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1. Podstawa prawna  

 

 

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

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza  

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego.  

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 

kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której 

głos zabierają radni oraz mieszkańcy Świebodzic po złożeniu do przewodniczącego rady, 

pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie takie składa się 

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma 

być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według 

kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum 

zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

gminy.  

Powyższe przepisy zostały wprowadzone przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 130) zmieniającej ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dniem 

31 stycznia 2018 r.  
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2. Wstęp 

 

 

Rok 2020 był niezwykle trudnym rokiem. Sytuacja, która spotkała świat związana  

z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, 

poczyniła ogromne stary w gospodarce i społeczeństwie. Dla Gminy Świebodzice był to także 

bardzo trudny rok. Ograniczenia w poruszaniu się, w dostępie do usług od podstawowych  

do tych wyższego rzędu, odwołane imprezy i uroczystości, zamknięte lokale handlowe  

i usługowe, problemy z dostępem do służby zdrowia, czy ciągły niepokój, a przy tym 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy dynamicznie zmieniających się przepisach oraz 

innych trudnościach sprawiły, że z jeszcze większym zaangażowaniem dokładano wszelkich 

starań aby spełnić oczekiwania mieszkańców. 

Pomimo trudnej sytuacji udało się rozpocząć i zakończyć wiele zaplanowanych inwestycji, 

które przyczyniły się do rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców, a także  

pozyskać środki zewnętrzne na ich wykonanie. 

 

 

Fot. 1, źródło: UM Świebodzice 

 

Jednym z wielu sukcesów w 2020 r. było otrzymanie m.in. Certyfikatu Złotego Godła 

Quality International 2020 za działania samorządu Świebodzic na rzecz podnoszenia jakości 

życia mieszkańców - Wszechstronne Świebodzice. Nasze miasto, zostało laureatem tego 
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prestiżowego, największego konkursu projakościowego w Polsce, nad którym patronat 

sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz 

Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a kapituła złożona 

jest z niezależnych ekspertów i gwarantuje bezstronność oceny. Zdobyty tytuł umacnia 

pozytywny wizerunek miasta i wiąże się z szeroką promocją Świebodzic na arenie krajowej. 

 

 
Fot. 2, źródło: UM Świebodzice 

 

 

 

Kolejnym dużym sukcesem było uplasowanie się Świebodzic na bardzo wysokiej 46 

pozycji wśród 874 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w ramach XVI edycji Rankingu 

Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020 i ogromny awans w porównaniu z latami poprzednimi, 

kiedy zajmowaliśmy m.in. 344. i 542. lokatę wśród opiniowanych. Ranking Samorządów 

„Rzeczpospolitej” od 16 lat jest jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w kraju. 

Redakcja ocenia osiągnięcia władz lokalnych i na tej podstawie tworzy zestawienie 

samorządów, które prężnie i harmonijnie się rozwijają. Weryfikuje skuteczność działań władz 

samorządowych  
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w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej w kategoriach: trwałości 

ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości 

zarządzania. Oceny dokonuje niezależna kapituła złożona z przedstawicieli organizacji 

samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych i przedstawicieli redakcji 

„Rzeczpospolitej” pod przewodnictwem byłego premiera RP prof. Jerzego Buzka. 

 

 
Fot. 3, źródło: Ranking Samorządów RP 
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3. Charakterystyka Świebodzic 

 

 

Świebodzice położone są w południowej części Dolnego Śląska, około 30 km od granicy  

z Republiką Czeską w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzycha oraz niedalekim sąsiedztwie 

stolicy powiatu - Świdnicy. Powierzchnia miasta wynosi 30,43 km². Świebodzice usytuowane 

są 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.  

Wśród zabytków miasta na szczególną uwagę zasługują: klasycystyczny ratusz, kompleks 

średniowiecznych murów obronnych, romański kościół pw. św. Franciszka z Asyżu z cennymi 

polichromiami. Atrakcją dla osób poszukujących aktywnego odpoczynku jest bogata 

infrastruktura sportowa: Wodne Centrum Rekreacji, hala sportowo-widowiskowa z siłownią, 

odkryty basen letni, skatepark, kręgielnia oraz liczne tereny zielone.  

Od 2008 r. w Świebodzicach działa Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest Park”. Jest ona ulokowana w bardzo dogodnym dla przedsiębiorców 

punkcie miasta i regionu. Tereny strefy dzielą zaledwie dwa kilometry od centrum Świebodzic. 

Dodatkowymi atutami podstrefy jest bardzo dobre skomunikowanie: sąsiedztwo linii 

kolejowej, dobre połączenie z międzynarodowym portem lotniczym Wrocław-Strachowice,  

a także bliskość autostrady A4 i drogi ekspresowej S3. 

 

 

Fot. 4, źródło: UM Świebodzice 
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Świebodzice są znaczącym węzłem drogowym południowo-zachodniej Polski. 

Południowo-wschodnimi obrzeżami miasta biegnie droga krajowa nr 35 z Wrocławia  

przez Świdnicę, Wałbrzych do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Golińsku, droga 

krajowa nr 34 w kierunku Jeleniej Góry i drogi ekspresowej S3, a także droga krajowa nr 5 

relacji Świecie-Lubawka. Również tu swój początek ma droga wojewódzka nr 374 do Jawora.  

Elementem uzupełniającym jest przebieg przez miasto linii kolejowej nr 274 Wrocław 

Świebodzki – Zgorzelec/Görlitz. Świebodzice posiadają bezpośrednie połączenia między 

innymi z takimi miastami jak: Wałbrzych, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Wrocław, Poznań, 

Kalisz, Szczecin, Warszawa, Opole, Częstochowa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot. 

Dworzec PKP w Świebodzicach, który wraz z otoczeniem przeszedł w ostatnich latach znaczną 

metamorfozę, znajduje się we wschodniej części miasta, około 1,5 km od centrum. Obiekt, 

który w 2019 r. obchodził swoje 150 urodziny wyremontowano w 2013 r., a w przeciągu 

ostatnich lat Gmina Świebodzice wykonała centrum przesiadkowe wraz z parkingiem, placem 

manewrowym dla autobusów, a także wiatą dla rowerów, a PKP PLK S.A. zmodernizowała 

perony. 

Niewątpliwym atutem Świebodzic jest funkcjonujące od kilku lat lądowisko gminne, 

wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na którym mogą lądować 

całodobowo samoloty o dopuszczalnej masie startowej do 5 700 kg. Ze względu na bliskość 

WSSE „Invest-Park” lotnisko służy celom biznesowym, a także edukacyjnym, kulturalno-

rozrywkowym oraz często wykorzystywane jest w czasie różnych akcji przez służby 

ratunkowe. Dzięki położeniu i wynikającym z niego znakomitym warunkom atmosferycznym, 

Świebodzice są lokalnym centrum szkolenia szybowcowego oraz spadochronowego. 

 

 
Fot. 5, źródło: UM Świebodzice 
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4. Samorząd i administracja 

 

Władze Miasta 

 

Burmistrz Miasta Świebodzice 
 

Paweł Ozga 

 

 

W wyborach powszechnych na funkcję Burmistrza Miasta Świebodzice, jako 

jednoosobowy organ wykonawczy w kadencji 2018-2023, wybrany przez Mieszkańców został 

Paweł Ozga, natomiast z dniem 30.06.2020 r. na funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta 

Świebodzice został powołany Tobiasz Wysoczański. Stanowisko Sekretarza Miasta 

Świebodzice pełniła Sabina Cebula, a na stanowisko Skarbnika Miasta Świebodzice z dniem 

26.08.2020 r. została powołana Iwona Wojciechowska-Zatorska, która zastąpiła na tej funkcji 

Luizę Gass-Sokólską. 

 

 

Skład Rady Miejskiej Kadencji 2018 – 2023 w 2020 r. 
 

1. Patryk Biały 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,  

       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

2. Sebastian Biały 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

3. Grażyna Bieniada 
Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

4. Marcin Cichoń 

Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,    

       Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Zastępca Burmistrza 

Miasta Świebodzice 
 

Tobiasz Wysoczański 

Sekretarz Miasta 

Świebodzice 
 

Sabina Cebula 

Skarbnik Miasta 

Świebodzice 
 

Iwona Wojciechowska-

Zatorska 
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5. Tomasz Czekaj 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Handlu, Usług,  

       Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,  

       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

6. Aneta Dobosz 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

Członek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

7. Ewa Dziwosz 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy  

       Społecznej 

Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

8. Marek Gąsior 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy      

       Społecznej 

9. Jan Klepiec 

Członek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

10. Janusz Kościukiewicz 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,  

       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

11. Bogdan Kożuchowicz 
Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,    

       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

12. Łukasz Kwadrans 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

13. Sławomir Łukawski 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

14. Halina Mądra Przewodnicząca Rady Miejskiej 

15. Zofia Marek 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury 

Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

16. Zbigniew Opaliński 
Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,    

       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

17. Zdzisław Pantal 
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,  

       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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18. Adam Pofelski 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania   

          Przestrzennego 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

19. Adam Tobiasz 

Członek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 

20. Krystian Wołoszyn 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 

Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

21. Jacek Żygłowicz 

Członek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury 

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,  

       Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 

Struktura organizacyjna w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach  
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W ramach bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w 2020 r. wpłynęło 

14 026 pism. Dokumenty przekazywane były przez interesantów osobiście, za pomocą poczty 

oraz przez systemy teleinformatyczne, w tym e-mailowo, poprzez ePUAP oraz dedykowaną 

platformę e-urząd.   

W 2020 r. do Burmistrza Miasta Świebodzice wpłynęła jedna petycja, która dotyczyła 

utworzenia przy Urzędzie Miejskim stanowiska Przedstawicielki ds. Kobiet. Petycja została 

rozpatrzona pozytywnie i od dnia 1 grudnia 2020 r. utworzone zostało stanowisko 

pełnomocnika do spraw Kobiet w Gminie Świebodzice. Zgodnie z rekomendacjami w złożonej 

przez mieszkańców Świebodzic petycji Pełnomocnikiem ds. Kobiet została Pani Justyna 

Gąsior. 

Również do Rady Miejskiej w Świebodzicach wpłynęła jedna petycja, która dotyczyła 

szczepień przeciwko COVID-19, i która przekazana została Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Świebodzicach. Komisja uznała dokument wskazany jako petycja za 

niespełniający warunków do rozpatrzenia przez jej skład, powołując się na fakt, że przekazany 

został niezgodnie z właściwością przez Przewodniczącą Rady Miejskiej i potraktowany 

docelowo jako oświadczenie, apel, deklaracja.  

W 2020 roku Rada Miejska w Świebodzicach obradowała na 14 sesjach, które odbywały 

się zarówno stacjonarnie jak i on-line i podjęła 77 uchwał. Przy Radzie Miejskiej 

funkcjonowało 8 komisji:  

- Komisja Rewizyjna,  

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

- Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego,  

- Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury,  

- Komisja Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej,  

- Komisja Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

- Komisja Gospodarki Mieszkaniowej,  

- Komisja Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

 

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach podjętych w 2020 roku  

wraz z realizacją stanowi załącznik nr 1 niniejszego Raportu. 
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Na terenie Świebodzic działalność prowadzą również Rada Seniorów i Młodzieżowa 

Rada Miejska. Członkami Rady Seniorów 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 oraz Rady Miejskiej. Przewodniczącą Rady Seniorów jest 

Antonina Nowacka, wiceprzewodniczącą Teresa Małecka, a sekretarzem Henryk Sawa. 

Dnia 15.01.2020 r. odbyło się III posiedzenie świebodzickiej Rady Seniorów, w którym 

udział brało 9 członków rady. Tematem obrad był plan pracy na rok 2020. Główne kwestie 

poruszane z uczestnikami dotyczyły korzyści z wprowadzenia w Świebodzicach karty seniora, 

sposobów dystrybucji kopert życia, a także dalszych działań prowadzących do likwidacji barier 

architektonicznych w mieście.  
 

     
                                   Fot. 6, źródło: UM Świebodzice                                              Fot. 7, źródło: UM Świebodzice 

 

Członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej natomiast 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 03.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Świebodzicach, które było kontynuacją posiedzenia z dnia 2 grudnia 2019 r. Spotkanie 

otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra wraz z radną Zofią 

Marek, opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia odbyło się głosowanie 

tajne na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym został Kacper Kasiński oraz 

jawne do Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej, do którego wybrani zostali: Karolina 

Grzebna, Tomasz Smykowski i Stanisław Tokarski. Młodzi radni powołali również trzy 

komisje, pod roboczymi nazwami: Komisja ds. Sportu i Imprez, Komisja ds. Ochrony 

Środowiska oraz Komisja ds. Edukacji. W dniu 30.06.2020 r. Kacper Kasiński złożył 
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rezygnację z funkcji Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej, a nowego 

przewodniczącego nie wybrano do dnia dzisiejszego. 
 

   
Fot. 8, źródło: UM Świebodzice                                                 Fot. 9, źródło: UM Świebodzice 

 

 

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2020 r. 
 

1. Zuzanna Balcerzak  

2. Hanna Biała 

3. Dominika Ciechowska 

4. Krzysztof Grygiel 

5. Karolina Grzebna 

6. Damian Jakubowski 

7. Kacper Kasiński 

8. Pola Kruk 

9. Jakub Nowak 

10. Anna Oleśkiewicz 

11. Monika Sałata 

12. Dominika Sielewicz 

13. Tomasz Smykowski 

14. Nicola Szklarczyk 

15. Natalia Świderska 

16. Antoni Tokarski 

17. Stanisław Tokarski 

18. Anna Wapczyńska 

19. Angelika Weber 

20. Monika Wojciechowska 

21. Anna Wójcik 
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5. Demografia  

 

 

 Gminę Świebodzice w 2020 r. zamieszkiwało 21 225 osób, z czego 9 972 stanowili 

mężczyźni, a 11 253 kobiety. W ciągu ostatnich kilku lat zauważalny jest nieznaczny spadek 

liczby mieszkańców mieszczący się w granicach około 1,5% w okresie pięciu lat. Na powyższe 

wpływ ma zarówno trend zmniejszonej liczby narodzin w przeciągu ostatnich lat w stosunku 

do ilości zgonów, a także trendy migracyjne, z których wynika coraz większa liczba osób 

osiedlających się na terenie Świebodzic w stosunku do osób wymeldowujących się.  

 

 
 

 

 

 
 

 

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LICZBA LUDNOSCI

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRZYROST NATURALNY

urodzenia zgony



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

17 
 

Tabela 1, dane GUS 

 

 
 

 
 2016 2017 2018 2019 

migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ 175 204 293 236 

migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja 5 5 17 22 

migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ 197 191 209 205 

migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja 18 11 33 31 

saldo migracji wewnętrznych -22 13 84 31 

saldo migracji zagranicznych -13 -6 -16 -9 

saldo migracji ogółem  -35 7 68 22 
Tabela 2, dane GUS 

 

W zakresie spraw obywatelskich wydano 1 362 dowody osobiste. Zameldowani 

cudzoziemcy pochodzili głównie z Ukrainy – 118 osób, a pozostali: z Białorusi - 6 osób, z Rosji 

– 5 osób, z Kazachstanu – 5 osób, z Niemiec - 3 osoby i po jednej osobie z Maroko, Turcji oraz 

Wielkiej Brytanii. Ponadto w 2020 r. dokonano 1 323 czynności dotyczących zameldowania, 

wymeldowania i zgłoszenia na pobyt czasowy lub stały oraz wydano 36 decyzji 

meldunkowych, a także 285 zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych. W zakresie 

nadania lub zmiany numeru PESEL dokonano 88 czynności. 

W 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego sporządził 515 aktów stanu cywilnego, natomiast 

odpisów aktów stanu cywilnego wydano łącznie 3 704. W sprawach zmiany imienia lub 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia 245 203 212 199 214 189 173 174 196 172 165 

Zgony 229 242 208 293 273 234 283 256 250 265 264 

Przyrost naturalny 16 -39 4 -94 -59 -45 -110 -82 -54 -93 -99 

Urodzenia na 1000 ludności 10,70 8,71 9,10 8,54 9,21 8,16 7,49 7,58 8,56 7,54 7,24 

Zgony na 1000 ludności 10,00 10,38 8,93 12,58 11,74 10,10 12,25 11,15 10,92 11,62 11,58 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

18 
 

nazwiska wydano 21 decyzji administracyjnych. Ponadto dokonywano czynności materialno-

technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, nieskutkujących sporządzeniem aktu  

w ilości 146, sporządzono 318 wzmianek dodatkowych w aktach, 1 767 przypisów oraz 

wydano 71 zaświadczeń. 

 

 

6. Finanse Gminy  

 

Projekt budżetu Gminy Świebodzice na rok 2020 został przedstawiony w załączniku  

do Zarządzenia nr 352/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 14 listopada 2019 r.  

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów 

uchwały budżetowej na 2020 r. oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Świebodzice na lata 2020-2026. Z uwagi na fakt, że Rada Miejska w Świebodzicach 

nie podjęła uchwały w ustawowym terminie, tj. do dnia 31.01.2020 r., dokument ustalony został 

w trybie art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwałą nr 34/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice  

na rok 2020. 

 W 2020 r. zaplanowane w budżecie gminy dochody ogółem w kwocie 114 667 890,97 zł 

zostały zrealizowane w 98,8%, w kwocie 113 337 816,27 zł, z czego dochody bieżące w 98,6% 

w kwocie 113 337 816,27 zł (zaplanowano 107 535 636,97 zł), natomiast dochody majątkowe 

w 102% w kwocie 7 277 617,34 zł (zaplanowano 7 132 254,00 zł). Wynik operacyjny budżetu 

stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi zamknął się wielkością 

dodatnią i wyniósł 6 141 894,11 zł przy planowanej jego wartości 911 767,00 zł. W związku  

z tak wykonanym planem wydatków i dochodów, wynik budżetu za 2020 rok to nadwyżka  

w kwocie 3 511 210,79 zł. Planowane przychody w kwocie 7 487 496 zł, zrealizowane zostały  

w wysokości 7 771 801,45 zł.  

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku, po zmianach, zamknął się kwotą 116 962 

561,97 zł i zrealizowany został w wysokości 109 826 605,48 zł, co stanowi 93,90 % wykonania 

planu rocznego. Plan wydatków majątkowych wyniósł 10 338 692,00 zł, natomiast wykonanie 

zamknęło się kwotą 9 908 300,66 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego. Natomiast plan 

wydatków bieżących wyniósł 106 623 869,97 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 99 918 

304,82 zł co stanowi 93,71% planu rocznego. Nadwyżka operacyjna to kwota 6 141 894,11 zł.  
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Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za rok 2020 zostało przedstawione 

Zarządzeniem nr 0050/743/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 30 marca 2021 r.  

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2020 rok. 

W zakresie egzekucji i windykacji wydano 490 postanowień, 10 zaświadczeń  

oraz dokonano 41 wpisów w hipotekę i złożono 41 wniosków o wpis w księdze wieczystej, 

a także 18 wniosków o egzekucję nieruchomości. Prowadzono także 17 postępowań 

podatkowych w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, wysokości nadpłaty 

z tytułu podatku od nieruchomości i wydano w tym zakresie 17 decyzji administracyjnych. 

Ponadto wystawiono 555 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od 

nieruchomości, rolnym i leśnym oraz 1 379 upomnienia w tym zakresie. Wystawiono 215 

tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz 864 upomnienia w tym zakresie. Korespondencja z Urzędem Skarbowym, 

dotycząca zaległości podatkowych została skierowana 440 razy, a zapytania  

w sprawie stanu egzekucji były 62. 

 

 

7. Dokumenty strategiczne  

 

W 2020 roku na terenie Gminy Świebodzice obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne i programowe: 

1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-

2020 przyjęta uchwałą nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  

16 lutego 2012 r. 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą  

nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r., 

zmienioną uchwałą nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  

30 marca 2016 r. i uchwałą nr XXIII/164/2016 r. Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 23 sierpnia 2016 r.   

3. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 

2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 przyjęta uchwałą nr XIII/74/2015 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r. 

4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice 

przyjęty uchwałą nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  

28 października 2016 r. 
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5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2020 przyjęty uchwałą  

nr XXVII/187/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 r. 

6. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Świebodzice w latach 2013-2020 przyjęta 

uchwałą nr XXXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  

14 stycznia 2013 r. 

7. Program zdrowotny Gminy Świebodzice przyjęty uchwałą nr IX/40/2011 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

8. Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020 przyjęty 

uchwałą nr XXII/165/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach dnia 23 stycznia 2020 r. 

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 

2016-2020 przyjęta uchwałą nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

19 stycznia 2016 r. 

10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2017–2020 dla Gminy Świebodzice przyjęty uchwałą  

nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2017 r. 

11. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 przyjęty 

uchwałą Nr XXI/147/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2019 r. 

12. Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 przyjęty uchwałą nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

13. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 przyjęta uchwałą 

nr XXVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 października 2012 r. 

14. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku przyjęta 

uchwałą nr XLVI/341/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  

26 czerwca 2018 r. 

15. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Świebodzice na lata 2019 – 2024 przyjęty uchwałą nr nr XVII/118/2019 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2019 r. 

16. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025 przyjęty 

uchwałą nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  

23 sierpnia 2016 r. 
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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.  

 

       Fot. 10, źródło: UM Świebodzice 

W toku wdrażania strategii, pomimo panującej w 2020 r. pandemii COVID-19, 

wykonane zostały działania i inwestycje realizujące przyjętą politykę, zgodnie z określonymi 

celami: 

- cel nr 1 - zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta, 

- cel nr 2 - trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy  

oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,  

- cel nr 3 - poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic,  

- cel nr 4 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze edukacji i kultury,  

- cel nr 5 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych,  

- cel nr 6 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze ochrony zdrowia,  

- cel nr 7 - wspieranie rolnictwa i działań w zakresie ochrony środowiska. 

Procesy rewitalizacyjne w Świebodzicach prowadzone były w 2020 r. zgodnie 

z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025. W zakresie 

ochrony przyrody i środowiska na terenie gminy obowiązywały następujące dokumenty: 

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

z perspektywą na lata 2019-2022, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020, 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świebodzice na rok 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 2020 r. 

przygotowywano dane do opracowywanego „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

W zakresie edukacji obowiązywała Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie 

Świebodzice w latach 2013-2020, a podejmowane w ramach jej realizacji cele zakładały: 

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  

oraz usprawnianie systemu zarządzania oświatą. W 2020 r. przygotowywano dane  

do opracowywanej „Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Świebodzice na lata 2021-2027”. 

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. Realizacja poszczególnych dokumentów strategicznych  

i programowych przedstawiona została w poszczególnych rozdziałach Raportu. 

W 2019 roku uchwałą nr XXI/141/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 30 grudnia 2019 r. przyjęto Strategię Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027. 

Przedmiotowy dokument, będzie kontynuacją założonych celów i polityk, a w konsekwencji 

pozwoli na skuteczne wykorzystanie potencjałów rozwojowych miasta i wzmocnienie jego 

atrakcyjności, zarówno zewnętrznej rozumianej jako konkurencyjność, jak i wewnętrznej, 
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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, jak już zaznaczono 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 była partycypacja społeczna 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.  

 

 

 
Fot. 11, źródło: UM Świebodzice 
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8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych  

 

 
 

 

Wydatki na zadania współfinasowane z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r. 

 

Lp. Zadanie 

Środki 

z budżetu 

gminy 

Środki 

z budżetu 

Unii 

Europejskiej 

Środki 

z budżetu 

państwa 

Łącznie 

I. Wydatki bieżące 

1. 
E-aktywni mieszkańcy 

Gminy Świebodzice 
0,00 20 329,59 3 453,28 23 782,87 

2. 
Projekt edukacyjny - 

Edukacja warta zachodu 
0,00 13 116,02 2 314,58 15 430,60 

3. 
Zdalna Szkoła- Polska 

Cyfrowa lata 2014- 2020 
0,00 154 999,07 0,00 154 999,07 

4. 

Nowe miejsca żłobkowe 

dla świebodzickich 

maluchów! 

59 773,30 300 242,44 0,00 360 015,74 

5. 

Wymiana 

wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w 

budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie 

wybranych gmin 

Aglomeracji 

Wałbrzyskiej 

8 581,15 16 149,44 0,00 24 730,59 

suma 68 354,45 504 836,56 5 767,86 578 958,87 

II.  Wydatki majątkowe 

1. 

Razem na rzecz klimatu 

w Gminie Świebodzice - 

realizacja zadań 

mitygacyjno-

adaptacyjnych w 

zakresie zielono- 

niebieskiej 

infrastruktury 

32 354,00 0,00 0,00 32 354,00 

2. 

Rozwój funkcji 

zdrowotnych i 

rekreacyjnych w gminie 

Świebodzice poprzez 

tworzenie i odnowienie 

terenów zieleni w celu 

poprawy jakości życia 

mieszkańców 

376 380,93 1 965 785,12 0,00 2 342 166,05 

suma 408 734,93 1 965 785,12 0,00 2 374 520,05 

suma I i II 477 089,38 2 470 621,68 5 767,86 2 953 478,92 
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Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie w 2020 r. 
 

Lp. Tytuł projektu Program 

1.  

Podniesienie bezpieczeństwa w Gminie Świebodzice 

poprzez budowę oświetlenia przejść  

dla pieszych i budowę zatoki postojowej  

przy Szkole Podstawowej nr 4 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego Dolnośląski Fundusz Pomocy 

Rozwojowej 2020 

2.  Bezpieczne przejścia dla pieszych 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

Program Ograniczenia Przestępczości  

i Aspołecznych Zachowań Razem 

Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018-2020 (2020 r.) 

