustów melioracyjnych na drogach transportu rolnego w Cierniach 

→ Odmulenie z profilowaniem skarp rowu na części działki nr 500, obręb Ciernie 4 w Świebodzicach  

→ Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach  

7.5.Zachowanie czystości środowiska 
naturalnego.  

→ Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

→ Udzielanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

→ Całoroczna zbiórka makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych, starych telefonów komórkowych, zużytych baterii i tonerów, 

→ Organizacja i wsparcie akcji edukacyjnych w zakresie ekologii 

→ Zakup kontenerów BIO 

7.6. Wspierania działań i projektów 
proekologicznych.  

→ Dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

→ Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

→ Segregacja śmieci, zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO 

→ Zbiórka karmy dla zwierząt ze schronisk oraz dla ptaków 

→ Nasadzenia drzew 

→ Udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Happening Rowerowy, obchody Dnia Ziemi 

→ Coroczna organizacja „Tygodnia Ekologicznego” - cyklu przedsięwzięć edukacyjnych, rozrywkowych i artystycznych propagujących 
tematykę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, a także mieszkańców miasta Świebodzic 

7.9. Dążenie do pełnego 
zabezpieczenia rzeki Pełcznicy 
i potoków stwarzających zagrożenie 
powodziowe.  

→ Usunięcie wysp piaskowych  z koryta rzeki Pełcznicy, usunięcie i korekta drzew rosnących w korycie oraz na granicach rzeki Pełcznica 
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ZAŁĄCZNIK NR 3. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
DLA GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2019. 

Tabela 65. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2019. 

Lp. Realizacja zadań 2019 

1. Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla 

współuzależnionych. 

 W ramach zwiększenia dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoho lu: 

→ Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach podpisał umowę z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na prowadzenie 

Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych na terenie Świebodzic, na realizację programów pozostających poza finansowaniem z NFZ dla osób 

uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie psychoterapii uzależnienia od alkoholu (ambulatoryjnym lub stacjonarnym)29. Koszt realizacji zadania: 10 980,00 zł. 

→ Doposażenie Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Świebodzicach, przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3-7. Koszt realizacji zadania: 4 000,00 zł. 

W 2019 roku Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Świebodzicach przyjęła 208 pacjentów, w tym 179 to osoby uzależnione i 29 osób 

współuzależnionych. Przez cały rok funkcjonowały 4 grupy terapeutyczne w Intensywnym Programie Uzależnienia wzięło udział 129 osoby (kobiety i mężczyźni od 18 do 65 

r.ż.), w grupie Psychoedukacji − 29 osób, w Ponadpodstawowym Programie Terapii Uzależnienia udział wzięło 21 osób oraz grupa dla osób współuzależnionych objęła 

29 osób. W porównaniu do roku ubiegłego liczba pacjentów uzależnionych korzystających z terapii zmalała (2018 - 216 osób, 2019 - 208 osób) natomiast liczba osób 

współuzależnionych korzystających z terapii wzrosła (2018 – 18 osób, 2019 - 29 osób). 

→ Kontynuacja zadania udzielania konsultacji i motywowania osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych przez konsultanta ds. uzależnień, specjalisty terapii 

uzależnień (w wymiarze trzech godzin tygodniowo). W okresie od 01.01 do 30.06.2019 r.30 udzielono ogółem 56 porad31, podjęto 42 rozmowy informująco-motywujące oraz 

14 rozmów informująco-wspierających. Ponadto terapeuta pomógł w kontakcie z psychologiem (1 raz), z prawnikiem (1 raz) oraz z Poradnią Terapii Uzależnień (8 razy). Koszt 

realizacji zadania: 3 000,00 zł. 

Łączny koszt zadania: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla 

współuzależnionych: 17 980,00 zł.  

Ocena skuteczności zadań: 

liczba mieszkańców Świebodzic podejmujących leczenie odwykowe  158 

liczba programów ponadpodstawowych oraz liczba uczestników 4 programy, 28 uczestników 

wykaz doposażenia oraz koszt doposażenia Poradni Uzależnień Plakaty terapeutyczne, tablice magnetyczne, biurka, krzesła biurowe, ława i fotele – 4 000,00 zł 

analiza ilości zgłoszeń i udzielonych porad w punktach 

konsultacyjnych 

Uzależnieni od narkotyków 621 porad, w tym 427 dotyczyła osób uzależnionych, a 194 osób 

współuzależnionych. Uzależnienie od alkoholu 56 porad, w tym 44 dla osób uzależnionych, 

12 współuzależnionych. Psycholog udzielił 403 konsultacji dla 186 osób. Prawnik udzielił 475 porad dla 

422 osób. 

2. Cel 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie. 

 
29 „Rozpoznanie i zapobieganie nawrotom choroby" - 4 cykle trwające 52 godziny terapeutyczne, „Jak radzić sobie ze złością i powstrzymywać agresywne zachowania" - 4 cykle trwające 44 godziny 
terapeutyczne, „Jak wzmacniać poczucie własnej wartości" - 2 cykle trwające 20 godzin terapeutycznych, „Jak radzić sobie ze stresem" - 1 cykl trwający 8 godzin terapeutycznych (1 godz.=45 min.). 
30 W drugim półroczu sprawozdawczym, z powodu choroby terapeuty konsultacje były zawieszone. 
31 W tym: 17 porad dla kobiet uzależnionych, 26 porad dla mężczyzn uzależnionych oraz 12 porad dla kobiet współuzależnionych, 1 porada dla mężczyzny współuzależnionego. 
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 2.1. Pomoc dzieciom rodzin z problemem alkoholowym 

→ Prowadzenie i finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej działającej jako ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA PN. "TĘCZOWA 

GROMADA" przy ul. Parkowej 4, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami, 

w szczególności dla dzieci z rodzin alkoholowych i doznających przemocy w rodzinie. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00. W dni 

wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, wakacje) placówka była czynna w godzinach od 09.00 do 15.00. Do 31.12.2019 r. zapisanych było 45 dzieci, z czego średnio 

na zajęcia regularnie uczęszczało 40 wychowanków. Zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym harmonogramem32. Dzieci były objęte dożywianiem w postaci 

jednodaniowego ciepłego posiłku. Przez cały okres sprawozdawczy, organizowane były spotkania z psychologiem. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów grupowych 

oraz rozmów indywidualnych. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności prawidłowego komunikowania się, integrację grupy, tworzenie klimatu bezpieczeństwa, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. 

