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Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność przekazać na Państwa ręce jeden
z najważniejszych dokumentów - Raport o Stanie Gminy za rok 2021,
to licząca ponad sto stron rzetelna publikacja podsumowująca życie Świebodzic
oraz jego Mieszkańców, którzy pełnią bardzo ważną rolę w naszym mieście.
To kompendium wiedzy na temat tego, co udało się zrealizować wraz
z urzędem miejskim, ze spółkami miejskimi, jednostkami organizacyjnymi,
placówkami oświatowymi.
W poszczególnych rozdziałach znajdziecie Państwo m.in.: informacje
o finansach Gminy, zrealizowanych strategicznych inwestycjach, informacje
o pozyskanych środkach zewnętrznych, gospodarce komunalnej czy
mieszkaniowej. Poruszane są w nim bardzo ważne kwestie dotyczące różnych sfer
społecznych: sportu, kultury, zdrowia, organizacji pozarządowych, oświaty, czy
też seniorów.
Serdecznie zachęcam do lektury i jednocześnie dziękuję Mieszkańcom
za bardzo duże zaangażowanie w życie Świebodzic, wspólnie podejmowane
inicjatywy, rozmowy. Za siłę i motywację jaką dajecie do działania na rzecz
Naszego pięknego miasta. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby
Świebodzice pozostały przyjazne i nadal dynamicznie się rozwijały.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga
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1. Podstawa prawna
Zgodnie z przepisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej
raport

o

stanie

gminy.

Raport

obejmuje

podsumowanie

działalności

Burmistrza

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.
Rada Miejska 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 Miejska przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum
zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady Miejskiej.
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.

Fot. 1, źródło: UM Świebodzice
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2. Wstęp
W roku 2021 mimo trudnej sytuacji spowodowanej trwającą pandemią COVID – 19 Gmina
Świebodzice nie zwolniła tempa. Udało się ukończyć wiele z rozpoczętych inwestycji
(m.in. ostatnie zadania realizowane w ramach projektu „Rozwój funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni
w

celu

poprawy

jakości

życia

mieszkańców"

-

Park

Osiedlowy,

Sportowy,

przy ul. Jeleniogórskiej, Staw Warszawianka), zrealizowano wiele nowych ważnych
przedsięwzięć (m.in. remont ul. Aleje Lipowe, rozbudowa wraz z przebudową Żłobka
Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+). Pozyskano również środki
na kolejne zadania istotne dla Mieszkańców. W celu zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowników

pieszych

i

zmotoryzowanych

kontynuowano

zadania

polegające

na doświetlaniu przejść dla pieszych w mieście.

Fot. 2, źródło: UM Świebodzice
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Jednak rok 2021 to nie tylko zadania inwestycyjne i remontowe. Pomimo zmieniającej
się dynamicznie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Świebodzicach odbyło się wiele
ciekawych wydarzeń cyklicznych jak: Zlot Pojazdów Zabytkowych, Konkurs Tradycyjnego
Powożenia im. Księżnej Daisy, Piknik Lotniczy, czy Miejskie Mikołajki. Było również kilka
zupełnie nowych inicjatyw, m.in. spotkanie z ORLEN Grupą Akrobacyjną ŻELAZNY
i pierwszym, jedynym jak dotąd, Polakiem, który odbył lot w kosmos - Mirosławem
Hermaszewskim, GUSTAVY, czyli Świebodzickie Święto Zegarów – wystawa poświęcona
Gustavowi

Beckerowi,

twórcy

śląskiego

przemysłu

zegarowego,

połączona

z inauguracją banknotu 0 euro dedykowanego temu wybitnemu świebodziczaninowi.

Fot. 3, źródło: UM Świebodzice

Działania podejmowane przez Gminę Świebodzice celem podnoszenia jakości życia
mieszkańców miasta zostały po raz drugi docenione przez Kapitułę Programu Najwyższa
Jakość Quality International 2021, która przyznała Naszemu Miastu tytuł Laureata oraz Złote
Godło QI 2021 w kategorii QI Services za Usługi i inicjatywy Gminy pod hasłem
„Zaangażowane Świebodzice”.

Fot. 4, źródło: UM Świebodzice
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Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to kompleksowe, apolityczne i obiektywne
badanie przeprowadzane przez ekspertów z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich
(organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu. Gmina Świebodzice zajęła w nim w ubiegłym roku wysoką
56 pozycję na 236 badanych gmin miejskich. To awans w stosunku do poprzedniej edycji,
gdzie było to 83 miejsce. Świebodzice wyprzedziły m.in.: Świdnicę (136), Dzierżoniów (106),
Oławę (73) i Lubin (70).

Fot. 5, źródło: UM Świebodzice

Niewątpliwym wyróżnieniem był tytuł „Osobowość Roku 2020” w kategorii Polityka,
samorządność i społeczność lokalna w powiecie świdnickim, który otrzymał Burmistrz Miasta
Paweł Ozga, za „rządzenie miastem mimo opozycyjnej rady miejskiej, która nie zatwierdzała
budżetu miasta, zmniejszyła mu wynagrodzenie i torpeduje większość jego pomysłów”. Ideą
plebiscytu „Osobowość Roku” jest uhonorowanie ludzi działających prężnie w swoim regionie,
których praca jest zauważalna i przyczynia się znacząco do rozwoju społeczno –
gospodarczego. Wśród nagrodzonych są przedsiębiorcy, społecznicy i działacze charytatywni,
artyści i pracownicy kultury, samorządowcy i inicjatorzy wielu wspaniałych akcji, a także
naukowcy.
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Fot. 6, źródło: UM Świebodzice

Fot. 7, źródło: UM Świebodzice

Pomimo wielu sukcesów rok 2021 nie był łatwy dla miasta również ze względu
na przeciągający się konflikt wywołany przez radnych z ugrupowań opozycyjnych, którego
finałem było referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi
przed upływem kadencji, zakończone niepowodzeniem i najmniejszą frekwencją w kraju
na poziomie 6,74 %.
Przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego wymagało nakładów finansowych
również ze środków własnych gminy, ograniczając działania świadczone dla Mieszkańców.
W wyniku prowadzonej przez inicjatorów wydarzenia kampanii referendalnej szerzącej
nieprawdę i naruszającej dobre imię, jak wskazał Sąd Okręgowy w Świdnicy, ucierpiało
również dobre imię Gminy Świebodzice, co mogło spowodować utratę wiarygodności
w oczach potencjalnych inwestorów i przyszłych mieszkańców.
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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.

Fot. 8, źródło: UM Świebodzice

Fot. 9, źródło: UM Świebodzice

Wśród zabytków miasta na szczególną uwagę zasługują: klasycystyczny ratusz, kompleks
średniowiecznych murów obronnych, romański kościół pw. św. Franciszka z Asyżu z cennymi
polichromiami, czy kościół pw. św. Mikołaja, w którym znajdują się odrestaurowane sarkofagi
rodziny Hochbergów. 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.

Fot. 10, źródło: UM Świebodzice

Fot. 11, źródło: UM Świebodzice
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Od 2008r. 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.
Świebodzice są znaczącym węzłem komunikacyjnym 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.

Fot.12, źródło: UM Świebodzice

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 5700 kg. Ze względu na bliskość
WSSE „Invest-Park” lądowisko służy celom biznesowym, a także edukacyjnym, kulturalnorozrywkowym 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.
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4. Samorząd i administracja

Władze Miasta

Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga

Zastępca Burmistrza
Miasta Świebodzice

Sekretarz Miasta
Świebodzice

Tobiasz Wysoczański

Sabina Cebula

Skarbnik Miasta
Świebodzice
Iwona WojciechowskaZatorska

Fot. 13, źródło: UM Świebodzice

W wyborach powszechnych na funkcję Burmistrza Miasta Świebodzice, jako
jednoosobowy organ wykonawczy w kadencji 2018-2023, wybrany przez Mieszkańców został
Paweł Ozga, natomiast Zastępcą Burmistrza Miasta Świebodzice jest Tobiasz Wysoczański.
Sekretarzem Miasta Świebodzice jest Sabina Cebula, a Skarbnikiem Miasta Świebodzice jest
Iwona Wojciechowska-Zatorska.
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Struktura organizacyjna w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach

Fot. 14, źródło: UM Świebodzice

W ramach bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w 2021 r. wpłynęło
14 951 pism (w tym 77 wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej). Dokumenty
przekazywane były przez interesantów osobiście, za pomocą poczty oraz przez systemy
teleinformatyczne. Poprzez ePUAP wpłynęły 1 352 pisma, a poprzez dedykowaną platformę
e-urząd – 181. Do Burmistrza złożono 69 interpelacji Radnych Rady Miejskiej.
W 2021 r. do Burmistrza Miasta Świebodzice wpłynęła jedna petycja, która dotyczyła
przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021. Petycja
z dnia 26 marca 2021 r. została rozpatrzona pozytywnie i Gmina Świebodzice zgłosiła swój
udział.
W dniu 20 czerwca 2021 r. odbyło się referendum gminne w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, z inicjatywy radnych opozycyjnych.
Frekwencja w nim wyniosła 6,76% i zostało ono uznane za nieważne, gdyż wzięło w nim udział
mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu w związku, z czym
Burmistrz nie został odwołany. Koszty, które zostały poniesione z budżetu Gminy
na przeprowadzenie referendum wyniosły 54 516,05 zł.
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Do Rady Miejskiej w Świebodzicach wpłynęło w 2021 r. 5 petycji. Petycja z dnia
5 stycznia 2021 r. dotyczyła szczepień przeciwko COVID-19. W odpowiedzi na petycję
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach po zapoznaniu się
z jej treścią postanowiła uznać dokument za niespełniający warunków do rozpatrzenia
przez Komisję uzasadniając tym, iż dokument przekazany do rozpatrzenia traktuje jako
oświadczenie, apel, deklarację. Petycja z dnia 6 lutego 2021 r. dotyczyła przygotowania
komunikatu/Uchwały oraz pakietów profilaktycznych dla osób starszych i została wycofana
przez wnioskodawcę w dniu 17 lutego 2021 r. Petycja z dnia 9 lutego 2021 r. dotyczyła wydania
opinii

w

sprawie

przeprowadzenia

Referendum

Ludowego.

Pismem

z

dnia

7 maja 2021 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała składającą petycję, że Komisja
Skarg Wniosków i Petycji uznała petycję, jako apel, w związku, z czym petycja nie została
rozpatrzona przez Komisję. Natomiast dnia 25 lutego 2021r. została złożona petycja w sprawie
przywrócenie finansowania instytucji kultury w Świebodzicach na takim poziomie na jakim
było ono przewidziane w projekcie planu finansowego na rok 2021 przed podjęciem Uchwały
w dniu 18 lutego 2021 r. Na przedmiotową petycję odpowiedzi nie udzielono. Ostatnia petycja
w 2021 r., która wpłynęła do Rady Miejskiej, była to petycja z dnia 9 marca 2021 r., która
dotyczyła rozpowszechnienia wśród społeczności informacji o możliwych skutkach
zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19. 29 czerwca 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała składającą petycję, że Komisja Skarg
Wniosków i Petycji uznała petycję jako apel, w związku z czym petycja nie została rozpatrzona
przez Komisję.
W 2021 roku Rada Miejska w Świebodzicach obradowała na 18 sesjach, które odbywały
się zarówno stacjonarnie jak i on-line oraz podjęła 85 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.
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Skład Rady Miejskiej Kadencji 2018 – 2023 w 2021 r.

1.

Patryk Biały

2.

Sebastian Biały

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

3.

4.

Grażyna Bieniada

Marcin Cichoń

Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

5.

Tomasz Czekaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji Handlu, Usług,
Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

6.

Aneta Dobosz

Członek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

7.

Ewa Dziwosz

Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

8.

Marek Gąsior

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy
Społecznej
Członek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury

9.

10.

Jan Klepiec

Janusz Kościukiewicz

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
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11.

Bogdan Kożuchowicz

12.

Łukasz Kwadrans

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13.

Sławomir Łukawski

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego

14.

Halina Mądra

15.

Zofia Marek

16.

Zbigniew Opaliński

17.

Zdzisław Pantal

18.

Adam Pofelski

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
Członek Komisji Gospodarki Komunalnej Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury

19.

Adam Tobiasz

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej

20.

Krystian Wołoszyn

Członek Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury

21.

Jacek Żygłowicz

Członek Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Uchybień w działaniach Rady Miejskiej dopatrzył się w ramach nadzoru Wojewoda
Dolnośląski w zakresie niezwołania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Halinę Mądrą,
ani zastępującego ją podczas urlopu Wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja sesji
absolutoryjnej. Zgodnie z przepisami prawa w 2021 r. sesja absolutoryjna powinna się odbyć
do 30 lipca, a zwołano ją dopiero 23 sierpnia.
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Wojewoda Dolnośląski zajął w tej sprawie jasne stanowisko, wskazując, że zwołanie
sesji należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Po przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącą Halinę Mądrą
Wojewoda wskazał, że Rada Miejska w Świebodzicach nie wypełniła swojego ustawowego
obowiązku. Przypomniał również, że Rada Miejska musi działać zgodnie z obowiązującym
prawem, co oznacza między innymi przestrzeganie terminów wskazanych w przepisach
wyższego rzędu.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu jako organ kontroli również dopatrzyła
się rażących uchybień w pracach świebodzickiej Rady Miejskiej. W uzasadnieniu do Uchwały
nr XIII/96/2021 z dnia 13 września 2021 r. członkowie składu orzekającego wskazali,
że postępowanie absolutoryjne jest ściśle powiązane z wykonaniem budżetu i nie można
go połączyć z oceną działalności Burmistrza w żadnym innym zakresie. Ponadto zarówno
w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu, jak i w protokole posiedzenia
Komisji Rewizyjnej nie podano żadnych argumentów, które potwierdzałyby negatywną ocenę
wykonania budżetu. W dalszej części uzasadnienia podkreślono, że Rada Miejska w swoich
działaniach nie jest nieskrępowana, a absolutorium nie może być wykorzystywane wyłącznie
jako narzędzie walki politycznej.
Dodatkowo w opinii RIO przebieg postępowania absolutoryjnego w Świebodzicach nie
wskazywał na podjęcie próby wyjaśnienia formułowanych przez radnych opozycyjnych
zarzutów nienależytego wykonania budżetu gminy za rok 2020 wobec Burmistrza Miasta.
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach podjętych w 2021 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. W 2021 r. Rada Seniorów
odbyła 2 posiedzenia 26 października 2021 r. oraz 15 listopada 2021 r.