3.  
Wniosek o stworzenie nowej jadalni w Szkole 

Podstawowej nr 1  

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Moduł 3 Wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023 

4.  
Doposażenie oraz poprawa standardu pomieszczenia  

jadalni w Szkole Podstawowej nr 4 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Moduł 3 Wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023 

5.  Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Moduł 3 Wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023 

6.  Zakup komputerów do szkół 
„Zdalna Szkoła” Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

7.  

Wymiana nawierzchni boiska sportowego  

wraz z wymianą ogrodzenia i urządzeń sportowych 

przy Szkole Podstawowej nr 3  

Sportowa  Polska 2020 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

8.  

Wymiana nawierzchni boiska sportowego  

wraz z wymianą ogrodzenia i urządzeń sportowych 

przy Szkole Podstawowej nr 2  

Sportowa  Polska 2020 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

9.  Lokalny Animator Sportu 2020 

Instytut Sportu 

Państwowy Instytut Badawczy 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

10.  Grant na zakup komputerów 

„Zdalna Szkoła+” 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

11.  Usługa indywidualnego transportu door to door 

PEFRON+ Europejski Fundusz Społeczny 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 

12.  
WzMOCnij Pierwszą Pomoc w Gminie Świebodzice – 

zakup 4 defibrylatorów 
Polskie Sieci Energetyczne 

13.  

Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe  

w Świebodzicach wraz z remontem oświetlenia  

i  doświetleniem przejść dla pieszych 

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020 
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14.  Maluch+ 2020 – funkcjonowanie 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Resortowy program rozwoju instytucji nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

15.  
Przebudowa ul. Siennej wraz z siecią kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II 

16.  

Dokończenie w ramach IV etapu budowy dróg  

i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji 

gospodarczej w rejonie ul. Strzegomskiej  

i ul. Przemysłowej 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II 

17.  

Przebudowa ul. Droga Węglowa wraz z budową 

oświetlenia oraz sieci kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II 

18.  

Budowa Małej Obwodnicy w rejonie Osiedla 

Piastowskiego wraz z oświetleniem i kanalizacją 

deszczową 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II 

19.  

Remont nawierzchni chodnika na ul. Wolności  

w Świebodzicach od skrzyżowania z ul. Spokojną  

do skrzyżowania z ul. Strzegomską, strona prawa 

Dotacja celowa z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego 

20.  Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów! 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowany z EFS 

21.  

Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego  

nr 2 w Świebodzicach w ramach programu 

MALUCH+ 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 

2021 (moduł 1b) 

22.  

Razem na rzecz klimatu  w Gminie Świebodzice – 

realizacja zadań mitygacyjno-adaptacyjnych  

w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury 

Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 

23.  
Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego, komunalnego 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III 

24.  
Wykonanie infrastruktury drogowo-lotniskowej  

w Świebodzicach 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III 

25.  
„Rewitalizacja i modernizacja podwórek oraz dróg  

na terenie gminy Świebodzice” 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III 

26.  

Zabezpieczenie obszarów miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez 

budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowany ze środków EFR 

27.  Budowa ulicy Bocznej w Świebodzicach – II etap Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020 

28.  
Budowa dróg gminnych Generała Augusta Fieldorfa 

oraz Generała Władysława Andersa w Świebodzicach 
Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020 

29.  
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej  

w Świebodzicach wraz z  oświetleniem 
Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020 

30.  

Przygotowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w ramach zadania Modernizacja 

budynku Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach 

wraz z adaptacją pomieszczeń 

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu - Infrastruktura domów 

kultury 2021 
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Zestawienie dofinansowań otrzymanych w 2020 r. 
 

Lp. Tytuł projektu Kwota dofinansowania 

1.  

Zakup komputerów do szkół  

„Zdalna Szkoła” Program Operacyjny Polska Cyfrowa  

na lata 2014-2020 

80 000,00 zł 

2.  

Lokalny Animator Sportu 2020 

Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy  

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

7 200,00 zł 

3.  

Grant na zakup komputerów 

„Zdalna Szkoła+” Program Operacyjny Polska Cyfrowa  

na lata 2014-2020 

75 000,00 zł 

4.  

WzMOCnij Pierwszą Pomoc w Gminie Świebodzice – zakup 4 

defibrylatorów 

Polskie Sieci Energetyczne 

20 000,00 zł 

5.  

Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach  

wraz z remontem oświetlenia i  doświetleniem przejść dla pieszych 

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020 

794 175,46 zł 

6.  

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  

2014-2020 ZIT AW 

253 300,00 zł 

7.  

Moduł II- Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Seniora+ 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program Wieloletni Senior+ 

na lata 2014-2020 edycja 2020 

119 990, 80 zł 

8.  
Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych I 
1 412 825,00 zł 

9.  

Remont nawierzchni chodnika na ul. Wolności w Świebodzicach  

od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Strzegomską, 

strona prawa 

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 

500 000,00 zł 

10.  

 Maluch+ 2020 – funkcjonowanie 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Resortowy program rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 

9 720,00 zł 

11.  

Wyposażenie sal dydaktycznych przyrodniczych  

dla Szkoły Podstawowej nr 4 

Subwencja z rezerwy Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

46 677,00 zł 
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9. Edukacja, oświata i wychowanie 

 

 

Zajęcia edukacyjne w 2020 r. odbywały się zarówno stacjonarnie jak i w systemie nauki 

zdalnej, prowadzonej przez nauczycieli poprzez systemy teleinformatyczne. Na realizację 

zadań oświatowo - wychowawczych w 2020 r. zaplanowano kwotę 34 684 832,02 zł, natomiast 

wydatki zostały wykonane w kwocie 31 807 877,30 zł, co stanowi 91,70 % planu rocznego. 

Wydatki budżetowe z zakresu oświaty i wychowania ponoszone były w części z oświatowej 

subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy. Kwota części 

oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa została przyznana na poziomie  

16 294 422 zł w stosunku do zaplanowanych i wykonanych wydatków. Środki wykorzystane 

zostały na zadania bieżące placówek oświatowych. W zakresie szkół podstawowych 

wydatkowano kwotę 14 696 099,56 zł, w ramach której koszty związane z wynagrodzeniami  

i pochodnymi wyniosły łącznie 12 329 453,01 zł. W tej kwocie 15 430,60 zł stanowi kwota 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja warta 

zachodu”. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 

szkolnych. Większość wydatków ma charakter stały i jest związana z utrzymaniem placówek. 

Na remonty bieżące szkoły podstawowe wydały w 2020 roku kwotę 350 435,25 zł. W ramach 

tych środków wykonano: w Szkole Podstawowej nr 1 za 38 946,20 zł wymianę oświetlenia sal 

lekcyjnych, remont sali gimnastycznej, obudowy grzejników, bieżące naprawy i konserwacje; 

w Szkole Podstawowej nr 2 za 49 177,43 zł wymianę wykładzin w 3 salach lekcyjnych, 

wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych, remont posadzki w 2 salach lekcyjnych, zakup  

i montaż żaluzji metalowych; w Szkole Podstawowej nr 3 za 187 466,51 zł remont parkietu  

na sali gimnastycznej, instalacji oświetleniowej, kominów, wejścia do kotłowni, wymianę 

uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego, naprawę instalacji odgromowej; w Szkole 

Podstawowej nr 4 za 60 680,64 zł remont instalacji wodnej, wymianę 10 sztuk drzwi 

wewnętrznych, wymianę podgrzewaczy wody na sali gimnastycznej, remont sekretariatu;  

w Szkole Podstawowej Integracyjnej za 14 164,47 zł remont elewacji. 

Według stanu na dzień 30.09.2020 r. w szkołach podstawowych, w 73 oddziałach uczyło 

się łącznie 1 608 uczniów, zatrudnionych było 192 nauczycieli oraz 40 pracowników 

administracji i obsługi.  

W 2020 roku funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4  

i Szkole Podstawowej Integracyjnej, do których uczęszczało średnio 40 dzieci. W zakresie 

oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 164 372,11 zł, w ramach której wynagrodzenia 
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i pochodne stanowiły 86,34%. Natomiast na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 

7 856 676,33 zł w czym mieści się także dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli  

w kwocie 2 584 284,98 zł.  

Na terenie Gminy w 2020 r. funkcjonowały dwa publiczne przedszkola, w tym jedno  

z oddziałami integracyjnymi. Do 17 oddziałów uczęszczało 395 dzieci. Łącznie na działalność 

przedszkoli wydatkowano kwotę 5 272 391,35 zł. Kwota wynagrodzeń z pochodnymi wyniosła 

3 848 869,06 zł, co stanowi 74,86% wydatków ogółem. Pozostała kwota to wydatki związane 

z utrzymaniem placówek. Na remonty przedszkoli wydatkowano 129 730,04 zł, w tym 

wykonano remont generalny dwóch łazienek wraz z pomieszczeniami gospodarczymi  

w Przedszkolu nr 3. Natomiast na  funkcjonowanie pięciu przedszkoli niepublicznych oraz 

jeden punkt przedszkolny przekazano dotację w kwocie 2 714 563,30 zł. Średnio do przedszkoli 

niepublicznych uczęszczało 312 dzieci. 

Na funkcjonowanie dwóch żłobków w 2020 r. przeznaczono kwotę 1 072 443,21 zł z czego 

w ramach działań Gmina otrzymała dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” dla Żłobka Miejskiego nr 2. Również w tej 

instytucji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowany był projekt pn. „Nowe miejsca 

żłobkowe dla świebodzickich maluchów!”. Łącznie opieką w żłobkach objęto 75 dzieci  

do lat 3. Ponadto funkcjonowały również placówki niepubliczne: żłobek oraz klub maluszka. 

W 2020 r. Gmina Świebodzice poniosła na dowożenie uczniów niepełnosprawnych  

do szkół i placówek koszt w wysokości 96 096,56 zł. Zgodnie z przepisami gmina  

zobowiązana jest do zapewnienia uczniom oraz dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego 

transportu lub zwrotu kosztów transportu. W 2020 r. dowożonych było 14 uczniów 

niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  

w Świdnicy, Dolnośląskiego Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu,  

IV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu, Szkoły 

Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. 

Transport realizowała firma przewozowa, która została wyłoniona w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w ramach w/w środków 1 uczeń dowożony był 

własnym transportem i po okresie rozliczeniowym rodzic otrzymywał zwrot kosztów dojazdu. 

Realizując cele zawarte w dokumentach strategicznych oraz zgodnie z Uchwałą  

Nr XXVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 maja 2020 r. Gmina 

Świebodzice z dniem 1 września 2020 r. przejęła od Powiatu Świdnickiego prowadzenie 
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Branżowej Szkoły I Stopnia. Ponadto na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską 

utworzono Branżowa Szkołę II Stopnia oraz Technikum, z których utworzony został Zespół 

Szkół. Po przyjęciu uchwał podjęte zostały działania związane z utworzeniem  

i funkcjonowaniem Zespołu Szkół od 1 września 2020 r. dzięki czemu uczniowie mogli 

kontynuować kształcenie na terenie Gminy Świebodzice bez konieczności dojeżdżania do 

innych miejscowości. Od września uczniowie mogli kształcić się w: 

– Branżowej Szkole I Stopnia na następujących kierunkach: piekarz, sprzedawca, 

kucharz, kelner, fryzjer, ślusarz, operator CNC, mechanik samochodowy, elektryk oraz 

pracownik obsługi hotelowej; 

– Technikum: technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia absolwenci mają możliwość podjęcia pracy lub 

kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia tytułu technika oraz zdania 

matury, która umożliwi  podjęcie dalszej nauki w formie studiów. Podobnie wyglądała sytuacja 

w przypadku technikum, gdzie uczniowie kończący szkołę mogą podjąć naukę na studiach lub  

pójść do pracy. Do pierwszej klasy technikum uczęszczało 32 uczniów, natomiast do szkoły 

branżowej 88 uczniów. Przeprowadzonych zostało zarówno wiele czynności 

administracyjnych jak i prac remontowych, aby szkoła rozpoczęła swoją działalność, w ramach 

których m.in. odnawiano sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, toalety, malowano 

pomieszczenia. Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe, przeprowadzono audyt 

komputerów, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu. Wykonanych zostało 

szereg prac mających na celu jak najlepsze przygotowanie placówki do rozpoczęcia 

działalności, a także zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Placówka była 

systematycznie doposażana. Wydatki poniesione w Zespole Szkół, w przeważającej kwocie 

stanowiły wynagrodzenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz remonty. Bieżące 

funkcjonowanie placówki w okresie od września do grudnia 2020 r. wyniosło 523 863,02 zł,  

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 350 833,42 zł, co stanowiło  

66,97 % ogółu wydatków. W związku z realizacją zadania jakim było prowadzenie Branżowej 

Szkoły I Stopnia w Świebodzicach, Powiat Świdnicki przekazał Gminie dotację w wysokości  

117 442,00 zł. Ponadto Zespół Szkół w październiku otrzymał 25 tabletów wraz z usługą 

dostępu do Internetu w formie szkolnych pakietów multimedialnych OSE. Jest to forma 

wsparcia dla szkół, realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, udzielona w ramach projektu 

budowy OSE.  
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W 2020 r. zapewniono nauczycielom skorzystanie z różnych form kształcenia, takich jak 

szkolenia kadry kierowniczej, kursy, dofinansowanie do studiów wyższych, szkolenia rad 

pedagogicznych, na co gmina wydała 67 054,96 zł. 

Ponadto z budżetu gminy w 2020 r. wydatkowano kwotę 696 943,45 zł na utrzymanie 

świetlic szkolnych, które funkcjonowały przy wszystkich szkołach podstawowych, z czego 

kwota 630 526,07 zł stanowiła wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. W Przedszkolu  

nr 2 oraz w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej Integracyjnej, a także w placówkach 

niepublicznych realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Zadanie było 

realizowane od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dzieci. Zakres wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka dotyczy m.in. rozwoju motorycznego, stymulacji 

polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, pomocy w stosunku do rodziców. Łącznie na ten cel 

wydatkowano kwotę 336 680,57 zł. Zarówno w oddziałach przedszkolnych jak i szkołach 

podstawowych odbywało się kształcenie specjalne związane z realizacją zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy. Na ten cel wydatkowano kwotę  

5 096 971,14 zł 

Ponadto Gmina wydatkowała kwotę 17 168,75 zł na inne formy pomocy dla uczniów, takie 

jak półkolonie zimowe. W 2020 odbyły się ferie zimowe, które realizowane były w Szkole 

Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej Integracyjnej.  

W okresie trwania półkolonii zostały przeprowadzone zajęcia sportowo - profilaktyczne. 

Nauczyciele zatrudnieni zostali na umowy zlecenia i sprawowali opiekę nad dziećmi, 

organizowali zabawy, gry, warsztaty plastyczne, wyjścia na lodowisko. Natomiast na stypendia 

socjalne i naukowe wydatkowano kwotę 156 109,10 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

uczniowi, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz w celu umożliwienia 

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji, udzielana jest pomoc 

materialna. Pomoc udzielana jest ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa oraz 

gminy, w proporcji 80% - budżet państwa i 20 % - budżet gminy. W 2020 r. gmina przeznaczyła 

na stypendia szkolne kwotę 150 309,11 zł, z czego 120 247,28 zł stanowił udział budżetu 

państwa. Stypendium szkolne otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności,  

gdy w rodzinie występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina była niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Natomiast na zasiłek szkolny, który przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo  
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w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego wydatkowano kwotę 1 860,00 zł, z czego kwota 1 488,00 zł stanowiła 

udział budżetu państwa. 

W ranach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, w oparciu o uchwałę  

nr XXX/205/205/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Świebodzice, 61 uczniom przyznano jednorazowe stypendia za wyniki 

w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020. Na ten cel wydatkowano kwotę 

21 050,00 zł.  

Ponadto w roku 2020 przyznane zostały nagrody i stypendia w oparciu o Uchwałę  

nr XLVI/275/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz tryb ich przyznawania i pozbawiania. Nagrodami pieniężnymi 

uhonorowano 34 zawodników i 3 trenerów, natomiast 8 zawodników otrzymało stypendia 

sportowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 19 800,00 zł. 

Ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 r. egzaminy ósmoklasisty zostały 

przesunięte i odbywały się w dniach od 16 do 18 czerwca, tj. to niemal dwa miesiące później 

niż pierwotnie zaplanowany termin 21-23 kwietnia. W Świebodzicach do egzaminu przystąpiło 

185 uczniów. Najlepiej zdający poradzili sobie z językiem polskim, najwięcej trudności 

sprawiła matematyka.  

 

 Rodzaj egzaminu 
Szkoła 

Podstawowa  

nr 2 

Szkoła 

Podstawowa  

nr 3 

Szkoła 

Podstawowa  

nr 4 

Szkoła 

Podstawowa 

Integracyjna 

j. polski 57% 54% 52% 57% 

matematyka 40% 34% 45% 40% 

j. angielski 57% 43% 49% 45% 

j. niemiecki 
 

48% 25% --- --- 

 

 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

33 
 

W trakcie 2020 r., poza lekcjami zorganizowano w szkołach wiele konkursów, imprez  

i zajęć dodatkowych, które zaprezentowano poniżej. 
 

- W dniu 21.02.2020 r., w Szkole Podstawowej nr 2 z okazji Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego odbył się II Konkurs Ortograficzny Osób Niepełnosprawnych. 

Organizatorem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach.  

We współzawodnictwie uczestniczyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Świebodzicach, Stowarzyszenia Pomocy Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

w Świebodzicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu, Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Wałbrzychu, Powiatowego Ośrodka Wsparcia,  Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Kamiennej Górze, Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” w Świdnicy, Domu 

Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem”  

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. 
 

     

Fot. 12, źródło: UM Świebodzice                                            Fot. 13, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 26.02.2020 r., w Szkole Podstawowej Integracyjnej odbył się 25. Dolnośląski 

konkurs Recytatorski Pegazik - etap miejski. 

   
Fot. 14, źródło: UM Świebodzice                                           Fot. 15, źródło: UM Świebodzice 
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- W dniu 04.03.2020 r., w Liceum Ogólnokształcącym po raz jedenasty odbył się konkurs 

znajomości języka angielskiego, w którym uczestniczyło sześć drużyn ze szkół podstawowych 

(Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 4 ze Świebodzic, Szkoła Podstawowa nr 6  

z Wałbrzycha, Szkoła Podstawowa ze Starych Bogaczowic oraz Szkoła Podstawowa  

z Bolkowa).  

    
Fot. 16, źródło: UM Świebodzice                                                     Fot. 17, źródło: UM Świebodzice 

    

- W marcu 2020 r. zgłoszono udział szkół podstawowych z terenu Gminy Świebodzice  

do programu „Sprawny Dolnoślązaczek” na rok szkolny 2020/2021, a Szkoła Podstawowa  

nr 2 i nr 3 przystąpiły do projektu „Dolnoślązak umie pływać 2020”. 

- W sierpniu 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach, wdrożyła wspierający 

rozwój projekt pn. „Edukacja warta zachodu w Szkole podstawowej nr 2”, we współpracy  

z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera z Poznania, finansowany przez Unię 

Europejską, w ramach którego odbyły się następujące wydarzenia i działania: Festiwal Nauki, 

całodniowe święto w szkole oraz szkolenie dla nauczycieli pn. Eksperymenty z przyrodą 

(wykorzystanie metody eksperymentu w pracy z uczniem). Zajęcia były prowadzone przez 

nauczycieli w czasie trwania projektu z zakresu: matematyki, przyrody, fizyki, chemii, biologii, 

języka angielskiego, języka niemieckiego, laboratorium kodowania, przedsiębiorczości  

z wykorzystaniem gier planszowych, edukacji społecznej, logopedii, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych. Projekt umożliwił zakupienie pomocy dydaktycznych do prowadzenia  

w/w zajęć, w ramach których pracownie zostały wyposażone za ponad 90 000,00 zł, a także 

organizację półkolonii letnich w terminie od 17 sierpnia do 21 sierpnia dla 84 uczniów szkoły. 

Ponadto w roku 2020 Gmina Świebodzice otrzymała dotacje celowe, a także pozyskała 

środki finansowe na projekty: 
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- „Aktywna tablica” - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020 -2024.  

W ramach programu dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 oraz Szkoła 

Podstawowa Integracyjna – wydatkowano kwotę 34 679,20 zł; 

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

szkolnych. Dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 – wydatkowano kwotę 

13 984,00 zł; 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub ćwiczeniowych, środki otrzymały wszystkie szkoły podstawowe w łącznej 

kwocie 174 113,65 zł; 

- „Wyprawka szkolna” – rządowy program dofinansowania zakupu podręczników  

i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowaniem w kwocie  

3 939,99 zł objęto uczniów z Zespołu Szkół, ZSO oraz ZSS; 

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, upowszechnienie wychowania 

przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 733 070,00 zł; 

- „Maluch +” realizacja zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 – Żłobek Miejski nr 2 – 9 720,00 zł. 

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej na: 

- wyposażenie w kwocie 46 677,00 zł w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia)  

w szkołach podstawowych. W ramach środków zakupiono do Szkoły Podstawowej nr 4 

pomoce multimedialne - laptop, projektor, ekran interaktywny oraz programy multimedialne, 

mapy, globusy, modele geograficzne, modele demonstracyjne, makiety, urządzenia do 

pomiarów, modele i szkielety roślin, zwierząt, człowieka, fantom do resuscytacji, mikroskopy, 

preparaty do doświadczeń, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej, zestawy do 

przeprowadzania doświadczeń w obszarze elektryczności, światła, optyki, pola magnetycznego 

oraz urządzenia do wykonywania pomiarów.  

- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego  

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć otrzymali nauczyciele ze szkół 

podstawowych – w kwocie 85 500,00 zł; 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

36 
 

- dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – środki przeznaczone zostały 

na zabezpieczenie środków dla placówek niepublicznych oraz Zespołu Szkół - 297 816,00 zł; 

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych otrzymał Zespół Szkół - w kwocie  

45 000,00 zł; 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Ogólnopolska Sieć 

Edukacyjna – „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” wszystkie szkoły podstawowe otrzymały 

laptopy na łączną kwotę 154 999,07 zł. 

 

Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Świebodzic  

 

 
Fot. 18, źródło: UM Świebodzice 

Szkoła Podstawowa nr 1 

ul. Piłsudskiego 28 

58-160 Świebodzice 

 

 
Fot. 19, źródło: UM Świebodzice 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 

ul. Mieszka Starego 4  

58-160 Świebodzice 
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Fot. 20, źródło: UM Świebodzice                                                       Fot. 21, źródło: UM Świebodzice 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego 

ul. Świdnicka 13 

58-160 Świebodzice 

 

 

 
Fot. 22, źródło: UM Świebodzice 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 

ul. Of. Oświęcimskich 58 

58-160 Świebodzice 

 

 
Fot. 23, źródło: UM Świebodzice 

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Ciernie 30  

58-160 Świebodzice 

 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

38 
 

 
Fot. 24, źródło: UM Świebodzice 

Zespół Szkół w Świebodzicach 

ul. Piłsudskiego 31 

58-160 Świebodzice 

 

 
Fot. 25, źródło: UM Świebodzice 

Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz Żłobek Miejski nr 2 

ul. Księcia Bolka 17 

58-160 Świebodzice 

 

 
Fot. 26, źródło: UM Świebodzice 

Przedszkole nr 3 Niezapominajka oraz Żłobek Miejski nr 1 

ul. Spokojna 3  

58-160 Świebodzice  
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Przedszkole Niepubliczne Koniczynka I 

ul. Świdnicka 32-34 

58-160 Świebodzice 

 

Przedszkole Niepubliczne Koniczynka 

ul. Osiedle Sudeckie 12 

58-160 Świebodzice 

 

Niepubliczny Żłobek Koniczynka 

ul. Osiedle Sudeckie 12 

58-160 Świebodzice 

 

Przedszkole Niepubliczne "Kraina Marzeń" 

Ciernie 133 

58-160 Świebodzice 

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Chatka Puchatka" 

ul. Królowej Elżbiety 1 

58-160 Świebodzice 

 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Zielony Zakątek” 

ul. Cicha 1 

58-160 Świebodzice  

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „NIEBIESKI SŁONIK” 

ul. Jeleniogórska 9 

58-160 Świebodzice 

 

Niepubliczny Językowy Klub Maluszka „Calineczka” 

ul. Piłsudskiego 36 B 

58-160 Świebodzice 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach  

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9  

58-160 Świebodzice 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach 

ul. Sienkiewicza 30 

58-160 Świebodzice 
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10. Transport  

 

Na terenie Gminy Świebodzice w 2020 r. funkcjonował transport zbiorowy, 

realizowany na 3 liniach przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 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, komunikacja publiczna finansowania była z budżetu gminy bez wpływu z opłat 

z tytułu sprzedaży biletów. W 2020 r. wydatki jakie poniesione zostały na funkcjonowanie 

transportu w takiej formie wyniosły 2 013 077,38 zł.  

Ponadto w 2020 r. na terenie Gminy Świebodzice zarejestrowanych było 30 licencji  

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, a także 

wydano 15 zgód na korzystanie z przystanków autobusowych dla firm przewozowych. 