Świetlica Środowiskowa jako placówka wsparcia dziennego, realizowała swoje zadania poprzez: pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy integracyjne, udział 

w zawodach i konkursach, organizowanie wycieczek po okolicy, pogadanki i zajęcia profilaktyczne, zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne, zajęcia sportowe, 

zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej - oddział dziecięcy.  

Zgodnie z kalendarzem imprez zorganizowano: aktywne ferie z „Tęczową Gromadą"- „Ferie w Mieście 2019", walentynki oraz Tłusty Czwartek w Świetlicy, Dzień Kobiet, 

udział w konkursie na kartkę wielkanocną, uroczyste spotkanie wielkanocne z udziałem zaproszonych gości, turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich - udział wychowanków 

Świetlicy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka - gry i zabawy, zakończenie roku szkolnego, półkolonia letnia, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł", zajęcia 

międzypokoleniowe pomiędzy Świetlicą a Klubem Seniora, zajęcia integracyjne z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy, sprzątanie opuszczonych grobów, 

dyskoteka Halloweenowa, zabawa andrzejkowo-mikołajowa, spotkanie Wigilijne z udziałem zaproszonych gości. 

Podczas ferii zimowych (trwających od 28.01 do 08.02.2019 r.) nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę sprawowała wykwalifikowana, doświadczona kadra 

pedagogiczna. Nie zabrakło licznych atrakcji. Podopieczni świetlicy brali udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Turnieju Darta oraz w Turnieju Piłkarzyków Stołowych 

zorganizowanych przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o. Zorganizowano dwie wycieczki piesze: ruiny Zamku Cisy, Zamek Książ. Obie wycieczki zakończyły się pieczeniem 

kiełbasek na ognisku. Zorganizowano również wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej, na przedstawienie „Opowieści z teczki profesora Książeczki". Zorganizowano gry 

i zabawy sportowe na hali sportowej a także zajęcia na krytej pływalni. W trakcie trwania ferii dzieci miały zapewniony ciepły posiłek a w czasie wycieczek suchy prowiant. 

W okresie od 08.04.2019 r. do 27.04.2019 r., w związku z prowadzoną przez nauczycieli akcją strajkową Świetlica Środowiskowa była otwarta w godzinach od 9:00 do 15:00 

zabezpieczając miejsca dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świebodzice, których rodzice nie mogli w tym czasie zapewnić opieki. 

Półkolonia letnia z "Tęczową Gromadą", odbywała się w okresie od 01.07 do 26.07.2019 r. W półkolonii uczestniczyło 45 dzieci, które zostały podzielone na 3 grupy. 

Wszystkie zajęcia, zabawy oraz wycieczki zarówno piesze jaki autokarowe były organizowane z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Wypoczynek zgodnie z przepisami 

był zgłoszony do Kuratorium Oświaty. W ramach zajęć sportowych dzieci regularnie uczestniczyły w zajęciach ruchowych, grach i zabawach na odkrytym basenie OSiR 

Świebodzice Sp. z o.o., na boisku Orlik oraz w Parku Miejskim. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych organizowane były zajęcia na terenie Świetlicy, gdzie 

dzieci uczestniczyły aktywnie w turniejach gier planszowych i komputerowych, turniejach tanecznych. W trakcie trwania półkolonii zorganizowane zostały cztery wycieczki 

autokarowe: 1. JUMP PLANET, 2. Kino Cinema-City, 3. spływ pontonowy, 4. Jaskinia Niedźwiedzia, a także wycieczki piesze z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek w "Dolinie 

Różaneczników" w Książańskim Parku Krajobrazowym, jeziorko Daisy oraz ruiny Zamku Cisy. 

Świetlica Środowiskowa współpracuje ze szkolnymi pedagogami, z Ośrodkiem Kuratorskim, z Miejskim Domem Kultury, z Klubem Abstynenta „Odnowa", z Miejską 

Biblioteką Publiczną z wychowawcami oraz opiekunami dzieci. 

Całkowity koszt prowadzenia świetlicy środowiskowej: 248 347,37 zł. 

 
32 2 razy w tygodniu (poniedziałek, środa) zajęcia plastyczno-techniczne, 1 raz zajęcia korekcyjno-sportowe w sali gimnastycznej, 1 raz w tygodniu (wtorek) zajęcia sportowe na kręgielni OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o., raz w tygodniu (środa) zajęcia teatralne, raz w tygodniu (czwartek) zajęcia sportowo-korekcyjne na sali gimnastycznej, zajęcia sportowe na krytej pływalni OSiR Świebodzice Sp. z o.o., zajęcia 
teatralno-taneczne, raz w tygodniu (piątek) zajęcia sportowe.  
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→ zorganizowanie i opłacenie kolonii terapeutycznej dla 50 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, jako integralnego elementu całorocznej pracy z dziećmi w Mrzeżynie 

w okresie od 02.07do 11.07.2019 r. Koszt zadania: 60 000,00 zł. Przeprowadzono kontrolę wypoczynku pod względem zgodności oferty wyłonionej w konkursie. Zakupiono 

owoce dla kolonistów. Koszt: 220,31 zł; 

→ wspierano i koordynowano pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. 

→ w 2019 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 45 formularzy "Niebieskiej Karty"33, zakończono 43 procedury "Niebieskiej Karty" z czego 30 na 

skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy oraz 13 na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań.  