Skład Rady Seniorów w 2021 r.
1.

Przewodnicząca Antonina Nowacka

2.

Wiceprzewodnicząca Teresa Małecka

3.

Sekretarz Henryk Sawa

4.

Adamczyk Anna

5.

Brzozowska Elżbieta

6.

Bachórz Bronisława

7.

Chrobak Elżbieta

8.

Czernikowska Zofia

9.

Gierwatowska Teresa

10.

Mazur Danuta

11.

Mądrzak Halina

12.

Mikulska Krystyna

13.

Prucnal Marta

14.

Respond Marianna

15.

Sztor-Marciniak Liana Pauletta
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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 2021 r. Młodzieżowa Rada Miejska nie odbyła żadnego posiedzenia.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2021 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 na dzień 31 grudnia 2021 r. zamieszkiwało 20 880 osób, z czego 9 789
stanowili mężczyźni, a 11 091 kobiety. W ciągu ostatnich kilku lat zauważalny był nieznaczny
spadek liczby mieszkańców mieszczący się w granicach około 1,5% w okresie pięciu lat.
Na powyższe wpływ miał zarówno trend zmniejszonej liczby narodzin w przeciągu ostatnich
lat w stosunku do ilości zgonów, a także trendy migracyjne.
Z dostępnych na etapie tworzenia raportu danych Głównego Urzędu Statystycznego
wynika, że w 2020 r. (dane za rok 2021 nie są jeszcze dostępne) nastąpił znaczny spadek liczy
narodzin oraz znaczny wzrost zgonów, co spowodowane było wystąpieniem pandemii
COVID-19.
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Urodzenia
Zgony
Przyrost naturalny
Urodzenia na 1000 ludności
Zgony na 1000 ludności

2009 2010
245
203
229
242
16
-39
10,70 8,71
10,00 10,38

2011
212
208
4
9,10
8,93

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
199
214
189
173
174
196
172
165
129
293
273
234
283
256
250
265
264
304
-94
-59
-45
-110
-82
-54
-93
-99
-175
8,54 9,21 8,16 7,49 7,58 8,56 7,54 7,24 5,68
12,58 11,74 10,10 12,25 11,15 10,92 11,62 11,58 13,38

Tabela 1, dane GUS
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migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ
migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja
migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
saldo migracji wewnętrznych
saldo migracji zagranicznych
saldo migracji ogółem

2016
175
5
197
18
-22
-13
-35

2017
204
5
191
11
13
-6
7

2018
293
17
209
33
84
-16
68

2019
236
22
205
31
31
-9
22

2020
245
15
147
16
71
-1
70

Tabela 2, dane GUS

W zakresie spraw obywatelskich wydano 1 680 dowodów osobistych. Zameldowani
cudzoziemcy pochodzili głównie z Ukrainy – 186 osób, a pozostali: z Białorusi - 13 osób,
z Rosji – 2 osoby, z Turcji – 4 osoby i po jednej osobie z Chin, Litwy, Azerbejdżanu,
Bangladeszu, Islandii i Mołdawii. Ponadto w 2021 r. dokonano 1 290 czynności dotyczących
zameldowania, wymeldowania i zgłoszenia na pobyt czasowy lub stały oraz wydano 36 decyzji
meldunkowych, a także 314 zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych. W zakresie
nadania lub zmiany numeru PESEL dokonano 130 czynności.
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Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia i czynności prawne mające wpływ na stan
cywilny człowieka. Są to zdarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Świebodzice oraz
takie, które wydarzyły się za granicą i zostały zarejestrowane w naszym urzędzie.
W roku 2021 Urząd Stanu Cywilnego w Świebodzicach sporządził ogółem 619 aktów stanu
cywilnego w tym:
–

56 aktów urodzenia,

–

117 aktów małżeństwa,

–

446 aktów zgonu.

Na terenie miasta urodziło się dwoje dzieci (tzw. poród domowy), natomiast pozostałe akty
dotyczyły urodzeń za granicą zarejestrowanych w Świebodzicach. 2021 był rokiem, w którym
przeważały śluby cywilne - 83, ślubów wyznaniowych (konkordatowych) było 12. Pozostałe
22 akty dotyczyły małżeństw zawartych za granicą. Liczba aktów zgonów sporządzonych
w naszym urzędzie zdecydowanie góruje nad liczbą ww. zdarzeń, co niewątpliwie wiązało się
z sytuacją epidemiczną Covid-19. Spośród 446 aktów tylko 5 dotyczyło śmierci za granicą.
Najwięcej zgonów, bo aż 61 nastąpiło w miesiącu grudniu.
Wydano 4 505 odpisów aktów, 25 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk, dokonano
3 148 migracji aktów stanu cywilnego z dotychczasowych ksiąg papierowych (przeniesienia
ich do Systemu Rejestrów Państwowych), wydano 70 zaświadczeń z zakresu stanu cywilnego,
oraz dokonano innych czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w liczbie 2 368.
W Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowano 8 uroczystości dla par małżeńskich
obchodzących jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.
Generalnie zaobserwowano wzrost większości spraw załatwianych w Urzędzie Stanu
Cywilnego w stosunku do roku 2020.
6. Finanse Gminy
Projekt budżetu Gminy Świebodzice na rok 2021 został przedstawiony w załączniku
do Zarządzenia nr 0050/650/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów
uchwały budżetowej na 2021r. oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świebodzice na lata 2021-2026. Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła budżet gminy
na rok 2021 Uchwałą nr XL/256/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

22

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

W 2021 r. zaplanowano w budżecie gminy dochody ogółem w kwocie
108 765 683,00 zł, plan po zmianach wyniósł 116 512 750,28 zł i zostały zrealizowany
w kwocie 121 852 675,63 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 115 994 358,83 zł
(zaplanowano 103 717 479,00 zł – po zmianach 110 721 546,48 zł), natomiast dochody
majątkowe w kwocie 5 858 316,80 zł (zaplanowano 5 048 204,00 zł – po zmianach
5 791 203,80 zł) .

Budżet - plan i wykonanie dochodów
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Planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 104,58%, dochody bieżące
w 104,76% natomiast dochody majątkowe w 101,16%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący
różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zamknął się wielkością
dodatni i wyniósł 13 293 276,07 zł przy planowanej jego wartości 3 693 881,00 zł. W związku
z tak wykonanym planem wydatków i dochodów, wynik budżetu za 2021 rok to nadwyżka
w kwocie 9 207 948,03 zł. Planowane przychody w kwocie 8 327 511,00 zł, zrealizowane
zostały w wysokości 7 483 012,24 zł .
Plan wydatków budżetowych w 2021 roku, po zmianach, zamknął się kwotą
121 090 261,28zł (pierwotnie zaplanowano 111 165 811,00 zł) i zrealizowany został
w wysokości 112 644 727,60 zł, co stanowi 93,03 % wykonania planu rocznego. Plan
wydatków majątkowych wynosił 14 062 595,80 zł (pierwotnie zaplanowano 7 858 726,00 zł),
natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 9 943 644,84 zł, co stanowi 70, 71% planu rocznego.
Natomiast plan wydatków bieżących wyniósł 107 027 665,48 zł (pierwotnie zaplanowano
103 307 085, 00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 102 701 082,76 zł co stanowi 95, 96%
planu rocznego. Nadwyżka operacyjna to kwota 13 293 276,07 zł .

Budżet - plan i wykonanie wydatków
140 000 000,00
121 090 261,28 zł
120 000 000,00

111 165 811,00 zł

112 644 727,60 zł

100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
Pierwotny plan wydtków

Plan wydatków po zmianach

Wykonanie wydatków

Wykres 6, dane UM Świebodzice

24

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

Wydatki
9%

91%

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Wykres 7, dane UM Świebodzice

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za rok 2021 zostało
przedstawione Zarządzeniem nr 0050/1003/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia
30 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 rok.
W zakresie egzekucji i windykacji wydano 493 postanowienia, 9 zaświadczeń
oraz dokonano 33 wpisów w hipotekę a także złożono 11 wniosków o egzekucję
nieruchomości. Ponadto wystawiono 717 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w
podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz 1 847 upomnień w tym zakresie. Wystawiono
227 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz 728 upomnień w tym zakresie. Korespondencja z Urzędem Skarbowym,
dotycząca zaległości podatkowych została skierowana 330 razy, a zapytań w sprawie stanu
egzekucji było 64.
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7. Dokumenty strategiczne i ich realizacja w roku 2021.
W 2021 roku na terenie Gminy Świebodzice obowiązywały następujące dokumenty
strategiczne i programowe:
1. Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 przyjęta uchwałą
nr XXI/141/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r.
dla gminy Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu
dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 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. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2028 przyjęty uchwałą nr XLIX/304/2021 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 29 września 2021 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.
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2021 przyjęty uchwałą
nr XLII/261/2021Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 marca 2021 r.
6. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Świebodzice w latach 2021-2027 przyjęta
uchwałą nr XLVI/280/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca
2021 r.
7. Program zdrowotny Gminy Świebodzice przyjęty uchwałą nr IX/40/2011 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 kwietnia 2011 r.
8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021 przyjęty
uchwałą nr XXXVIII/243/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach dnia 27 stycznia
2021 r.
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9. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021 – 2025 dla Gminy Świebodzice przyjęty uchwałą
nr XXXVIII/244/2021Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2021 r.
10. Roczny

Program

Współpracy

Gminy

Świebodzice

z

Organizacjami

Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na

rok

2021

przyjęty

uchwałą

nr

XXXVIII/248/2021

Rady

Miejskiej

w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2021 r.
11. 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.
12. Wieloletni

program

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Świebodzice na lata 2019 – 2024 przyjęty uchwałą nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 30 października 2019 r.
13. 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.

Fot. 15, źródło: UM Świebodzice
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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, jest kontynuacją założonych celów i polityk, a w konsekwencji
pozwolić ma na skuteczne wykorzystanie potencjałów rozwojowych miasta i wzmocnienie jego
atrakcyjności, zarówno zewnętrznej rozumianej jako konkurencyjność, jak i wewnętrznej,
stawiającej w centrum mieszkańców oraz ich potrzeby. Ma być on również niezbędny
m.in. w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i z Unii
Europejskiej. 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.

WIZJA GMINY ŚWIEBODZICE
PRZEDSIĘBIORCZA WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW
OPARTA O WARTOŚCI DOBRA I SZACUNKU,
OTWARTA DLA GOŚCI I INWESTORÓW.

MISJA GMINY ŚWIEBODZICE

Fot. 16, źródło: UM Świebodzice
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Zgodnie z zapisami Strategii priorytetem dla samorządu jest stworzenie z miasta dobrego
miejsca do życia, dogodnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, a także
przyciągnięcie nowych inwestorów. Rola Gminy Świebodzice sprowadza się tutaj do tworzenia
przyjaznych warunków do prowadzenia biznesu, pobudzania przedsiębiorczości mieszkańców
i umiejętnego pozyskiwania inwestorów oraz wykorzystania zasobów potencjału położenia
i walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki.
Lokalni przedsiębiorcy pełnią bardzo ważną rolę w życiu i rozwoju naszego miasta.
Wzajemna współpraca Gminy Świebodzice z lokalnymi firmami odbywała się w 2021 r.
poprzez udział w spotkaniach, uroczystościach, wydarzeniach, działaniach edukacyjnych.
Budowanie wzajemnych relacji miało miejsce także w ramach współpracy gminnej szkoły
Zespołu Szkół w Świebodzicach z lokalnymi pracodawcami, u których uczniowie realizują
kształcenie praktyczne, w ramach praktyk zawodowych przygotowują uczniów do konkursów
w danej dziedzinie, w której się kształcą.
Misją samorządu Gminy Świebodzice jest stworzenie możliwości działania i rozwoju
dla wszystkich mieszkańców oraz utrwalanie postaw aktywności obywatelskiej. Bardzo istotna
staje się również współpraca zarówno wewnątrz miasta, jak i zewnętrzna, między innymi
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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Realizacja Strategii rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 stanowi obszar
wielostronnej