 

 

Fot. 27, źródło: ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 
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Fot. 28, źródło: ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 

 

 
Fot. 29, źródło: ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

42 
 

11. Ochrona zdrowia 

 

W 2020 r. na działania w zakresie ochrony zdrowia wydano z budżetu gminy  

509 403,84 zł. Na funkcjonowanie zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – 

opiekuńczych wydatkowano 42 422,23 zł, na zakup elektrofumigatora dla Pogotowia 

Ratunkowego w Świdnicy wydatkowano 7 000,00 zł, natomiast na program polityki 

zdrowotnej 52 910,40 zł. Powyższa kwota podzielona została na: dotacje w łącznej kwocie 

25 000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz 

Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego, dotację dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Świebodzice w kwocie 17 310,40 zł na szczepienia dla 

dziewczynek, dotacje w łącznej kwocie 10 600,00 zł dla Stowarzyszeń: Diabetyków, 

Senior=Aktywny Obywatel, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Na zwalczanie narkomanii gmina przeznaczyła 27 472,90 zł. W ramach tych środków  

w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje w obszarze uzależnienia  

od narkotyków w wymiarze 6 godzin tygodniowo i świadczone były bezpłatnie dla 

mieszkańców Świebodzic. Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzono warsztaty pn. 

„Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” oraz prowadzono działania edukacyjne dla rodziców 

dotyczące problematyki narkomanii. Z uwagi na rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 31.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 

porady prowadzone były głównie telefonicznie i on-line. 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi gmina przeznaczyła środki w wysokości  

356 617,53 zł z czego kwota 7 889,35 zł stanowiła dotację celową dla Klubu Abstynenta. 

Ponadto ze środków tych sfinansowano bieżącą działalność komisji do spraw rozwiązywania 

problemów alkoholowych, działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada” oraz 

inne zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. W 2020 r. za udział członków w pracach komisji w zakresie zadań ustawowych, 

wypłacono kwotę 25 441,02 zł, a na materiały biurowe oraz zakup drukarki kwotę 2 721,64.  

I w tym przypadku również aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID – 19 zastosowano 

dodatkowe środku ostrożności, tj. zakupiono przyłbice ochronne, stację do dezynfekcji rąk oraz 

środki ochrony osobistej. W tym trudnym okresie pandemii zapewniono ciągłość działania 

Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu, przeznaczając kwotę  

15 000,00 zł na jej prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto w ramach specjalistycznego 

poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się bezpłatne konsultacje w obszarze 

uzależnienia od alkoholu.  
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Dla mieszkańców Świebodzic udzielana była również pomoc prawna, głównie  

w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W 2020 r. na realizację wyżej wymienionych zadań 

wydatkowano kwotę 24 086,63 zł. W sierpniu 2020 r. 40 dzieci w wieku szkolnym z rodzin  

z tzw. ”grup ryzyka” skorzystało z kolonii letniej z programem profilaktycznym. Kolonia 

odbyła się w Mrzeżynie. Koszt wypoczynku wyniósł 39 000,00 zł. Na pozostałe działania 

związane z profilaktyką (zakup ulotek, kalibracja alkomatu, wyrób pieczątek, zakup materiałów 

do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup znaczków opłaty sądowej, szkolenia, etc.) 

wydatkowano kwotę 11 383,48 zł.  

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana jest działalność świetlicy 

środowiskowej „Tęczowa Gromada”, do której uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat  

z rodzin z tzw. „grup ryzyka”. Placówka czynna była od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 10.00 do 18.00 z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych oraz w związku  

z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. u. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) od 12 marca do 24 maja 

2020 roku. Od dnia 25.05.2020 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej w zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla wszystkich rodzajów 

placówek pobytu dziennego, zajęcia zostały wznowione. Zajęcia odbywały się  

w kilkuosobowych grupach o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami. W ramach 

prowadzonych zajęć uwzględniono tematykę dotyczącą sytuacji epidemicznej, w tym  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia  

oraz dystansu społecznego. Program zajęć obejmował zajęcia sportowe, komputerowe, 

edukacyjne, plastyczne i inne. Na terenie świetlicy realizowano ogólnopolską kampanię 

„Zachowaj Trzeźwy umysł”, mającą na celu edukację profilaktyczną. Od 2.11.2020 r.  

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Świetlica Środowiskowa ”Tęczowa Gromada” 

realizowała swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się 

na odległość (kontakt z dziećmi i rodzicami został rozszerzony o platformę Microsoft Teams, 

komunikator Whatsapp, a także uruchomiono połączenia na służbowy telefon komórkowy). 

Działania te miały na celu pomoc przy odrabianiu lekcji, tłumaczeniu zadań i rozwijaniu 
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zainteresowań, a także bieżące monitorowanie sytuacji podczas pandemii. Całkowity koszt 

prowadzenia i utrzymania świetlicy środowiskowej w 2020 r. wyniósł 231 095,41 zł.  

Ponadto w zakresie ochrony zdrowia, w 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach zlokalizowany przy ul. Aleje Lipowe 

15 świadczył usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia  

w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej  

oraz w zakresie Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W zakresie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej roku 2020 otrzymano w ramach kontraktu 2 118 356,28 zł, natomiast liczba 

zadeklarowanych pacjentów na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 5 448 osób.  

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka 

otrzymała w roku 2020 kwotę 1 134 554,93 zł, zawarty był na świadczenie usług medycznych 

w poradniach: diabetologicznej, kardiologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, 

ginekologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, 

otolaryngologicznej, logopedycznej i urologicznej. Kontrakt zawarty w zakresie opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmował Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody 

w roku 2020 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły 68 104,58 zł.  

Dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nieobjętych zakresem umów  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także wynajmu pomieszczeń. Sprzedaż dodatkowych 

usług pozakontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz 

indywidualnych pacjentów w kwocie 200 615,25 zł i były to między innymi szczepienia 

ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz badania w ramach 

Medycyny Pracy.  

 

12. Opieka społeczna i rodzina  

 

W zakresie opieki społecznej największą rolę odegrał Ośrodek Pomocy Społecznej 

zlokalizowany w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 7, będący jednostką organizacyjną 

gminy, który w 2020 r. zatrudniał 41 osób, w tym 10 pracowników socjalnych świadczących 

pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu 

zamieszkania. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło w 2020 r. 2 674 284,71 zł  

z czego kwota 475 499,73 zł stanowiła dotację celową przekazaną z budżetu państwa  

na poziomie 17,78%. Pracownicy administracyjnie świadczyli usługi w godzinach 7.30-15.30, 

natomiast świetlica środowiskowa czynna była od 12.00 do 18.00. W okresie epidemii 
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koronawirusa ograniczono bezpośredni kontakt z klientem (dyżury telefoniczne pracowników, 

udzielanie informacji, elektroniczne przekazywanie dokumentów, przekazywanie dokumentów 

do skrzynek korespondencyjnych, telefoniczne ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej, etc. 

klientów, wypłata świadczeń w formie bezgotówkowej – przelewy, przekazy pieniężne). 

Pracownikom przydzielono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, środki 

do dezynfekcji rąk, etc.), zachowywano bezpieczną odległość między stanowiskami pracy, jak 

również przystosowano punkt obsługi klienta (zamontowano obudowę pleksiglasową).  

Na zadania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 wydatkowano 

kwotę 28 024,00 zł (środki ochrony osobistej – 15 267,00 zł, środki dezynfekcyjne –  

1 455,00 zł, zakup aparatury – 4 041,00 zł oraz wsparcie finansowe udzielone osobom, które  

z powodu COVID – 19 straciły pracę, bądź nie mogły podjąć zatrudnienia – 7 261,00 zł). 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej kształtowały ponadto: zakup materiałów i wyposażenia, 

zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup usług pocztowych, 

telekomunikacyjnych, serwis BIP i strony internetowej, opłaty za czynsz, energię elektryczną, 

gaz, wodę i odprowadzanie ścieków, wyrób pieczątek, kontrolę gaśnic, zakup usług prawnych, 

etc. Z dniem 06.08.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zmienił adres 

siedziby z dotychczasowego tj. z ul. Plac Dworcowy 1 (wcześniej ul. marsz. Józefa 

Piłsudskiego 8), na ul. Świdnicką 7. Zmiana siedziby wymagała dużych nakładów finansowych 

na dostosowanie pomieszczeń biurowych do użytkowania. Rozpoczęto działania mające na 

celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach tych działań 

zakupiono przenośną pętlę indukcyjną dla poprawy komunikacji pracownika z klientami 

Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadającymi dysfunkcje słuchowe, a przy wejściu do budynku 

zamontowano domofon, dzięki któremu pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej mógł 

osobiście asystować osobę niepełnosprawną.  

Działania dotyczące pomocy społecznej łącznie wyniosły Świebodzice w 2020 r.  

6 365 570,91 zł. Powyższa kwota dotyczyła poza funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy 

Społecznej, m.in. zapewnienia funkcjonowania domów pomocy społecznej, w których  

w 2020 r. przebywało 29 osób, które wymagały dopłaty gminy za pobyt, na co przeznaczono 

780 467,88 zł. Ponadto kwotą 368 373,00 zł wsparto Środowiskowy Dom Samopomocy, który 

świadczy dzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, 

zamieszkujących w Gminie Świebodzice i Dobromierz, zgodnie z porozumieniem zawartym 

pomiędzy gminami. Działania Domu obejmowały wszelkie szczeble życia społecznego oraz 
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aktywne wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie 

dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do 

korzystania z przysługujących ich praw. Dom zapewniał oparcie i pomoc w życiu codziennym 

osobom, które samodzielnie nie radziły sobie z zadaniami pojawiającymi się do wykonania 

każdego dnia. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy zostały sfinansowane z dotacji  

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2020 r. Środowiskowy Dom 

Samopomocy zrealizował dochody w wysokości 6 349,33 zł z czego 95 % tj. 6 031,83 zł 

stanowił dochód z budżetu państwa, a pozostałe 5 % tj. 317,50 zł dochód z budżetu gminy. 

Powyższe dochody wynikały z decyzji o odpłatności za pobyt w środowiskowym domu 

samopomocy, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W 2020 r. opłacono także składki za zasiłkobiorców, którzy nie posiadają ubezpieczenia 

zdrowotnego w wysokości 43 931,77 zł oraz m.in. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 628 044,70 zł. W ramach tych środków ujęto 

wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych. Zasiłki okresowe są zadaniem własnym 

gminy finansowanym w 100 % przez budżetu państwa i przyznawane są głównie z powodu 

bezrobocia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W 2020 roku przyznano  

i wypłacono zasiłki okresowe dla 196 rodzin na kwotę 438 173,93 zł. Dla porównania w 2019 

roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 409 890,55 zł, co stanowi ok. 7 procentowy 

wzrost wysokości wypłaconych świadczeń. Natomiast zasiłki celowe stanowią zadanie własne 

gminy finansowane w całości z budżetu gminy. W 2020 r. przyznano i wypłacono zasiłki 

celowe na: zakup odzieży i obuwia dla 6 rodzin w kwocie 750,00 zł, zakup żywności dla 26 

rodzin w kwocie 3 570,25 zł, zakup leków i leczenie dla 20 rodzin w kwocie 4 269,00 zł, zakup 

opału dla 160 rodzin w kwocie 97 453,04 zł oraz zaspokojenie innych potrzeb, w tym opłaty 

mieszkaniowe dla 31 rodzin na kwotę 12 433,17 zł W 2020 r. przyznano również zasiłki 

„specjalne” dla 60 rodzin na kwotę 15 476,81 zł. Były to rodziny, których dochody 

przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie świadczenia było szczególnie 

uzasadnione, m.in. przez długotrwałą chorobę czy niepełnosprawność. Udzielono i opłacono 

schronienie 8 osobom na kwotę 41 298,00 zł oraz opłacono 6 pogrzebów na kwotę  

14 270,00 zł. Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 189 520,27 zł.   

Ponadto gmina wydatkowała środki na zasiłki stałe w wysokości 529 221,20 zł. Zasiłki 

te stanowią zadanie własne gminy, finansowane w 100 % przez budżet państwa i przyznawane 

są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności  
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i przysługują jeśli dochody ubiegających się o pomoc nie przekraczają kryterium 

dochodowego. W 2020 roku wypłacono zasiłki stałe dla 101 osób.  

W ramach pomocy społecznej zapewnione zostało mieszkanie chronione 1 osobie, które 

kosztowało budżet gminy 8 832,15 zł. W ramach wsparcia świadczono usługi w mieszkaniu 

chronionym polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie: 

samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, utrzymania higieny osobistej, 

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, zakupów i przygotowywania posiłków, 

załatwiania spraw osobistych. 

Dodatkowo świadczone były usługi opiekuńcze, na które wydatkowano 608 743,20 zł.  

W ramach zadania pomagano osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione z powodu samotności  

lub niemożliwości zapewnienia jej przez rodzinę. Podopieczni korzystali z usług  

w zróżnicowanym wymiarze, od 1 godziny tygodniowo do 124 godzin miesięcznie.  

W zależności od swojej sytuacji materialnej osoby, na rzecz których świadczone były usługi 

ponosiły częściową odpłatność według zasad ustalonych w Uchwale nr XXI/148/2019 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2019 r. 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. Zgodnie z przepisami osoby, które ukończyły 90 

rok życia oraz osoby z dochodem poniżej kryterium ustawowego są całkowicie zwolnione  

z odpłatności. Usługi opiekuńcze realizowane były przez Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” 

Bogumił Szymański, który został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Cena usług wynosi 21,80 zł za godzinę w dni robocze i święta. Ogółem pomocą 

w formie usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym Ośrodek objął 73 osoby. 

  Kolejny rodzajem świadczonej pomocy była pomoc w zakresie dożywiania, która 

kosztowała gminę 305 861,69 zł. W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świebodzicach otrzymał dotację celową na rok 2020 w wysokości 183 208,73 zł, 

przy jednoczesnym wkładzie własnym gminy 122 652,96 zł. Środki 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 posiłków 
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obiadowych w okresie zagrożenia epidemicznego lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. W Programie przeznaczono również środki na dowóz posiłków 

dla osób dorosłych, w tym osób niewychodzących z domu (np. ze względu na podeszły wiek, 

czy niepełnosprawność), niebędących w stanie przygotować sobie codziennie gorącego 

posiłku. Z Programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 107 dzieci. Dożywianie osób 

dorosłych realizowane było przez „Akademię Smaku” Katarzyna Krawczyk wybraną w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w jadłodajni miejskiej na Osiedlu 

Sudeckim 10. Z tej formy pomocy skorzystało około 100 osób dorosłych. W ramach Programu 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał również pomoc w postaci produktów 

żywnościowych. Wydano paczki świąteczne o łącznej wartości 32 514,14 zł. Wydawanie 

produktów żywnościowych odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego (odstępy, maseczki, 

dezynfekcja rąk). 

Na świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+, w 2020 r. wydano  

w Świebodzicach kwotę 20 140 344,61 zł, a na świadczenia rodzinne oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także zaliczkę alimentacyjną 5 442 596,69 zł. Zadania 

te również wykonywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizując zapisy ustawy 

o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 

rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego oraz w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Ponadto 

w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono  

1 świadczenie w kwocie 4 000,00 zł.  

W celu wspierania rodzin, stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy  

z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, ze zm.),  

w Świebodzicach funkcjonowała Karta Dużej Rodziny, której celem jest wspieranie rodzin 

wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej  

i jej wizerunku, a także dostęp do korzystania z ulg i udogodnień. Ogólnopolska Karta Dużej 

Rodziny oferuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej i handlowej na terenie 

całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone w logo „TU honorujemy Kartę 

Dużej Rodziny”. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin z przynajmniej trójką 

dzieci, niezależnie od dochodu. Od 01.01.2019 roku grono odbiorców Karty Dużej Rodziny 

zostało poszerzone o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje 

dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po złożeniu 
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wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu. W roku 2020 w Świebodzicach złożono  

38 wniosków o wydanie karty, z czego 17 dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli  

na utrzymaniu troje dzieci i 21 wniosków dla nowych rodzin. 

Kolejnym sposobem wspieranie rodziny był Asystent rodziny, zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który objął 

opieką 17 rodzin. Realizowano także Program „Dobry Start”, który jest kolejnym, obok 

Programu 500+ komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej 

jako inwestycja w rodzinę. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku  

w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1343) szczegółowo określa procedurę postępowania w zakresie przyznawania  

i wypłaty świadczeń wynikających z Programu.  

Ostatnią z form jaką gmina wspierała rodziny była instytucja rodziny zastępczej,  

na którą wydatkowano kwotę 360 708,20 zł W 2020 roku, w rodzinnej bądź instytucjonalnej 

pieczy zastępczej przebywało 45 dzieci.  

 

13. Organizacje Pozarządowe  

 

Na terenie Świebodzic funkcjonuje Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

która jest ważnym organem opiniująco-doradczym. Reprezentuje ona organizacje 

pozarządowe, które stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego.  W dniu  

17.09.2020 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgłosili 

swoją kandydaturę do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Spośród  

14 zgłoszonych osób na miejscu obecnych było 9 delegatów z 7 organizacji pozarządowych. 

W głosowaniu tajnym wybrano 6 z nich na członków rady kadencji 2020 – 2023, którymi 

zostali: 

 

Teresa Małecka ze Stowarzyszenia SENIOR=AKTYWNY OBYWATEL, 

Paweł Dziurzyński z Polskiego Związku Filatelistów, 

Zbigniew Jasiński reprezentujący MKS VICTORIA Świebodzice, 

Barbara Kościelniak reprezentująca KS REKIN, 

Karol Marcyniuk ze Szczepu Harcerskiego „IMAGO”, 

Krystyna Michalska z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
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Natomiast podczas XXX sesji Rady Miejskiej w czerwcu 2020 r. radni dokonali wyboru swoich 

reprezentantów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którymi zostali: 

 

Zofia Marek – radna Rady Miejskiej w Świebodzicach, 

Adam Tobiasz – radny Rady Miejskiej w Świebodzicach, 

 

a przedstawicielami Burmistrza Miasta Świebodzice w Gminnej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego zostali: 

 

Tobiasz Wysoczański - Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice, 

Sabina Cebula – Sekretarz Miasta Świebodzice, 

Ilona Szczygielska – kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, 

Patrycja Kościukiewicz-Janas – pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. 

 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

odbyło się 29.09.2020 r. i uczestniczyło w nim 11. z 12. członków. W trakcie obrad dokonano 

wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Pożytku.  

W głosowaniu, zebrani jednogłośnie poparli kandydaturę Pana Karola Marcyniuka  

na Przewodniczącego, Pani Teresy Małeckiej na Wiceprzewodniczącą oraz Pana Pawła 

Dziurzyńskiego na Sekretarza Rady. Zarówno przewodniczący, jak i pozostali członkowie byli 

zgodni, że priorytetem w działaniach Rady Pożytku IV kadencji powinna być konsekwencja  

i współdziałanie organizacji pozarządowych z władzami miasta. 

 

    
Fot. 30, źródło: UM Świebodzice                                         Fot. 31, źródło: UM Świebodzice 
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Poniżej przestawiono zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 

w 2020 r. Dotacje zostały przyznane na zadania realizowane w czterech zakresach określonych 

w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020:  

1. Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu, w ramach którego 

przyznano dotacje na 23 zadania dla 19 organizacji w kwocie 493 100,00 zł,  

z zaplanowanych w Programie 500 000,00 zł, z czego wykorzystano 475 740,38 zł,  

2. Ochrona i Promocja Zdrowia, w ramach którego przyznano dotacje na 9 zadań dla  

7 organizacji w kwocie 41 000,00 zł, z zaplanowanych w Programie 52 000,00 zł,  

z czego wykorzystano 35 600,00 zł, 

3. Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego 

przyznano dotacje na 8 zadań dla 8 organizacji w kwocie 54 600,00 zł,  

z zaplanowanych w Programie 55 000,00 zł, z czego wykorzystano 41 500,00 zł, 

4. Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie, w ramach którego 

przyznano dotację na 1 zadanie dla 1 organizacji w kwocie 800,00 zł,  

z zaplanowanych w Programie 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 0 zł.  

Łącznie w oparciu o Roczny Programu Współpracy Gminy Świebodzice  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 przyznano dotacje na 41 zadań dla 27 organizacji w kwocie  

589 500,00 zł, z zaplanowanych w Programie 612 000,00 zł, z czego wykorzystano  

552 840,38 zł. Ponadto w myśl art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie przyznano 2 dotacje dla 2 organizacji na łączną kwotę  

11 618,00 zł, z czego wykorzystano 9 889,35 zł. 
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Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 

 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 

Klub Sportowy REKIN Zajęcia treningowe KS „Rekin” 40 000 zł 40 000 zł 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

XI Turniej Ośrodków Kuratorskich 

apelacji wrocławskiej w halową 

piłkę nożną 

2 500 zł 0 zł 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

Kulturystyka – styl życia, pomysł 

na życie na terenie Gminy 

Świebodzice 

7 000 zł 6 119,43 zł 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

Świebodzicka Amatorska Liga 

Mistrzów 
1 200 zł 1 200 zł 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

Kickboxing, jako alternatywa 

spędzania wolnego czasu dzieci i 

młodzieży 

na terenie Gminy Świebodzice 

20 000 zł 15 037,01 zł 

MKS VICTORIA 

ŚWIEBODZICE 
Sekcja piłki nożnej/piłki ręcznej 300 000 zł 300 000 zł 

UKS AMEOLI Organizacja zawodów łuczniczych 15 000 zł 15 000 zł 

Koło PTTK 

Świebodzickie Łaziki 

Organizowanie wycieczek 

turystycznych – aktywność 

fizyczna dla każdego 

7 500 zł 7 500 zł 

Stowarzyszenie 

Wypożyczalnia - 

Centrum 

Turniej warcabowy 700 zł 0 zł 

Polski Związek 

Niewidomych 
Wyjazd na Spartakiadę 1 500 zł 1 498,71 zł 

Stowarzyszenie 

Akademia TAEKWON-

DO TONG-IL 

„Ćwicz i wygraj zdrowie” 8 000 zł 8 000 zł 

Ludowy Kolarski Klub 

Sportowy „Górnik 

Wałbrzych” 

„Wyścig kolarski – Memoriał  

Pawła Sosika” 
10 000 zł 10 000 zł 

Ludowy Kolarski Klub 

Sportowy „Górnik 

Wałbrzych” 

„Liga MTB XC Aglomeracji 

Wałbrzyskiej 2020 – Wyścig nr 6  

w Świebodzicach” 

6 000 zł 6 000 zł 

Polski Związek 

Wędkarski Koło 

Miejskie nr 28 w 

Świebodzicach 

Organizacja imprez, zawodów 

i rozgrywek sportowych 
800 zł 0 zł 

Uczniowski „Klub 

Sportowy Akademia  

Piłkarska Champions” 

„Prowadzenie szkolenia i udział  

we współzawodnictwie sportowym 

stowarzyszeń i klubów sportowych 

prowadzących  działalność 

na terenie miasta Świebodzice. 