2.2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

→ kontynuacja zadania prowadzenia punktu pomocy psychologicznej m.in. dla ofiar przemocy w rodzinie i osób zagrożonych uzależnieniami. Do 31.12.2019 roku 

przeprowadzonych zostało 403 konsultacji, z których skorzystali mieszkańcy Świebodzic, w tym 186 osoby dorosłe i dzieci (pod opieka rodziców) oraz 62 osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie. Pracowano z 6 sprawcami przemocy w rodzinie. W 2019 roku 1 raz w miesiącu psycholog prowadził zajęcia dla dzieci uczęszczających 

na Świetlicę Środowiskową. Zajęcia odbywały się w formie spotkań indywidualnych (psychologia, wsparcie psychologiczne). Wobec zmniejszonych wpływów z tytułu opłat 

za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych koszty pomocy specjalistycznej: pomoc psychologiczna, zostały pokryte ze środków na utrzymanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

→ pomoc prawna jest kontynuacją udzielania bezpłatnych porad prawnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach 

punktu konsultacyjnego w wymiarze 3 godz. w tygodniu. Radca prawny udzielił łącznie 475 porad dla 422 osób. Porady prawne dotyczyły w szczególności: spraw rodzinnych 

i opiekuńczych (dochodzenie roszczeń alimentacyjnych), rozwody, separacje, opieka nad małoletnimi, rozwiązywanie problemów związanych z przemocą (69), 

nadużywaniem przez jednego z członków rodziny alkoholu. Koszt: 23 616,00 zł; 

→ kontynuacja prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem przez specjalistę ds. narkotyków w ramach spotkań indywidualnych 

i grupowych prowadzonych w wymiarze 6 godz. tygodniowo (2 razy po 3 godz. w tygodniu). W roku 2019 udzielono łącznie 621 porad w zakresie mechanizmów uzależnienia 

od substancji psychoaktywnych, w tym 427 dotyczyła osób uzależnionych, a 194 współuzależnionych. Na oddział detoksykacyjny skierowano 14 osób oraz 14 osób do 

ośrodka leczenia uzależnień. Koszt: 20 650,00 zł; 

→ organizowanie i finansowanie kształcenia specjalistycznego w zakresie alkoholizmu, przemocy domowej: 

− udział 1 osoby członka ZI w szkoleniu pn. "Konsekwencje nadchodzących zmian w procedurze „Niebieskiej Karty". Koszt: 499,00 zł (opłacono ze środków OPS); 

− udział 2 osób członków ZI w Kongresie zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób 

starszych w ramach projektu „Policja przeciwko przemocy w rodzinie" oraz „Wzorowy Senior"; 

− udział Przewodniczącej ZI w spotkaniu z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczące 

nieprawidłowości w trakcie prowadzonych procedur NK - bezkosztowo. 

− udział 1 osoby w konsultacjach społecznych w celu opracowania mapy zagrożeń i bezpieczeństwa miasta - bezkosztowo. 

− udział 2 osób w szkoleniu pn. "Współpraca Policji z podmiotami w ramach procedury NK z uwzględnieniem rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, 

że stosuje przemoc w rodzinie oraz zadania Policji w procedurze "Niebieskiej Karty". Bezkosztowo w ramach współpracy z powiatem. 

− w ramach kampanii „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet" rozpowszechniono ulotki dotyczące punktu pomocy oraz informacje dotyczące przemocy. 

− współpraca ZI z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem powstałym na terenie Gminy Świebodzice przy ul. H. Sienkiewicza. 

− przeprowadzenie Kampanii Edukacyjno-informacyjnej „STOP PRZEMOCY", na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. Z przeprowadzonych ankiet wynikło, jak duża jest 

potrzeba tego typu akcji mających na celu zwiększanie świadomości osób i aby jak największa ich liczba posiadała informacje o miejscach pomocy oraz wiedzę jak 

prawidłowo reagować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie. 

 
33 Sporządzonych przez przedstawicieli: Komisariatu Policji - 35 kart, OPS - 9 kart oraz placówkę oświatową - 1 karta. 
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→  współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, policją, pracownikami socjalnymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie na 

potrzeby przygotowania dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym odnośnie leczenia odwykowego przeciw alkoholowego − uzyskanie 8 wywiadów 

środowiskowych, liczba informacji z Policji − 5. 

→ prenumerata pism "Niebieska Linia" i "Narkomania" dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz problemu uzależnienia od narkotyków, bezkosztowo; 

Łączny koszt zadania: Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie: 352 613,37 zł. 

 Ocena skuteczności zadań: 

 analizowanie funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży 

uczęszczającej na zajęcia w świetlicach środowiskowych 

Wychowankowie placówki przede wszystkim uczą się przestrzegania norm społecznych, reguł i zasad, 

a także systematyczności, dzięki czemu stają się bardziej samodzielni i lepiej funkcjonują w społeczności 

szkolnej oraz w środowisku lokalnym. Nabywają zdolność rozwiązywania konfliktów, traktowania innych 

z szacunkiem, bycia tolerancyjnym oraz liczenia się z opinią innych. Dzięki różnorodnym zajęciom 

prowadzonym w świetlicy odkrywają, a następnie rozwijają swoje zainteresowania, co pozwala na 

podejmowanie przez nich działań na rzecz innych, pomocy osobom potrzebującym oraz starszym. 

Świetlica Środowiskowa zapewnia im podstawowe potrzeby, co zdecydowanie sprzyja ich 

wieloaspektowemu rozwojowi, a także procesowi twórczego myślenia. 

liczba uczestników na zajęciach 45 

liczba rodziców i opiekunów biorących udział w spotkaniach 38 

liczba osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy 978 

analiza okresów czasowych od momentu skierowania do biegłego, 

do czasu wydania opinii 

Od 2 miesięcy do 1 roku 

analiza wniosków biegłego z wydanymi postanowieniami sądu Biegli wydali 13 opinii- 9 opinii o leczenie w trybie stacjonarnym, 4 opinie o leczenie w trybie 

ambulatoryjnym. Sąd wydał postanowienia w 6 sprawach (1 stacjonarne, 2 ambulatoryjne, 1 oddalony, 

2 wycofane). W trakcie postępowania 4 wnioski. 

liczba wdrożonych procedur „Niebieskiej Karty" 45 

3. Cel 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w 

szczególności dla dzieci i młodzieży- w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych. 

 Zadanie realizowane poprzez: 

→ działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci, młodzieży oraz rodziców: 

− warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 3 dla uczniów klas IV, pn. „Hejt, cyberprzemoc, profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych - kontynuacja". 