współpracy

samorządu

miasta,

administracji

publicznej,

podmiotów

gospodarczych, instytucji oraz mieszkańców, co przekłada się na szerokie spektrum możliwych
źródeł finansowania jej realizacji. Szansą dla pełnej realizacji zadań wyznaczonych przez
Strategię są także zewnętrzne źródła finansowania.
Realizacja Strategii rozwoju Miasta Świebodzice stanowi proces ciągły, wymagający
monitoringu zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu
się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Dokumenty ewaluacyjne ze Strategii Miasta pozwolą na skuteczne wykorzystanie
potencjałów rozwojowych miasta i wzmocnienie jego atrakcyjności, zarówno zewnętrznej
rozumianej jako konkurencyjność, jak i wewnętrznej, stawiającej w centrum mieszkańców oraz
ich potrzeby. Będą one również niezbędne m.in. w procesie pozyskiwania środków
zewnętrznych, zarówno krajowych jak i z Unii Europejskiej.
Dlatego też w Gminie Świebodzice wdrażanych jest wiele działań i programów
związanych z ograniczaniem kosztów funkcjonowania miasta oraz programów oszczędności
zasobów, w szczególności zasobów energetycznych. Planowanych jest również wiele nowych
inwestycji w zeroemisyjny tabor transportowy, zielony transport publiczny, inwestycję w OZE
przy i na budynkach użyteczności publicznej, budowę małej obwodnicy miasta, remonty dróg
i ulic oraz kontynuowanie działań już podejmowanych m.in. ograniczenie emisji poprzez
likwidację nieefektywnych źródeł ogrzewania, wymianę lamp na energooszczędne. W głównej
mierze strategia miasta ukierunkowana jest na czystą zieloną energię, oszczędności
w jej zużyciu oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Miasto Świebodzice jest otwartym,
złożonym systemem społeczno-gospodarczym, a jego rozwój zależy między innymi od relacji
pomiędzy poszczególnymi elementami kluczowych aspektów misji Świebodzic. Istotną rolę
dotyczącą rozwoju miasta pełnią zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne.
Dlatego Miasto Świebodzice w procesie ciągłym optymalizuje dostępne i nowe zasoby oraz
możliwe inwestycje.
Kierując się zasadą, że w mieście powinno się żyć łatwiej oraz bezpieczniej, miasto
Świebodzice wiąże kapitał ludzki i społeczny z tradycyjną i nowoczesną infrastrukturą
komunikacyjną (odpowiednio inwestując w transport oraz technologie komunikacyjne).
O atrakcyjności miasta decydują przede wszystkim lokalne zasoby, niemniej jednak
posiadanie odpowiedniej strategii pozwala na efektywne zarządzanie tymi zasobami,
prowadzące do oszczędności i poprawy jakości życia w mieście.
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Rozwój zrównoważony oparto w powyższej strategii na konkurencyjności gospodarki
niskoemisyjnej i racjonalnym korzystaniu z zasobów.
Zmiany zachodzące w całej gminie i w jej otoczeniu narzucają konieczność
monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów i sposobów ich realizacji. Zasadnym jest
dokonywanie rokrocznie monitorowania i ewaluacji zaplanowanych celów.
Strategia Miasta Świebodzice obowiązuje od 2021 r. zatem za ten rok po raz pierwszy
dokonana została analiza realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
Efekty monitoringu za rok 2021 ujęte zostały w postaci raportu, który przedstawia
wyniki pierwszej obserwacji realizacji Strategii. Podstawą sporządzenia raportu była analiza
wskaźników dotyczących konkretnych celów operacyjnych, wymienionych w wykazie
matrycy wskaźników w Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice 2021-2027.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku to jeden
z kluczowych dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej we
wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. To perspektywiczny
plan, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów
i działań operacyjnych. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem w dłuższym
horyzoncie czasowym określając działania, jakie należy podjąć, aby Aglomeracja mogła
funkcjonować i rozwijać się. Podmiotem wdrażającym Strategię AW jest Instytucja
Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podmiot Wdrażający realizuje funkcje związane
z koordynacją wdrażania Strategii AW, obsługą podmiotów biorących udział we wdrażaniu,
monitoringiem oraz ewaluacją.
Od 2016 r. obowiązuje na terenie gminy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Świebodzice na lata 2015-2025. Program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej
zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia
warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Na terenie Świebodzic obszar rewitalizacji
wyznaczają 34 ulice. Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji
może funkcjonować w gminie do 2023 r. Planowane jest opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji. W roku 2021 urząd wydał 16 zaświadczeń o obszarze rewitalizacji, na wnioski
złożone przez mieszkańców.
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W zakresie ochrony przyrody i środowiska na terenie gminy obowiązywały następujące
dokumenty:
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice, który kontynuuje realizację celów
wyznaczonych w poprzednim Programie, a przyjęte kierunki działań obejmują realizację takich
celów głównych jak: środowisko dla zdrowia – dalszą poprawę jakości środowiska
i

bezpieczeństwa

oraz

podniesienie

ekologicznego,
świadomości

wzmocnienie
ekologicznej

systemu

zarządzania

społeczeństwa,

środowiskiem

ochrona

dziedzictwa

przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody oraz zrównoważone
wykorzystanie materiałów, wody i energii. Gmina realizuje zadania kładąc nacisk na budowę
sieci

kanalizacji

sanitarnej,

modernizację

dróg

i

chodników,

ochronę

powietrza

atmosferycznego poprzez udzielanie dofinansowania dla mieszkańców do zmiany sposobu
ogrzewania.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r.
dla gminy Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji
Wałbrzyskiej. W roku 2021 obowiązywał program dotacji na wymianę źródeł ciepła
finansowany z budżetu Gminy Świebodzice podjęty uchwałą nr XLV/272/2021 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. Z dotacji skorzystało
62 mieszkańców. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 293 261,11 zł.

Wieloletni

program

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Świebodzice na lata 2019 – 2024. Program stanowi formalną podstawę realizacji zadania
własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej Gminy Świebodzice przy wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu
gminy. Zawiera on zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej
gospodarowania zasobem. Realizację programu ilustruje poniższa tabela.
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Realizacja Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Świebodzice na lata 2019-2024 w 2021roku
Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwa

Plan

Realizacja 2021

Sprzedaż lokali (szt.)
Wartość sprzedaży
z uwzględnieniem bonifikat [tys. zł]
Wpływy z tytułu czynszów, opłat
niezależnych, odszkodowań
i dzierżawy powierzchni i terenów
[tys. zł]
Wydatki na utrzymanie zasobu
mieszkaniowego [tys. zł]
Koszty bieżącej eksploatacji
zasobu, ogółem
Koszty remontów oraz
modernizacji lokali
i budynków komunalnych
Koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi
Zaliczki na fundusz remontowy
we wspólnotach mieszkaniowych
Wydatki inwestycyjne
Pozostałe koszty
Koszty administrowania zasobem
gminy

100

84

1 800

1 163

4 408

3 882

7 463

6 260

5 796

4 866

1 386

1 234

966

773

1 774

1 413

220
1 450

22
1 424

1 667

1 394

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2021 regulował m.in. zasady opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ograniczenia ich bezdomności. Środki na realizację zadań
wynikających z programu zapewnione zostały w budżecie Gminy Świebodzice. Wystawiono
44 dyspozycje przyjęcia zwierząt do schroniska. Na zabieg sterylizacji i kastracji wystawiono
49 skierowania, a ponadto wydawano 120 opiekunom społecznym karmę dla kotów wolno
żyjących.
Miasto systematycznie usuwa z budynków szkodliwy azbest. Dzięki przyjętemu
Programowi Usuwania Azbestu samorząd co roku występuje o dofinansowanie tego zadania
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W roku 2021 Świebodzice ponownie przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW
i udało się pozyskać dofinansowanie. W 2021 r. odebrano 0,4100 tony wyrobów zawierających
azbest.
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W zakresie edukacji obowiązywała Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie
Świebodzice w latach 2021-2027, a podejmowane w ramach jej realizacji cele zakładały:
ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości oświaty w Gminie Świebodzice w celu osiągnięcia
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. Strategia zaczęła obowiązywać od 1 września.
Okres monitorowania obejmuje rok szkolny i będzie podsumowywana w październiku 2022 r.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi określana jest rokrocznie w Programie
Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program był opiniowany przez Gminną
Radę Działalności Pożytku Publicznego, opinia była pozytywna. Jest to dokument
obligatoryjny, określający cele, zasady, formy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
określa także kwoty proponowane na poszczególne zakresy. Program Współpracy w 2021 r. był
konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem
Burmistrza Miasta w dniu 14 października 2021 r. Realizacja programu została opisana w dziale
13 raportu.
Działania w zakresie ochrony zdrowia prowadzone były zgodnie z Programem
zdrowotnym Gminy Świebodzice. Na terenie Gminy były realizowane m. in.: Program
Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) dla Gminy Świebodzice, Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów
złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego- badanie na krew utajoną w kale dla
kobiet i mężczyzn, Program Profilaktyki Czerniaka.
W 2021 r. były prowadzone także działania na rzecz promocji szczepień ochronnych
przeciwko Covid-19 podjęte zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca
2021 r.
Realizacja poszczególnych dokumentów strategicznych i programowych przedstawiona
została również w poszczególnych rozdziałach w dalszej części Raportu.
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8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Gmina Świebodzice starała się skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne w ramach
dostępnych programów i konkursów w oparciu o realne potrzeby. Uzyskanie dofinansowania
uzależnione jest od wielu czynników, nie zawsze zależnych od składającego wniosek
o dofinansowanie, ponieważ złożony wniosek musi nie tylko spełniać wszystkie warunki
formalne i merytoryczne, ale przede wszystkim być opracowany w najmniejszych szczegółach
– tak, aby komisja oceniająca wnioski nie miała wątpliwości, że realizacja projektu
rzeczywiście przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a plan inwestycji
i jej kosztorys jest rzetelnie przygotowany. Poniżej przedstawiono listę pozyskanych w 2021 r.
dofinansowań oraz listę złożonych wniosków o dofinansowanie.

Zestawienie pozyskanych dofinansowań/promes w 2021 r.
Lp.

Tytuł projektu

Pozyskane
środki/promesa

Program

1.

Lokalny Animator Sportu

„Sport Wszystkich Dzieci”
Instytut Sportu - Państwowy Instytut
Badawczy

12 000,00 zł

2.

Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych

PFRON
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

100 262,44 zł

3.

Wnioski w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych.
(ul. Świdnicka 50 i ul. Wolności 23)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

127 192,00 zł

4.

Utworzenie i wyposażenie Klubu
Seniora II w Świebodzicach

5.

Funkcjonowanie Klubu „Seniora+”
w Świebodzicach(realizuje OPS)

6.

„Zakup taboru zeroemisyjnego na
potrzeby Gminy Świebodzice wraz z
budową stacji ładowania”

Polski Ład

7.

„Cyfrowa gmina”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 20142020

Program Wieloletni „Senior+” na lata 20212025 edycja 2021
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Program Wieloletni „Senior+” na lata 20212025 edycja 2021
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

199 999,80 zł
88 999,93 zł
4 500 000,00 zł

suma

297 642,00 zł
5 326 096,17 zł

35

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

W ramach przyznanych dofinansowań do Gminy Świebodzice trafi 297 642,00 zł
finansowego wsparcia w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”. Jego celem jest wsparcie
rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Dofinansowanie, które otrzymała Gmina Świebodzie, będzie przeznaczone na zakup sprzętów
IT oraz specjalistycznego oprogramowania, a także m.in. jego instalację, wdrożenie
i konfigurację wraz z przeniesieniem zasobów na systemy wirtualne.

Fot. 17, źródło: UM Świebodzice

___________________________________________________________________________________________

25 października 2021 r., ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru w ramach
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Świebodzice, zgłosiła
wnioski na bezzwrotne dofinansowanie dla 3 zadań. Wsparcie przyznano dla jednego,
najmniejszego z nich.
Nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Każda jednostka samorządu
terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden
wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie
przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł.
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne, udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Jedynym wnioskiem, na jaki Gmina Świebodzice otrzymała promesę rządowego
wsparcia w kwocie 4 500 000 zł, jest ten dotyczący zakupu nowych, ekologicznych,
przyjaznych środowisku pojazdów elektrycznych na potrzeby Straży Miejskiej, Urzędu
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Miejskiego w Świebodzicach oraz pojazdów do obsługi zadań z zakresu gospodarki
komunalnej, a także dostosowanie infrastruktury poprzez wykonanie stacji do ładowania.

Fot. 18, źródło: UM Świebodzice

___________________________________________________________________________________________

Gmina Świebodzice w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań mających
na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.
złożyła dwa wnioski (tyle maksymalnie przewidywał program), które dotyczyły przejścia dla
pieszych w rejonie budynku przy ul. Wolności 23 oraz przejścia dla pieszych w rejonie budynku
przy ul. Świdnickiej 50. Przejścia będą wyposażone w dedykowane oświetlenie w technologii
LED, barwy zimnej białej, aktywne punktowe elementy świetlne umieszczone w nawierzchni
drogi. W rezultacie zostanie uzyskane uspokojenie ruchu na drodze, dzięki montażowi
rozwiązań wspomagających i ułatwiających przekraczanie drogi tj. wyspy wyniesionej.
Dodatkowo na nawierzchni wykonane będą oznaczenia fakturowe dla osób z dysfunkcją
wzroku.
Wartość inwestycji:
- ul. Wolności - wartość projektu: 79 495,00 zł, dofinansowanie: 63 596,00 zł,
- ul. Świdnicka - wartość projektu: 79 495,00 zł, dofinansowanie: 63 596,00 zł.

Fot. 19, źródło: UM Świebodzice

Fot. 20, źródło: UM Świebodzice

37

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

W ramach programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Gmina Świebodzice
złożyła dwa wnioski: na utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora" na osiedlu WSK
oraz na funkcjonowanie istniejącego „Klubu Seniora" na Os. Sudeckim.
W I module miasto zawnioskowało o środki w kwocie 199 999,80 zł na utworzenie
i wyposażenie Klubu Seniora w dzielnicy Pełcznica. We wniosku wskazano, że dofinansowanie
ma zapewnić utworzenie 15 miejsc dla chętnych. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie.
II moduł to środki na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. Świebodzice złożyły
wniosek o dofinansowanie w kwocie 99 999,92 zł na wsparcie funkcjonowania Klubu Senior+
na Osiedlu Sudeckim. Ostatecznie otrzymane wsparcie to 88 999,93 zł.
___________________________________________________________________________________________

W otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 1b, Gmina Świebodzice uzyskała dofinansowanie
na utworzenie w 2021 r. czterdziestu ośmiu nowych miejsc żłobkowych.
W dobudowanej części żłobka wykonano i wyposażono w wysokim standardzie dwie
sale dzienne o powierzchni około 60 m2, salę do leżakowania, szatnię i sanitariaty, rozdzielnię
do wydawania posiłków, gabinet, toalety dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia
gospodarcze i wózkarnię. Kwota pierwotnie przyznanego w 2020 r. na rok 2021
dofinansowania wyniosła 1 440 000,00 zł.
___________________________________________________________________________

Zestawienie złożonych w 2021 r. wniosków o dofinansowanie
Lp.

Tytuł projektu

Program

Data złożenia
wniosku

1.