Organizacja Turniejów 

Sportowych: Przedszkoliada 2020, 

Turniej Mikołajkowy 2020 

(Champions Cup)” 

6 000 zł 6 000 zł 
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Stowarzyszenie  Klub 

Piłkarski Due Soccer 

Szkolenie w piłce nożnej 

dla dzieci i młodzieży 
15 000 zł 15 000 zł 

Stowarzyszenie  

Towarzystwo Lotnicze w 

Świebodzicach 

„Organizacja zawodów   

spadochronowych 

o Puchar Burmistrza  Świebodzic” 

 

18 000 zł 

 

18 000 zł 

UKS „Kinder-

Volleyball” 

Organizacja przygotowań 

zawodników i uczestnictwa 

reprezentantów klubów 

w zawodach, olimpiadach 

i mistrzostwach 

4 000 zł 4 000 zł 

Fundacja Rozwoju 

Regionalnego „Kobold” 
„Aktywne Świebodzice” 3 000 zł 0 zł 

Stowarzyszenie 

Charytatywno-

Opiekuńcze 

„DZIEŃ SPORTU – SPORTOWE 

ROZGRYWKI” 
1 600 zł 1 600 zł 

ZHP Szczep Harcerski 

„IMAGO” im. Batalionu 

„Zośka” 

IX Zuchowy rajd „Czerwonego 

Misia” 
8 000 zł 4 589,18 zł 

Stowarzyszenie Fighter 

Kaczmarek Grodowski 
Zajęcia sportowe 15 000 zł 13 896,05 zł 

Stowarzyszenie 

Wypożyczalnia -  

Centrum 

I integracyjny tydzień sportu 

Niepełnosprawni sprawni aktywni 
2 300 zł 2 300 zł 

 suma 493 100,00 zł  475 740,38 zł 

 

 

Ochrona i Promocja Zdrowia 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 

Stowarzyszenie Pomocy 

na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Niezbędna kropla  

w oceanie potrzeb 
19 000 zł 19 000 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło 

Miejskie w 

Świebodzicach 

Szkolenia tematyczne 2 000 zł 2 000 zł 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

Mobilna rehabilitacja  

w Domu Seniora 
4 500 zł 4 500 zł 

Polski Związek 

Niewidomych 
Wyjazd  zdrowotny 4 700 zł 0 zł 

Stowarzyszenie 

SENIOR = AKTYWNY 

OBYWATEL 

Ruch to zdrowie seniora 900 zł 900 zł 

Stowarzyszenie 

SENIOR = AKTYWNY 

OBYWATEL 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch 
700 zł 0 zł 

Stowarzyszenie 

SENIOR = AKTYWNY 

OBYWATEL 

Ruch to zdrowie –Aqua 

Aerobik 
1 700 zł 1 700 zł 
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Stowarzyszenie 

Charytatywno-

Opiekuńcze 

„Dla zdrowia żyć 

 w zgodzie z naturą” 
6 000 zł 6 000 zł 

Centrum Edukacji 

Gerontologicznej 

„Czy my się czasem nie 

znamy? Problematyka 

zaburzeń pamięci 

w wieku senioralnym” 

1 500 zł 1 500 zł 

 suma  41 000,00 zł 35 600,00 zł 

Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie 

Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Dotacja 

otrzymana  

Dotacja 

wykorzystana 

Fundacja F-XXI 

Klockowe 

L-maszyny – warsztaty 

techniczne dla dzieci 

800 zł 0 zł 

 suma 800,00 zł 0,00 zł 

Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzyst

ana 

Stowarzyszenie Promocji 

Sztuki i Rzemiosła TARGIRA 

Festiwal Sztuki 

i Rzemiosła TARGIRA-

ART 

11 000 zł 0 zł 

Fundacja F-XXI 
,,Zabytkowo 

i klockowo” 
600 zł 0 zł 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów 

„ Klub Seniora – Seniorzy 

Jutra” 
12 000 zł 12 000 zł 

Polski Związek Filatelistów 

Koło nr 1 w Świebodzicach 

Krajowa Wystawa 

Filatelistyczna „Rok 

Olimpijski – Tokio 2020” 

6 000 zł 6 000 zł 

Stowarzyszenie Senior = 

Aktywny Obywatel 

„Senior sprawny 

intelektualnie” 
2 500 zł 2 500 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło Miejskie w 

Świebodzicach 

Wyjazd do opery 1 500 zł 0 zł 
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Dotacje przyznane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Dotacja 

otrzymana  

Dotacja 

wykorzystana 

Stowarzyszenie Klub 

Piłkarski Due Soccer 

 

Gwiazdkowy Turniej piłki 

nożnej dla dzieci  

i młodzieży z miejscowości 

Świebodzice i okolic 

2 000 zł 2 000 zł 

Stowarzyszenie 

Krzewienia Trzeźwości  

w Rodzinie  

Zadanie publiczne w 2020 

roku z zakresu ochrony  

i promocji zdrowia: 

przeciwdziałanie 

alkoholizmowi – 

prowadzenie Klubu 

Abstynenta 

9 618 zł 7 889,35 zł 

 suma 11 618,00 zł 9 889,35 zł 

 

 

14. Wspieranie seniorów 

 

W Świebodzicach powołano Klub Senior + i włączono go w struktury Ośrodka Pomocy 

Społecznej uchwałą nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Gmina 

Świebodzice przystąpiła do wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020. Klub 

Seniora dysponował w 2020 r. 50 miejscami dziennymi, przy czym przyjęto 100 deklaracji 

członkowskich. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, Klub zawiesił działalność  

w okresie od 12.03.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz od 23.10.2020 do 31.12.2020 r., pomimo tego 

uczestnicy pozostawali w stałym kontakcie z kadrą placówki. Seniorom dostarczano materiały 

do pracy i ćwiczeń w domu. W 2020 r. uczestnikom świadczone były usługi socjalne, 

edukacyjne, kulturalno – oświatowe, sportowo – rekreacyjne oraz aktywizujące społecznie. 

Seniorzy korzystali ponadto z terapii zajęciowej i aktywności ruchowej. W 2020 roku Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świebodzicach przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa”, który 

Stowarzyszenie Towarzystwo 

Lotnicze w Świebodzicach 
Festiwal Lotniczy 18 000 zł 18 000 zł 

Stowarzyszenie 

Charytatywno-Opiekuńcze 

Z kulturą  

i sztuką przez życie 
3 000 zł 3 000 zł 

 

 
suma 54 600,00 zł 

41 500,00 

zł 
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finansowany był w 80 % z Funduszu Solidarnościowego przy 20 % wkładzie własnym gminy. 

Na realizację zadania w 2020 roku wydatkowano kwotę 172 051,76 zł z czego wkład własny 

gminy wyniósł 103 231,06 zł. Celem programu było świadczenie usług opieki wytchnieniowej 

dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Ponadto w 2020 r. Gmina Świebodzice otrzymała dotację celową na realizację Programu 

„Wspieraj Seniora”, który miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi 

wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w czasie epidemii zdecydowali się na pozostanie  

w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie  

ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby,  

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Na zadanie wydatkowano kwotę  

10 929,50 zł, w tym wkład własny gminy wyniósł 2 386,00 zł.  

 

15. Instytucje kultury 

 

Wśród instytucji kultury wpisanych do rejestru kultury gminy Świebodzice są: Miejski 

Dom Kultury w Świebodzicach z siedzibą przy ul. Wolności 13 oraz Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach z siedzibą przy ul. Świdnickiej 15. 

 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach 

 
Fot. 32, źródło: UM Świebodzice 

 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu gminy w 2020 r. dotację 

podmiotową w wysokości 590 000,00 zł. Pozostałe przychody własne zrealizował w kwocie  

30 499,50 zł na co składały się przychody ze sprzedaży usług statutowych, tj.: wpłaty za bilety 
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wstępu, wpisowe, karnety oraz uczestnictwo w organizowanych imprezach – 4 700,00 zł, 

wpłaty za udział w kołach – sekcjach zainteresowań – 17 992,00 zł, pozostałą działalność 

kulturalno-usługową – 1 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług pozostałych, tj. działalności 

gospodarczej, na którą składały się wynajem sal i pomieszczeń – 6 727,50 zł oraz przychody 

pozostałe – 80,00 zł. Ponadto w związku z panującą pandemią Miejski Dom Kultury  

w Świebodzicach skorzystał z pomocy pakietu antykryzysowego i został zwolniony z opłacania 

należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. w wysokości 27 878,56 zł.  

W ramach dostępnych środków w 2020 r. zakupiono sprzęty i meble za kwotę 4 902,40 zł, 

materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez kulturalnych i rozrywkowych, nagrody, 

medale, statuetki, art. spożywcze, dekoracje, kwiaty oraz wszelkie inne materiały 

wykorzystywane podczas organizowanych imprez za kwotę 7 244,45 zł, materiały budowlane 

niezbędne do przeprowadzenia drobnych prac konserwacyjno-naprawczych oraz remontu sal, 

pomieszczeń i korytarzy w budynku w czasie, kiedy obiekt był wyłączony z użytku publicznego 

wiosną 2020 r. Podczas ograniczenia działalności w sezonie jesienno-zimowym natomiast 

wyremontowano pomieszczenia piwniczne z ostatecznym dostosowaniem ich na potrzeby 

sekcji. W tym celu zakupiono materiały budowlane na kwotę łącznie 6 452,45 zł. Ponadto 

dokonano zakupu oprogramowania i licencji, w tym na potrzeby księgowości zakupiono 

licencjonowany program kadrowo-płacowy oraz licencję na program do sporządzania 

sprawozdań finansowych, środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących.  

Z wyposażenia zakupiono stację do dezynfekcji rąk i ozonator do odkażania pomieszczeń. 

Ponadto na naprawy, przeglądy, konserwacje wydatkowano kwotę 30 641,07 zł,  

w ramach czego zlecono wykonanie okresowych przeglądów, tj. kominiarskich, gaśnic  

i hydrantów, kasy fiskalnej, urządzenia wielofunkcyjnego będącego na wyposażeniu MDK  

oraz pieca centralnego ogrzewania, a także zlecono wykonanie remontu ogrodzenia i bramy 

wjazdowej do obiektu od strony ogrodu.  

       
Fot. 33, źródło: MDK w Świebodzicach                                        Fot. 34, źródło: MDK w Świebodzicach 
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Nadmienić należy, że z powodu pandemii i decyzji o czasowym zamknięciu instytucji 

kultury organizacja imprez została znacznie ograniczona w porównaniu ze złożonym 

preliminarzem, podobnie jak i działalność sekcji została w pewnych okresach całkowicie 

zawieszona, a później prowadzona była w formie on-line. W ramach zajęć on-line 

funkcjonowały: 

- sekcja instrumentalna, 

- PILATES dla dorosłych 

W formie on-line odbyły się również warsztaty, wystawy i konkursy. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach 

 
Fot. 35, źródło: MBP w Świebodzicach 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach  

wraz z oddziałem dla dorosłych zlokalizowana jest przy ul. Świdnickiej 15, natomiast dział 

dziecięcy znajduje się przy ul. Wolności 23. Budżet Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Dąbrowskiej w Świebodzicach na rok 2020 wyniósł 753 968,00 zł zarówno po stronie 

przychodów, jak i po stronie kosztów. Wydatki, które zostały poniesione w 2020 r. wyniosły 

731 899,88 zł. Przychody Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała z budżetu 

gminy, w ramach dotacji podmiotowej w wysokości 700 000,00 zł., natomiast pozostałe 

przychody pochodziły głównie z bieżącej działalności bibliotecznej tj. czytelni - 1 822,30 zł  

i wypożyczalni – 10,00 zł, której działanie zostało w znacznym stopniu ograniczone w związku 

z pandemią COVID-19. Ponadto instytucja w 2020 r. otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację 

na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 808,00 zł oraz 500,00 zł na zakup aplikacji 
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Legimi. Dodatkowo Biblioteka skorzystała z pomocy pakietu antykryzysowego i została 

zwolniona z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec-maj 2020 r.  

w łącznej wysokości 24 478,75 zł.  

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych i składały się na: zbiory biblioteczne, gdzie 

uwzględniono: książki i audiobooki zakupione z budżetu instytucji w kwocie 14 597,90 zł, 

zbiory biblioteczne i audiobooki otrzymane w postaci darów – 9 762,82 zł, zbiory biblioteczne 

i audiobooki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej – 7 808,00 zł. Ponadto Biblioteka  

na zakup materiałów i energii poniosła wydatek w wysokości 77 637,31, a na zakup materiałów 

bibliotecznych, takich jak, np. folie do oprawy książek, karty książek, numeryczny rejestr 

czytelniczy, rozdzielacze alfabetyczne - 2 285,15 zł. Prenumeraty czasopism kosztowały 

instytucję 4 560,32 zł. W ramach działalności zakupiono także nowe regały biblioteczne  

do oddziału dla dorosłych, tak by efektywniej zagospodarować przestrzeń wypożyczalni,  

a także stworzono nowe stanowisko komputerowe oraz zlecono wykonanie szafki narożnej  

i lady bibliotecznej. Odpowiednio zamontowane wyposażenie pozwoliło w bezpieczny sposób 

wykorzystać dostępną przestrzeń i dostosowanie pomieszczeń oraz stanowisk do nałożonych 

wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Zakupiono także elementy wystawowe witryn, dysk 

twardy, czytnik kodów, urządzenie wielofunkcyjne, notebooki, drukarkę oraz drobny sprzęt 

wykorzystywany podczas codziennej pracy, a wszystko na kwotę 29 260,27 zł. Ponadto  

w ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za energię elektryczną 8 182,78 zł, 

za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 849,38 zł oraz za gaz 8 300,33 zł.  

Na zakup usług ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka 

Publiczna przeznaczyła kwotę 38 979,25 zł. W ramach dostępnego budżetu zapłacono za usługi 

remontowe, przeglądy i konserwacje, w tym okresowy przegląd sprzętu p.poż., demontaż 

regałów bibliotecznych, serwis systemu monitorującego, wymianę i uzupełnienie oświetlenia 

w wypożyczalni, wymianę podgrzewacza wody, przegląd techniczny kotła centralnego 

ogrzewania, przegląd okresowy urządzenia fiskalnego. Usługi przeprowadzenia imprez 

biblioteczno-kulturalnych, tj. spektakli profilaktyczno-teatralnych oraz spotkań autorskich –

kosztowały instytucję 763,70 zł, natomiast usługi pozostałe, takie jak m.in.: catering dla 

uczestników spotkań autorskich, mycie okien, oprawa czasopism, archiwizacja dokumentacji 

bibliotecznej, czy usługi prowadzenia MPKZP –7 886,27 zł. 
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 Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej było 9 osób 

na umowę o pracę, co przeliczeniu na etaty kształtowało się na poziomie 8,25 oraz 1 pracownik 

przebywający na urlopie bezpłatnym.  

Ważniejsze imprezy kulturalne 

Pandemia COVID-19 w 2020 r. spowodowała znaczne utrudnienia w organizowaniu 

spotkań i imprez kulturalnych. Poniżej zaprezentowano ważniejsze imprezy, które odbyły się 

w ramach działań kulturalnych i zrealizowane zostały przez Miejski Dom Kultury  

w Świebodzicach, a także przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej  

w Świebodzicach. 

 

- W dniu 17.01.2020 r. w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert Pastorałek i Kolęd  

w wykonaniu zespołu Castle Dreams ft. Paweł Tour. Podczas koncertu mieszkańcy wysłuchali 

tradycyjnych kolęd i autorskich pastorałek w nowatorskich aranżacjach zespołu. 

 

     
Fot. 36, źródło: UM Świebodzice                                         Fot. 37, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 22.01.2020 r. w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci z sekcji tanecznej Zumba Dance Cheerleaders przygotowały 

program artystyczny. 

     
Fot. 38, źródło: UM Świebodzice                                        Fot. 39, źródło: UM Świebodzice 
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- W dniu 25.01.2020 r. w Miejskim Domu Kultury odbyły się warsztaty taneczne oraz 

Turniej Tańca dzieci do lat 15 w kategoriach: Jazz, Show Dance, Hip-Hop. Imprezę 

zainicjowały dwie świebodziczanki Ada Piasecka oraz Julia Tatuśko (prowadzące zajęcia 

taneczne dla dzieci), które wraz z pracownikami Miejskiego Domu Kultury zorganizowały 

to wydarzenie. W wydarzeniu tanecznym uczestniczyło 80 dzieci. 

     
                           Fot. 40, źródło: UM Świebodzice                                        Fot. 41, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 31.01.2020 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Chwila dla Ciebie”. 

 
Fot. 42, źródło: MDK w Świebodzicach 

 

- W dniu 06.02.2020 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się akcja poboru krwi,  

w której krew oddały 24 osoby. 
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- W dniu 05.02.2020 r. w Miejskim Domu Kultury odbył się XIX Regionalny Konkurs 

Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych, tematem którego było hasło „Wreszcie 

wiosna” 

    
Fot. 43, źródło: UM Świebodzice                                                Fot. 44, źródło: UM Świebodzice 

 

  

- W dniach 11-16.02.2020 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się wystawa pająków oraz 

skorpionów. Kolekcja składała się z 35 unikatowych okazów, którym można było przyjrzeć 

się z bliska oraz dowiedzieć się m.in. jak długo żyją i w jakich warunkach, czym się żywią 

oraz czy są niebezpieczne.  

 

     
                                  Fot. 45, źródło: UM Świebodzice                                       Fot. 46, źródło: UM Świebodzice 
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- W dniu 20.02.2020 r., w Miejskim Domu Kultury odbył się walentynkowy koncert  

w wykonaniu „Książęcej Orkiestry Salonowej” pod batutą Jerzego Koska. Zagrali muzycy  

na co dzień występujący w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Partie solowe wykonała 

Dorota Graca.  

    
                               Fot. 47, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 48, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 28.02.2020 r. odbyła się wystawa prac „Portrety i Pejzaże” oraz koncert duetu 

PARALUZJA. Wystawa rozpoczęła się koncertem, gitarzysta oraz autor prac Bartek Drak 

opowiadał o swoich obrazach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 49, źródło: MDK w Świebodzicach 
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- W dniu 06.03.2020 r., z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Domu Kultury odbył się 

występ - muzodrama Anety Todorczuk-Perchuć „Matka, Żona, Kochanka”.  

    
Fot. 50, źródło: UM Świebodzice                                                  Fot. 51, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 26.06.2020 r. odbył się koncert zespołu „Castle Dream”, który rozpoczął 

wakacyjny cykl wydarzeń pn. „Kulturalne piątki w MDK”. 

 

 

 

 

 

 

- W dniu 10.07.2020 r., w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbył się koncert 

duetu wokalno-instrumentalnego harfistki Jadwigi Tomczyńskiej i gitarzysty Maksymiliana 

Ambroziaka. 

     
Fot. 53, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 54, źródło: UM Świebodzice 

Fot. 52, źródło: MDK w Świebodzicach 
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- W dniu 24.07.2020 r. odbyło się  spotkanie dla dzieci z Myszką Miki, która zaśpiewała 

piosenki, a także z innymi postaciami z bajek. 

     
Fot. 55, źródło: MDK w Świebodzicach                                  Fot. 56, źródło: MDK w Świebodzicach 

 

- W dniu 07.08.2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbył się spektakl 

„Nic nowego pod słońcem”, w wykonaniu Sławomira Hollanda, złożony z tekstów 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Hemara, Jerzego Jurandota, Bolesława 

Leśmiana czy Juliana Tuwima.  

   
Fot. 57, źródło: MDK w Świebodzicach                                     Fot. 58, źródło: MDK w Świebodzicach 
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- W dniu 20.08.2020 r. odbyło się spotkanie autorskie z Sobiesławem Nowotnym  

i Andrzejem Dobkiewiczem nt. książki "W Leśnym Młynie", we współorganizacji z Gminą 

Dobromierz i Lokalną Grupą Działania, z udziałem Wójta Dobromierza Jerzego Ulbina, 

Prezesa LGD Krystiana Ulbina i Sekretarz Miasta Sabiny Cebuli. 

      
Fot. 59, źródło: MBP w Świebodzicach                     Fot. 60, źródło: MBP w Świebodzicach 

 

- W dniu 21.08.2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach zagrał zespół 

„Ślad”, który zaprezentował słuchaczom repertuar zagrany m.in. w trakcie 39. Pikniku Country 

w Mrągowie. W trakcie koncertu zaprezentowano muzykę autorską inspirowaną brzmieniem 

bluesa, country i folku. 

   
                         Fot. 6161, źródło: MDK w Świebodzicach 

 

 

- W dniu 29.08.2020 r. w kościele Parafialnym Matki Bożej Królowej Polski odbyła się 

Msza Święta Dziękczynna za plony. Nabożeństwo uświetnił występ kapeli folkowej „Góralska 

Hora”, pochodzącej ze Szczyrku, która zagrała koncert dla publiczności. 

Fot. 62, źródło: MDK w Świebodzicach 
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- W dniu 05.09.2020 r. odbyła się akcja Narodowe Czytanie 2020. Już po raz dziewiąty 

Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem Narodowego Czytania. W 2020 r. uczestnicy 

zmierzyli się z tekstem „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Wśród zaproszonych gości była 

m.in. Grażyna Bieniada – Radna Rady Miejskiej w Świebodzicach, Dyrektor Miejskiego Domu 

Kultury Katarzyna Woźniak, nauczycielki polonistki ze świebodzickich szkół – Małgorzata 

Chojda – Ozga i Justyna Gąsior.  

 

    
Fot. 62, źródło: MBP w Świebodzicach                                         Fot. 63, źródło: MBP w Świebodzicach 

 

- W dniu 25.09.2020 r. odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, 

dziennikarką Gazety Wyborczej i redaktorką naczelną Gazety Świebodzic. Tym razem 

wystąpiła jako autorka książki „Mała Norymberga. Historie katów z Gross Rosen”. W swojej 

książce, idąc tropem zbrodniarzy wojennych i ich powojennych losów, Autorka odkrywa przed 

czytelnikiem tajniki  procesów, jakie odbyły się w latach 1946- 1950 w Sądzie Okręgowym w 

Świdnicy,  poruszając  temat sprawiedliwości, jaka dosięgła,  przynajmniej niektórych 

oprawców z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 

    
Fot. 64, źródło: MBP w Świebodzicach                                     Fot. 65, źródło: MBP w Świebodzicach 
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- W dniu 02.10.2020 r. odbyło się spotkanie pn. „Muzyka, Kobiety i Koronki”, które 

było okazją do dyskusji na temat roli rzemiosła dawniej i dziś, zaprezentowania wartości jakie 

niesie ze sobą kultywowanie tradycji, a także historii koronczarstwa w naszym regionie. 

Wspomniana została także sylwetka księżnej Daisy von Pless, która wiele czasu i energii 

poświęcała działalności na rzecz śląskiego koronkarstwa. Na przykładach autentycznych 

robótek prezentowanych na wystawie było można przyjrzeć się finezji koronkowych ozdób. 

    
                                        Fot. 66, źródło: MDK w Świebodzicach                                        Fot. 67, źródło: MDK w Świebodzicach 

 

- W dniu 20.12.2020 r. odbył się Koncert Świąteczny w wykonaniu Ewy Paprotnej  

i Prince’a Zeki, którego transmisję on-line można było obejrzeć na Facebooku. Muzycy Ewa 

Paprotna i Prince Zeka, dzięki nowemu i bardzo innowacyjnemu stylowi „OpeRap”, 

stanowiącemu mieszankę klasycznego, popowego, hip-hopowego i afro beatu, zaprezentowali 

twórczość muzyczną. 

 
                Fot. 68, źródło: MDK w Świebodzicach 
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Miejski Dom Kultury wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Szkołami, Świetlicą 

środowiskową Tęczowa Gromada oraz Biblioteką Publiczną przygotował także szereg zajęć 

dla dzieci w trakcie ferii zimowych, w ramach których młodzi zawodnicy mogli rywalizować  

w rozgrywkach piłki nożnej i ręcznej, zagrać w kręgle oraz tenisa stołowego. Zorganizowano 

także m.in. spotkanie z Agnieszką Tyszką - autorką książek dla dzieci. Odbyły się: Turniej 

Tenisa Stołowego, Turniej Kręglarski oraz Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie 

pod honorowym patronatem burmistrza miasta. W Miejskim Domu Kultury zorganizowano 

zajęcia z cyklu „Zimowe zajęcia w MDK – z ekologią i śpiewem za pan brat!”, a Miejska 

Biblioteka Publiczna zaproponowała młodym świebodziczanom udział w hiphopowych 

warsztatach muzycznych oraz przedstawieniu Teatru Blaszany Bębenek „Kot w butach”. 

    
Fot. 69, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 70, źródło: UM Świebodzice 

 

Ponadto na przełomie marca i kwietnia 2020 r. w Miejskim Domu Kultury trwała akcja 

szycia kolorowych, bawełnianych maseczek ochronnych, wielokrotnego użytku dla 

mieszkańców miasta. Podczas rozpoczynającej się pandemii był to towar deficytowy i trudno 

dostępny. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury wraz z pracownikami zorganizowała niezbędny 

sprzęt oraz materiały do przygotowania środków ochronnych. Dnia 16.03.2020 r. przed 

Ratuszem środki ochronne zostały przekazane dwustu mieszkańcom Świebodzic,  

a kolejna partia maseczek była w trakcie przygotowania. Następnych 200 maseczek zostało 

rozdanych 20 kwietnia, a kolejna akcja rozdawania maseczek odbyła się 23 kwietnia. 

Pracownice MDK przygotowały ponad 1000 szt. środków ochronnych.  
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16. Sport 

 

Usługi z zakresu sportu w 2020 r. świadczył głównie Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Świebodzice” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka Starego 6. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

jest organizatorem wielu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w regionie.  

W obiektach spółki odbywają się wielkie wydarzenia skierowane do zróżnicowanych grup 

odbiorców: koncerty, zawodowe i amatorskie imprezy sportowe o zasięgu ogólnokrajowym  

i międzynarodowym, różnego rodzaju szkolenia, targi i wystawy. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

posiada nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną. Do największych obiektów należy zespół na 

Osiedlu Piastowskim obejmujący Wodne Centrum Rekreacji, halę sportowo-widowiskową z 

siłownią i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Kolejnym jest kompleks sportowo-rekreacyjny  

przy ul. Rekreacyjnej, w skład którego wchodzi zespół basenów odkrytych z nowoczesnym 

zapleczem socjalno-gastronomicznym, zespół ORLIK 2012 z syntetycznym boiskiem do piłki 

nożnej i boiskiem wielofunkcyjnym, stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, kręgielnia  

oraz skatepark. Przy ul. Sportowej znajduje się jeden z najlepszych kompleksów piłkarskich  

w regionie, w skład którego wchodzi stadion z boiskiem naturalnym oraz oświetlone boisko 

syntetyczne. 

Pomimo pandemii COVID-19, w miarę możliwości udało się w 2020 r. udostępnić 

korzystanie z usług oraz zorganizować wiele imprez i zawodów sportowych, które 

zaprezentowano poniżej. 

- W dniach 22-23.02.2020 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej OSiR Świebodzice  

Sp. z o.o. odbyły się XXXVIII Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie.  

W zawodach rywalizowało ponad 180 zawodników w rundach indywidualnych, drużynowych 

oraz mikstach, w kategoriach: łuk klasyczny i łuk bloczkowy.  

  
                              Fot. 71, źródło: UM Świebodzice                                                 Fot. 72, źródło: UM Świebodzice 
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- Od dnia 07.07.2020 r., w każdy wtorek, aż do dnia 25.08.2020 r., na terenie obiektu  

przy ul. Rekreacyjnej 1, odbywały się imprezy „Rozbiegaj się w wakacje”  

- W dniu 09.08.2020 r. na Osiedlu Piastowskim odbył się wyścig kolarski pn. Memoriał 

Pawła Sosika. Impreza ta była poświęcona mieszkańcowi Świebodzic, który 21 lat temu zginął  

w tragicznym wypadku podczas powrotu ze zgrupowania. 