W warsztatach udział wzięło 107 uczniów oraz 5 opiekunów. Na spotkanie z rodzicami przyszło 55 rodziców. Koszt:1 500,00 zł; 

− warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej Integracyjnej, dla uczniów klas I-III pn. "Lawina emocji, czyli co nam w duszy gra" oraz dla uczniów klas VII i VIII pn. „Tylko 

słabi gracze biorą dopalacze". W warsztatach udział wzięło 44 uczniów. Koszt: 700,00 zł; 

− warsztat profilaktyczny w Szkole Podstawowej Nr 1, dla uczniów klas I-III pn. „Lawina Emocji, czyli co nam w duszy gra". Tematyka warsztatów dotyczyła radzenia sobie 

z emocjami. Koszt: 350,00 zł; 

− kontynuacja VI Powiatowego Konkursu o Zdrowiu i Zdrowym Stylu Życia realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 pt. „W tej grze masz tylko jedno życie"; 
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− kontynuacja warsztatów z zakresu Profilaktyki uzależnień pt. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów klas III szkół 

gimnazjalnych. Przeprowadzono również działania edukacyjne dla rodziców (303 osoby) oraz nauczycieli (20 osób) w tym samym zakresie. Liczba uczestników warsztatów 

− 506 osób. Koszt: 6 240,00 zł;  

− zorganizowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świebodzice w okresie wakacji. 

W lipcu udział w zajęciach sportowych wzięło 120 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Głównym celem zajęć sportowych był wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie 

bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy, profilaktyka uzależnień a także promocja zdrowego stylu życia. W sierpniu udział 

w zajęciach wzięło 101 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Celem głównym zajęć sportowych w tym miesiącu, był wzrost wiedzy z zakresu oddziaływania substancji 

psychoaktywnych (dopalaczy) na młody organizm oraz jakie szkody i spustoszenie powodują w organizmie młodego człowieka. Koszt: 4 725,00 zł; 

− spektakl profilaktyczny w formie spotkania słowno-muzycznego dla młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Nałogi droga donikąd". Połączenie opowieści, dialogu 

z młodzieżą i muzyki, sprawił, że program zespołu w niezwykle ciekawy, niekonwencjonalny i przystępny sposób, dotykał wielu zagadnień, które z każdym dniem mogą 

stać się problemem młodych ludzi. Liczba uczniów 150. Koszt: 2 450,00 zł; 

Łączny koszt programów: 15 965,00 zł;  

→ Szkolenia dla realizatorów programu profilaktyki: 

− udział 8 osób w szkoleniu zamkniętym dla Pełnomocników oraz Członków i Kandydatów do Komisji PiRPA. Koszt: 1 600,00 zł; 

− udział 1 osoby w szkoleniu dla Pełnomocników oraz Członków i Kandydatów do Komisji PiRPA. Koszt: 250,00 zł; 

− przeprowadzenie 4 szkoleń dla rodziców w placówkach oświatowych z zakresu profilaktyki uzależnień. Liczba osób − 333. Koszt: 1 200,00 zł (koszty ujęte w zadaniu 3).  

Łączny koszt szkoleń: 1 850,00 zł; 

→ udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych: 

− „Zachowaj Trzeźwy Umysł" adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej. Spotkanie koordynatorów ZTU. Liczba dzieci i młodzieży 450 osób. Koszt: 1 230,00 zł; 

→ działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci, młodzieży oraz rodziców: 

− „Dopalaczom mówimy nie" - rozgrywki halowe świetlic. Udział dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. 

− zakup testów wykrywających obecność narkotyków i udostępnienie ich nieodpłatnie dla specjalistów prowadzących punkt konsultacyjny. Koszt: 250,00 zł;  

− prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie miasta zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, a w szczególności 

administrowanie strony www.ops.swiebodzice.pl w zakładce profilaktyka, bezkosztowo; 

→ działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach: 

− organizowanie wspólnie z Policją i Strażą Miejską akcji pn. "Trzeźwy Poranek". 

Łączny koszt zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży: 19 295,00 zł. 

Ocena skuteczności zadań: 

ocena skuteczności programów profilaktycznych realizowanych na 

terenie szkół  
Warsztaty realizowane są cyklicznie i wnioski stanowią kierunek do dalszych działań. zostaje podniesiona 

wiedza młodzieży, rodziców oraz opiekunów w zakresie profilaktyki 

analiza zainteresowania adresatów uczestniczących w szkoleniach W skali od 1 do10 - 9 

ocena zainteresowania społeczności lokalnej w kampaniach W skali od 1 do 10 - 8 

ilość publikacji prasowych 1 

liczba kontroli w placówkach handlowych 24 

liczba instytucji korzystających z materiałów informacyjnych 10 

http://www.ops.swiebodzice.pl/
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liczba osób kontrolujących swój stan trzeźwości 22 

4. Cel 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

 Zadanie realizowane poprzez: 

→ współpracę z instytucjami i jednostkami samorządowymi Gminy realizującymi poszczególne elementy programu, w szczególności wdrażające pozalekcyjne zajęcia sportowe 

i kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, poprzez dofinansowanie organizowanych zajęć: 

− zorganizowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świebodzice w okresie wakacji. 

Zajęcia W lipcu udział w zajęciach sportowych wzięło 120 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Głównym celem zajęć sportowych był wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie 

bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy, profilaktyka uzależnień a także promocja zdrowego stylu życia. W sierpniu udział 

w zajęciach wzięło 101 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Celem głównym zajęć sportowych był wzrost wiedzy z zakresu oddziaływania substancji psychoaktywnych (dopalaczy) 

na młody organizm oraz jakie szkody i spustoszenie powodują w organizmie młodego człowieka. Koszt: 10 740,00 zł (koszty ujęte w zadaniu 3). 

→ współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profesjonalnym związane z profilaktyką alkoholową i przemocą w rodzinie: 

− przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie z Wałbrzycha na prowadzenie w Świebodzicach Klubu Abstynenta oraz realizowanie na terenie 

miasta działań promujących zdrowy styl życia. Działalność klubowa prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu. Dodatkowo we wtorki oraz czwartki odbywały się mitingi oraz 

w każda sobotę w ramach zajęć prowadzona jest grupa wsparcia. W 2019 roku średnia liczba osób systematycznie uczestniczących w działaniach klubu to blisko 300 osób. 