Lokalny Animator Sportu

„Sport Wszystkich Dzieci”
Instytut Sportu - Państwowy Instytut
Badawczy

01.02.2021

2.

Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych

PFRON
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

24.02.2021

Podniesienie bezpieczeństwa w Gminie
Świebodzice poprzez budowę
oświetlenia przejść dla pieszych”

Dolnośląski Fundusz Pomocy
Rozwojowej 2021
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

04.03.2021

4.

Wnioski w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych.
(ul. Świdnicka 50 i ul. Wolności 23)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

30.03.2021

5.

Utworzenie i wyposażenie Klubu
Seniora II w Świebodzicach

Program Wieloletni „Senior+” na lata
2021-2025 edycja 2021
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

24.03.2021

3.
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6.

Funkcjonowanie Klubu „Seniora+” w
Świebodzicach
(realizuje OPS)

7.

„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

8.

„Zielone przystanki w gminie
Świebodzice”

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

„Modernizacja i budowa ulic: Bocznej,
Strefowej, Andersa, Fieldorfa,
Chrobrego, Dąbrówki, Droga Węglowa
oraz Mała Obwodnica”
„Zakup taboru zeroemisyjnego na
potrzeby Gminy Świebodzice wraz z
budową stacji ładowania”
„Budowa lotniska sportowodyspozycyjnego”
„Moje miejsce na ziemi”
Punkt do selektywnej zbiórki
elektroodpadów
„Budowa Małej Obwodnicy wraz z
niezbędną infrastrukturą w rejonie
Osiedla Piastowskiego w
Świebodzicach”
„Przebudowa ulicy Droga Węglowa w
Świebodzicach wraz z niezbędną
infrastrukturą”
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”
„Cyfrowa gmina”

„Zielony transport publiczny”

Program Wieloletni „Senior+” na lata
2021-2025 edycja 2021
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Fundusz Solidarnościowy Moduł I –
utworzenie obiektu centrum tzw. bazy
lokalowej i jej wyposażenie

24.03.2021

30.06.2021

Wzmocnij swoje otoczenie

18.06.2021

Polski Ład

16.07.2021

Polski Ład

16.07.2021

Polski Ład

16.07.2021

PKN ORLEN

19.07.2021

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

24.08.2021

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

24.08.2021

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Fundusz Solidarnościowy Moduł I –
utworzenie obiektu centrum tzw. bazy
lokalowej i jej wyposażenie II nabór

30.11.2021

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
2014-2020

26.10.2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

17.12.2021

Gmina Świebodzice poza otrzymanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu
wnioskowała także w ramach tego programu o środki na wykonanie lotniska sportowodyspozycyjnego w Świebodzicach (wnioskowana kwota: 27 000 000,00 zł), które ma spełniać
funkcje sportowe i szkoleniowe, a także obsługiwać ruch turystyczny. W ramach inwestycji
planowano wykonać zagospodarowanie terenu, wybudować drogi i parkingi oraz sieć
elektroenergetyczną, a także oświetlenie, wykonać odwodnienie terenu, przyłącza wodnokanalizacyjne. Miały zostać zbudowane również obiekty obsługi lotniska, drogi startowej, płyty
postojowej, a także ogrodzenie lotniska. Realizacja projektu pozwoliłaby na szersze
wykorzystanie walorów użytkowych terenu lotniska, które mogłoby obsługiwać nie tylko
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szybowce oraz lekkie samoloty śmigłowe, ale także małe samoloty transportowo-dyspozycyjne
o napędzie tłokowym i odrzutowym. Wniosek nie uzyskał wsparcia.
Kolejny z wniosków dotyczył modernizacji lub budowy dróg gminnych wraz
z niezbędną infrastrukturą (wnioskowana kwota: 19 950 000,00 zł), ul. Boczna, Strefowa,
Andersa, Fieldorfa, Chrobrego, Dąbrówki, Droga Węglowa oraz Mała Obwodnica na Osiedlu
Piastowskim. W ramach inwestycji zakładano poprawienie stanu technicznego dróg,
dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg, zarówno pieszych,
kierowców, jak i rowerzystów. Ten wniosek również nie otrzymał dofinansowania.
W 2021r. również ogłoszono wyniki III tury wsparcia z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, w ramach którego po raz kolejny Gmina Świebodzice nie otrzymała
dofinansowania na żaden z trzech złożonych projektów:
- „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego”.
Wnioskowana kwota dofinansowania 5 000 000,00 zł – przyznane środki 0 zł;
- „Rewitalizacja i modernizacja podwórek oraz dróg na terenie gminy Świebodzice”.
Wnioskowana kwota dofinansowania 4 000 000,00 zł – przyznane środki 0 zł;
- „Wykonanie infrastruktury drogowo-lotniskowej w Świebodzicach”.
Wnioskowana kwota dofinansowania 15 000 000,00 zł – przyznane środki 0 zł.
RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast
w całej Polsce na inwestycje ważne dla mieszkańców. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
To kolejny raz, kiedy Gmina Świebodzice otrzymała „0 zł”.
Gmina Świebodzice również nie otrzymała wsparcia w II naborze z 2020 r., gdzie
wnioskowała o wsparcie czterech zadań:
- Przebudowa ul. Siennej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej (szacowany koszt
inwestycji 1 006 922,52 zł, wnioskowane dofinansowanie 805 538,02 zł);
- Dokończenie w ramach IV etapu budowy dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie
aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Strzegomskiej i ul. Przemysłowej (szacowany koszt
inwestycji 1 561 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1 248 800,00 zł);
- Przebudowa ul. Droga Węglowa wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (szacowany koszt inwestycji 5 000 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie
4 000 000,00 zł);
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- Budowa Małej Obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego wraz z oświetleniem i kanalizacją
deszczową (szacowany koszt inwestycji 7 962 514,84 zł, wnioskowane dofinansowanie
6 370 011,87 zł).
Gmina Świebodzice nie znalazła się w wykazie gmin objętych możliwością ubiegania
się o środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Była
to niezrozumiała sytuacja, ponieważ miasta takie jak Świdnica, Wałbrzych, Szczawno-Zdrój,
czy Stare Bogaczowice taką możliwość otrzymały.

Fot. 19, źródło: UM Świebodzice

9. Oświata i wychowanie
Na realizację zadań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano w roku
2021 kwotę 35 374 748,24 zł. Wydatki budżetowe z zakresu oświaty i wychowania ponoszone
były z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy.
Na terenie Gminy funkcjonowało 5 szkół podstawowych, w tym jedna integracyjna i jedna
z oddziałami integracyjnymi. Łącznie do szkół uczęszczało 1726 uczniów i zatrudnionych było
198 nauczycieli.
Na zadania w zakresie szkół podstawowych wydatkowano w 2021 r. kwotę
15 800 012,11 zł. W ramach tych środków wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi
wyniosły łącznie 13 365 454,94 zł, w tym 19 034,63 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Edukacja warta zachodu”. Ponadto Gmina
otrzymała środki na „Laboratoria Przyszłości”. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
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Ministrów. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria przyszłości”
wydatkowano kwotę 460 800,12 zł.
Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych.
Większość wydatków ma charakter stały i jest związana z bieżącym utrzymaniem placówek.
Na remonty bieżące szkoły podstawowe wydały w 2021 roku kwotę 214 361,84 zł. W ramach
tych środków wykonano:
- Szkoła Podstawowa nr 1– kwota 31 340,40 zł - malowanie korytarzy szkoły, naprawa
i konserwacje sprzętu do monitoringu jednostki, wymiana oświetlenia sali lekcyjnych oraz
serwis kotłowni gazowej,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota 22 618,46 zł – remont nawierzchni na placu, bieżące
naprawy i konserwacje,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota 4 903,15 zł – bieżące naprawy i remonty,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota 1 722,81 zł - bieżące naprawy i konserwacje.
- Szkoła Podstawowa Integracyjna – kwota 153 777,02 zł – remont dachu, wymiana
nawierzchni na placu zabaw, bieżące konserwacje i naprawy.
Ponadto zrealizowano inwestycję „Remont wraz z przebudową budynków
Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem”, na łączną kwotę
362 358,00 zł, z podziałem na zadania:
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 3,
- budowa odwodnienia terenu-kanalizacji deszczowej.
Na zadania w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
wydatkowano w 2021 r. kwotę 181 703,33 zł. W ramach tych środków z budżetu Gminy
finansowane

były

2

oddziały

przedszkolne

przy

Szkole

Podstawowej

Nr

4

i Szkole Podstawowej Integracyjnej, do których średnio uczęszczało 36 dzieci. Wydatki
te to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 164 638,56 zł stanowiące
90,61% wszystkich wydatków. Pozostałe koszty związane były z bieżącym funkcjonowaniem.
Na zadania w zakresie przedszkoli wydatkowano w 2021 r. kwotę 8 770 525,39 zł,
w tym 5 955 631,65 zł na przedszkola publiczne, 172 621,05 zł za dzieci zamieszkałe na terenie
gminy, które uczęszczały do przedszkoli poza gminą (dzieci uczęszczały do placówek
na terenie Wałbrzycha, Świdnicy, Dobromierza, Strzegomia i Szczawna – Zdroju)
i 2 642 272,69 zł na przedszkola niepubliczne. Na terenie Gminy funkcjonowało 5 przedszkoli
niepublicznych, do których średnio uczęszczało 255 dzieci.
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W roku 2021 na terenie gminy funkcjonowały 2 przedszkola publiczne, w tym jedno
z oddziałami integracyjnymi. Do oddziałów uczęszczało 400 dzieci i zatrudnionych było
42 nauczycieli.
W zakresie przedszkoli największe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz
z pochodnymi w łącznej kwocie 4 494 326,57 zł, co stanowiło 75,46 % ogółu wydatków.
Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym między
innymi: zakup wyposażenia i sprzętu, wyżywienie, opłaty dostawców i usług. Na modernizacje
w przedszkolach wydatkowano kwotę 274 169,69 zł, w tym
- Przedszkole nr 2 – 184 913,73 zł – remont sali przedszkolnej i łazienki, naprawa sieci
wodno – kanalizacyjnej, bieżące naprawy i konserwacje.
- Przedszkole nr 3 – 89 255,96 zł – remont dwóch łazienek wraz z pomieszczeniami
gospodarczymi, wymiana sprzętu na placu zabaw, bieżące naprawy i konserwacje.
Na dowożenie uczniów do szkół w 2021 r. wydatkowano kwotę 158 334,81 zł.
W ramach zadania dowożonych było 16 uczniów niepełnosprawnych do: Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych
w Świdnicy, Dolnośląskiego Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu, Zespołu Szkół
w Szczawnie – Zdroju, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach. Transport
realizowała firma przewozowa, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego
postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. Ponadto 2 uczniów dowożonych było
własnym środkiem transportu i w ramach tego typu dowozu gmina zwracała jego koszty.
Przy Zespole Szkół funkcjonują 2 klasy technikum, do których uczęszczało 63 uczniów.
Wydatki poniesione na szkołę wyniosły 391 687,94 zł z czego wynagrodzenia oraz pochodne
stanowiły kwotę 310 400,37 zł, co wyniosło 79,25 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki
związane były głównie z uzupełnieniem wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakupem
materiałów do remontów, a także opłaceniu dostawców i usług.
W Branżowej Szkole I Stopnia, od września na terenie Gminy funkcjonowało sześć
oddziałów szkoły, do których uczęszczało 109 uczniów. Wydatki poniesione na szkołę
wyniosły 1 051 326,00 zł z czego wynagrodzenia oraz pochodne to kwota 814 071,26 zł,
co stanowiło 77,43 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były głównie
z uzupełnieniem wyposażenia, materiałów dydaktycznych, zakupem materiałów do remontów,
a także opłaceniem dostawców i usług.
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W 2021 r. nauczycielom z placówek oświatowych zapewniono możliwość skorzystania
z różnych form kształcenia, tj. indywidualne formy szkoleń, kursów, szkolenia kadry
kierowniczej, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do studiów wyższych.
Łącznie wydatkowano kwotę 107 032,83 zł.
Ponadto przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne. Praca
świetlic była prowadzona w oparciu o plan pracy wychowawczy i dydaktyczny. Łącznie
wydatkowano kwotę 766 350,17 zł z czego największą część stanowiły wynagrodzenia.
Natomiast na realizację wczesnego wspomagania dzieci wydatkowano kwotę
371 787,00 zł. Zajęcia realizowane były w Przedszkolu Nr 2 oraz w Oddziale Przedszkolnym
Szkoły Podstawowej Integracyjnej, a także w placówkach niepublicznych.
Zarówno w szkołach jak i przedszkolach realizowane było kształcenie specjalne
uczniów. Dotyczyło to dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy. Wydatkowano na ten cel 5 539 538,55 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach ustanowiono możliwość
uzyskania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe. Są one przyznawane dla mieszkańców Świebodzic lub członków klubu
sportowego, podmiotów prowadzących w innej formie działalność sportową, mających
siedzibę na terenie Gminy Świebodzice. W ramach tej uchwały zostało przyznanych 39
jednorazowych nagród pieniężnych dla zawodników, a także dla 2 trenerów. Ponadto przyznano
na okres 3 miesięcy 7 zawodnikom stypendia sportowe. Łącznie na ten cel została
wydatkowana kwota 25 000,00 zł. W ramach kolejnej uchwały były przyznane stypendia i
nagrody dla uczniów, w tym za:
- wysokie osiągnięcia w nauce – 59 uczniów,
- osiągnięcia sportowe – 5 uczniów.
Na ten cel wydatkowano 22 650,00 zł.
W 2021 r. na funkcjonowanie 2 żłobków: Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego
nr 2, wydatkowano łącznie 3 177 710,21 zł, w tym ujęte zostały środki na dofinansowanie
w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch 2021”, a także zakończone zostało zadanie z dofinansowaniem środków unijnych
pn. „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów”. Łącznie opieką w żłobkach
miejskich objętych było 75 dzieci.
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Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Świebodzic