    
Fot. 73, źródło: UM Świebodzice                                                      Fot. 74, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 13.08.2020 r. w Wodnym Centrum Rekreacji oraz hali OSiR Świebodzice  

Sp. z o.o. odbyły się warsztaty pływackie Otylia Swim Tour z pływaczką Otylią Jędrzejczak. 

W ramach Otylia Swim Tour 100 dzieci w wieku od 9-15 lat zdobywało wiedzę w różnego 

rodzaju warsztatach. Zakres obejmował m.in. upowszechnienie zasad kompleksowych zajęć 

dla młodych adeptów pływania, upowszechnianie technik motywowania oraz zasad zdrowego 

żywienia młodzieży, instruktaż pod kątem poprawy elementów technicznych. Zajęcia były 

prowadzone także przez 20 wykwalifikowanych trenerów i instruktorów oraz wykładowców  

z zakresu psychologii i dietetyki. W warsztatach wzięli udział również trenerzy KS Rekin  

oraz opiekunowie. 

    
                           Fot. 75, źródło: UM Świebodzice                                                    Fot. 76, źródło: UM Świebodzice 
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- W dniu 12.09.2020 r., w Miejskim Domu Kultury odbyła się Gala Jubileuszowa  

15-lecia istnienia świebodzickiego klubu sportowego KS Rekin. Ze względu na trwającą 

pandemię w uroczystości wzięło udział jedynie kilkadziesiąt osób. Wśród gości oprócz ludzi 

od lat związanych z organizacją, sponsorów, partnerów i podopiecznych z rodzicami byli 

również: zaproszeni burmistrzowie Świebodzic: obecny burmistrz Paweł Ozga, zastępca 

burmistrza Tobiasz Wysoczański, byli burmistrzowie: Jan Wysoczański, Bogdan 

Kożuchowicz. Wśród gości znalazł się także pierwszy prezes zarządu klubu Edmund Frączak, 

Kazimierz Gałka jeden z założycieli, trenerzy Krzysztof Winiarczyk, Jacek Rapczyński, Daniel 

Rapczyński, Agnieszka Gajdowska, Rafał Kwiatkowski, a także zawodniczki i zawodnicy  

z debiutanckiej grupy wyczynowej Rekina Świebodzice. Przez 15 lat KS Rekin wyszkolił 

rzesze świetnych sportowców, wielokrotnie docenianych na zawodach krajowych  

i międzynarodowych.  

    
Fot. 77, źródło: UM Świebodzice                                                          Fot. 78, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniach 17-19.09.2020 r. odbyło się w Hali OSiR Świebodzice Sp. z o.o. wielkie 

taneczne widowisko-  Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization pod honorowym 

patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. 

- W dniu 20.09.2020 r. na stadionie przy ul. Rekreacyjnej odbył się Turniej 

Minisiatkówki chłopców. 
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- W dniach 25-27.09.2020 r. w hali OSiR Świebodzice Sp. z o.o. odbył się Ogólnopolski 

Turniej Piłki Ręcznej Kobiet Memoriał im. Edmunda Walczaka 2020, upamiętniający 

znakomitego Świebodziczanina, założyciela sekcji piłki ręcznej MKS Victoria Świebodzice. 

   
Fot. 79, źródło: UM Świebodzice                                                        Fot. 80, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniu 24.10.2020 r. w Hali Sportowo–Widowiskowej w Świebodzicach odbył się 

Otwarty Puchar WKA Kick Boxing Karate, zorganizowany przez Fighter Klub Kaczmarek 

Grodowski.  

 
Fot. 81, źródło: UM Świebodzice 
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- W dniach 07-08.12.2020 r. w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach odbyły 

się Mikołajkowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta. Zmagania toczone były  

na dystansie 25 oraz 50 metrów, stylem dowolnym open i skin race oraz w sztafecie 

integracyjnej.  

    
Fot. 82, źródło: UM Świebodzice                                                   Fot. 83, źródło: UM Świebodzice 

 

- W dniach 11-13 grudnia odbył się I Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej rocznika 

2006/2007, zorganizowany przez MKS Victoria Świebodzice. W zawodach, które odbyły się 

w Hali OSiR Świebodzice Sp. z o.o., udział wzięło 12 drużyn z województw: wielkopolskiego, 

mazowieckiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. W zmaganiach rywalizowały  dwie drużyny  

z Klubu MKS Victoria Świebodzice, z których jedna nie przegrała żadnego z rozegranych 

meczów i ostatecznie uplasowała się na 1 miejscu. 

    
Fot. 84, źródło: UM Świebodzice                                                       Fot. 85, źródło: UM Świebodzice 
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17. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych  

 

W 2020 r. przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  

zakończone zawarciem umowy: 

Lp. Nazwa zadania Procedura 

1. 
Świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego 

na terenie Gminy Świebodzice 
zamówienie z wolnej ręki 

2. 

Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego w 2020 r. na terenie Gminy 

Świebodzice 

zamówienie z wolnej ręki 

3. 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych  

w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie 

terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” 

– Obiekt nr 8 – kontynuacja 

przetarg nieograniczony 

4. 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni 

w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - Obiekt nr 11 – 

kontynuacja 

przetarg nieograniczony 

5. 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni 

w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – Obiekt nr 7 – 

kontynuacja 

przetarg nieograniczony 

6. 

Udzielenie Gminie Świebodzice w 2020 roku kredytu na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

przetarg nieograniczony 

7. 

Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem z podziałem  

na zadania: remont pokrycia dachowego budynku A, remont  

i malowanie auli budynku A 

przetarg nieograniczony 

8. 

Remont nawierzchni chodnika na ul. Wolności  

w Świebodzicach od skrzyżowania z ul. Spokojną  

do skrzyżowania z ul. Strzegomską, strona prawa 

przetarg nieograniczony 
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9. 

Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem z podziałem na 

zadania: - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  

do budynku PSP nr 3 - budowa odwodnienia terenu 

kanalizacji deszczowej 

przetarg nieograniczony 

10. 
Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni  

na boisku sportowym – Osiedle Piastowskie 
przetarg nieograniczony 

11. 

Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe  w Świebodzicach 

wraz z remontem oświetlenia i doświetleniem przejść  

dla pieszych 

przetarg nieograniczony 

12. 

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice  

wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022  

z możliwością przedłużenia do 2024 

przetarg nieograniczony 

13. 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych  

w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie 

terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców – 

Obiekt nr 1 – kontynuacja 

przetarg nieograniczony 

   

18. Budżet obywatelski  

 

W 2020 r. odbyło się zgłaszanie projektów i głosownie nad Budżetem Obywatelskim 

zgodnie z zapisami Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice. I tym razem pomimo trwającej pandemii 

COVID-19 i zmiany harmonogramu działań, Mieszkańcy zgłosili 17 projektów, a także 

dokonali głosowania i wyboru zadania do realizacji. W celu umożliwienia społeczeństwu 

partycypacji powstała także dedykowana strona internetowa eurzad.swiebodzice.pl/budzet-

obywatelski. 
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Fot. 86, źródło: UM Świebodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista zgłoszonych projektów Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. 

 

nazwa zadania opis zadania 

Zakup przez miasto działki  

nr 461/15 oraz remont parkingu 

Zakup przez miasto działki przy ul. Mieszka I na Osiedlu 

Piastowskim oraz wymiana istniejącej nawierzchni  

wraz z wykonaniem oświetlenia wraz z odwodnieniem  

oraz zagospodarowanie istniejącej zieleni 

Wiata przystankowa ul. Królowej 

Elżbiety - przystanek 723/0 

Postawienie przeszklonej wiaty przystankowej wyposażonej 

w ławeczkę i kosz na śmieci 

Parking dla mieszkańców 
Wybudowanie nowych miejsc postojowych, chodnika  

i oświetlenia wraz z odwodnieniem 

Lotniczy Plac Zabaw-

ogólnodostępny teren rekreacyjno-

edukacyjny 

Budowa placu zabaw w tematyce lotniczej o wymiarach  

40m x 25m  na terenie położonym w obrębie 

świebodzickiego Lotniska 

Budowa placu zabaw dla psów  

w Parku Miejskim w Świebodzicach 

Budowa placu zabaw dla psów na terenie Parku Miejskiego 

w Świebodzicach 

Sport dla Seniorów 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Wiejskiej 

poprzez zakup i zabudowę 5 urządzeń plenerowych  

do ćwiczeń oraz zakup stołu do tenisa wraz z osprzętem  

do Klubu Seniora 

Bezpieczna nawierzchnia na placu 

zabaw w Parku Miejskim 

Demontaż istniejącej nawierzchni piaskowej i wykonanie 

kolorowej nawierzchni poliuretanowej 

Modernizacja placu zabaw dla 

dzieci usytuowanego na ulicy 

Zamkowej 

Modernizacja placu zabaw dla dzieci - zastąpienie piasku 

podłożem z bezpiecznej nawierzchni gumowej, wylewanej 

Utwardzenie drogi przy budynkach: 

Zamkowa 14, 15, 26, 27, 29 

Utwardzenie drogi kostką brukową, nawiązującą  

do całej ul. Zamkowej 

Defibrylatory AED dla szkół  

i obiektów użyteczności publicznej 
Zakup defibrylatorów AED wraz ze szkoleniem z obsługi 

Równamy szanse - integracyjny plac 

zabaw oraz tablice Braille dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

Montaż dwóch urządzeń zabawowych na istniejącym placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3- karuzela oraz 

huśtawka i wyposażenie budynków użyteczności publicznej 

w tabliczki informacyjne napisane Braille 
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Do przerwy 1:0 - rozwój funkcji 

sportowych stadionu miejskiego przy 

ul. Sportowej 15 poprzez montaż 

zegara wynikowego 

Montaż tablicy wynikowej do obsługi meczów piłkarskich 

rozgrywanych na stadionie miejskim w Świebodzicach 

Rozwój turystyki-wypożyczalnia 

rowerów elektrycznych 

Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych, zakup 

rowerów typu MTB ze  zintegrowanym napędem 

elektrycznym (10 sztuk), stojak sprzęt serwisowy, kaski 

Dron antysmogowy i inspekcyjny  

dla Straży Miejskiej 

Zakup Drona z czujnikiem substancji gazowych i pyłowych 

zawieszonych w powietrzu i kamerą oraz sfinansowanie 

szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

Miejska Trasa Turystyczna - 

promocja walorów historycznych 

Świebodzic 

Zamówienie i montaż tablic informacyjnych na temat 

historycznych miejsc na terenie Świebodzic 

Złota Rączka dla świebodzickiego 

Seniora 

Świadczenie usług w zakresie usuwania domowych usterek 

osobom w wieku 70+, samotnym czy niesamodzielnym 

Piesi bezpieczni na przejściach- 

montaż latarni i odblaskowych 

kocich oczek 

Montaż trzech latarni ulicznych przy przejściach dla 

pieszych: 1. ul. Jeleniogórska przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar 

Oświęcimskich i Łączną, 2. ul. Jeleniogórska naprzeciwko 

sklepu firmowego "Śnieżki", 3. ul. Świdnicka przy wjeździe 

z ul. Wałbrzyskiej Montaż elementów odblaskowych przy 

PSP nr 3 , przy PSP nr 4 , przy ul. Wł. Sikorskiego 8 i 37 

 

Po procedurze głosowania mieszkańców i weryfikacji projektów, określonych  

w Uchwale nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r.  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 

Gminy Świebodzice,  do realizacji został wybrany projekt pn. „Bezpieczna nawierzchnia na 

placu zabaw w Parku Miejskim”, który otrzymał 32 głosy. Koszt wymiany nawierzchni wraz  

z robotami towarzyszącymi, takimi jak m.in. wykonanie odpowiedniej podbudowy oraz 

systemu odwodnienia został oszacowany na kwotę około 250 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

79 
 

19. Inwestycje  

 

Pomimo trwającej w 2020 r. pandemii COVID-19 i znacznymi ograniczeniami, 

również w branży budowlanej, na terenie Gminy Świebodzice udało się rozpocząć  

i zrealizować wiele inwestycji oraz remontów zaplanowanych w budżecie w oparciu  

o dokumenty strategiczne, a także potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. 

 Łącznie na inwestycje poprawiające jakość życia, bezpieczeństwo i estetykę 

przestrzeni publicznych wydano w 2020 r. kwotę 9 908 300,66 zł. Środki były przeznaczone 

m.in. na wykonanie dróg i chodników, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

oświetlenie terenów oraz tworzenie i rewaloryzowanie parków i obiektów sportowo-

rekreacyjnych. Poniżej przestawiono opis zrealizowanych inwestycji oraz ważniejszych działań 

remontowych.  

 

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Krótkiej 

W 2020 r. zakończyły się prace związane z wymianą chodnika po obu stronach jezdni 

przy ul. Krótkiej. Zniszczony chodnik, w którym widoczne były zapadnięcia oraz ubytki 

wyremontowano i w miejscu starej nawierzchni ułożono nową kostkę betonową  

na odpowiednich warstwach podbudowy. Prace wykonał ZGK Świebodzice Sp. z o.o.  

w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.   

 

    
                         Fot. 87, źródło: UM Świebodzice                                           Fot. 88, źródło: UM Świebodzice 
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Fot. 89, źródło: UM Świebodzice                                                Fot. 90, źródło: UM Świebodzice 

 

Wymiana wiat przystankowych 

W dniu 09.01.2020 r. została zakończona wymiana wiat przystankowych na terenie 

Świebodzic. Zostały usunięte wszystkie zniszczone wiaty, a w ich miejsce zamontowano nowe. 

Ostatecznie postawiono osiem wiat szklanych na terenie Cierni i jedną metalową  

przy ul. Jeleniogórskiej. Inwestycja wpłynęła na poprawę estetyki miasta i komfort osób 

korzystających z miejskiej komunikacji. Wiaty przystankowe zostały sfinansowane ze środków 

własnych Gminy. Całkowity koszt zadania 52 934,50 zł. 

 

 
Fot. 91, źródło: UM Świebodzice 
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Fot. 92, źródło: UM Świebodzice                                                     Fot. 93, źródło: UM Świebodzice 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

W dniu 12.02.2020 r., została zakończona modernizacja oświetlenia ulicznego  

na ulicach: Prusa, Szkolnej i Sienkiewicza. W miejsce starych, wysłużonych słupów 

oświetleniowych zostało zamontowanych siedemnaście nowych wraz z oprawami wykonanymi  

w energooszczędnej technologii LED. Inwestorem zadania była firma Tauron Dystrybucja 

Serwis S.A. 

     
Fot. 94, źródło: UM Świebodzice                                            Fot. 95, źródło: UM Świebodzice 

 

W sierpniu 2020 r. zakończył się II etap zadania pn. „Budowa oświetlenia placu  

przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach”. W ramach inwestycji, w celu oświetlenia parkingu 

przed odkrytym basenem zostały wybudowane cztery latarnie oświetlenia drogowego  

z energooszczędnymi źródłami światła w technologii LED. Ponadto w celu większej 

oszczędności, każda wyposażona jest w funkcję automatycznego ograniczenia strumienia 

świetlnego do 50%. Lampy zainstalowane są na słupach aluminiowych, stożkowych,  

o wysokości 5 m, typu parkowego. Koszt wykonania zadania wyniósł 35 547,00 zł. 
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Fot. 96, źródło: UM Świebodzice 

 

 

W dniu 07.12.2020 r. na skwerze przy ul. Świdnickiej zostały wymienione 3 latarnie. 

Stare lampy parkowe zostały zastąpione nowymi, aluminiowymi z energooszczędnymi 

oprawami w technologii LED. Wymiana lamp zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców  

i estetykę terenu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Świebodzice. 

 

    
              Fot. 97, źródło: UM Świebodzice                                                Fot. 98, źródło: UM Świebodzice 
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W dniu 16.12.2020 r. wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Pocztowej zostały wymienione  

4 latarnie. Stare lampy ze względu na zły stan techniczny zostały zastąpione nowymi, 

aluminiowymi typu parkowego z energooszczędnymi oprawami w technologii LED. Działanie 

miało przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników 

ścieżki. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Świebodzice. 

      
     Fot. 99, źródło: UM Świebodzice                      Fot. 100, źródło: UM Świebodzice 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pod koniec grudnia 2020 r.  

w Świebodzicach, zostały zamontowane 4 nowe latarnie LED typu parkowego. Dwie z nich 

zamontowano przy przejściu z ulicy Piłsudskiego na ulicę Słowackiego, kolejne dwie 

oświetlają podwórko na ulicy Słowackiego przy budynku nr 5. Oświetlenie uliczne w tej 

lokalizacji zwiększa bezpieczeństwo przemieszczających się osób. Zadanie zostało 

zrealizowane w ramach stałej umowy eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego Gminy 

Świebodzice z Tauron Polska Energia S.A. 

    
                                 Fot. 101, źródło: UM Świebodzice                               Fot. 102, źródło: UM Świebodzice 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

84 
 

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców, Gmina Świebodzice zrealizowała 

zadanie mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych w mieście. W siedmiu lokalizacjach 

zostały zamontowane nowoczesne oprawy oświetleniowe LED na słupach aluminiowych,  

po dwie na każde przejście. Przed realizacją zadania w niżej wymienionych lokalizacjach 

dochodziło do kolizji z udziałem pieszych. W ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia 

przejść dla pieszych na drogach publicznych“ doświetlone zostały przejścia na wysokości  

ul. Jeleniogórskiej 38, ul. Ciernie 30, ul. Łącznej 46, ul. Sikorskiego 8, ul Sikorskiego 37,  

ul. Świdnickiej 32, ul. Aleje Lipowe 1.  

Inwestycja, dzięki której na przejściach dla pieszych w mieście jest jaśniej  

i bezpieczniej, została zrealizowana ze środków Gminy Świebodzice w kwocie 130 140,15 zł.  

  
Fot. 103, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 104, źródło: UM Świebodzice 

 

Remont kładki przy ul. Łącznej 

W 2020 r. odebrano prace związane z remontem kładki dla pieszych nad rzeką 

Pełcznicą, łączącej ul. Łączną (przy budynku nr 53) z podwórkiem przy ul. Strzegomskiej 37a. 

Naprawa przedmiotowego obiektu mostowego wynikała z jego złego stanu technicznego  

i w trybie pilnym został wyremontowany w celu zachowania ciągłości istniejącego ciągu 

komunikacyjnego. Na zły stan techniczny wpływał uszkodzony drewniany pomost, 

skorodowane elementy dźwigarów stalowych oraz balustrady. Wykonane prace remontowe  

nie miały wpływu na kształtowanie zasobów wodnych oraz korzystanie z nich. Zachowane 

zostały dotychczasowe warunki wodne, które nie spowodują zmiany przepływów, światła 

poziomego i rzędnej spodu konstrukcji.  

Remont kładki polegał na wymianie skorodowanego pomostu drewnianego  

na kompozytowy, modernizacji poprzecznic, modernizacji stalowych dźwigarów dwuteowych 

wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, wymianie skorodowanych elementów 

podwieszenia sieci uzbrojenia terenu, modernizacji balustrady stalowej wraz z malowaniem, 
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uzupełnieniu ubytków i spoin na powierzchniach podpór. Koszt zadania wyniósł 349 327,87 zł 

i sfinansowany był w całości ze środków własnych Gminy Świebodzice. 

 
Fot. 105, źródło: UM Świebodzice 

 

     
Fot. 106, źródło: UM Świebodzice                                     Fot. 107, źródło: UM Świebodzice 

 

Budowa placu zabaw w Cierniach 

W 2020 r. przy boisku sportowym w Cierniach powstał nowy, wyposażony  

w urządzenia zabawowe i ławki, plac zabaw. Plac został podzielony chodnikiem na dwie części, 

dla dzieci młodszych i starszych. W części dla dzieci najmłodszych zamontowano huśtawkę, 

zjeżdżalnię i dwa bujaki. Dla dzieci starszych zamontowano huśtawkę podwójną, dwie 

huśtawki wagowe, zestaw wspinaczkowy oraz zestaw zabawowy duży, m.in. ze zjeżdżalnią, 

drabinkami, kładką ruchomą, grą w kółko i krzyżyk. Plac zabaw w Cierniach został tak 

zaprojektowany, aby maksymalnie wykorzystać wyznaczony teren i zamontować na nim jak 

najwięcej urządzeń. Koszt zadania wyniósł 95 044,07 zł i sfinansowany był w całości  

ze środków własnych Gminy Świebodzice. 
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Fot. 108, źródło: UM Świebodzice                                                    Fot. 109, źródło: UM Świebodzice 

 

Toaleta na targowisku 

W dniu 28.01.2020 r. została udostępniona nowa, estetyczna toaleta kontenerowa  

na targowisku. Nowa toaleta składa się z dwóch kabin, w tym jedna jest przeznaczona dla osób 

niepełnosprawnych. Wewnątrz każdej z nich została zamontowana armatura ze stali 

nierdzewnej, w tym bezdotykowy zespół umywalkowy z ciepłą wodą, podajnikiem mydła, 

suszarką oraz zintegrowanym lustrem. Toaleta wyposażona jest w elektryczne ogrzewanie 

podłogowe oraz automatyczny system spłukiwania. Posiada również system alarmowy  

w przypadku zablokowania się osoby wewnątrz kabiny. Koszt zadania wyniósł 157 552,00 zł  

i sfinansowany był w całości ze  środków własnych Gminy Świebodzice. 

    
Fot. 110, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 111, źródło: UM Świebodzice 

 

Rewaloryzacja Parku Historycznego przy ul. Łącznej 

W dniu 13.02.2020 r. w parku przy ul. Łącznej rozpoczęły się prace w ramach realizacji 

zadania pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez 

tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”, które 

zakończyły się 30.06.2020 r. Głównym założeniem inwestycji było przywrócenie dawnych 
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walorów kompozycyjnych parku oraz wykonanie ścieżek i dróg, które miały na celu ograniczyć 

swobodne poruszanie się w obrębie całego obszaru. Projekt zakładał dosadzenie drzew, 

krzewów i roślin ozdobnych, a także uporządkowanie terenu. Wśród zieleni znalazły się 

drzewostany, które ze względów sanitarnych zostały usunięte.  Wykonano także montaż małej 

architektury w postaci ławek oraz stojaków na rowery. 

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych  

i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców” nr POIS.02.05.00-00-0085/16. Oś priorytetowa 

II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

    
Fot. 112, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 113, źródło: UM Świebodzice 

 

     
                           Fot. 114, źródło: UM Świebodzice                                              Fot. 115, źródło: UM Świebodzice 
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Fot. 116, źródło: UM Świebodzice         Fot. 117, źródło: UM Świebodzice 

 

 
Fot. 118, źródło: UM Świebodzice 

 

Utworzenie Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim 

W dniu 18.04.2020 r. rozpoczęły się prace związane z budową parku sportowego 

między ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Bolka. Zadanie to jest kolejną inwestycją związaną 

z projektem pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez 

tworzenie i odnawianie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.  

W ramach zadania zaplanowano nasadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych 

wykonanie trawników, a także ogrodów deszczowych, które zapobiegać mają szybkiemu 

wchłanianiu wody przez grunt, co ma korzystnie  wpływać na zwiększenie ilości roślinności 

oraz jakość powietrza. Przy istniejącym boisku zaplanowano teren strefy do Street Workout'u 

oraz budowę drugiego  wielofunkcyjnego boiska  (do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej)  
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z centralnie położonym kortem tenisowym. Całość będzie ogrodzona i odpowiednio 

oświetlona. Powstaną ścieżki spacerowe i tor dla rolkarzy wokół parku oraz wodny plac zabaw 

o bezpiecznej nawierzchni. Zaplanowano także montaż małej architektury w postaci ławek oraz 

stojaków na rowery. Park będzie oświetlony latarniami LED i dla bezpieczeństwa 

użytkowników monitorowany. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w 2021 roku.  

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych  

i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców” nr POIS.02.05.00-00-0085/16. Oś priorytetowa 

II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

 

   
   Fot. 119, źródło: UM Świebodzice                                          Fot. 120, źródło: UM Świebodzice 

 

    
   Fot. 121, źródło: UM Świebodzice                                                  Fot. 122, źródło: UM Świebodzice 
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Fot. 123, źródło: UM Świebodzice                                            Fot. 124, źródło: UM Świebodzice 

 

     
Fot. 125, źródło: UM Świebodzice                                        Fot. 126, źródło: UM Świebodzice 

 

       
Fot. 127, źródło: UM Świebodzice                                             Fot. 128, źródło: UM Świebodzice 

 

     
Fot. 129, źródło: UM Świebodzice                                                Fot. 130, źródło: UM Świebodzice 
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Fot. 131, źródło: UM Świebodzice 

 

Remont chodnika w Pełcznicy 

Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. trwał remont chodnika na terenie Pełcznicy. 

Wypłukane i uszkodzone płyty betonowe zastąpione zostały kostką betonową. Prace 

obejmowały odcinek chodnika od ul. Moniuszki, przez ul. Mikulicza, do ulicy Leśnej. Ponadto 

na moście przy ul. Moniuszki 3 została pomalowana balustrada, naprawione ogrodzenie oraz 

nawierzchnia jezdni.   