Koszt: 20 000,00 zł; 

Łączny koszt zadania: Wspomaganie działalności i instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 20 000,00 zł. 

Ocena skuteczności zadań: 

monitorowanie i kontrola zleconych do realizacji zadań Sprawozdania z realizacji zajęć z programem profilaktycznym oraz monitorowanie podczas trwania zajęć 

liczba osób uczestniczących w spotkaniach 221 

5. Cel 5. Podejmowanie interwencji w zawiązku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego.  

 Zadanie realizowane poprzez kontrolę placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w zakresie 

łamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono 24 kontrole w 23 placówkach posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. W 2019 roku 

nie stwierdzono naruszenia warunków sprzedaży.  

Ocena skuteczności zadań: 

liczba interwencji policji, straży miejskiej wobec naruszenia 

warunków sprzedaży, w tym nieletnim 

0 

liczba przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży 24 

liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0 

6. Cel 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin. 

 W związku z tymczasową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2019 roku zadanie prowadzone było, w ograniczonym zakresie tj.:  

− zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie Lecznictwa 

Odwykowego (koszt ujęty w zdaniu 2). 

− reintegrację społeczną i zawodową tych osób, a w szczególności współdziałanie z Klubem Abstynenta; 
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Łączny koszt zadania: Wspieranie zatrudnienia socjalnego i pomocy Społecznej osobom uzależnionym dotkniętych ubóstwem wykluczeniem społecznym: 0,00 zł. 

Ocena skuteczności zadań: 

liczba osób uczęszczających do KIS 0 

analiza osób korzystających z pomocy specjalistów  Osoby po zakończonym programie psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego 

analizowanie funkcjonowania społecznego osób uczestniczących w 

działalności KIS 
W związku tymczasową siedzibą OPS, w roku sprawozdawczym KIS nie funkcjonował 

7. Cel 7. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasady wynagradzania, przyznawania diet oraz kosztów podróży służbowych. 

 Zadanie realizowane poprzez: 

→ udział członków MKRPA w pracach komisji w zakresie zadań ustawowych. Koszt: 33 526,00 zł; 

→ podróże służbowe związane z wykonywaniem funkcji członka komisji (wyjazdy na szkolenia tematyczne). Koszt: 1 040,00 zł; 

→ pokrycie kosztów utrzymania siedziby MKRPA, punktów konsultacyjnych − doposażenie pomieszczeń i bieżąca działalność MKRPA. Koszt: 3 322,28 zł; 

→ współpracę z biegłymi sądowymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w tym opłacenie kosztów powołania biegłych i sporządzenie przedmiotowych opinii. 

Koszt: 4 838,14 zł; 

→ zakup znaczków opłaty sądowej. Koszt: 60,00 zł; 

Łączny koszt zadania: Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasady wynagradzania członków i współpraca MKRPA z pełnomocnikiem 

ds. uzależnień: 42 786,42 zł. 

Ocena skuteczności zadań: 

W 2019 roku do MKRPA wpłynęły 52 wnioski o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu. Na rozmowy motywujące Komisja zaprosiła 204 osoby z zaproszenia 

skorzystało 99 uczestników to stanowi 49% ogólnej liczby osób zaproszonych. 

Źródło: opracowanie na podstawie Sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji zadań zapisanych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice w 2019 roku oraz danych przekazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4. REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA 
GMINY ŚWIEBODZICE NA LATA 2016-2020 

Tabela 66. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 2016-2020 
w 2019 roku. 

Lp. Zadanie realizacyjne/działanie/ Wskaźniki Realizacja 2019 

Cel I Ograniczenie zjawiska bezrobocia 

Cel operacyjny 1.1 Dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy 

1.1.1. Szkolenia zawodowe. Liczba kursów 6 

Liczba uczestników 6 

1.1.2. Profesjonalne doradztwo zawodowe. Liczba udzielonych porad 50 

1.1.3. Promocja samozatrudnienia oraz ułatwienie 
warunków rozpoczęcia pracy na własny rachunek. 

Liczba udzielonych porad  12 

Liczba rozpoczętych 
nowych działalności 

12 

1.1.4. Organizowanie prac społecznie użytecznych, 
interwencyjnych i publicznych oraz staży 
absolwenckich. 

Liczba bezrobotnych 
korzystających z tych prac 142 

Cel II Wspieranie rodziny - w szczególności wsparcie rodzin dotkniętych problemem uzależnień, przemocą 
i niewydolnych wychowawczo 

Cel operacyjny 2.1 Zapobieganie uzależnieniom poprzez edukację 

2.1.1. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od 
uzależnień, finansowanie działań służących 
upowszechnianiu pozytywnych wzorców życia 
rodzinnego (pikniki rodzinne). 

Stworzenie dla młodzieży łatwo dostępnych 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Promowanie zdrowego stylu życia w ramach 
organizacji działań oświatowych i kulturalnych. 

Organizowanie, konkursów, olimpiad, turniejów 
promujących zdrowy tryb życia. 

Liczba rozprowadzonych 
książek specjalistycznych, 
broszur, plakatów, 
wydrukowanych ulotek 
oraz innych materiałów 
informacyjnych, 
edukacyjnych 
i promocyjnych na temat 
możliwości uzyskania 
pomocy 

350 

Liczba konkursów, 
uczestników konkursów 
i innych działań 
promocyjnych 

Liczba programów – 3 

Liczba uczestników – 371 

 

2.1.3. Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie 
świadomości wśród młodzieży, rodziców i osób 
realizujących programy przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii, na temat 
nieodwracalnych skutków używania środków 
psychoaktywnych. Prowadzenie programów 
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców 
w zakresie przeciwdziałania spożywania środków 
psychoaktywnych. 