Fot. 20, źródło: UM Świebodzice

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Piłsudskiego 28
58-160 Świebodzice

Fot. 21, źródło: UM Świebodzice

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4
58-160 Świebodzice

Fot. 22, źródło: UM Świebodzice

Fot. 23, źródło: UM Świebodzice

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Świdnicka 13
58-160 Świebodzice
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Fot. 24, źródło: UM Świebodzice

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Of. Oświęcimskich 58
58-160 Świebodzice

Fot. 25, źródło: UM Świebodzice

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza
ul. Ciernie 30
58-160 Świebodzice

Fot. 26, źródło: UM Świebodzice

Zespół Szkół w Świebodzicach
ul. Piłsudskiego 31
58-160 Świebodzice
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Fot. 27, 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. 28, źródło: UM Świebodzice

Przedszkole nr 3 Niezapominajka oraz Żłobek Miejski nr 1
ul. Spokojna 3
58-160 Świebodzice

Przedszkole Niepubliczne Koniczynka
okres obowiązywania umowy 04.05.2010 r.-03.05.2020 r. przedłużony do 31.08.2020 r.
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
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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

10. Transport zbiorowy
Na terenie Gminy Świebodzice w 2021 r. funkcjonował transport zbiorowy,
realizowany przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. do dnia 31 lipca 2021 r. na 3 liniach, a od dnia
1 sierpnia 2021 r. z uwagi na rosnące koszty utrzymania i brak zgody Rady Miejskiej
na zwiększenie środków - na 1 linii. 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 tytułu opłat ze
sprzedaży biletów. W 2021 r. wydatki jakie poniesione zostały na funkcjonowanie transportu
w takiej formie wyniosły 1 971 600,16 zł.
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11. Ochrona zdrowia
W 2021 r. Gmina Świebodzice na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno –
opiekuńcze wydatkowała kwotę 63 754,10 zł, a na program polityki zdrowotnej 72 843,20 zł.
Dotacja w kwocie 25 000,00 zł przeznaczona została dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego,
natomiast dotacja dla SP ZOZ Świebodzice wyniosła 27 843,20 zł i wydatkowana została na
szczepienia dla dziewczynek.
Dla Stowarzyszeń: Diabetyków, SENIOR AKTYWNY OBYWATEL, Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych, Centrum
Edukacji Gerontologicznej, Stowarzyszenia Dar Przyszłości przekazano dotacje na łączną
kwotę 20 000,00 zł.
Na zwalczanie narkomanii w 2021 r. przeznaczono 27 452,39 zł. W ramach
specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje
w obszarze uzależnienia od narkotyków w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Konsultacje
te świadczone były bezpłatnie dla mieszkańców Świebodzic. W szkołach podstawowych
przeprowadzono warsztaty pn. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”, a także prowadzono działania
edukacyjne dla rodziców dotyczące problematyki narkomanii. W zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi Gmina Świebodzice wydatkowała kwotę 479 899,55 zł, (w tym kwota
15 000,00 zł to dotacja celowa dla Klubu Abstynenta). 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 ramach specjalistycznego
poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywały się bezpłatne konsultacje w obszarze
uzależnienia od alkoholu. Dla mieszkańców Świebodzic udzielana była również pomoc
prawna, głównie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W ramach działań profilaktycznych,
skierowanych do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Świebodzic przeprowadzono Kampanię
edukacyjną „Pomóż Mi”, Kampanię „STOP HEJT”, zorganizowano spektakle profilaktyczne,
warsztaty oraz zajęcia sportowe z programem profilaktycznym.
W sierpniu 2021 roku 50 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 65 000,00 zł.
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Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana była w 2021 r. tak jak w latach poprzednich
działalność świetlicy środowiskowej „Tęczowa Gromada”, do której uczęszczały dzieci
w wieku od 6 do 18 lat z rodzin z tzw. „grup ryzyka”. Jednak w związku ze stanem epidemii,
do 14 lutego 2021 r. zajęcia odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem technik i metod
porozumiewania się zdalnego. Od 15 lutego 2021 r. zajęcia zostały wznowione i odbywały się
w kilkuosobowych grupach o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami. Program
zajęć zawierał zajęcia sportowe, komputerowe, edukacyjne, plastyczne i inne. W dniu 24 lutego
2021 r. decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy z uwagi
na wystąpienie ogniska epidemicznego zamknięto placówkę na czas jego wygaśnięcia.
Świetlica środowiskowa po raz kolejny wznowiła działalność 8 marca 2021 r.
W 2021 r. doposażono świetlicę środowiskową poprzez zakup 5 zestawów komputerowych,
komputer do tablicy multimedialnej, zestaw nagłośnieniowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Całkowity koszt prowadzenia i utrzymania świetlicy środowiskowej w 2021 r. wyniósł
283 065,94 zł.
Uwagę należy zwrócić również na fakt, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów
interdyscyplinarnych. W 2021 r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się
spotkania Zespołu, który podejmował interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lokalnego.
W 2021 r. do Zespołu wpłynęły 84 Niebieskie Karty, a ponadto Zespół zajmował się
115 sprawami.
Kontynuowano zadania prowadzenia punktu pomocy psychologicznej m.in. dla ofiar
przemocy w rodzinie i osób zagrożonych uzależnieniami. Do 31 grudnia 2021 r.
przeprowadzonych zostało 411 konsultacji z czego 349 spotkań odbyło się w gabinecie
psychologa oraz wsparcie psychologiczne prowadzone przez telefon i internetowo zgodnie
z harmonogramem pracy psychologa (praca zdalna z powodu Covid-19) w formie interwencji
kryzysowej, psychologicznej prewencji, wsparcia psychologicznego, promocji zdrowia,
psychoedukacji, rozmów o charakterze terapeutycznym. Przeprowadzono łącznie w tej formie
62 rozmowy oraz 7 wyjść służbowych w miejsce zamieszkania mieszkańcow.
Z porad psychologicznych skorzystali mieszkańcy Świebodzic, w tym 204 osoby
dorosłe i dzieci (pod opieką rodziców) oraz 17 osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Pracowano z 8 sprawcami przemocy w rodzinie.

50

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

Radcy prawni udzielili łącznie 176 porad dla 184 osób. Oprócz porad, dotyczących
przemocy oraz uzależnień udzielono porad w zakresie: spraw rodzinnych i opiekuńczych
(dochodzenie roszczeń alimentacyjnych), rozwody, separacje, opieka nad małoletnimi.
W okresie od 19 maja 2021 r. do 20 października 2021 r. na terenie miasta prowadzono
kampanię informacyjno – edukacyjną „Pomóż mi”, która miała na celu rozpowszechnienie
międzynarodowego znaku. Cała kampania była częścią szeregu działań wynikających
z realizacji miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy.
W zakresie ochrony zdrowia Gmina Świebodzice realizowała zadanie pn. „Transport
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”. Źródłem finansowania zadania były środki
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przekazywane gminie w ramach refundacji
poniesionych wydatków. Zadanie obejmowało transport do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz zorganizowanie telefonicznego punktu
zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. W 2021 r. z transportu
na szczepienia skorzystało 51 osób w tym 22 osoby niepełnosprawne. Na realizację zadania
poniesiono wydatki w wysokości 26 969,28 zł, z czego z Funduszu Przeciwdziałania COVID
– 19 zrefundowano kwotę 23 274,36 zł. Dodatkowo na promocję szczepień z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 wydano 8 361,76 zł.
Ponadto na terenie Gminy prowadzone były następujące programy profilaktyczne:
1. Program Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Świebodzice.
Program realizowany był od 2011 roku zgodnie z Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu
Zdrowotnego Gminy Świebodzice. W roku 2021 programem objęto grupę dziewczynek z klas
siódmych (rok szkolny 2021/2022) zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice - rocznik
urodzenia 2008. Łącznie zaszczepionych zostało 39 dziewczynek.
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2. Projekt pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego
odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”
Gmina Świebodzice wzięła udział w 2021 roku w projekcie promocji profilaktyki raka
jelita grubego. Program realizowany był we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. W całości
finansowany był przez samorząd województwa dolnośląskiego. Program profilaktyki raka jelita
grubego opierał się na szybkich testach, dzięki którym możliwe było oznaczenie krwi utajonej
w kale, niewidocznej gołym okiem.
Program skierowany został do następujących grup wiekowych:
- osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
- osoby w wieku 40-49 lat, które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego
rozpoznano raka jelita grubego,
- osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacja genetyczną.
Na rzecz realizacji Projektu podpisana została umowa o współpracę partnerską
pomiędzy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, a SP ZOZ Miejskim Ośrodkiem
Zdrowia w Świebodzicach. Umowa partnerska obowiązywała w okresie trzech miesięcy,
tj. od 11 czerwca 2021 r. do 10 września 2021 r. W tym okresie z testów skorzystały 92 osoby.
3. Działania na rzecz promocji szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 podjęte
zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.
W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w Gminie
Świebodzice

zorganizowano

trzy

plenerowe

punkty

szczepień,

podczas

których

zaszczepionych zostało 71 osób. Ponadto prowadzono szeroką kampanie informacyjną
w mieście nt. szczepień przeciw Covid-19 (działalność mobilnego punktu informującego,
plakaty, ulotki, rollupy).

4.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w roku szkolnym

2021/2022. Udział w programie brali uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie
szkół ponadpodstawowych.
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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 2021 r. zatrudniał 43 osoby, w tym 11 pracowników socjalnych świadczących
pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu
zamieszkania.
W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano modernizacji serwerowni.
Dotychczasowa sieć komputerowa w budynku przy ul. Świdnickiej 7 nie spełniała
wymaganych norm. Częste zakłócenia i komplikacje powodowały problemy w działaniu
aplikacji sieciowych korzystających z mocy serwera, co spowalniało i utrudniało pracę
w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki. W ramach wydatku inwestycyjnego
wykonano w Ośrodku Pomocy Społecznej okablowanie strukturalne na kwotę 14 022,00 zł.
W ramach środków otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczonych
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono 3 zestawy komputerowe, monitor
do obsługi systemu monitoringu wizyjnego oraz 1 drukarkę atramentową i 2 urządzenia
wielofunkcyjne.
W 2021 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę
2 837 367,93 zł, z czego kwota 506 478,05 zł stanowiąca 17,85% pochodziła z dotacji celowej
przekazanej z budżetu państwa.
W 2021 r. na domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 864 671,86 zł, a w nich
przebywało 31 osób, które zgodnie z przepisami wymagały dopłaty gminy za pobyt, natomiast
na ośrodki wsparcia wydatkowano 333 325,50 zł.
Od 1 stycznia 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy zaczął stanowić samodzielną
jednostkę budżetową i świadczył dzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób
przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkujących
w Gminie Świebodzice i Dobromierzu, zgodnie z porozumieniem między gminami. Działania
Domu obejmowały wszelkie szczeble życia społecznego oraz 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
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środowiskowego domu samopomocy zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
W 2021 r., tak jak w ubiegłych latach przyznawano zasiłki okresowe, które są zadaniem
własnym gminy finansowanym w 100 % przez budżetu państwa. Przyznawane były głównie
z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. W 2021 roku przyznano
i wypłacono zasiłki okresowe dla 203 rodzin na kwotę 476 032,34 zł. Przyznawano także zasiłki
celowe, które także stanowią zadanie własne gminy i finansowane są w całości z budżetu
gminy. W 2021 r. przyznano i wypłacono zasiłki celowe na:
1) zakup odzieży i obuwia dla 8 rodzin w kwocie 1 120,00 zł,
2) zakup żywności dla 14 rodzin w kwocie 2 200,00 zł,
3) zakup leków i leczenie dla 22 rodzin w kwocie 3 763,38 zł,
4) zakup opału dla 130 rodzin w kwocie 108 495,85 zł,
5) zaspokojenie innych potrzeb, w tym opłaty mieszkaniowe dla 39 rodzin - 10 716,79 zł.
W 2021 r. przyznano również zasiłki „specjalne” dla 49 rodzin na kwotę 16 128,23 zł.
Były to rodziny, których dochody przekroczyły kryterium ustawowe, a u których przyznanie
świadczenia było szczególnie uzasadnione, m.in. przez długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. Ponadto udzielono i opłacono schronienie 12 osobom tego pozbawionym na kwotę
59 368,37 zł i sprawiono 4 pogrzeby na kwotę 9 204,79 zł. Na dodatki mieszkaniowe
i energetyczne wydatkowano 191 289,98 zł. Na zasiłki stałe, które stanowią zadanie własne
gminy, finansowane w 100 % przez budżet państwa wydatkowano kwotę 521 365,53 zł.
Tego rodzaju wsparcie przyznawane było osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności i przysługiwało jeśli dochody ubiegających się o pomoc
nie przekraczały kryterium dochodowego. W 2021 roku wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób
na łączną kwotę 519 128,43 zł.
Ponadto w 2021 r. wydatkowano kwotę 8 900,18 zł, na mieszkanie chronione
treningowe. Od maja 2021 roku przebywały w mieszkaniu chronionym 2 osoby, które
otrzymywały wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W ramach minimalnego
standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym zapewniane były usługi 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, czy załatwiania spraw osobistych.
Na usługi opiekuńcze w 2021 r. wydatkowano kwotę 507 835,15 zł i były one
świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
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innych osób, a są 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 ponosili
oni częściową odpłatność za świadczone usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady
Miejskiej Nr XXI/148/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Osoby, które ukończyły 90 rok życia
oraz osoby z dochodem poniżej kryterium ustawowego były całkowicie zwolnione
z odpłatności. Usługi opiekuńcze realizowane były w kwocie 23,30 zł za godzinę w dni robocze
oraz święta przez Serwis Temp Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego, która wyłoniona
została w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogółem pomocą
w formie usług opiekuńczych w 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej objął 73 osoby.
W 2021 roku gmina Świebodzice przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+ edycja 2021. Celem programu było świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat
i starszych. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 44 572,90 zł.
Przyznana dotacja wynosiła 50 % wartości zadania, pozostałe 50 % gmina pokryła ze środków
własnych. W gminie Świebodzice z tej formy pomocy skorzystało 20 osób.
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 2021 w wysokości 203 459,05 zł, przy
jednoczesnym wkładzie własnym gminy 137 394,56 zł. Łączny koszt zadania w 2021 r. wyniósł
340 853,61 zł. Środki te 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 obiadowych w okresie zagrożenia
epidemicznego oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W Programie przeznaczono również środki na dowóz posiłków dla osób dorosłych, w tym osób
niewychodzącym z domu, np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność,
niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. Z Programu ”Posiłek
w szkole i w domu” skorzystało 162 dzieci. Natomiast dożywianie osób dorosłych realizowane
było przez „Akademię Smaku” Katarzynę Krawczyk, która wyłoniona została w drodze
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w jadłodajni miejskiej zlokalizowanej w
budynku na Osiedlu Sudeckim 10. Z tej formy pomocy skorzystało 127 osób dorosłych.
W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w postaci
produktów żywnościowych. Wydano paczki świąteczne o łącznej wartości 29 301,51 zł.
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Ponadto w dniu 24 lutego 2021 r. w Świdnicy, pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego
a Gminą Świebodzice, zawarte zostało Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie
użytecznych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do prac skierowano 10 osób na okres
od 1 marca 2021 do 30 listopada 2021 r. Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne
w okresie od marca do maja przysługiwało w wysokości 8,70 zł za każdą godzinę wykonywania
prac. Od czerwca 2021 r. świadczenie wzrosło do 9,00 zł za godzinę. Wysokość refundacji
z Funduszu Pracy wynosiła 60%. Łącznie w 2021 r. na wyżej wymienione zadanie
wydatkowano kwotę 30 528,00 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował ją na poziomie
18 316,80 zł.
Na świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w Gminie Świebodzice
wydatkowano łącznie kwotę 20 057 491,39 zł, w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 19 234,88 zł, a pozostałe odsetki
4 056,35 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 5 523 189,31 zł, w tym wpływy ze zwrotów
dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 13 296,58 zł, a pozostałe
odsetki 1 229,40 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizował zadania
wynikające z 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,
a także z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i z tego tytułu wypłacono
świadczenie w kwocie 4 000,00 zł. Ogółem w 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz
z dodatkami na łączną kwotę 4 402 124,46 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także
zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2021 r. wypłacił świadczenia
w wysokości 704 297,71 zł.
Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, stosownie do
postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny należy
do zadań z zakresu administracji rządowej. Celem wprowadzenia karty było 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
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dzieci, niezależnie od dochodu. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r. 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 wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu. W 2021 r. złożono
28 wniosków o wydanie karty, z czego 17 dla rodziców, które kiedykolwiek miały
na utrzymaniu troje dzieci, 7 wniosków o wydanie duplikatu, 1 wniosek o wydanie dodatkowej
formy elektronicznej karty oraz 3 wnioski o kartę dla nowego członka. Od czerwca 2021 r.
elektroniczna wersja Karty Dużej Rodziny udostępniona została również w telefonicznej
aplikacji mObywatel. Na ten cel w 2021 r. wydatkowano kwotę 785,50 zł.
W zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej było także wspieranie rodziny,
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz
placówki wsparcia dziennego. Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, który w 2021 r. objął
opieką 17 rodzin wyniosły ogółem 68 646,73 zł. Do końca czerwca OPS zajmował się także
obsługą Programu „Dobry Start”, który jest kolejnym, obok Programu „Rodzina 500+
komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej jako inwestycja
w rodzinę, jednak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, od 1 lipca 2021 r.
nadało kompetencje w zakresie programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
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 2021 r. GRDPP
spotykała się systematycznie na posiedzeniach, w większości w systemie zdalnym ze względu
na pandemię i ogłoszone obostrzenia.
Na jednym z posiedzeń Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła
decyzję o uhonorowaniu Pani Jadwigi Piechurskiej za zasługi na rzecz działalności organizacji
pozarządowych w mieście. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego podejmowała
również kwestię szkoleń dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków w ramach
konkursów ofert oraz planowanej na 3 grudnia uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza.
Ważnym punktem w działalności Rady było również zaopiniowanie Rocznego Programu