    
Fot. 132, źródło: UM Świebodzice                                                 Fot. 133, źródło: UM Świebodzice 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej 

W czerwcu 2020 r. na ulicy Długiej odbył się odbiór prac budowlanych odcinka 

kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej  

w Świebodzicach”. 
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Inwestycja pozwoliła na odprowadzanie wód deszczowych z odcinka ul. Długiej oraz 

ul. Sezamkowej. W ramach prac wykonano: kanał deszczowy DN500, wpusty deszczowe, 

studnie, separator oraz osadnik. Wody deszczowe spływające z jezdni, oczyszczane będą  

w osadniku i separatorze z substancji ropopochodnych. Koszt realizacji zadania wyniósł  

320 000,00 zł. 

    
Fot. 134, źródło: UM Świebodzice                                                      Fot. 135, źródło: UM Świebodzice 

 

Rewaloryzacja parku przy ul. Jeleniogórskiej 

Pod koniec czerwca 2020 r. rozpoczęły się prace na terenie parku przy  

ul. Jeleniogórskiej. W pierwszej kolejność wytyczone zostały ścieżki i miejsca nasadzeń 

roślinności, a następnie wykonawca rozpoczął korytowanie pod warstwy ścieżek, które 

nawiązywać mają do historycznego systemu alejek istniejącego na tym terenie. Z uwagi na fakt, 

że park zaplanowano na terenie byłego cmentarza ewangelickiego, który figuruje w Gminnej 

Ewidencji Zabytków, dokumentacja projektowa była uzgadniania z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Wszystkie czynności związane z przeniesieniem ocalałych płyt nagrobnych zostały 

wykonane w 2002 roku, a w styczniu 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej zmieniono 

przeznaczenie nieruchomości na teren zieleni publicznej urządzonej z zachowaniem wartości 

historycznych. 

Park przy ul. Jeleniogórskiej (obiekt nr 11) jest jednym z dwunastu obiektów 

realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020.  
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Fot. 136, źródło: UM Świebodzice                                                   Fot. 137, źródło: UM Świebodzice 

 

       
Fot. 138, źródło: UM Świebodzice                                                    Fot. 139, źródło: UM Świebodzice 

 

        
Fot. 140, źródło: UM Świebodzice                                                  Fot. 141, źródło: UM Świebodzice 

 

 
Fot. 142, źródło: UM Świebodzice 
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Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 4 

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 wykonano 

zatokę postojową wraz z chodnikiem dla pieszych, w celu umożliwienia bezpiecznego 

pozostawienia auta i m.in. odprowadzenia lub odebrania ucznia ze szkoły. 

          
Fot. 143, źródło: UM Świebodzice                    Fot. 144, źródło: UM Świebodzice  

 

 
Fot. 145, źródło: UM Świebodzice 

 

Remont chodnika przy ul. Wolności 

W 2020 r. przy ul. Wolności prowadzone były roboty związane z remontem nawierzchni 

chodnika. W ramach prac ułożona została nowa kostka betonowa, poprawione krawężniki,  

a także wyremontowane istniejące zjazdy. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni 

chodnika o długości 723 m od skrzyżowania ulicy Wolności z ulicą Spokojną do skrzyżowania 

ulicy Wolności z ulicą Strzegomską po stronie prawej, patrząc od wjazdu do Świebodzic  
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ze Świdnicy. Prace podzielone zostały na trzy etapy. W pierwszym etapie wykonano roboty 

przy ulicy Wolności pomiędzy ulicami Spokojną a Kolejową. Etap drugi obejmował teren 

pomiędzy ulicą Kolejową a Krótką, natomiast trzeci to remont pomiędzy ulicami Krótką  

a Strzegomską. W ramach realizacji zadania posadowiono nowe ławki oraz wymieniono  

2 wiaty przystankowe. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 695 980,00 zł. Na zadanie pozyskano 

dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie  

500 000,00 zł. Roboty budowlane zakończono w listopadzie 2020 r. 

 

     
                                   Fot. 146, źródło: UM Świebodzice                                                        Fot. 147, źródło: UM Świebodzice 

 

     
Fot. 148, źródło: UM Świebodzice                                                    Fot. 149, źródło: UM Świebodzice 
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                                             Fot. 150, źródło: UM Świebodzice                                                Fot. 151, źródło: UM Świebodzice 

 

 

Remonty w placówkach oświatowych 

 

W 2020 r. trwały roboty budowlane w placówkach oświatowych. Największy zakres 

prac remontowych wykonywany był w Szkole Podstawowej nr 3. W budynku A 

modernizowała była aula oraz klasy, a w sali gimnastycznej wymieniono przyłącze elektryczne. 

Ponadto odnawiana była kuchnia, a w niej wymieniane m.in. płytki ścienne i podłogowe. 

Następnie przystąpiono do kolejnego zadania pn. „Remont wraz z przebudową budynków 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem z podziałem na zadania: -

budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 3”. W ramach robót zaplanowano 

także remont dachu szkoły.  

    
                                      Fot. 152, źródło: UM Świebodzice                                                   Fot. 153, źródło: SP nr 3 w Świebodzicach 
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 W Przedszkolu nr 3 remontowane były dwie łazienki dziecięce. Remont polegał na 

całkowitej wymianie instalacji sanitarnej, armatury oraz płytek, dzięki czemu zwiększy się 

komfort i estetyka toalet. Ponadto odświeżono także inne pomieszczenia przedszkolne. 

    
                        Fot. 154, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 155, źródło: UM Świebodzice 
 

W budynku Zespołu Szkół, dla którego od września Gmina została organem 

prowadzącym trwały prace remontowe polegające na odnawianiu sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnych i administracyjnych, a także ciągów komunikacyjnych. 

           
                                              Fot. 156, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 157, źródło: UM Świebodzice 
 

      
Fot. 158, źródło: ZS w Świebodzicach                                             Fot. 159, źródło: ZS w Świebodzicach 
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                 Fot. 160, źródło: ZS w Świebodzicach                                               Fot. 161, źródło: ZS w Świebodzicach 

 

      
Fot. 162, źródło: ZS w Świebodzicach                                                   Fot. 163, źródło: ZS w Świebodzicach 

 

Utworzenie Parku Osiedlowego na Osiedlu Piastowskim 

W 2020 r. rozpoczęły się także prace na obiekcie nr 7 – Parku Osiedlowym 

zlokalizowanym między ulicami Dąbrówki i Pileckiego. Zostało wykonane tam korytowanie, 

które jest pierwszym elementem przygotowania gruntu pod budowę nawierzchni ścieżek.  

Park Osiedlowy to drugi, po Sportowym, park na Osiedlu Piastowskim skutecznie 

łączący w sobie dwie funkcje: wypoczynku wśród zieleni i aktywności ruchowej. Lokalizacja 

parku w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej pozwoli wykorzystać 

potencjał tego miejsca pod kątem zwiększenia wartości przyrodniczych miasta, jak i włączenia 

terenu do programu rekreacyjnego. Projekt zakłada wykonanie ścieżek o nawierzchni 

mineralnej z ławkami pośród nowo posadzonych drzew i krzewów. Na poprawę mikroklimatu 

wpływać będą trzy ogrody deszczowe z grupą ozdobnych roślin zielnych o łącznej powierzchni 

130 m2. Zaplanowano posadzenie łącznie 58 szt. drzew, 459 szt. krzewów, 744 szt. bylin i traw 

ozdobnych. W kompozycji przestrzennej zieleni zostanie posadzony w formie dominanty 

platan klonolistny. W ramach zadania wybudowany zostanie plac zabaw o nawierzchni 

poliuretanowej z urządzeniami typu: zestaw zabawowy do wspinaczki, huśtawka „bocianie 
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gniazdo” oraz pierwsza w mieście trampolina, a także utworzona zostanie siłownia zewnętrzna. 

Teren parku będzie oświetlony i monitorowany.  

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych  

i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców” nr POIS.02.05.00-00-0085/16. Oś priorytetowa 

II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

      
Fot. 164, źródło: UM Świebodzice                                                          Fot. 165, źródło: UM Świebodzice 

 

Remont kładki dla pieszych przy ul Łącznej 

Pod koniec 2020 r. zakończył się remont zniszczonej kładki dla pieszych łączącej  

ul Łączną z ul. Piaskową 1. W ramach zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa, rozebrano 

starą nawierzchnię i wykonano nową, a także zmodernizowano barierki. Wykonane prace 

remontowe nie miały wpływu na kształtowanie zasobów wodnych oraz korzystanie z nich. 

Zachowane zostały dotychczasowe warunki wodne, które nie spowodują zmiany przepływów, 

światła poziomego i rzędnej spodu konstrukcji. 

    
Fot. 166, źródło: UM Świebodzice                                               Fot. 167, źródło: UM Świebodzice 
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Fot. 168, źródło: UM Świebodzice 

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

W dniu 07.12.2020 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania pn.: 

,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z likwidacją osadnika ścieków w rejonie budynków 

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,3a,3b w Świebodzicach”. Prace wykonane zostały 

pod nadzorem archeologa w związku z tym, iż teren prac znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

Podczas prac rozdzielono kanalizację deszczową od sanitarnej i do sieci kanalizacji 

deszczowej podpięte zostały rury spustowe z budynku 3, 3A i 3B. Przepięte zostały również 

dwa przyłącza sanitarne z osadnika ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, a istniejące osadniki 

zostały zlikwidowane, ponadto wjazd na teren posesji został utwardzony kostką betonową. 

  

      
Fot. 169, źródło: UM Świebodzice                                                      Fot. 170,źródło: UM Świebodzice 
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Rewaloryzacja terenu przy Stawie Warszawianka 

 

W grudniu 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane na terenie Obiektu nr 1. Staw 

Warszawianka jest ostatnim etapem z dwunastu zadań z projektu, które realizuje Gmina 

Świebodzice od stycznia 2018 roku w ramach dofinansowania z unijnego Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych 

w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia 

mieszkańców”. W parku przy stawie przebudowany będzie system ścieżek oraz wprowadzone 

zostaną miejsca wypoczynkowe umożliwiające rekreację. Nawierzchnie ścieżek dla pieszych 

oraz placyków wypoczynkowych zostaną wymienione. W celu podkreślenia walorów 

kompozycyjnych uporządkowana zostanie zieleń. Głównym założeniem w zakresie 

planowanych zmian przestrzennych jest wyeksponowanie drzew wzdłuż linii brzegowej stawu 

oraz dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy w otoczeniu planowanych placów 

rekreacyjnych. 

Projekt zagospodarowania zakłada podział terenu na strefy funkcjonalne  

i wprowadzenie różnych form aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano 

wprowadzenie m.in. placu zabaw, a także małą architekturę obejmującą: pergole-trejaże 

drewniane, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie. Natomiast przy wejściu do parku 

od strony ul. Kolejowej znajdzie się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa składająca się  

z kiosków połączonych wspólnym zadaszeniem stanowiących pawilon gastronomiczny, szalet 

publiczny oraz pomieszczenia dla wędkarzy. 

W 2020 r. wykonawca robót przygotowywał teren budowy pod nowe zagospodarowanie 

prowadząc rozbiórki obiektów i ścieżek oraz niwelację terenu położonego bezpośrednio  

przy stawie. Zakończenie zadania planowane jest na 30 czerwca 2021 r. Koszt inwestycji  

to 1 943 154,00 zł. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych  

i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców” nr POIS.02.05.00-00-0085/16. Oś priorytetowa 

II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
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Fot. 171, źródło: UM Świebodzice                                                  Fot. 172, źródło: UM Świebodzice 

 

 
Fot. 173, źródło: UM Świebodzice 

 

Remont boiska na Osiedlu Piastowskim 

W 2020 r. na Osiedlu Piastowskim trwały prace związane z wymianą nawierzchni 

boiska, w ramach zadania: „Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku 

sportowym Osiedle Piastowskie”. Obiekty był w złym stanie technicznym, obszar pola karnego 

miał ubytki, co stwarzało zagrożenie dla piłkarzy. W ramach zadania wykonawca zdemontował 

starą nawierzchnię, odtworzył istniejącą podbudowę oraz położył nową, sztuczną trawę  

o powierzchni 2 290 m2. Koszt inwestycji wyniósł 397 425,30 zł. 

 
Fot. 174, źródło: UM Świebodzice 
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Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zamkowej 

W dniu 23.12.2020 r. odbył się odbiór prac budowlanych związanych z utwardzeniem 

terenu przy ul. Zamkowej (za budynkiem nr 11). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 

postojowych w rejonie ulicy Zamkowej oraz na prośbę mieszkańców zostało wykonane 

utwardzenie terenu z płyt ażurowych wraz z wydzieleniem nowych miejsc 

postojowych.  Zadanie w kwocie 157 427,70 zł zostało wykonane ze środków własnych gminy. 

     
Fot. 175, źródło: UM Świebodzice                                                   Fot. 176, źródło: UM Świebodzice 

 

Dostawa i montaż kontenera na terenie lądowiska 

W dniu 22.12.2020 r. na lądowisku odbyło się przekazanie kontenera przeznaczonego 

na biuro budowy lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach. Projekt budowlany 

zamierzenia powstał w 2015 r. i współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski. Wojewoda 

Dolnośląski wydał pozwolenie na budowę lotniska użytku publicznego, a Prezes Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego promesę na założenie lotniska. Rozwinięcie lądowiska w lotnisko  

i budowa infrastruktury ma podnieść funkcjonalność obiektu oraz bezpieczeństwo 

prowadzonych operacji lotniczych, a także uniezależnić od warunków pogodowych  

i meteorologicznych. Obiekt ten służył już służbom ratunkowym podczas katastrofy 

budowlanej, jak i akcji COVID-19, samolotom gaśniczym w trudno dostępnym terenie 

górskim, jak również lotnictwu policji poszukującemu zaginionych osób. Na lądowisku gościli 

wielokrotnie prezydent RP, premier i ministrowie rządu polskiego podczas podróży 

służbowych. Na co dzień z lądowiska korzystają szybownicy TLS-u oraz użytkownicy 

wszelakich statków powietrznych z Polski i Europy podczas lotów sportowych, oraz 

dyspozycyjnych na rzecz biznesu i usług. 
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W planach lotnisko oprócz tradycyjnego corocznego Pikniku Lotniczego ma być 

miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców naszego miasta (w planach ścieżka rowerowa, 

sanitariaty, ogródek jordanowski i kawiarenka oraz taras widokowy umożliwiający 

obserwowanie startów i lądowań samolotów, szybowców, helikopterów i spadochroniarzy). 

Kolejnym etapem jest uzbrojenie terenu w energię elektryczną, wodę i sieć kanalizacyjną.  

     
                      Fot. 177, źródło: UM Świebodzice                                    Fot. 178, źródło: UM Świebodzice 

 

Modernizacja stadionu 

W 2020 r. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. realizował zadanie inwestycyjne polegające  

na modernizacji bazy sportowej, na które dofinansowanie pozyskane było od Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zdobyte środki pozwoliły na ulepszenie 

funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu.  

Pierwszym etapem prac był montaż piłkochwytu oddzielającego obiekt od drogi 

krajowej nr 35. Dzięki niemu możliwe będzie rozgrywanie turnieju czy treningu w poprzek 

boiska, zwiększając przy tym funkcjonalność i bezpieczeństwo. Kolejny etap dotyczył montażu 

nowych opraw LED oświetlenia boiska treningowego, które poprawi warunki korzystania 

z płyty treningowej w godzinach wieczornych. Ostatnim etapem pracy był zakup 

elektronicznego zegara meczowego.  

 
Fot. 179, źródło: UM Świebodzice 
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                                      Fot. 180, źródło: UM Świebodzice                                          Fot. 181, źródło: UM Świebodzice 

    

W 2020 r. trwały także prace związane z naprawią bitumicznych fragmentów dróg 

gminnych. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych były przeprowadzane na ulicach: 

Parkowej, Żwirki i Wigury, Krótkiej, Długiej, Kolejowej oraz Aleje Lipowe. Zadanie wykonał 

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. w ramach umowy na utrzymanie dróg gminnych. 

    
Fot. 182, źródło: UM Świebodzice                   Fot. 183, źródło: UM Świebodzice  

 

 
Fot. 184, źródło: UM Świebodzice 
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W 2020 r. także sukcesywnie w całym mieście, ZGK Świebodzice Sp. z o.o. odnawiał 

oznakowanie poziome dróg i przejść dla pieszych. Wykonywane prace odbywały się także  

w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

 

Fot. 185, źródło: UM Świebodzice 

 

Ponadto w ramach bieżących prac w lutym 2020 r. wykonano remont sieci kanalizacji 

ogólnospławnej na terenie dz. nr ewid. 299/2 obr Śródmieście, a także rozpoczęto zadanie  

dotyczące zabezpieczenia 3 studni wodnych znajdujących się na dz. nr ewid. 172, 173, 174  

obr. Pełcznica 1. Kontynuowano również realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice poprzez rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. 3 Maja w Świebodzicach”, co kosztowało budżet gminy 119 000,00 zł.  

W 2020 r. trwały także przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji poprzez 

przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, dla takich zadań jak np. 

„Budowa oświetlenia – ul. Droga Węglowa w Świebodzicach”, „Podłączenie kanalizacji 

deszczowej w ul. Strefowej do rowu ul. Lotniczej w Świebodzicach”, czy „Budowa małej 

obwodnicy w rejonie osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”.  

 

 

 

  

 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

107 
 

 

Wydatki na inwestycje w 2020 r. 
 

 

Nazwa zadania 
 

Kwota [zł] 

Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem - ul. Królowej Jadwigi  394 147,48 

Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach  142 908,29 

Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1   35 547,00 

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych   152 157,15 

Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8  35 100,00 

Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach   58 000,00 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja 

ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem  
185 595,59 

Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach   59 901,00 

Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach   38 399,20 

Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Gminy Świebodzice   165 450,40 

Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych 90 381,85 

Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych   8 745,25 

Wykup i zamiana gruntów  60 590,00 

Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach  

wraz z otoczeniem  
517 870,00 

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do przedszkola  25 998,08 

Dotacja do zakupu fumigatora 7 000,00 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice   571 807,32 

Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzice-realizacja zadań mitygacyjno-

adaptacyjnych w zakresie ziolononiebieskiej infrastruktury 

32 354,00 

 

  Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła  96 112,28 

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie  

i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców 
4 282 783,57 

Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle 

Piastowskie, Świebodzice 

397 452,20 

 

Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego w zakresie kultury fizycznej  2 550 000,00 

Suma 9 908 300,66 
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20. Gospodarka mieszkaniowa 

 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej, którą prowadził Miejski Zarząd Nieruchomości 

z siedzibą w przy ul. Świdnickiej 7B, w 2020 r. największą wartość wydatków stanowiły 

wydatki związane z zakupem usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych, wydatki 

związane z przekazaniem do Wspólnot Mieszkaniowych środków z tytułu zaliczek na koszty 

zarządu i fundusz remontowy oraz opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowiła kwota  

4 553 048,68 zł.  

Wśród wydatków remontowych w zasobach gminnych, w 2020 roku znaczącą wartość 

stanowiły roboty ogólnobudowlane, bo aż 26,05% z czego największe wydatki stanowiły: 

wykonanie wentylacji wywiewnej, przemurowanie przewodów kominowych, naprawa 

ogrodzenia, malowanie i odnawianie tynków w lokalach mieszkalnych, wydzielenie łazienki,  

a największą wartość osiągnęły wzmocnienia ścian w budynkach gminnych  

przy ul. Młynarskiej 21-21A, Młynarska 24, Młynarska 26.  

Remonty pustostanów stanowiły 14,90% i dotyczyły głównie wymiany instalacji 

elektrycznej, wykonanie WC wraz z wentylacją, wymiana okien i drzwi. Roboty dekarskie 

stanowiły awaryjne naprawy dachu poprzez uzupełnianie dachówek, wymiany rynien. 

Największą wartość w tym zakresie stanowiła przebudowa 4 kominów przy ul. Puszkina 10. 

Wykonanie prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych 

łącznie stanowiło 24,85% wydatków remontowych i polegało głównie na usuwaniu awarii  

i wymianie instalacji elektrycznych, nieszczelności na instalacji wodnej, zatorów oraz 

wykonanie gałązek wodno-kanalizacyjnych, remonty pionów wodnych, przeniesienie 

wodomierzy na korytarz, likwidację suchych dołów Największą wartość stanowiła wymiana 

przyłącza wodnego wraz z uporządkowaniem instalacji wodnej przy ul. Al Lipowe 11.  

Wymiany i doszczelnianie instalacji gazowych, wymiany pionów gazowych  

w budynkach prowadzone były na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Najwyższą wartość 

wśród wydatków stanowiło wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  

przy ul. Piłsudskiego 10/2, Żeromskiego 21/1.  

Rozbiórki komórek i budynków mieszkalnych oraz miejscowe naprawy dachów 

papowych komórek stanowiły 16,96%. Prace były związane z rozbiórką budynków 

mieszkalnych przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 i ul. Piaskowej 6, budynku gospodarczego przy 

ul. Szkolnej 7, komórek gospodarczych przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 10A, marsz. Józefa 

Piłsudskiego 4A, Sienkiewicza 22 oraz garaży przy ul. Krótkiej 4. Wykonane były miejscowe 

naprawy dachów oraz wzmocnieniu ścian komórek przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56, 
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Mickiewicza 3A, Sienkiewicza 26A. W zakresie robót ciesielskich i podłogowych,  

który stanowiły 3,82%, największą wartość stanowi wykonanie i montaż biegu schodowego 

przy ul. Granicznej 4, Granicznej 22 i Puszkina 4. Dokumentacja techniczna stanowiła 3,72% 

wydatków i dotyczyła głownie wykonania w lokalach mieszkalnych wentylacji i wydzielenia 

toalet. Roboty zduńskie były na poziomie 3,05% i dotyczyły głównie pieców kaflowych  

w zakresie ich wykonania, budowy, odbudowy, awaryjnego czyszczenia oraz wymiany rur 

zapiecowych. Najmniejszą wartość stanowiły wydatki na wymianę stolarki okiennej w lokalach 

gminnych, tj. 1,62%, wymiana drzwi - 1,05% oraz wymiana wodomierzy - 0,14%.  

 

     
Fot. 186, źródło: MZN w Świebodzicach                              Fot. 187, źródło: MZN w Świebodzicach  

 

     
Fot. 188, źródło: MZN w Świebodzicach                       Fot. 189, źródło: MZN w Świebodzicach 
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Fot. 190, źródło: MZN w Świebodzicach 

 

21. Gospodarka komunalna 

 

W zakresie gospodarki komunalnej, usługi na rzecz Gminy Świebodzice świadczył  

w głównej mierze Zakład Gospodarki Komunalnej Świebodzice Sp. z o.o. zlokalizowany  

w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30.  Do głównych zadań spółki w 2020 r. należało 

utrzymanie czystości terenów należących do Gminy Świebodzice, odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, prowadzenie targowiska miejskiego, prowadzenie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, utrzymanie i administrowanie cmentarzami, utrzymanie dróg 

gminnych oraz zapewnienie transportu publicznego. W ramach działań systematycznie 

sprzątane były chodniki, alejki oraz parki i inne tereny miejskie. Wiosną obsadzono klomby 

roślinnością i wieszano donice z kwiatami na słupach oświetlenia, w okresie letnim koszono  

i utrzymywano trawniki, a jesienią i zimą sprzątano tereny z zalegających liści lub śniegu. 

Usuwano także wiatrołomy oraz wykonywano pielęgnację rabat, gazonów, klombów, 

drzewostanów i żywopłotów. Wykonywano także konserwację i naprawy obiektów małej 

architektury, ogrodzeń i elementów infrastruktury. 

 

22. Gospodarka nieruchomościami i mienie gminy 

 

W 2020 roku Gmina Świebodzice sprzedała 71 mieszkań, na co niewątpliwie wpływ 

miało uchwalenie przez Radę Miejską w Świebodzicach bonifikaty w wysokości 90%  

w przypadku wykupu ostatniego lub równoczesnego wykupu dwóch lokali mieszkalnych  
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w budynku. Ponadto w 2020 r. w dalszym ciągu obowiązywała bonifikata wynosząca 85% przy 

jednostkowym wykupie lokalu mieszkalnego oraz 95% przy wykupie wszystkich mieszkań.  

W zakresie sprzedaży nieruchomości w roku 2020 zbyto 10 działek budowlanych pod 

budownictwo w tym 3 pod budownictwo mieszkaniowe oraz 7 pod budowę garaży na łączną 

kwotę 352 544,71 zł oraz nieruchomości garażowe i udziały w nieruchomościach na łączną 

kwotę 25 562,24 zł. W celu zbywania nieruchomości zlecono sporządzenie wycen dla 76 lokali 

komunalnych i 29 nieruchomości gruntowych. 

Ponadto w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

wszczęto 46 postępowań związanych z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających 

podziały nieruchomości dotyczące 67 działek gruntu i ostatecznie wydano 45 decyzje w tym 

przedmiocie. W zakresie nazewnictwa placów, ulic i numeracji porządkowej nieruchomości 

nadano numery porządkowe dla 32 nieruchomości budynkowych oraz wydano 6 zaświadczeń 

potwierdzających nadanie numeru i 1 zaświadczenie o nazwie ulicy, a także jedno wezwanie 

do umieszczenia numeru porządkowego na budynku. 

Na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do 

przygotowania do sprzedaży mienia komunalnego, a także pozyskanie wyrysów i wypisów  

z ewidencji gruntów wydatkowano kwotę  48 131,06 zł. 