Liczba udzielonych porad 

Liczba warsztatów dla 
uczniów, rodziców 
i nauczycieli z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

978 porad 

6 warsztatów 

697 uczniów 

35 nauczycieli 

358 rodziców 

Liczba programów 9 

Liczba uczestników 
1068 

2.1.4. Prowadzenie poradni dla uzależnionych 
i współuzależnionych.  

Liczba pacjentów poradni 
129 

2.1.5. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - 
świetlicy środowiskowej Tęczowa Gromada dla 
dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci 
z rodzin alkoholowych i poddawanych przemocy 
w rodzinie). 

Liczba uczestników na 
zajęciach 

45 

2.1.6. Organizowanie kolonii socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
i dotkniętych przemocą w rodzinie, jako 
integralnego elementu całorocznej pracy z dziećmi. 

Liczba uczestników kolonii 

50 

2.1.8. Prowadzenie stałego systemu informacji na temat 
działań podejmowanych na terenie miasta 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, ze 
szczególnym uwzględnieniem strony internetowej. 

Liczba odwiedzających 
stronę internetową 

9 721 

Cel operacyjny 2.2 Udzielanie rodzinom ochrony przed przemocą oraz poradnictwo psychologiczne, rodzinne i 
prawne 

2.2.1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 
prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone 
osobom i rodzinom, które mają trudności lub 

Liczba udzielonych porad 403 porady 
psychologiczne 

475 porad prawnych 
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wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych. 

 

Liczba korzystających 186 osób- psycholog 

422 - prawnik 

2.2.2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych 
w zakresie pracy z dziećmi i rodzinami z tzw. grup 
ryzyka oraz rozwijania umiejętności prowadzenia 
zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych 
organizowanych dla pedagogów, pracowników 
socjalnych, wychowawców świetlicy środowiskowej, 
pedagogów, kuratorów, strażników miejskich. 

Liczba przeszkolonych 

8 

2.2.5. Wspieranie i koordynowanie spotkań zespołów 
interdyscyplinarnych służących opracowaniu 

planu pomocy konkretnej rodzinie lub dziecku. 

Liczba spotkań zespołu 
interdyscyplinarnego 

4 

Liczba rodzin objętych tą 

formą pomocy 
106 

2.2.6. Współpraca z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, kuratorami, prokuratorami, 
sędziami, a także z innymi, realizującymi programy 
przeciwdziałania przemocy domowej. 

Liczba wspólnych działań 
podejmowanych przez 
instytucje i organy 
odpowiedzialne za 
przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

11 

Cel operacyjny 2.3 Zbudowanie w Świebodzicach zintegrowanego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 
rodziną 

2.3.1. Obejmowanie opieką socjalną i zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego rodzinom zagrożonym 
ubóstwem. 

Liczba świadczeń  308 

Liczba osób którym 
udzielono pomocy 

612 

2.3.2. Kontynuowanie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów - wypłacanie stypendiów 
i zasiłków szkolnych. 

Liczba świadczeń  131 

Liczba osób którym 
udzielono pomocy 

131 

2.3.3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci 
i młodzieży. 

Liczba dzieci i młodzieży 
uczestniczących 
w pozaszkolnych zajęciach 

200 

2.3.4. Praca asystenta rodziny wspomagającego rodziny 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Liczba rodzin objętych 
pomocą asystenta 

16 

2.3.5. Uruchomienie i realizacja lokalnego programu dla 
rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. 

Liczba rodzin objętych 
KDR 

313 

2.3.6. Zorganizowanie wolontariatu wspierającego 
profesjonalne działania na rzecz dziecka i rodziny 
a także na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

Liczba wolontariuszy 

 8 

2.3.7 Zapewnienie dożywiania dzieci w szkołach w ramach 
rządowego programu Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania. 

Liczba dzieci i młodzieży 
korzystająca z posiłków 
obiadowych 

253 

2.3.9. Wykorzystywanie bazy sportowej na cele rekreacyjne 
całych rodzin oraz dzieci i młodzieży. Wyrównywanie 
dysproporcji w dostępie do ofert sportowych 

Liczba uczestników imprez 
sportowych około 350 

Cel III Pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

Cel operacyjny 3.1 Profesjonalna opieka dzienna nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

3.1.1. Rozwijanie usług wspierających, dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Przeciwdziałanie 
instytucjonalizacji i opuszczaniu środowiska 
zamieszkania przez osoby samotne, chore 
i niepełnosprawne. Uruchomienie specjalistycznych 
usług opiekuńczych. 

Liczba usług 1 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 

91 

Cel operacyjny 3.3 Pobudzenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych 

3.3.1. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji osób 
starszych i niepełnosprawnych. Współpraca z Radą 
Seniorów. 

Liczba wspólnych 
przedsięwzięć z Radą 
Seniora. 

1 

3.3.3. Wspieranie działań organizacji pozarządowych 
aktywnych w obszarze 60+. 

Liczba wspólnych 
przedsięwzięć z 
organizacjami 
pozarządowymi 

4 
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3.3.4. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Liczba zajęć  4 

Liczba uczestników 50 

3.3.5. Rozszerzenie oferty Środowiskowego Domu 
Samopomocy poprzez przeznaczenie usług dla 
osób przewlekle psychicznie chorych, 
upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Uatrakcyjnienie zajęć w SDS. 

Liczba korzystających 
z usług placówki 

20 

Cel IV Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

Cel operacyjny 4.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych 

4.1.2. Utworzenie mieszkania chronionego dla osób 
potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu 
w samodzielnym życiu, zastępujące pobyt 
w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Liczba osób korzystających 
z tej formy pomocy 

1 

4.1.3. Zapewnienie dożywiania najuboższych mieszkańców 
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie. 

Liczba osób objętych tą 

formą pomocy 
364 

4.1.4. Praca socjalna na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem - wzmacnianie osób w zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych. 

Liczba osób objętych 
pracą socjalną 

1 219 

4.1.5. Praca socjalna z rodzinami, w których występuje 
problem nadmiernego zadłużania się. 

Liczba osób objętych pra-
cą socjalną 

388 

Cel operacyjny 4.2 Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej 

4.2.1. Wzmocnienie potencjału kadry pomocy społecznej 
poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów 
umożliwiających podnoszenie kwalifikacji kadr 
jednostek pomocy społecznej i kadr 
współpracujących. 