57

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku
publicznego.
W dniach 2-4 marca 2021 r. zarządy stowarzyszeń, zostały zaproszone na podpisanie
umów w ramach przyznanych środków na realizację zadań publicznych na 2021 rok.
Przez trzy dni zostało podpisanych w sumie 36 umów przez 23 organizacje. Pula
środków do pozyskania wyniosła 625 000,00 zł i była większa w porównaniu
z ubiegłym rokiem o 13 tysięcy złotych. Środki zostały przyznane na 3 zakresy:
Ochrona i promocja zdrowia,
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego.

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w 2021 r.
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Lp.

Nazwa organizacji

1.

Klub Sportowy REKIN

2.

Stowarzyszenie BONA FIDE

3.

Stowarzyszenie BONA FIDE

4.

Stowarzyszenie BONA FIDE

5.

Stowarzyszenie BONA FIDE

6.

MKS VICTORIA Świebodzice

7.

UKS AMEOLI

8.

Koło PTTK Świebodzickie
Łaziki

Tytuł zadania
Zajęcia treningowe KS
„Rekin”
XII Turniej Ośrodek
Kuratorskich apelacji
wrocławskiej w halową piłkę
nożną
Kulturystyka - styl życia,
pomysł na życie na terenie
Gminy Świebodzice
Świebodzicka Amatorska
Liga Piłki Halowej
Kickboxing jako alternatywa
spędzania wolnego czasu
dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Świebodzice
Sekcja piłki nożnej/piłki
ręcznej
Organizacja zawodów
łuczniczych
Wycieczki i wyjazdy

Kwota dotacji

Kwota
rozliczona

44 000 zł

44 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

7 000 zł

6 955,59 zł
(zwrot
44,41 zł)

1 500 zł

1 500 zł

23 000 zł

20 524,54 zł
(zwrot:
2 475,46 zł)

308 000 zł

308 000 zł

16 000 zł

16 000 zł

8 000 zł

8 000 zł
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9.

10.
11.
12.
13.

Stowarzyszenie Wypożyczalnia
Centrum

9 000 zł

"Wyścig kolarski - Memoriał
Pawła Sosika"

11 000 zł

11 000 zł

Ludowy Kolarski Klub
Sportowy "Górnik Wałbrzych"

"Liga MTB XC Aglomeracji
Wałbrzyskiej"

7 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

19 000 zł

19 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Sport to super zabawa

2 000 zł

2 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży
z zakresu kickboxingu

16 000 zł

16 000 zł

Integracyjny tydzień sportu

2 500 zł

2 500 zł

Treningi, udział w zawodach
i obozach sportowych

12 000 zł

12 000 zł

Stowarzyszenie KlubPiłkarski
Due Soccer

16.

UKS "Kinder-Volleyball"

20.

2 000 zł
9 000 zł

15.

19.

Wyjazd na Spartakiadę
Ćwicz i wygraj zdrowie

UKS Akademia Piłkarska
Champions

18.

800 zł

Polski Związek Niewidomych
Stowarzyszenie TAEKWON-DO
TONG-IL
Ludowy Kolarski Klub
Sportowy "Górnik Wałbrzych"

14.

17.

Turniej warcabowy

Brak
możliwości
realizacji
zadania –
kwota
niewypłaco
na
2 000 zł

Stowarzyszenie Charytatywno
Opiekuńcze
Stowarzyszenie Fighter
Kaczmarek Grodowski
Stowarzyszenie Wypożyczalnia
Centrum
Klub sportowy GVT triatlon,
kolarstwo, bieganie, pływanie

Prowadzenie szkolenia i
udział we
współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń i
klubów sportowych
prowadzących działalność na
terenie miasta Świebodzice
Szkolenie w piłce nożnej dla
dzieci i młodzieży
Organizacja przygotowań
zawodników i uczestnictwa
reprezentantów klubów
w zawodach olimpiadach
i mistrzostwach

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota dotacji

Kwota
rozliczona

1.

Stowarzyszenie Pomocy
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej

Niezbędna kropla w oceanie
potrzeb

21 000 zł

21 000 zł

2.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Szkolenia tematyczne

1 500 zł

1 500 zł
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Niewidomych
Stowarzyszenie SENIOR =
AKTYWNY OBYWATEL
Stowarzyszenie SENIOR =
AKTYWNY OBYWATEL
Stowarzyszenie Krzewienia
Trzeźwości w Rodzinie
Klub Abstynenta ODNOWA
Stowarzyszenie CharytatywnoOpiekuńcze
Centrum Edukacji
Gerontologicznej – Marta
Prucnal

Mobilna rehabilitacja
w Domu Seniora
Wyjazd zdrowotny

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi– Prowadzenie
Klubu Abstynenta
Codziennie o swoje zdrowie
dbam
Wsparcie potrzeb
opiekuńczych i zdrowotnych
świebodzickich seniorów

Stowarzyszenie Dar Przyszłości

Zręczne ręce to zdrowie

7 000 zł

7 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Ruch to zdrowie seniora

1 000 zł

1 000 zł

Ruch to zdrowie

2 000 zł

2 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

1 500 zł

1 500 zł

KULTURA, SZTUKA,OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Promocji Sztuki
i Rzemiosła TARGIRA

Festiwal Sztuki i Rzemiosła
TARGIRA-ART

16 500 zł

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Filatelistów
kolo nr 1 w Świebodzicach
Stowarzyszenie Senior =
Aktywny Obywatel
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Kolo Miejskie w
Świebodzicach
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Kolo Miejskie w
Świebodzicach
Stowarzyszenie CharytatywnoOpiekuńcze

Wyjazdy, próby chóru,
występy
Wystawa "7 dekad
filatelistycznych młodzieży"

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Forum Doradczo-Szkoleniowe

Kwota
rozliczona
Brak
możliwości
realizacji
zadania –
kwota
niewypłaco
na

10 000 zł

10 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Zajęcia wokalne

2 500 zł

2 500 zł

Wyjazd do opery

1 000 zł

1 000 zł

Wyjazd integracyjny i
szkolenie w terenie

500 zł

500 zł

4 strony świata

1 500 zł

1 500 zł

2 000 zł

Rezygnacja
z zadania –
kwota
niewypłaco
na

Tradycje Lokalne i Historia
Lokalna - "Książka
Świebodzice - historia
niebanalna"
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Dzięki pozyskanym środkom na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy
Świebodzice pomimo trwającej pandemii organizacje pozarządowe zorganizowały wiele
ciekawych imprez i wydarzeń o profilu kulturalnym i sportowym, w których uczestniczyli
członkowie stowarzyszeń, Włodarze Miasta oraz mieszkańcy Świebodzic, tj.: Walentynkowy
Turniej Piłki Ręcznej, Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Muay Thai, Finał Pucharu ZPRP
Młodziczek, Memoriał im. Pawła Sosika, Finał Ligii MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej,
Memoriał im. Edmunda Walczaka, V Senioralia, bezpłatne zajęcia rowerowe, Mikołajkowe
Zawody Pływackie, Sylwestrowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
14. Wspieranie seniorów
W Świebodzicach utworzono 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. W związku
ze stanem pandemii, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. działalność Klubu
Seniora była zawieszona. Od 1 marca 2021 r. wznowiono działalność placówki, a uczestnikom
świadczone były usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno – oświatowe, sportowo – rekreacyjne
oraz aktywizujące społecznie. Seniorzy korzystali ponadto z terapii zajęciowej i aktywności
ruchowej. Na funkcjonowanie placówki w roku 2021 Gmina Świebodzice uzyskała dotację
celową w ramach programu Senior+ na lata 2021-2025 w wysokości 84 902,13 zł
oraz przeznaczyła z budżetu gminy kwotę 95 685,18 zł.
W 2021 r. Gmina Świebodzice otrzymała dotację celową na realizację Programu
„Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program miał na celu
dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w
obowiązującym stanie epidemii zdecydują 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 11 156,91 zł.
Ponadto w ramach programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Gmina
Świebodzice złożyła dwa wnioski: na utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora" na osiedlu
WSK oraz na funkcjonowanie istniejącego „Klubu Seniora" na Os. Sudeckim.
W I module miasto zawnioskowało o środki w kwocie 199 999,80 zł na utworzenie
Klubu Seniora w dzielnicy Pełcznica. We wniosku wskazano, że dofinansowanie ma zapewnić
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utworzenie 15 miejsc dla chętnych. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie
we wnioskowanej kwocie.
II moduł to środki na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +. Świebodzice
złożyły wniosek o dofinansowanie w kwocie 99 999,92 zł na wsparcie funkcjonowania Klubu
Senior + na Osiedlu Sudeckim. Ostatecznie otrzymane wsparcie to 88 999,93 zł.