Wartość mienia komunalnego w 2020 roku stanowiła 182 048 898,00 zł i wzrosła  

w stosunku do roku ubiegłego łącznie o kwotę 3 194 320,00 zł, na co główny wpływ miał 

wzrost wartości udziałów Gminy w spółkach (ZWiK Świebodzice Sp. z o.o., ZGK Świebodzice 

Sp. z o.o., OSiR Świebodzice Sp. z o.o.), która wzrosła łącznie o 2 701 100,00 zł. Dodatkowo 

w 2020 r na stan mienia komunalnego nabyto 5 nieruchomości o łącznej powierzchni  

3,2187 ha i wartości 975 300,00 zł. W ogólnej wartości mienia uwzględniono także trwałe 

rozdysponowanie nieruchomości bądź likwidację budynków, co zamknęło się w kwocie  

482 080,00 zł.  

Na dzień 31.12.2020 r. ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wyniosła 553,6040 ha 

z czego: 541,7897 ha stanowiły grunty położone na terenie Gminy Świebodzice, 11,5800 ha 

grunty położone na terenie Gminy Dobromierz i 0,2343 ha grunty położone na terenie Gminy 

Jaworzyna Śląska. 
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Mienie komunalne w 2020 r. 

 

 łącznie 
w zarządzie 

Gminy 

w zarządzie 

jednostek 

komunalnych 

dzierżawa 

/najem 

użytkowanie 

wieczyste 

inne 

formy 
wartość  

 ha zł 

grunty 

rolne 
130,1 40,8 0,0 31,0 0,0 58,3 3 052 363,00 

grunty pod bud. 

mieszk. 
15,9  6,0  0,0  9,9  0,0  0,0  1 716 037,00 

grunty pod bud. 

przem.-usł. 
37,5  0,0  0,0  37,5  0,0  0,0  6 850 544,00 

tereny 

rekreacyjne 
15,4 8,6 6,8 0,0 0,0 0,0 3 312 290,00 

lasy 8,8  8,8  0,0 0,0 0,0 0,0 833 684,00 

drogi 107,2 107,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14 901 762,00 

rowy 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 986 446,00 

ogrody 

działkowe 
134,7  0,0  0,0  0,0  103,3  31,4  3 623 151,00 

pozostałe 70,3  19,2  4,9  0,0  10,8  35,4  21 110 021,00 

grunty  

łącznie 
541,8 212,5 20,3 78,4 114,1 125,1 56 386 298,00 

 szt. zł 

budynki 

mieszkalne 
471 0 0 0 0 471 34 352 000,00 

budynki  

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

budynki 

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

budynki 

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

budynki 

niemieszalne 
33 0 13 0 0 20 593 000,00 

budynki 

użyteczn. publ. 
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 

budynki  

łącznie 
536  2  40   0 0 494 86 877 300,00 

 

 

 

Udział Gminy Świebodzice w spółkach 

Spółka Udziały Wartość udziałów 

ZWiK Świebodzice Sp z o.o. 100 % udziału 29 046 900,00 zł 

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

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 100% udziału 2 878 000,00 zł 

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 100% udziału 6 592 400,00 zł 

suma 38 785 300,00 zł 
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23. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w 2020 r. trwały procedury 

związane z opracowaniem dokumentów planistycznych dla obszarów wskazanych w tabeli 

poniżej, których koszt wyniósł 140 305,57 zł. 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 

obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 

obszaru pomiędzy ul. Klonową, a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 

obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 

Śródmieścia w Świebodzicach 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część 

obszaru wzdłuż ul. Strefowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 

 

Ponadto w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto 

procedurę wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa hali 

magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz towarzysząca infrastrukturą (dz. nr 676/27, 

676/10, 676/15, 676/25, 676/26) w Świebodzicach”, wydano 104 wypisy i wyrysy oraz 

informacje z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 132 zaświadczenia o ustaleniach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 4 zaświadczenia o zmianie sposobu 

użytkowania nieruchomości, a także zaopiniowano 45 wstępnych projektów podziału 

nieruchomości. W zakresie naliczenia opłaty adiacenckiej wszczęto jedno postępowanie 

zakończone wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie oraz naliczono 4 opłaty 
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planistyczne, a także trwało postępowanie dotyczące przejęcia 2 nieruchomości gruntowych 

przeznaczonych na poszerzenie dróg i wypłaty odszkodowania z tego tytułu.  

System informacji przestrzennej, w którym dostępne są m.in. dokumenty planistyczne 

oraz mapa ewidencji gruntów dostępny jest pod adresem swiebodzice2.e-geoportal.pl. 

 

24. Ochrona środowiska i przyrody  

 

W zakresie ochrony środowiska głównie realizowano cele określone w dokumentach 

strategicznych oraz działania wynikające z przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody  

i środowiska. Do Urzędu Miejskiego w 2020 r. wpłynęło 29 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 

oraz 21 wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew. Organ wydał w 2020 r. 23 decyzje 

w przedmiotowym zakresie. Złożono także 19 wniosków o wycinkę drzew z terenów 

należących do gminy, do Starosty Świdnickiego. Natomiast w zakresie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzono  

w 2020 r. 3 postępowania. 

W zakresie działań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2020 wystawiono 

22 dyspozycje przyjęcia zwierząt do schroniska. Na zabieg sterylizacji i kastracji wystawiono 

54 skierowania, a ponadto wydawano 126 opiekunom społecznym karmę dla kotów wolno 

żyjących. 

Ponadto na bieżąco przeprowadzano kontrole wykonywania umowy o świadczenie 

usług w zakresie utrzymania czystości, wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie 

utrzymania zieleni, a także przeprowadzono doraźną kontrolę w schronisku. Na bieżąco także 

dbano o zieleń, w tym w zakresie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew i krzewów na 

terenach należących do gminy, w tym w pasach dróg publicznych.  

W lutym 2020 r. na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27 został 

zamontowany czujnik jakości powietrza mierzący stężenie w powietrzu pyłu zawieszonego 

PM10 oraz PM 2,5, dzięki któremu można na bieżąco monitorować jakość powietrza na terenie 

miasta.  

Możliwość analizy stanu jakości powietrza spełnia także bardzo ważną rolę w edukacji 

ekologicznej społeczeństwa, w związku z czym w dniu 26 lutego 2020 roku w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 13 zostało przeprowadzone szkolenie 
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pn. „Dobra atmosfera w praktyce”. Szkolenie było skierowane dla uczniów klas siódmych i 

ósmych, a dotyczyło poprawy jakości powietrza. Podczas spotkania wyjaśniono uczniom, jakie 

są skutki i przyczyny zanieczyszczeń powietrza, jak chronić się przed ich szkodliwym 

wpływem, czym smog różni się od kryzysu klimatycznego oraz jak skutecznie przeciwdziałać 

obu zagrożeniom. Szkolenie miało także na celu zbudowanie poczucia 

współodpowiedzialności za stan powietrza oraz prezentację konkretnych rozwiązań 

przynoszących korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Uczniowie otrzymali także opracowania 

stanowiące kompendium wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza. 

Tego samego dnia w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach zostało 

przeprowadzone szkolenie dla mieszkańców Świebodzic, które dotyczyło wyżej wymienionej 

tematyki. Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone przez Fundację Ekorozwoju  

z Wrocławia i wpisały się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz 

Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice. 

W roku 2020 Świebodzice, w oparciu o  Program Usuwania Azbestu  ponownie 

przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i otrzymały dofinansowanie na ten cel. Wyłoniona  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma od sierpnia rozpoczęła usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W sumie odebrano 26,072 Mg wyrobów 

zawierających azbest na łączną kwotę 30 973,54 zł, z czego ok. 25 % stanowiło dofinansowane 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Pozostały koszt w kwocie 23 508,39 zł stanowił środki własne gminy i nie obciążał budżetu 

poszczególnych mieszkańców. 

W ramach zadania firma odebrała elementy pokrycia dachu, oczyściła teren z pyłu 

azbestowego oraz zapakowała, załadowała i przekazała do unieszkodliwienia wytworzone 

odpady.  

W 2020 r. przyznano także 34 dotacje celowe na zamianę sposobu ogrzewania lokali 

mieszkalnych na kwotę 96 112,28 zł, w celu poprawy stanu środowiska, a także zdrowia  

i komfortu życia mieszkańców. 

Podobnie jak w 2019 r., również w 2020 r. Gmina Świebodzice podpisała porozumienie 

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn: „Utrzymanie 

rzeki Pełcznica na terenie Gminy Świebodzice”. Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie 

łącznie 50 szt. drzew, zarówno rosnących w korycie rzeki Pełcznica, jak i suchych na brzegu 
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rzeki, co w znaczący sposób poprawiło jej przepustowość, zmniejszając prawdopodobieństwo 

ryzyka powodziowego na terenie Cierni. Zakres zadania obejmował także usunięcie 2 łach 

znajdujących się przy kładce przy ul. Ciernie 12 oraz przy moście w okolicach Pałacu Wdów 

przy ul. Ciernie 132A. Prace zostały wykonane w terminie od 19.11.2020 r. do 09.12.2020 r. 

Wartość wykonanych robót objętych Porozumieniem wyniosła 43 978,00 zł, z czego 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sfinansowało roboty w kwocie 40 978,00 zł, 

natomiast Gmina Świebodzice poniosła koszt w wysokości 3 000,00 zł. 

 

 
Fot. 191, źródło: UM Świebodzice 

 

 
Fot. 192, źródło: UM Świebodzice 

 

 
Fot. 193, źródło: UM Świebodzice 
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W zakresie działań z ochrony środowiska Gmina Świebodzice nasadziła 35 szt. drzew 

gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 8-10 cm wzdłuż ulicy Piasta. Nasadzone drzewa 

utworzyły szpaler na długości 200 m. Doły do nasadzeń zostały zaprawione i wyrównane żyzną 

glebą, natomiast drzewa zostały zabezpieczone poprzez opalikowanie z poprzecznymi 

wzmocnieniami i otaśmowaniem. Koszt nasadzeń przedmiotowych drzew wyniósł 9 700,00 zł. 

Nasadzono także 3 drzewa na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Wałbrzyskiej.  

 
Fot. 194, źródło: UM Świebodzice 

 

W 2020 r. dokonano także rozliczenia zadania na zakup 12 szt. budek dla jerzyka,  

27 szt. budek dla wróbli, 11 szt. półek dla oknówki, na budynku szkoły  

przy ul. Ciernie 30 w Świebodzicach oraz zainicjonowano akcję dokarmiania ptaków.  

 

25. Gospodarka odpadami  

 

W 2020 r. wysokość stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z uchwałą nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lipca 2019 r. 

wynosiła: 

- 19,90 zł za osobę dla nieruchomości, na których zamieszkując mieszkańcy.  

W przypadku niewypełnienia przez właścicieli nieruchomości, obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynoszącą dwukrotność opłaty, tj. 38,80 zł, 
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- od 14,74 zł do 938,00 zł w zależności od wielkości pojemnika dla nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzona jest 

działalność usługowa, handlowa, rzemieślnicza oraz obiekty użyteczności publicznej) ustalono 

stawki za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika w zależności od pojemnika. 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 

6 073 664,45 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi wyniosły 6 915 293,16 zł. Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 6r  

ust. 1  ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 888) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód 

gminy, a w myśl ust. 1aa środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą 

być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, tak więc środki pobierane od mieszkańców muszą 

być adekwatne do tych ponoszonych na system gospodarowania odpadami.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Świebodzice 

wyniosła 21 225 osób, natomiast liczba mieszkańców zgłoszonych do systemy gospodarowania 

odpadami komunalnymi wyniosła 18 149 osób. Różnica ta jest spowodowana podaniem  

w deklaracji liczby faktycznie zamieszkałych osób. Wiele osób zamieszkuje poza miejscem 

stałego zameldowania, np. studenci, osoby, które pracują zawodowo i mieszkają w innym 

miejscu. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach ze stanem 

faktycznym.   

W roku 2020 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 24,48 %, poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych - papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła: 27,97 %, a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

100%.  

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz odbiór 

zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Świebodzice był ZGK Świebodzice Sp. z o. o. 
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26. Dostarczanie wody i odbiór ścieków 

 

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków z terenu Gminy Świebodzice  

w 2020 r. usługi świadczył Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach Sp. z o.o.  

z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej 1. Do głównych zadań spółki należało przede 

wszystkim utrzymanie i eksploatacja miejskiego systemu wodociągowego oraz miejskiej 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej ogólnospławnej, produkcja i dostawa wody dla odbiorców 

podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego, odbiór ścieków sanitarnych do 

miejskiej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczania. 

W 2020 r. dopłata z budżetu gminy za dostarczanie wody wyniosła 231 484,54 zł, za odbiór 

ścieków 663 905,75 zł, natomiast za wody opadowe 378 071,68 zł.  

 

Wykaz zadań zrealizowanych z budżetu gminy w zakresie wodociągów i kanalizacji 

 

Zadanie  
 

 

Kwota 
 

Wykonanie badania wydajności hydrantów 233,75 

Wywóz nieczystości z czyszczonej kanalizacji sanitarnej na ulicy 

Strzegomskiej 32 
1 685,24 

Wykonanie badania wydajności hydrantów 342,04 

Wywóz nieczystości z czyszczonej kanalizacji deszczowej  

na ulicy Sezamkowej/Długiej 
1 005,36 

Wywóz nieczystości z czyszczonej kanalizacji sanitarnej na ulicy 

Kolejowej 
599,45 

Wywóz nieczystości z czyszczonej kanalizacji deszczowej  

na ulicy Sezamkowej/Długiej 
3119,34 

Wykonanie badania wydajności hydrantów 295,25 

Kamerowanie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

w związku z zalewanie piwnic budynków wodami opadowymi 

przy budynku ul. Piłsudskiego 36a,b,c. 

1019,72 

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej sieci w rejonie Osiedla 

Piastowskiego ul. Dąbrówki 
10 455 

Operat szacunkowy wyceny urządzeń wod-kan przekazanych do 

WZWiK 
9840 
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27. Promocja i komunikacja społeczna 

 

Na zadania z zakresu promocji Gminy Świebodzice wydatkowano 225 455,84 zł i były 

to wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, reklam promujących miasto oraz 

na współorganizację imprez, takich jak Kino sferyczne, VIII Wałbrzyski Międzynarodowy 

Rajd Pojazdów Zabytkowych „Śladami Księżnej Daisy”, Piknik Lotniczy, Otylia Swim Tour, 

Jubileusz 15-lecia KS Rekin, Sprzątanie Świata, Akcja Posprzątajmy Świebodzice, udział  

w akcji Świebodzice Miastem Serc, Memoriał Senseiego Jurka Wesołowskiego, Foodtruck 

festiwal, czy Mikołajki. W ramach działań promocyjnych na bieżąco prowadzona była strona 

internetowa i profil na Facebook. Ponadto prowadzono obsługę fotograficzną imprez  

i nagrywano materiały z miejską telewizją internetową, a także przygotowywano biuletyn 

„Życie Świebodzic”. Nagrano także film z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców  

od pracowników Urzędu Miejskiego.  

Poniżej przestawiono przykładowe działania w zakresie promocji i partycypacji 

społecznej. 

W dniu 20.03.2020 r. zakończyło się zbieranie prac w konkursie na Najpiękniejszą 

Kartkę Wielkanocną. Pomimo zamknięcia szkół, przedszkoli i licznych ograniczeń 

wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa, świebodziczanie dostarczyli do Urzędu 

trzydzieści cztery prace. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Poczty Polskiej 

formuła wysyłania kartek została zmieniona i w roku 2020 kartki zostały przekazane do miast 

partnerskich, urzędów, organizacji, jednostek drogą mailową.  

W 2020 r. konkurs na „Najładniejszą Ozdobę Wielkanocnego Stołu” z przyczyn 

wystąpienia epidemii koronawirusa nie mógł przebiegać zgodnie z regulaminem. Nie było 

możliwości przeprowadzenia eliminacji w szkołach. Pomimo to do Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach złożone zostały cztery prace. Doceniając zaangażowanie i kreatywność 

młodych artystów postanowiono wyróżnić wszystkich autorów prac.  

Wykonanie przepięcia awaryjnego ślepej kanalizacji deszczowej 

do potoku Cienia na czas do wybudowania kanalizacji 

deszczowej w ulicy Lotniczej, zbierająca się deszczówka 

niszczyła nawierzchnię bitumiczną drogi. 

35062,45 

ZWiK Sp. z o.o. czyszczenie kanalizacji na ul. Wolności przy 

Szkole Podstawowej nr 3- kanalizacja sanitarna z budynków przy 

targowisku przechodzi przez teren szkoły, dlatego konieczne było 

jej wyczyszczenie 

4 811,51 
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Natomiast 17.07.2020 r. zakończyły się obrady komisji nad wyłonieniem zwycięzców 

konkursu fotograficznego pt. MOJE TWOJE NASZE ŚWIEBODZICE. Zwycięskie prace 

można było oglądać przed Ratuszem do 31.07.2020 r.  

 
Fot. 195, źródło: UM Świebodzice 

 

W dniu 19.09.2020 r. po raz pierwszy odbyła się akcja pn. „Posprzątajmy Świebodzic”, 

której organizatorem był Wydział GNZ i PK Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ZGK 

Świebodzice Sp. z o.o. oraz Miejski Dom Kultury. To lokalny akcent ogólnopolskiej akcji 

„Sprzątania świata”. Wydarzenie wsparły spółki miejskie, jednostki organizacyjne, lokalne 

firmy oraz organizacje. W tym dniu przy boisku sportowym, przy ul. Rekreacyjnej rozpoczęła 

się rejestracja uczestników. Każda z osób uczestniczących w wydarzeniu wybierała jedną  

z czterech wytyczonych przez organizatorów tras do sprzątania. Do wyboru był rejon Cierni, 

Pełcznicy (ul. Leśna, Zimny Dwór) oraz ul. Sportowa. W punkcie rejestracji każdy uczestnik 

otrzymał kolorową opaskę, worki do segregacji odpadów, maseczkę ochronną, rękawiczki oraz 

wodę mineralną. Sprzątanie każdej trasy trwało około dwóch godzin, a co ważne odpady 

zbierane były z zachowaniem zasad wstępnej segregacji do dedykowanych worków.  

Po powrocie ze sprzątania na boisku przy ul. Rekreacyjnej, każdy uczestnik otrzymał 

ekologiczną torbę promującą miasto Świebodzice, ulotkę dotyczącą segregacji odpadów oraz 

ciepły posiłek. Ponadto przygotowano atrakcje w postaci warsztatów ekologicznych, a dzieci 

wykonały własnoręcznie stroje, które prezentowały w pokazie mody eko.  
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                               Fot. 196, źródło: UM Świebodzice                                                  Fot. 197, źródło: UM Świebodzice 

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miasta w 2020 roku nie odbyły się 

tradycyjne uroczystości patriotyczne upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Jednak, aby uczcić to ważne święto narodowe przed Ratuszem Miejskim została w dniu 

09.11.2020 r. ustawiona wystawa poświęcona procesowi odzyskiwania przez Polskę 

niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej pod nazwą „Tak powstawała 

Niepodległa”.  Autorami 11 plansz byli dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt  

w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna 

Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”).  Dnia 10.11.2020 r. wystawa uzupełniona została  

o ekspozycję upamiętniającą świebodziczan, którzy walczyli o losy Niepodległej autorstwa 

Róży Stolarczyk.  

      
                                                           Fot. 198, źródło: UM Świebodzice                                        Fot. 199, źródło: UM Świebodzice 

    

W dniu 04.12.2020 r. w godzinach popołudniowych zapalono światełka na choince.  

W ubiegłych latach, zgodnie z tradycją, uroczystość miał miejsce podczas organizowanych  

w rynku miejskich Mikołajek, jednak w tym roku pandemia uniemożliwiła zorganizowanie 
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imprezy dla mieszkańców. Przed Ratuszem została ustawiona świąteczna ramka, w której 

świebodziczanie mogli robić sobie pamiątkowe zdjęcia. 

      
                    Fot. 200, źródło: UM Świebodzice                                            Fot. 201, źródło: UM Świebodzice 

 

Od 17.12.2020 r. mieszkańcy oraz odwiedzający świebodzicki Rynek mogli podziwiać 

wystawę e-kartek bożonarodzeniowych, przesłanych w tegorocznym konkursie, 

zorganizowanym przez Miasto Świebodzice. Przed Ratuszem ustawionych zostało 5 gablot,  

w których wywieszono prace przygotowane przez mieszkańców.  

 

 
Fot. 202, źródło: UM Świebodzice 

 

Ponadto w dniu 11.12.2020 r. rozstrzygnięty został konkurs artystyczno-plastyczny  

pn. „Stroik świąteczny”, którego organizatorem był Miejski Dom Kultury w Świebodzicach. 

Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia 

oraz stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

Ostatecznie Jury nagrodziło wszystkie prace, a stroiki wykonane przez uczestników konkursu 

zostały przekazane darczyńcom „Szlachetnej Paczki”. Natomiast w dniu 24.12.2020 r. 

rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą witrynę sklepową.  
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W 2020 r. Gmina Świebodzice zachęcała także do wspierania lokalnej gastronomii oraz 

handlarzy chryzantem, którzy ucierpieli w trakcie trwającej pandemii i wprowadzonych 

obostrzeń.  

Wielokrotnie w 2020 r. organizowano w świebodzickim Rynku zbiórki krwi. 11.03.2020 r. 

w mobilnym punkcie mieszkańcy mogli oddać krew bez konieczności udawania się do 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W ciągu 4 godzin udało się zebrać 

łącznie 7,65l krwi. Kolejna zbiórka krwi odbyła się 13.05.2020 r. Pomimo rygorystycznych 

wymogów sanitarnych, przed mobilnym punktem poboru zjawiły się 24 osoby. Nad 

bezpieczeństwem krwiodawców i pracowników RCKiK czuwali pracownicy Urzędu 

Miejskiego i funkcjonariusze Straży Miejskiej. Mimo dłuższego czasu oczekiwania, 

spowodowanego koniecznością zmierzenia temperatury i zachowania wymogów 

bezpieczeństwa krew oddały 22 osoby. Dnia 10.06.2020 r. w centrum miasta po raz kolejny 

stanął mobilny punkt poboru krwi. Zbiórka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przyszło 

35 osób, natomiast 30 z nich zostało dawcami. Natomiast na dzień 14.06.2020 r. przypadł 

Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji burmistrz miasta Paweł Ozga, złożył pracownikom 

RCKiK serdeczne życzenia i podziękowanie za bezinteresowną pomoc innym oraz dobrą 

współpracę przy organizacji kolejnych miejskich zbiórek. Słowa podziękowania skierował 

również do uczestników akcji. Załoga krwiobusa oraz krwiodawcy otrzymali słodkie upominki. 

Do czerwcowej akcji włączyli się także: prezes OSiR Świebodzice Sp. z o.o.  

wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Organizacji Pozarządowych. Dla bezpieczeństwa 

krwiodawców oraz pracowników RCKiK zachowano podwyższone środki ostrożności, m.in. 

mierzenie temperatury wszystkim zgłaszającym się osobom. Kolejna zbiórka krwi odbyła się 

15.07.2020 r. i była poświęcona jednej z mieszkanek Świebodzic, a następna 18.11.2020 r. 

podczas której zgłosiło się 26 dawców, z których 20 oddało krew.  
 

      
                             Fot. 203, źródło: UM Świebodzice                                                 Fot. 204, źródło: UM Świebodzice 
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28. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo 

 

W 2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach przeprowadzili 1 628 

interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta Świebodzice pisemnie lub telefonicznie, 

bądź zauważonych podczas przeprowadzanych patroli. Na utrzymanie Straży Miejskiej, 

wydatkowano 499 080,72 zł z czego 439 031,31 zł stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. 

Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej, takie jak np. 

zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, etc. 

 

 

 

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej 

Lp. 

Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

 

Środki 

oddziaływania 

wychowawczego 

Grzywna nałożona  

w drodze mandatu 

karnego 

Inny sposób 

zakończenia czynności 

(np. odstąpienie od 

skierowania wniosku o 

ukaranie, przekazanie 

sprawy innym 

organom) 

Razem 

 

 

 

 

 

 

liczba 

 

kwota 

 
 

 

 

1 

 

Ustawie - Kodeks wykroczeń 

 
     

 

 

a) 

 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

8 4 450,00  12 

 

 

b) 

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób  

i mienia 

4 16 1 800,00 9 29 

 

 

c) 

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu  

i porządkowi  

w komunikacji 

289 130 13 850,00 22 441 

 

 

d) 

 

wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
2 7 310,00 13 22 

 

 

e) 

 

wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
 6 550,00  6 

 

 

f) 

 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

11 16 2 000,00 23 50 

2 

 

ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 20 2 000,00  20 

3 

 

ustawie o utrzymaniu 

czystości  

i porządku w gminach 

26 1 100,00 5 32 

4 

 
ustawie o ochronie zwierząt    14 14 

5 

 
ustawie o odpadach 7 6 500,00 2 15 
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6 

 

ustawie o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt 

 1 50,00  1 

7 

 

ustawie o recyklingu 

pojazdów wycofanych  

z eksploatacji 

 2 400,00  2 

8 

 

ustawie o zużytym sprzęcie 

elektrycznym  

i elektronicznym 

 1 50,00 1 2 

 

OGÓŁEM 

 

347 210 22 160,00 89 646 

 

 
 
 

 

Pozostałe działania 

 

 

Liczba 

 
pojazdy usunięte z drogi 3 

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 13 

osoby ujęte i przekazane Policji 3 

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 
13 

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych na potrzeby gminy 
286 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczące:  

a) zakłócenia porządku publicznego 184 

b) zagrożenia w ruchu drogowym 651 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami 357 

d) zagrożenia życia i zdrowia 354 

e) zagrożeń pożarowych  7 

f) awarii technicznych 46 

g)zwierząt 147 

Pozostałe zgłoszenia: 24 

 

 

 

 

29. Dostępność 

  
Dnia 20 września 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania 

obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację 

m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy 

choroby. 
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Zgodnie z obowiązującą ustawą Gmina Świebodzice jako sektor podmiotu publicznego 

zobowiązana jest do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez 

wprowadzenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. 