Liczba szkoleń 8 

Liczba osób 
przeszkolonych 7 

4.2.2. Wspieranie wspólnotowych oddolnych inicjatyw 
społecznych 

 

Liczba organizacji 
pozarządowych  

liczba realizowanych przez 
nie działań społecznych 

2 

Liczba uczestników tych 
działań 

399 

Cel V Zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców i zapewnienie wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

Cel operacyjny 5.1 Zapewnienie wsparcia socjalnego w sytuacjach kryzysowych i w czasie klęsk żywiołowych 

5.1.1. Utworzenie magazynu rzeczy używanych. Liczba korzystających 
z pomocy w naturze, 
w postaci rzeczy 
używanych 

Nie utworzono 
magazynu, jednak 32 

osoby skorzystały 
z pomocy w postaci 

rzeczy używanych 

5.1.2. Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń w gminie 
oraz ewaluacja działań profilaktycznych 
i naprawczych. 

Liczba opracowanych 
dokumentów 
ewaluacyjnych i raportów 

Aktualizacja: „Planu 
Operacyjnego Ochrony 
przed Powodzią Miasta 

Świebodzice” - dwa razy 
do roku zgodnie 

z wytycznymi” Planu 
Zarządzania 

Kryzysowego Miasta 
Świebodzice” – 

na bieżąco, „Planu 
Obrony Cywilnej Miasta 

Świebodzice” na bieżąco 

5.1.3. Poradnictwo prawne i psychologiczne oraz praca 
socjalna z osobami dotkniętymi skutkami zdarzeń 
losowych i klęsk żywiołowych. 

Liczba osób korzystają-
cych z tej formy pomocy 

5 

Cel operacyjny 5.2 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

5.2.1. Dodatkowe patrole policji finansowane z gminy. 

Straż Miejska 

Liczba patroli policji 
finansowanych przez 
gminę 

12 dwuosobowych 
patroli 

5.2.2. Rozbudowa monitoringu miejskiego. Liczba nowo 
zainstalowanych kamer, na 
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terenie objętym 
monitoringiem Rozpoczęcie prac, 

wstępna ocena kosztów 5.2.3. Stworzenie centrum monitoringu Urząd Miejski 
miejskiego. 

Liczba nowo utworzonych 

monitoringu miejskiego. 

5.2.4. Poszerzenie współpracy dyrektorów placówek 
oświatowych ze Strażą Miejską i Policją. 

Zmniejszenie zjawisk 
kryminogennych wśród 
uczniów 

Wymiana informacji 
o występujących 

zagrożeniach wokół 
placówek oświatowych, 

bieżąca analiza 

5.2.5. Wspólne piesze patrole prewencyjne Straży 
Miejskiej i Policji. 

Liczba wspólnych patroli 
prewencyjnych 

35 wspólnych służb, 

94 interwencje, 

zabezpieczenie 26 

imprez, uroczystości 

i procesji itp. 

5.2.7. Zorganizowanie pogadanek dla dzieci i młodzieży 
podczas „Dnia Zrównoważonego transportu". 

Zmniejszenie ilości 
zdarzeń drogowych 
z udziałem dzieci 
i młodzieży 

9 pogadanek dla dzieci 
i młodzieży ze szkół 

podstawowych na temat 
bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

5.2.8. Zwiększenie ilości etatów Straży 

Miejskiej 

Zwiększenie ilości patroli 

prewencyjnych 
uzupełnienie 1 wakatu 

Cel VI. Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych na terenie gminy 

Cel operacyjny 6.1 Podnoszenia jakości oświaty w Gminie Świebodzice - osiągnięcie wszechstronnego rozwoju 
dzieci i młodzieży 

6.1.1. Podjęcie działań na rzecz zwiększenia świadomości 
ważności edukacji w życiu każdego człowieka. 

 
Tabela 33. pkt 1 

6.1.2. Promowanie sukcesów i osiągnieć uczniów na 
łamach prasy lokalnej, stronach internetowych, 
stworzenie programu motywacyjnego dla uczniów. 

Liczba uczniów biorących 
udział w konkursach 

1 230 

Liczba artykułów 150 

6.1.3. Upowszechnianie i promowanie ludzi z pasją 
osiągających sukces w różnych dziedzinach życia 
oświatowych społecznego, sportowego 
i artystycznego. 

Liczba artykułów 

119 

Cel operacyjny 6.2 Podniesienie atrakcyjności zajęć dodatkowych 

6.2.1. Umożliwienie dzieciom rozwijania swoich 
zainteresowań poprzez udział w zajęciach 
dodatkowych. 

Liczba uczestników zajęć 935 – szkoły 

231 – przedszkola 

6.2.2 Promowanie zajęć rozwijających zainteresowania 
uczniów, odrabianie lekcji pod okiem nauczyciela. 

Liczba uczestników zajęć 888 

6.2.3. Motywowanie i zachęcanie nauczycieli do 
prowadzenia zajęć. 

Liczba zajęć 62 – szkoły 

5 – przedszkola 

6.2.4. Zwiększenie i podniesienie atrakcyjności 
organizowanych imprez. 

Liczba uczestników imprez 1 666-szkoły 

500-przedszkola 

6.2.5. Zwiększenie oferty zajęć z uczniem zdolnym 
i mającym trudności w nauce. 

  

Cel operacyjny 6.3 Wprowadzenie nowych metod nauczania 

6.3.1. Dostosowanie dokształcania nauczycieli do potrzeb 
placówek    poprzez bieżącą analizę zmian 
w systemie oświaty i potrzebach szkoły. 

 
Tabela 33. pkt 3 

6.3.2. Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. 

 
Tabela 33. pkt 3 

6.3.3. Organizacja alternatywnych form prowadzenia zajęć, 
ciągła ewaluacja, nawiązywanie współpracy 
z ośrodkami akademickimi. 

Liczba zajęć 
35 

Cel operacyjny 6.4 Szersze uspołecznienie edukacji dzieci i młodzieży w oparciu o tradycje lokalne  

6.4.1. Podejmowanie działań w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

Liczba wspólnych działań 
25. 

6.4.2. Zwiększenie liczby lokalnych organizacji lokalnych 
wspierających edukację. 

Liczba organizacji 
wspierających edukację 
w gminie 

17 
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6.4.3. Organizacja imprez przy współudziale rodziców, 
organizacja społecznych. 