Fot. 29, źródło: senior.gov.pl

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.30, źródło: UM Świebodzice

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach jest samorządową instytucją kultury działającą
na zasadach przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
i pełni ważną rolę w kreowaniu życia kulturalnego w gminie.
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Działalność MDK w roku 2021 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię
COVID-19. Wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej większego znaczenia nabrała kwestia
bezpieczeństwa. Wprowadzono nowe zasady, których celem było ograniczenie możliwości
zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników MDK i osób
przebywających w naszej instytucji.
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu gminy w 2021 r. dotację
podmiotową w wysokości 510 000,00 zł. Pozostałe przychody własne zrealizował w kwocie
59 194,00 zł, na co składały się przychody ze sprzedaży usług statutowych, tj.: wpłaty za bilety
wstępu, wpisowe, karnety, uczestnictwo w organizowanych imprezach, wpłaty za udział
w kołach – sekcjach zainteresowań, pozostałą działalność kulturalno-usługową oraz przychody
ze sprzedaży usług pozostałych, tj. działalności gospodarczej, na którą składały się wynajem
sal i pomieszczeń oraz przychody pozostałe. W ramach dostępnych środków w 2021 r.
zakupiono wyposażenie na kwotę 3 371,08 zł, materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez
kulturalnych i rozrywkowych, nagrody, artykuły spożywcze, dekoracje, kwiaty oraz wszelkie
inne materiały wykorzystywane podczas organizowanych imprez za kwotę 7 216,24 zł. Koszty
zakupu usług obcych zamknęły się w kwocie 87 852,58 zł. Znalazły się tu zarówno koszty
administracyjne tj. koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, obsługi
prawnej, jak i koszty usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynku tj. monitoringu,
bieżących napraw, przeglądów i konserwacji. Poniesiono wydatki na usługi kulturalne,
edukacyjne i rozrywkowe oraz usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów.
Zadania MDK realizował poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego
uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej i imprez kulturalnych.
MDK starał się zachęcić odbiorców nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede
wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym.
Miejski Dom Kultury działał na podstawie zaplanowanego harmonogramu imprez,
jednak ze względu na zagrożenie koronawirusem działalność w tym okresie była mocno
ograniczona. Zgodnie z nałożonymi odgórnie obostrzeniami do 30 maja 2021 r. mając
na względzie dobro i ochronę zdrowia mieszkańców zrezygnowano z organizacji wielu
przedsięwzięć i zawieszono działalność stacjonarną w MDK. W tym okresie skupiono się
na działalności wirtualnej w sieci o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, na którą złożyły
się:
1. Działalność sekcji MDK w formie online – udział wzięło 60 osób,
2. Warsztaty plastyczne – 5, liczba odbiorców 3 889,
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3. Konkursy plastyczne – 5, liczba uczestników 207,
4. Zajęcia taneczno – ruchowe - 3, liczba uczestników 2 505,
5. Wykłady online - 1, liczba odbiorców 450,
6. Mini koncerty sekcji pianina MDK - 2, liczba odbiorców 1 311.
Od 6 czerwca odgórna decyzja pozwoliła wznowić działalność kulturalną w tradycyjnej
formie. Wróciły wtedy stacjonarne zajęcia stałe, wznowiono planowane wydarzenia kulturalne
z obszaru edukacji kulturalnej, rozwoju ruchu amatorskiego i artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką w szczególności dzieci i młodzieży.
1. Wydarzenia okolicznościowe - 3, liczba uczestników 730,
2. Warsztaty – 14, liczba uczestników 284,
3. Pokazy teatralne – 6, liczba uczestników 338,
4. Konkursy – 8, liczba uczestników 350 osób,
5. Prelekcje, spotkania, wykłady – 7, liczba uczestników 220 osób,
6. Koncerty - 5, liczba uczestników 203 osoby,
7. Wystawy – 5, liczba uczestników 315,
8. Seans filmowy - 1, liczba uczestników 90.
Priorytetem Miejskiego Domu Kultury była troska o animację i rozwój aktywności
twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości
kulturowych, liczących się w regionie, co pozwalało w sposób bardziej kreatywny zaspokajać
potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach

Fot. 31, źródło: MBP w Świebodzicach
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Siedzibą biblioteki głównej jest biblioteka dla dorosłych, która znajduje się
przy ul. Świdnickiej 15. Oddział Dziecięcy MBP w Świebodzicach z przyczyn lokalowych
umiejscowiony jest przy ul. Wolności 23.
Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach na rok
2021 wyniósł 706 357,00 zł. Przychody Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
otrzymała z budżetu gminy, w ramach dotacji podmiotowej w wysokości 680 000,00 zł,
natomiast pozostałe przychody pochodziły głównie z bieżącej działalności bibliotecznej,
tj. czytelni – 3357,40 zł i wypożyczalni – 10,00 zł, której działanie zostało w znacznym stopniu
ograniczone w związku z pandemią COVID-19. 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 14 211,62 zł, zbiory biblioteczne i audiobooki otrzymane w postaci darów
- 11 616,80 zł. Ponadto Biblioteka na zakup materiałów i energii poniosła wydatek w wysokości
55 272,47 zł. W tym na zakup materiałów bibliotecznych, takich jak: folie do oprawy książek,
karty książek, numeryczny rejestr czytelniczy, itp. – 991,34 zł. Prenumeraty czasopism
kosztowały instytucję 2 015,10 zł. Zakupiono komputer do obsługi serwera głównego,
notebooki, odkurzacz przemysłowy, regał na książki, a wszystko na kwotę 9 193,09 zł. Ponadto
w ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za energię elektryczną 9 294,97 zł,
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 899,99 zł oraz za gaz 16 392,11 zł. Na zakup
usług ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna
przeznaczyła kwotę 57 021,40 zł. W ramach usług napraw, remontów, przeglądów
i konserwacji wydano 1 546,49 zł. Usługi pozostałe: mycie okien, oprawa czasopism,
archiwizacja dokumentacji bibliotecznej, czy usługi prowadzenia MPKZP –23 042,70 zł.
Pomimo pandemii biblioteki były otwarte dla Użytkowników 5 dni w tygodniu.
Zarejestrowano 2 178 czytelników. Zanotowano 5 2149 wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.
Wydano 126 kodów do LEGIMI oraz zarejestrowano 422 sesji wejściowych dla kodów IBUK.
Zakupiono 543 woluminy z dotacji podmiotowej oraz wpisano 925 woluminy darowane przez
świebodziczan. Zakupiono z budżetu 58 audiobooków.
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W 2021 biblioteki prowadziły działalność środowiskową: kulturalną, edukacyjną, literacką,
społeczną, na którą złożyły się:
1. Spotkania autorskie:
a. Stacjonarne – 6, w których udział wzięło 250 osób,
b. Wyjazdowe – 3, w których udział wzięło 54 osób,
c. Wykłady on-line, w których udział wzięło 447 osób.
2. Projekcje filmowe – 4, w których udział wzięło 105 osób.
3. Dyskusyjne Kluby Książki – 8, w których wzięły udział 173 osoby.
4. Akcje społeczne: „Żonkile” - upamiętniające powstanie w getcie warszawskim.
5. Zajęcia edukacyjne:
a. „W krainie książki” – 2,
b. Zajęcia z kodowania z Ozobotami – 20,
c. Lekcje biblioteczne – 36,
d. Teatrzyk Kamishibai – 4.
6. Wydarzenia promujące czytelnictwo:
a. „Mała książka, wielki człowiek”,
b. Narodowe Czytanie,
c. Tydzień Bibliotek,
d. Noc Bibliotek,
e. Dzień Pluszowego Misia.
Na pozostałą działalność złożyły się wystawy, kiermasze książek, szkolenia zawodowe,
spotkania z radcą prawnym i działalność publicystyczna biblioteki w formie on-line.
Rok 2021 pomimo ostrych fal pandemii był znacznie lepszym rokiem, aniżeli poprzedni.
Przede wszystkim nie miało miejsca okresowe zamknięcie biblioteki. Placówce udało się
zwiększyć liczbę zarejestrowanych Użytkowników (rok 2020 – 2 028; rok 2021 – 2 125).
Zanotowano również znaczny wzrost odwiedzin w bibliotece (rok 2020 – 16 299; rok 2021 –
21 783) oraz ilość wypożyczeń książek na zewnątrz (rok 2020 – 40 514; rok 2021 – 52 149).
W 2021 r. odnotowano znaczący wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach
kulturalnych czy edukacyjnych prowadzonych przez bibliotekę, co świadczy o ogromnym
zapotrzebowaniu na tego rodzaju wydarzenia w placówkach. Niezmiennie pozytywną stroną
pandemii było nabycie nowych umiejętności w zakresie komunikacji on-line, jak również
organizowania wydarzeń on-line oraz szkoleń z wykorzystaniem Internetu. Utrzymało się
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i ewaluowało zainteresowanie możliwością dostępu do literatury w sieci z wykorzystaniem
platform czytelniczych oferowanych przez bibliotekę.
Zorganizowano równie Konferencję on-line z Fundacją Schumana „Solidarność
ma znaczenie” dla młodzieży, która również cieszyła się zainteresowaniem.
Podsumowując działalność kulturalno-edukacyjną w roku 2021 można stwierdzić,
że biblioteka zaproponowała ofertę nie tylko dla tradycyjnych miłośników biblioteki,
ale również biblioteka zyskała nowoczesną i szeroką ofertę on-line. Rok 2021 był
zdecydowanie lepszym rokiem pod każdym względem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
bowiem można stwierdzić, że nastąpiło powolne, ale skuteczne odbudowywanie relacji z
Użytkownikami biblioteki.
Ważniejsze imprezy kulturalne
Pandemia COVID-19 w 2021 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.
1 czerwca 2021 r. w ogrodzie Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Dziecka i przedstawienie pt. „Rzepka”, które przygotowali seniorzy
z Klubu Senior + pod czujnym okiem Pani Agaty Koperskiej. W większości już dziadkowie,
a nawet pradziadkowie stanęli na wysokości zadania i włożyli ogrom serca w wykonanie
teatrzyku, który bardzo spodobał się nie tylko dzieciom, ale również starszym widzom, którzy
nagradzali aktorów gromkimi brawami. Następnie dzieci przebierały się w zabawne stroje,
robiły zdjęcia z seniorami oraz łapały bańki mydlane.

Fot. 32, źródło: UM Świebodzice

Fot. 33, źródło: UM Świebodzice
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5 sierpnia 2021 r. odbyło się trzecie już spotkanie z cyklu „Rozmowy przy kawie, czyli...
Historia Regionu”, którego organizatorami byli Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
oraz miłośnik lokalnej historii, pasjonat Świebodzic Patryk Szczerba. Tym razem prelekcja
dotyczyła elewatora, który mieści się przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Pan Tomasz Jurek
wraz z Panią Różą Stolarczyk w opowiedzieli historię Młynu Conrada. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się m.in. jaką mąkę produkowano w tym obiekcie, jakie były jego losy
przed i po wojnie, a także poznali wiele ciekawostek związanych z funkcjonowaniem tego
miejsca.

Fot. 34, źródło: UM Świebodzice

Fot. 35, źródło: UM Świebodzice

4 września 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbyła się kolejna
edycja Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Organizatorem
jubileuszowej, dziesiątej odsłony tego wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach. Uczestnicy spotkali się, aby razem czytać utwór Gabrieli Zapolskiej
pt. „Moralność Pani Dulskiej”.

Fot. 36, źródło: UM Świebodzice

Fot. 37, źródło: UM Świebodzice

Sekcja plastyczna Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach pod wodzą Pana
Zbigniewa Nowaka powstała w 2011 r., a 16 września 2021 r., jej członkowie razem
z prowadzącymi i dyrekcją Miejskiego Domu Kultury zaprosili Mieszkańców na wernisaż
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wystawy „Oddani Pasji”, który jest podsumowaniem 10 lat ich działalności artystycznej.
Wernisaż pokazał pasję naszych Mieszkańców oraz ich zdolności plastyczne, które zachwycają
zarówno te techniką, jak i wykonaniem.

Fot. 38, źródło: UM Świebodzice

Fot. 39, źródło: UM Świebodzice

30 września 2021 r. o godzinie 18:00 rozpoczęło się spotkanie autorskie z Agnieszką
Dobkiewicz autorką książek „Mała Norymberga” i „Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane
historie z obozowego piekła”. Spotkanie poprowadziła p.o. Dyrektora MBP Beata Wiciak.
Podczas spotkania można było posłuchać o wątpliwościach, jakie targały autorką książek tuż
przed ich wydaniem, dlaczego tak ważne jest ocalenie historii więźniarek Gross-Rosen przed
zapomnieniem oraz kim jest Halina, o którą najrzadziej pytają czytelnicy i dlaczego tak się
dzieje.
Wydarzenie było przepełnione emocjami zarówno po stronie autorki, jak i uczestników.
Dzięki książce Agnieszki Dobkiewicz jej bohaterki: Ruth, Felice, Fela, Gerda, Alize, Halina,
młode dziewczyny, którym wojna odebrała wszystko oprócz woli walki i nadziei, stały się
realne. Ożyły w świadomości czytelników, przestały być jedynie punktem w statystyce
wojennego okrucieństwa, zyskały twarz, uczucia i rodzinę. Spotkanie trwało niemal dwie
godziny.

Fot. 40, źródło: UM Świebodzice

Fot. 41, źródło: UM Świebodzice
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W 2021 r. odbyła się VII edycja ogólnopolskiej akcji „NOC BIBLIOTEK” pod hasłem
CZYTANIE WZMACNIA. Tym razem w dniu 9 października 2021 zostało skierowane światło
na Biblioteki, jako najbliższe miejsce spotkań z kulturą, by podkreślić wzmacniającą rolę
literatury oraz siłę lokalnej społeczności. NOC BIBLIOTEK w świebodzickiej bibliotece
doskonale wypełniła zakładane założenia, by wzmocnić to co najlepsze w naszej lokalnej
społeczności.

Na

szczególne

wyróżnienie

z

bloku

programowego

świebodzickiej

Biblioteki zasłużyło spotkanie z Mariuszem Kurcem, podróżnikiem, autorem książki
„Na obrzeżach świata - w Centrum życia.” NOCY BIBLIOTEK pod hasłem „CZYTANIE
WZMACNIA”, towarzyszyła akcja BOOKCROSSINGU - zachęcająca Czytelników do
wymiany nowości wydawniczych z domowych biblioteczek. Organizatorami VII edycji Nocy
Bibliotek byli: Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Biblioteki Narodowej oraz
współorganizatorzy: Fundacja ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki i Lustro Biblioteki.