Burmistrz Miasta Świebodzice w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami ma na celu przede wszystkim podejmować działania mające na celu usuwanie barier 

- przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych lub informacyjno-

komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami 

udział w dostępnie do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w różnych sferach życia na 

zasadzie równości z innymi osobami. 

W indywidualnym przypadku, Gmina Świebodzice jeżeli nie będzie w stanie,  

w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie  

ze szczególnymi potrzebami, będzie zapewniać takiej osobie dostęp alternatywny za pomocą 

m.in. wsparcia innej osoby lub zapewniać wsparcie techniczne z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii.  

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. Burmistrz Miasta Świebodzice Zarządzeniem  

nr 0050/633/2020 z dnia 12 października 2020 r. wyznaczył Panią Angelikę Kirklo-Rubaniec, 

do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności. 

Zgodnie z ustawą, do zadań koordynatora do spraw dostępności należy: 

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Urząd Miejski i jednostki organizacyjne, 

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski i jednostki 

organizacyjne,  

- monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w zakresie 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Dodatkowo realizując obowiązek nałożony przedmiotową ustawą Burmistrz Miasta 

Świebodzice dnia 27 października 2020 r. przyjął ,,Plan działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021” i poddał jego 

treść do publicznej wiadomości umieszczając go w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

W zakresie dostępności cyfrowej Urząd Miejski w Świebodzicach zobowiązuje się 

zapewnić dostępność dla wszystkich swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy 
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z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tj.: 

www.swiebodzice.pl - zgodna,  

www.bip.swiebodzice.pl – częściowo zgodna,  

www.eurzad.swiebodzice.pl – częściowo zgodna. 

Likwidacja istniejących barier w dostępności będzie podejmowana przez Burmistrza 

Miasta Świebodzice w ramach przyjętego na dany okres ,,Planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. 

 

 

30. Ważniejsze spotkania i uroczystości z udziałem Burmistrza Miasta Świebodzice 

w 2020 r. 

 

06.01.2020 r. - na świebodzickim Rynku, odbył się przemarsz z okazji Święta Trzech Króli. 

Orszak został zorganizowany przez świebodzickie parafie: pw. Św. Mikołaja, 

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, 

przy wsparciu Miasta Świebodzice 

  
                                                    Fot. 205, źródło: UM Świebodzice                                      Fot. 206, źródło: UM Świebodzice 

 

08.01.2020 r. – odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w sprawie „Programu 

Wykonawczego Inicjatywy Sudety 2030” 

09.01.2020 r. – odbyło się spotkanie Noworoczne w Aqua Zdroju organizowane przez 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

 

https://www.swiebodzice.pl/
http://www.swiebodzice.pl/
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11.01.2020 r. – Jubileusz 50-lecia obchodzili Państwo Muchowie, którzy pobrali się 19 lipca  

1969 r. w Świebodzicach. 

 
                                Fot. 207, źródło: UM Świebodzice 

 

12.01.2020 r. – odbył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Wiatr 

w żagle" dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Podczas finału mieszkańcy 

Świebodzic wysłali światełko do nieba. Zadeklarowana kwota zebrana  

do świebodzickich puszek to 126 566,39 zł, czyli o 17 265,25 zł więcej niż  

w 2019 roku 

   
                                                       Fot. 208, źródło: UM Świebodzice                                Fot. 209, źródło: UM Świebodzice 

 

14.01.2020 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego  

i Gospodarczego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  

15.01.2020 r. – odbyły się negocjacje w siedzibie PKP S.A. w sprawie przedłużenia umowy 

najmu pomieszczeń dworca kolejowego w Świebodzicach 

16.01.2020 r. – odbyło się spotkanie z Prezydentem Wałbrzycha – Liderem Aglomeracji 

Wałbrzyskiej podsumowujące realizację projektu „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów na terenie Świebodzic”  
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                                                          Fot. 210, źródło: UM Świebodzice                     Fot. 211, źródło: UM Świebodzice 

 

17.01.2020 r. – uczestnictwo w uroczystej mszy świętej, w intencji samorządowców  

na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego 

Przybylskiego i Arcybiskupa Józefa Krupy 

22.01.2020 r. – odbyła się odprawa Komisariatu Policji w Świebodzicach i Komendy 

Powiatowej Policji, podsumowująca działalność służb w 2020 r. 

 
                                         Fot. 212, źródło: UM Świebodzice 

 

24.01.2020 r. – odbyły się obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 

organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

25.01.2020 r. – odbył się Turniej Tańca w Miejskim Domu Kultury  

28.01.2020 r. – odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Zawodowych  

w sprawie przejęcia placówki 

29.01.2020 r. – odbyły się spotkania w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji 

Wałbrzyskiej oraz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
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01.02.2020 r. - setne urodziny obchodził mieszkaniec Świebodzic, pan Alfons Daszkiewicz, 

z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste spotkanie 

 
                                     Fot. 213, źródło: UM Świebodzice 

 

12.02.2020 r. – odbyło się spotkanie z Kuratorem Oświaty we Wrocławiu w sprawie przejęcia 

szkół od Powiatu Świdnickiego 

14.02.2020 r. - z okazji Walentynek na świebodzickim Rynku została zorganizowana, przez 

Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski, akcja pn. „Słodkie Walentynki” 

 

 
                                    Fot. 214, źródło: UM Świebodzice 

 

19.02.2020 r. – udział w posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

20.02.2020 r. – odbyło się spotkanie konsultacyjne w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju 

dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze zorganizowane przez 

Ministerstwo Klimatu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 
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20.02.2020 r. – odbył się koncert Walentynkowy w Miejskim Domu Kultury 

22.02.2020 r. – odbyły się zawody łucznicze w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 

22.02.2020 r. - podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świebodzicach 

odbył się Jubileusz Państwa Krystyny i Józefa Wolkensteinów, którzy zawarli 

związek małżeński 11 października 1969 r. w Świebodzicach.  

 
                                    Fot. 215, źródło: UM Świebodzice 

 

02.03.2020 r. – odbyło się spotkanie z Europosłem Jerzym Buzkiem w sprawie przyspieszenia 

rozwoju południa województwa dolnośląskiego poprzez objęcie go  

Funduszem Sprawiedliwej Transformacji  

03.03.2020 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami TAURON S.A. w sprawie 

przebudowy sieci energetycznej 110 kV na terenie lotniska 

04.03.2020 r. – odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w sprawie 

porozumienia dotyczącego przejęcia szkół 

05.03.2020 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami świebodzickich przychodni i szpitala, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy oraz Wydziału 

Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy w sprawie epidemii COVID-19 

06.03.2020 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółek miejskich w sprawie epidemii 

COVID-19 

06.03.2020 r. – odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Polskiego Związku 

Diabetyków 

06.03.2020 r. – uczestniczono w wizytacji kanonicznej Biskupa Świdnickiego Adama 

Bałabucha w Szkole Podstawowej nr 1 

06.03.2020 r. – uczestniczono w koncercie z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Domu Kultury  
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11.03.2020 r. - odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w sprawie projektu 

regionalnego pn. Budowa instalacji termicznej utylizacji wysegregowanych 

odpadów komunalnych 

11.03.2020 r. - odbyło się Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej 

19.03.2020 r. – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas 

którego omówiono sytuację związaną z pojawianiem się w Polsce 

koronawirusa COVID-19 

od 21.03.2020 r. - koorydnowanie spraw związanych z COVID-19 

31.03.2020 r. - odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

05.05.2020 r. – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz ZNP w sprawie 

wynagradzania nauczycieli w czasie pandemii koronawirusa  

06.05.2020 r. – odbyła się telekonferencja prezydentów, burmistrzów i wójtów Aglomeracji 

Wałbrzyskiej  

12.05.2020 r. – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz ZNP w sprawie 

wynagradzania nauczycieli w czasie pandemii koronawirusa  

15.05.2020 r. – odbyło posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  

w Zamku Książ 

20.05.2020 r. – odbyła się telekonferencja z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego  

w sprawie strategii SUDETY 2030  

21.05.2020 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ZGK Świebodzice Sp. z o.o.  

22.05.2020 r. – odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Zawodowych 

28.05.2020 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. 

05.06.2020 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
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10.06.2020 r. - w świebodzickiej sali ślubów odbył się podwójny jubileusz złotych godów 

Państwa Haliny i Zbigniewa Banaszkiewiczów oraz Krystyny i Jerzego 

Pyków, którzy zawarli związek małżeński 24 grudnia 1969 r. w Świebodzicach 

 
                                Fot. 216, źródło: UM Świebodzice 

 

16.06.2020 r. – w Klubie Seniora wręczono dyplomy wolontariuszom pomagającym w okresie 

pandemii koronawirusa 

18.06.2020 r. - odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 

24.06.2020 r. - odbyło się spotkanie włodarzy gmin oraz starostów z Ministrem Funduszy  

i Polityki Regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak w sprawie tworzenia 

nowej perspektywy finansowania na lata 2021-2027 dla powiatu 

wałbrzyskiego i świdnickiego 

25.06.2020 r. - odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

28.06.2020 r. - odbyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

04.07.2020 r. – udział w myszy świętej oraz spotkaniu z odchodzącym na emeryturę  

ks. bp. Ignacym Decem 
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04.07.2020 r. – w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świebodzicach odbył się Jubileusz Państwa 

Krystyny i Leszka Stochniałków 

 
                                    Fot. 217, źródło: UM Świebodzice 

 

08.07.2020 r. – odbyło się spotkanie z Zarządem Towarzystwa Lotniczego  

09.07.2020 r. – odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie Studium korytarzowego autostrady A4 na 

odcinku Wrocław-Krzyżowa 

11.07.2020 r. – odbyło się sprzątanie Książańskiego Parku Krajobrazowego 

12.07.2020 r. - odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

18.07.2020 r. - rocznicę 50 lat pożycia małżeńskiego świętowali Państwo Halina i Stanisław 

Kowalczykowie, którzy wstąpili w związek małżeński 8 listopada 1969 r.  

w Świebodzicach. 

25.08.2020 r. - odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych dotyczące 

organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021, a także funkcjonowania 

stołówek szkolnych 

28.08.2020 r. - odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych przed rozpoczęciem 

roku szkolnego 

28.08.2020 r. - zawarto porozumienie pomiędzy gminą a Wyższą Szkołą Lingwistyczną  

w Warszawie w sprawie utworzenia filii wyższej uczelni w Świebodzicach 

29.08.2020 r. – udział w dożynkach w Cierniach 

01.09.2020 r.- odbyły się uroczystości szkolne związane z inauguracją Nowego Roku 

Szkolnego 2020/2021, w tym po raz pierwszy w Zespole Szkół 

02.09.2020 r. – odbyło się potkanie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe  

w mieście, w celu wypracowania skutecznych form reagowania podczas 

nieprzewidzianych zjawisk pogodowych 
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12.09.2020 r. – odbyła się Sportowa sobota, w trakcie której wręczono nagrody w wyścigu 

kolarskim – Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz świętowano  

15-lecie Klubu Sportowego „REKIN”  

13.09.2020 r. – odbyły się warsztaty pływackie Otylia Swim Tour  

12-13.09.2020 r. – odbył się Piknik Lotniczy  

17.09.2020 r. - złożono kwiaty z okazji Światowego Dnia Sybiraków 

17.09.2020 r. – odbyły się Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization 

17.09.2020 t. – odbyło się spotkanie z burmistrzem Żarowa i przekazanie szabli pruskiej do 

Regionalnej Izby w Żarowie  

19.09.2020 r. – odbyła się akcja „Posprzątajmy Świebodzice” oraz akcja charytatywna 

„Świebodzice miastem serc”  

23.09.2020 r. – odbyło się spotkanie z dyrekcją Szpitala Mikulicz  

24.09.2020 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarki Krajowej  

i Krajowego Zarządu Nieruchomości z Warszawy w sprawie budownictwa 

mieszkaniowego 

24.09.2020 r. - odbyło się spotkanie z organizatorami i uczestnikami akcji charytatywnej 

„Świebodzice miastem serc” – podsumowanie akcji oraz wręczenie dyplomów  

25.09.2020 r. – Spotkanie w MDK z Agnieszką Dobkiewicz – autorką książki „Mała 

Norymberga” traktującej o procesach byłych katów w Gross-Rosen.  

25.09.2020 r. - udział w uroczystości zawieszenia wiechy na budowie „Biznes Inkubatora 

Przedsiębiorczości” przy ul. Strefowej  

                 
                                            Fot. 218, źródło: UM Świebodzice                         Fot. 219, źródło: UM Świebodzice 

 

25.09.2020 r. - otwarcie Memoriału im. Edmunda Walczaka na hali OSiR Świebodzice  

                            Sp. z o.o.   

28.09.2020 r. – w Starej Kopalni podpisano wspólną „Deklarację Samorządów Subregionu 

Wałbrzyskiego” o planie dekarbonizacji do 2030 r.  
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29.09.2020 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

30.09.2020 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o  

01.10.2020 r. – odbyło się spotkanie z organizatorami Memoriału im. Edmunda Walczaka  

02-04.10.2020 r. – uczestniczono w wyjeździe do Jüterboga i w Jubileuszu 30-lecia Partnerstwa 

Miast Waldbröl – Jüterbog, a także Zjednoczenia Niemiec  

08.10.2020 r. – odbyło się spotkanie z trenerem i założycielem Klubu „REKIN” oraz wręczenie 

dyplomów, a także upominków z podziękowaniami za wkład pracy na rzecz 

młodzieży z Klubu 

19.10.2020 r. - odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 

2021-2027  

24.10.2020 r. – otwarto zawody karate o Memoriał Jerzego Wesołowskiego 

27.10.2020 r. – odbyło się spotkanie z Ryszardem Kuną – synem 100 latki Józefy Kuny  

i wręczenie dyplomów od Prezydenta, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, 

Burmistrza Miasta oraz kosza upominkowego 

 
                                      Fot. 220, źródło: UM Świebodzice 

 

30.10.2020 r. – odbyło się potkanie z potencjalnym inwestorem w sprawie możliwości 

ulokowania w Świebodzicach inwestycji o wartości 400 mln euro 

07.11.2020 r. – odbyła się uroczystość Złotych Godów Państwa Danieli i Zbigniewa 

Puszczewiczów  

 
                                     Fot. 221, źródło: UM Świebodzice 
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09.11.2020 r. – z wizytą domową udano się do 100 latki Pani Janiny Murawskiej w celu 

wręczenia dyplomów od władz Państwa oraz życzeń wraz z koszem 

upominkowym od Burmistrza Miasta 

 
                                     Fot. 222, źródło: UM Świebodzice 

 

11.11.2020 r. - złożono okolicznościową wiązankę i zapalono znicze przed Tablicą 

upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji Święta Niepodległości 

17.12.2020 r. - wizytacja nieruchomości zakładu „Defalin” z Prezesem Lubomirem 

Trojanowskim, Prezesem ZGK Grzegorzem Cabankiem oraz członkami  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony  

Środowiska celem rozeznania 

17.12.2020 r. - udział w odbiorze sarkofagu Hochbergów w Parafii Św. Mikołaja w obecności 

proboszcza Józefa Siemasza  

18.12.2020 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

18.12.2020 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Filatelistów Koło 

Świebodzice 

18.12.2020 r. - udział w Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej w sprawie zmian  

w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  Wodociągowych 

23.12.2020 r. – odbyło się spotkanie w Klubie Seniora wraz z Młodymi dla Świebodzic  

i przekazanie wypieków dla bezdomnych i potrzebujących 

29.12.2020 r. - odbyła się dyskusja on-line z radnymi o budżecie na 2021 rok. 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2020 

 

139 
 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach podjętych w 2020 roku  

wraz z informacją o ich realizacji 

 

1 

UCHWAŁA NR XXII/163/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego Gminy Świebodzice 

Wykonana 

2 

UCHWAŁA NR XXII/164/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. 

Realizacja  

w toku 

3 

UCHWAŁA NR XXII/165/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Świebodzice na rok 2020 

Realizacja  

w toku 

4 

UCHWAŁA NR XXII/166/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
Wykonana 

5 

UCHWAŁA NR XXII/167/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie składu osobowego komisji 

stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach 
Wykonana 

6 

UCHWAŁA NR XXII/168/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego 

komisji stałych Rady Miejskiej  

w Świebodzicach 

Wykonana 

7 

UCHWAŁA NR XXII/169/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Świebodzice  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 

Wykonana 

8 

UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli założenia  

i prowadzenia przez Gminę Świebodzice 

Technikum 

Wykonana 

9 

UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie woli przejęcia prowadzenia 

Branżowej Szkoły I stopnia 
Wykonana 

10 

UCHWAŁA NR XXIV/172/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli założenia  

i prowadzenia przez Gminę Świebodzice 

Branżowej Szkoły II stopnia 

Wykonana 
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11 

UCHWAŁA NR XXIV/173/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli  

oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w roku 2020 

Wykonana 

12 

UCHWAŁA NR XXV/174/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie odwołania przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

13 

UCHWAŁA NR XXV/175/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

14 

UCHWAŁA NR XXV/176/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie odwołania przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

15 

UCHWAŁA NR XXV/177/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

16 

UCHWAŁA NR XXV/178/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie odwołania przewodniczącej 

Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

17 

UCHWAŁA NR XXV/179/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

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 

Wykonana 

18 

UCHWAŁA NR XXV/180/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Wykonana 

19 

UCHWAŁA NR XXV/181/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy 

Społecznej Rady Miejskiej  

w Świebodzicach 

Wykonana 

20 

UCHWAŁA NR XXVI/182/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Świebodzicach na rok 2020 

Wykonana 

21 

UCHWAŁA NR XXVI/183/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej  

w Świebodzicach na rok 2020 

Wykonana 

22 

UCHWAŁA NR XXVII/184/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice 

na lata 2020-2026 

Wykonana 

23 

UCHWAŁA NR XXVII/185/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy  

na 2020 r. 
Wykonana 
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24 

UCHWAŁA NR XXVII/186/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji celowej  

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

związanych z ograniczeniem niskiej 

emisji na terenie Gminy Świebodzice 

Wykonana 

25 

UCHWAŁA NR XXVII/187/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Świebodzice na rok 2020 

Wykonana 

26 

UCHWAŁA NR XXVII/188/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Świebodzice na lata 2019-2024 

Realizacja  

w toku 

27 

UCHWAŁA NR XXVII/189/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego część śródmieścia  

w Świebodzicach 

Wykonana 

28 

UCHWAŁA NR XXVII/190/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. Strefowej, obręb 

Pełcznica 1 w Świebodzicach 

Wykonana 

29 

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Świdnickiego prowadzenia Branżowej 

Szkoły I Stopnia w Świebodzicach 

Wykonana 

30 

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia i prowadzenia 

Branżowej Szkoły II Stopnia 
Wykonana 

31 

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia i prowadzenia  

przez Gminę Świebodzice Technikum 
Wykonana 

32 

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  

w Świebodzicach 
Wykonana 

33 

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości opłaty łącznej za pobyt dziecka 

objętego projektem pn. „Nowe miejsca 

żłobkowe dla świebodzickich  

maluchów !” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach 

Realizacja  

w toku 

34 

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwalę Nr XXII/165/2020  

z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Świebodzice  

na rok 2020 

Realizacja  

w toku 
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35 

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości wskazanych grup 

przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu 

epidemii COVID-19 

Wykonana 

36 

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od nieruchomości 

wskazanym grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

Wykonana 

37 

UCHWAŁA NR XXIX/199/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

Wykonana 

38 

UCHWAŁA NR XXIX/200/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wydawania przez Gminę 

Świebodzice czasopisma samorządowo – 

społecznego. 

Częściowo 

uchylona 

39 

UCHWAŁA NR XXX/201/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy  

na 2020 r. 
Wykonana 

40 

UCHWAŁA NR XXX/202/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Świebodzice na lata  2020 - 2026. 

Wykonana 

41 

UCHWAŁA NR XXX/203/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski 

Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach 

Wykonana 

42 

UCHWAŁA NR XXX/204/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Miejski Ośrodek Zdrowia  

w Świebodzicach 

Wykonana 

43 

UCHWAŁA NR XXX/205/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu 

przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Świebodzice 

Realizacja  

w toku 

44 

UCHWAŁA NR XXX/206/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Miasta 

Świebodzice do opracowania i wdrożenia 

"Miejskiego Planu Adaptacji do zmian 

klimatu" tak, aby odbyło się to w ramach 

wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia 

przez pracowników Urzędu Miejskiego  

w Świebodzicach. 

Częściowo 

uchylona 

45 

UCHWAŁA NR XXX/207/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Wykonana 
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46 

UCHWAŁA NR XXX/208/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia 

lokalnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Świebodzice 

Realizacja  

w toku 

47 

UCHWAŁA NR XXX/209/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli 

Rady Miejskiej w Świebodzicach do 

Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Świebodzicach 

Częściowo 

uchylona 

48 

UCHWAŁA NR XXXI/210/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy  

na 2020 r. 
Wykonana 

49 

UCHWAŁA NR XXXI/211/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Świebodzice na lata 2020-2026 

Wykonana 

50 

UCHWAŁA NR XXXI/212/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej na lata 2014 -2020  

z perspektywą do 2030 r. dla Gminy 

Świebodzice z uwzględnieniem zapisów 

części wspólnej Planu dla Aglomeracji 

Wałbrzyskiej 

Realizacja  

w toku 

51 

UCHWAŁA NR XXXI/213/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej i finansowej jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 

Świebodzice 

Wykonana 

52 

UCHWAŁA NR XXXI/214/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy 

Świebodzice 

Realizacja  

w toku 

53 

UCHWAŁA NR XXXI/215/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 

2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Świebodzice 

Realizacja  

w toku 

54 

UCHWAŁA NR XXXI/216/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 

Świebodzice 
Wykonana 

55 

UCHWAŁA NR XXXII/217/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Miasta 

Świebodzice 
Wykonana 

56 

UCHWAŁA NR XXXII/218/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

W sprawie wystąpienia do Najwyższej 

Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli 

dotyczącej sprawdzenia prawidłowości, 

gospodarności, rzetelności procedury 

udzielania zamówień publicznych w 

Urzędzie Miejskim w Świebodzicach  

w latach 2019- 2020 

Wykonana 
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57 

UCHWAŁA NR XXXII/219/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Świebodzice wotum zaufania 
Wykonana 

58 

UCHWAŁA NR XXXII/220/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok 

Wykonana 

59 

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

Świebodzice na 2020 r. 
Wykonana 

60 

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Świebodzice na lata 2020-2026 

Wykonana 

61 

UCHWAŁA NR XXXIII/223/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru  

w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb 

Pełcznica 2 w Świebodzicach 

Wykonana 

62 

UCHWAŁA NR XXXIII/224/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru pomiędzy  

ul. Klonową a ul. Dębową, obręb 

Pełcznica 2 w Świebodzicach 

Wykonana 

63 

UCHWAŁA NR XXXIII/225/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały  

nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej  

w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2019 r.  

o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego  

w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5  

w Świebodzicach 

Wykonana 

64 

UCHWAŁA NR XXXIII/226/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy 

Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, 

Gminy Stare Bogaczowice i Gminy 

Boguszów Gorce przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru  

i granic aglomeracji Wałbrzych 

Wykonana 

65 

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

planu sieci oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Świebodzice 

Realizacja  

w toku 

66 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/228/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 20 października 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

zasad i trybu przyznawania stypendiów 

dla uzdolnionych uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Świebodzice 

Realizacja  

w toku 
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67 

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Świebodzice  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 

Wykonana 

68 

UCHWAŁA NR XXXIV/230/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Świebodzice 

Wykonana 

69 

UCHWAŁA NR XXXIV/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

Wykonana 

70 

UCHWAŁA NR XXXIV/232/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej  

przez właścicieli nieruchomości 

Wykonana 

71 

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Dyrektorów Szkół 

Podstawowych w Świebodzicach 

(wyłączenie jawności w zakresie danych 

osobowych na podstawie przepisów  

o ochronie danych osobowych oraz art. 5 

ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej) 

Wykonana 

72 

UCHWAŁA NR XXXIV/234/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza miasta 

Świebodzice (wyłączenie jawności  

w zakresie danych osobowych na 

podstawie przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy  

o dostępie do informacji publicznej) 

Wykonana 

73 

UCHWAŁA NR XXXV/235/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

Świebodzice na 2020 r. 
Wykonana 

74 

UCHWAŁA NR XXXV/236/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Świebodzice na lata 2020-2026 

Wykonana 

75 

UCHWAŁA NR XXXVI/237/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy 

Świebodzice na 2020 r. 
Wykonana 

76 

UCHWAŁA NR XXXVI/238/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Świebodzice na lata 2020-2026 

Wykonana 
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77 

UCHWAŁA NR XXXVI/239/2020 

RADY MIEJSKIEJ  

W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 

Wykonana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