Liczba zorganizowanych 
imprez 

26 – szkoły 

2 – przedszkola 

Cel operacyjny 6.5 Oświata przyjazna środowisku (ekologia) 

6.5.1. Realizacja przez placówki oświatowe programów 
ekologicznych. 

Liczba zrealizowanych 

programów 

12 

6.5.2. Podejmowanie działań służących wzrostowi 
świadomości ekologicznej poprzez udział w akcjach 
ekologicznych np. Sprzątanie świata. 

Liczba akcji 30 – szkoły 

4 – przedszkola 

Cel operacyjny 6.6 Usprawnienie systemu zarządzania oświatą 

6.6.1. Racjonalizacja wydatków poprzez gospodarne 
i oszczędne wydatkowanie środków finansowych. 

Koszt utrzymania 
placówek 

27 869 282,14* 

6.6.2. Pozyskanie środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych. 

Wielkość środków 
pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych  

340 735,68 

6.6.3. Racjonalna polityka kadrowa.  Zatrudnienie nauczycieli 
i pracowników 

administracyjno-
obsługowych odbywa 

się na podstawie 
sporządzonych 

projektów 
organizacyjnych 

placówek wg określonej 
liczby godzin. 

* Publiczne szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki 

ZAŁĄCZNIK NR 5. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 

Na lata 2013-2020: 

Priorytety / Cele strategiczne 2019 

Priorytet PR1. Dynamiczna gospodarka i innowacyjna przedsiębiorczość 

CS1.1. Nowy profil gospodarczy 

oparty na aktywności 

nowoczesnych firm 

−  Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości przez INVEST-PARK DEVELOPMENT 

Sp. z o.o. w Wałbrzychu 

Priorytet PR2. Aktywna społeczność i atrakcyjne środowisko zamieszkania 

CS2.1. Partycypacja mieszkańców 

w inicjatywach rozwojowych 

− Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów, 

− Organizacja konsultacji społecznych. 

CS2.2. Zrewitalizowane obszary 

zamieszkania, obiekty 

i przestrzenie publiczne 

− Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami 

przyległymi,  

− Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem, 

− Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3-5 wraz 

z zagospodarowaniem terenu przyległego, 

− Remonty zasobów komunalnych Gminy, 

− Budowa elementów infrastruktury zielonej, 

− Budowa, przebudowa, remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Priorytet PR3. Przyjazna przestrzeń 

turystyczna 
 

CS3.1. Nowoczesna oferta 

turystyczna 
− Przystąpienie do projektu transgranicznego z czeskim miastem Litomyśl 

Priorytet PR4. Sprawna 

i efektywna infrastruktura 
 

CS4.1. Dogodna dostępność 

komunikacyjna 

− Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, 

− Uruchomienie 3 nowych linii autobusowych, 

− Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem − ul. Królowej Jadwigi, 

− Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D, 

− Bieżące remonty i utrzymanie dróg, 

− Remont drogi krajowej nr 35 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 371, 
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− Budowa oświetlenia na Osiedlu Sudeckim, ul. Rekreacyjnej 1, na terenie 

aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej i ul. Przemysłowej, przejściach 

dla pieszych na drogach publicznych przy ul. Wałbrzyskiej i ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego; wymiana oświetlenia na ul. Mieszka I: od ul. Dąbrówki do 

ul. Przechodniej w Świebodzicach, opracowanie dokumentacji do budowy 

kolejnych doświetleń przejść dla pieszych na drogach zlokalizowanych na 

terenie miasta, 

− Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz                       

e-Instytucja. 

Priorytet PR5. Nowy wizerunek 

miejsca 
 

CS5.1. Rozpoznawalne nowe 

symbole i marki 
− Działania promocyjne Gminy 

Priorytet PR6. Trwałe partnerstwo  

CS6.1. Kompleksowa integracja 

gmin  
− Współpraca w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Perspektywa do 2030 

Priorytety / Cele strategiczne 2019 

CEL STRATEGICZNY 1. Trwały i odpowiedzialny rozwój gospodarczy. 

PRIORYTET 1.1. Dynamiczna 
gospodarka i innowacyjna 
przedsiębiorczość 

−  Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości przez INVEST-PARK DEVELOPMENT 

Sp. z o.o. w Wałbrzychu 

PRIORYTET 1.2. Atrakcyjna 
i konkurencyjna oferta turystyczna 

−  Przystąpienie do projektu transgranicznego z czeskim miastem Litomyśl 

CEL STRATEGICZNY 2. 
Rewitalizacja 

 

PRIORYTET 2.1. Atrakcyjne i 
bezpieczne środowisko 
zamieszkania 

− Rewitalizacja ul. Ignacego Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami 

przyległymi,  

− Rewitalizacja ul. Juliusza Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem, 

− Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3-5 wraz 

z zagospodarowaniem terenu przyległego, 

− Remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych Gminy, 

− Budowa elementów infrastruktury zielonej, 

− Budowa, przebudowa, remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− Wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. 

PRIORYTET 2.2. Sprawna i 
efektywna infrastruktura 

− Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, 

− Uruchomienie 3 nowych linii autobusowych, 

− Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem − ul. Królowej Jadwigi, 

− Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D, 

− Bieżące remonty i utrzymanie dróg, 

− Remont drogi krajowej nr 35 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 371, 

− Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz                          

e-Instytucja 

PRIORYTET 2.3. Aktywna zdrowa 
społeczność 

− Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów, 

− Organizacja konsultacji społecznych,  

− Współpraca z organizacjami pozarządowymi,  

− Poprawa poziomu  edukacji  i  promowanie  uczenia  się przez całe życie,  

− Rozwój profilaktyki  zdrowotnej  i promowanie zdrowego trybu życia, 

− Wzmocnienie polityki senioralnej. 

CEL STRATEGICZNY 3. Współpraca 
i integracja 

 

PRIORYTET 3.1. Promowanie i 
wzmocnienie pozytywnego 
wizerunku miejsca 

− Działania promocyjne Gminy 

PRIORYTET 3.2. Trwałe partnerstwo − Współpraca w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 
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