Fot. 42, źródło: UM Świebodzice

Fot. 43, źródło: UM Świebodzice

W dniu 21 października 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
ze Stanisławem Dzierniejko, filmoznawcą, dziennikarzem, twórcą i dyrektorem Festiwalu
Reżyserii Filmowej i Festiwalu Aktorstwa Filmowego, autorem książki pt. „Mój pierwszy
seans filmowy”, laureatem prestiżowej nagrody Forbesa „Profesjonalista Roku 2014”.
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, a poprowadziła
je Beata Wiciak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stanisław Dzierniejko opowiadał
o swojej długoletniej przygodzie z filmem, w wypowiedziach skupiał się mocno na emocjach,
przyjaźniach z aktorami m.in.: Beatą Tyszkiewicz, Janem Nowickim, Sonią Bohosiewicz, Anną
Dereszowską, Arturem Żmijewskim, Bogusławem Lindą, Januszem Gajosem, Anną
Samusionek, Robertem Więckiewiczem, podkreślając jak ważną mają one wartość i są
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bezcenne. Wrocławianin promował swoją niedawno wydaną książkę pt. Mój Pierwszy Seans
Filmowy.

Fot. 44, źródło: UM Świebodzice

Fot. 45, źródło: UM Świebodzice

W dniu 4 listopada 2021 r. w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy Świebodzice 1951-2021 Siedem Dekad Filatelistyki Młodzieży, której organizatorem
był Polski Związek Filatelistów Zarząd Koła nr 1 im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki
w Świebodzicach.

Fot. 46, źródło: UM Świebodzice

Fot. 47, źródło: UM Świebodzice

16. Sport
Usługi z zakresu sportu w 2021 r. świadczył głównie OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Mieszka Starego 6. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. jest największym
mecenasem sportu w naszej Gminie, a co za tym idzie, organizatorem wielu imprez sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych w regionie. W obiektach spółki odbywają się wielkie wydarzenia
skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców: koncerty, spektakle, zawodowe i amatorskie
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imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, różnego rodzaju
szkolenia, targi i wystawy. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. posiada rozbudowaną bazę sportoworekreacyjną. Do największych obiektów należy zespół na Osiedlu Piastowskim obejmujący
Wodne Centrum Rekreacji, halę sportowo-widowiskową z siłownią i salą fitness, a także dwa
boiska ze sztuczną nawierzchnią, do piłki nożnej i wielofunkcyjne. 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 piłkarskolekkoatletyczny, kręgielnia oraz skatepark. Przy ul. Sportowej natomiast znajduje się jeden z
najlepszych kompleksów piłkarskich w regionie, w skład którego wchodzi; stadion z boiskiem
naturalnym z nowoczesnym systemem nawadniania oraz oświetlone boisko syntetyczne.
W roku 2021 ilość zorganizowanych wydarzeń podyktowana była sytuacją wywołaną
przez pandemię. OSiR funkcjonował w ograniczeniach lub w całkowicie nie mógł prowadzić
swojej działalności. Jednak z chwilą łagodzenia obostrzeń na terenie całego kraju, udało się
zorganizować m.in. takie wydarzenia jak:
- sportowy dzień dziecka,
- ligę MTB aglomeracji wałbrzyskiej (współorganizator),
- memoriał Sosika (współorganizator),
- grand prix Świebodzic w siatkówce plażowej

Fot. 48, źródło: OSiR Świebodzice

Fot. 49, źródło: OSiR Świebodzice
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- spektakl teatralny na basenie letnim,

Fot. 50, źródło: OSiR Świebodzice

Fot. 51, źródło: OSiR Świebodzice

- koncert muzyczny Cleo,
- charytatywny turniej piłki nożnej pod patronatem burmistrza miasta (współorganizator),
- Świebodzice Miastem serc - impreza charytatywna (współorganizator),
- darmowe zajęcia ogólnorozwojowej Rozruszaj się w Wakacje,
- wakacje z OSiR Świebodzice dla dzieci,
- półkolonie dla dzieci od 7 do 12 lat,

Fot. 52, źródło: OSiR Świebodzice

Fot. 53, źródło: OSiR Świebodzice

-turnieje piłkarskie,
-piknik rodzinny na sportowo,
-międzyzakładową ligę w piłkę nożną.
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W 2021 r. na boisku przy Basenie Letnim odbywało się Grand Prix Świebodzic
w siatkówce plażowej. Siatkarze rywalizowali na bardzo wysokim poziomie, zdobywając
kolejne punkty w klasyfikacji generalnej Turnieju. Organizatorem zawodów był OSiR
Świebodzice Spółka z o.o.

Fot. 54, źródło: UM Świebodzice

Fot. 55, źródło: UM Świebodzice

W 2021 r. OSiR Świebodzice Spółka z o.o. zorganizowała dla dzieci i młodzieży
sportowe półkolonie. Uczestnicy spędzali czas biorąc udział w różnych zajęciach, nabierając
nowych umiejętności i spędzając wspólnie wakacje, w tym m.in. na kręgielni

Fot. 56, źródło: UM Świebodzice

Fot. 57, źródło: UM Świebodzice

17. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych
W 2021 r. przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień
publicznych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:
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UMOWY
ZAWARCIA
UMOWY
RAMOWEJ

WARTOŚĆ
UMÓW

Roboty budowlane

1

„Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem
na terenie aktywizacji gospodarczej
przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej” –
kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej.

Ogłoszenie o
zamówieniu z 02.07.2021 r.
28.05.2021 r.

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

617.073,17 zł
netto
759.000,00 zł
brutto

2

„Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka
Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach
programu Maluch +”.

Ogłoszenie o
zamówieniu z 12.07.2021 r.
02.06.2021 r.

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

1.378.048,78 zł
netto
1.695.000,00 zł
brutto

3

„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wraz z przebudową chodników
i jezdni w rejonie ulicy Siennej
w Świebodzicach” – budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Ogłoszenie o
zamówieniu z 01.10.2021 r.
19.08.2021 r.

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

385.000,00 zł
netto
473.550,00 zł
brutto

4

„Remont wraz z przebudową budynków Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
wraz z otoczeniem”.

Ogłoszenie o Unieważnion
zamówieniu z
o w dniu
27.09.2021 r. 22.10.2021 r.

5

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ II
w Świebodzicach”

Ogłoszenie o
zamówieniu z 29.10.2021 r.
23.09.2021 r.

6

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą
tworzącej ulicę klasy dojazdowej” na działkach
nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1;
238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1,
Świebodzice.

Ogłoszenie o
zamówieniu z 18.11.2021 r.
23.09.2021 r.

7

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych”

Ogłoszenie o
zamówieniu z 28.12.2021 r.
18.11.2021 r.

9

„Remont wraz z przebudową budynków Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
wraz z otoczeniem”.

Ogłoszenie o
zamówieniu z 29.12.2021 r.
26.11.2021 r.

10

„Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim
w Świebodzicach”

Ogłoszenie o
zamówieniu z 30.12.2021 r.
18.11.2021 r.

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1
W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

--------------------------------267.500,00 zł
netto
329.025,00 zł
brutto

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

967.557,82 zł
netto
1.190.096,12 zł
brutto

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1
W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1
W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

129.260,16 zł
netto
158.990,00 zł
brutto
294.600,00 zł
netto
362.358,00 zł
brutto
310.162,60 zł
netto
381.500,00 zł
brutto

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

943.484,55 zł
netto
1.160.486,00 zł
brutto

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

521.824,07 zł
netto
563.570,00 zł
brutto

Usługi

1

2

„Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego
w 2021 r. na terenie Gminy Świebodzice.”

“Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, z terenu gminy Świebodzice”

Ogłoszenie
o zamiarze
zawarcia
umowy z
18.01.2021 r.

01.02.2021 r.

Ogłoszenie o
zamówieniu z 03.03.2021 r.
15.02.2021 r.
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3

„Udzielenie Gminie Świebodzice w 2021 roku
kredytu na finansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań”

Ogłoszenie o Unieważnion
zamówieniu z
o w dniu
29.11.2021 r. 27.12.2021 r.

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

---------------------------------

4

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, z terenu Gminy Świebodzice”

Ogłoszenie o
zamówieniu z 30.12.2021 r.
06.12.2021 r.

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

660.504,00 zł
netto
713.344,32 zł
brutto

5

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Świebodzice”

Ogłoszenie o
zamiarze
zawarcia
umowy z
08.12.2021 r.

31.12.2021 r.

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

6.076.523,15 zł
netto
6.562.645,00 zł
brutto

03.01.2022 r.

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

870.370,00 zł
netto
940.000,00 zł
brutto

03.01.2022 r.

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

225.925,00 zł
netto
243.999,00 zł
brutto

03.01.2022 r.

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

537.037,00 zł
netto
579.999,96 zł
brutto

W trybie
podstawowym
bez negocjacji
art.275 pkt 1

---------------------------------

03.01.2022 r.

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

130.000,00 zł
netto
159.900,00 zł
brutto

26.01.2022 r.

Zamówienie z
wolnej ręki art.
214 ust. 1 pkt 11

756.097,56 zł
netto
930.000,00 zł
brutto

6

7

8

9

Ogłoszenie o
zamiarze
zawarcia
umowy z
17.12.2021 r.
Ogłoszenie o
zamiarze
„Administrowanie cmentarzami komunalnymi na
zawarcia
terenie Gminy Świebodzice”
umowy z
17.12.2021 r.
Ogłoszenie o
zamiarze
„Utrzymanie zieleni oraz likwidacja
zawarcia
wiatrołomów na terenie Gminy Świebodzice”
umowy z
17.12.2021 r.
„Utrzymanie czystości i porządku - ulic,
chodników, placów i terenów zieleni miejskiej
na terenie Gminy Świebodzice”

„Przygotowywanie i wydawanie gorących
dwudaniowych obiadów dla klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świebodzicach na terenie
miasta Świebodzice w lokalu udostępnionym
przez Gminę Świebodzice”.

10

„Zarządzanie targowiskiem”

11

„Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego
w 2022 r. na terenie Gminy Świebodzice”

Ogłoszenie o Unieważnion
zamówieniu z
o w dniu
13.12.2021 r. 13.01.2022 r.
Ogłoszenie o
zamiarze
zawarcia
umowy z
17.12.2021 r.
Ogłoszenie o
zamiarze
zawarcia
umowy z
11.01.2022 r.
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18. Budżet obywatelski
W 2021 r. odbyło się zgłaszanie projektów i głosowanie 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 13 projektów, a także
dokonali głosowania i wyboru zadania do realizacji.

Fot. 58, źródło: UM Świebodzice

Lista zgłoszonych projektów Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.
wraz z liczbą oddanych głosów
Lp.

Nazwa zadania

głosy

1.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej

55

2.

Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Olszańskiej

23

3.

Budowa pomnika Gustava Beckera w Świebodzicach

45

4.
5.

Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
w Świebodzicach oraz szkolenie z obsługi dla Strażaków
Budowa placu zabaw dla psów w Świebodzicach przy
ul. Sportowej

11
25

6.

Zadaszenie trybuny na stadionie piłkarskim w Świebodzicach ul. Sportowa 15

34

7.

Bezpieczne urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim

64

8.

Drukarki 3D w Świebodzickich Szkołach

11

9.

Darmowy prąd czyli fotowoltaika dla Szkoły Integracyjnej

44
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10.

Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Wodnym Centrum Rekreacji

2

11.

Zjeżdżalnia wodna na basenie letnim przy ul. Rekreacyjnej

10

12.

Telefon w dłoń. Gry miejskie jako metoda edukacji seniorów z zakresu nowych technologii.

0

13.

Zielone Świebodzice

36
suma

360

Po procedurze głosowania mieszkańców i weryfikacji projektów, ustanowionych
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. „Bezpieczne urządzenia na placu
zabaw w Parku Miejskim”, który otrzymał 64 głosy. Łącznie w trwającym 2 dni głosowaniu
oddano 360 ważnych głosów. Dwa projekty wyłonione w latach 2020 (realizacja 2021 r.)
i w 2021 r. (realizacja w 2022 r.) autorstwa Pani Antoniny Nowackiej „Bezpieczna
nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim” - Budżet Obywatelski 2020 oraz „Bezpieczne
urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim” - Budżet Obywatelski 2021 z uwagi na względy
technologiczne zlecono do wykonania w ramach jednego zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach”, które kompleksowo
zostanie zrealizowane w 2022 r. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę LOGOS
Joanna Smolaga z Warszawy, która spełniła wszystkie warunki wymagane przez
Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie
kryteriów oceny ofert. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30 grudnia 2021 r.

Fot. 59, źródło: UM Świebodzice

78

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

19. Inwestycje i remonty.
Pomimo dalej trwającej w 2021 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 2021 r. kwotę 9 943 644,84 zł. Środki były przeznaczone
m.in. na wykonanie dróg i chodników, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
oświetlenie terenów oraz tworzenie i rewaloryzowanie parków i obiektów sportoworekreacyjnych. Poniżej przestawiono opis zrealizowanych inwestycji oraz ważniejszych działań
remontowych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
W 2021 r. zakończyła się wymiana lamp z żarówkami rtęciowymi. Ostatnie z nich
zostały usunięte z ulicy Strzeleckiej. Ich miejsce zajęło 8 opraw oświetleniowych, które
są w idealnym stanie, a zostały zdemontowane podczas remontu ulicy Aleje Lipowe.

Fot. 60, źródło: UM Świebodzice

Fot. 61, źródło: UM Świebodzice

79

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

Na Osiedlu Piastowskim stanęły cztery nowe latarnie oświetlenia drogowego
ze źródłami światła LED. Trzy z nich doświetliły ciąg pieszo-jezdny przy ul. Mieszka I. Kolejna
doświetliła pobliskie przejście dla pieszych.

Fot. 62, źródło: UM Świebodzice

Fot. 63, źródło: UM Świebodzice

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. Zimne białe światło z daleka informuje kierowcę, że zbliża się
do „zebry”. 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 w sąsiedztwie budynków przy ul. Jeleniogórskiej
38, Ciernie 30, Łącznej 46, Sikorskiego 8, Sikorskiego 37, Świdnickiej 32, Alejach
Lipowych 1. Inwestycja, dzięki której na przejściach dla pieszych w mieście jest jaśniej
i bezpieczniej, została zrealizowana w ramach Budżetu Gminy Świebodzice. Wykonawcą
zadania była firma ZRT Telfa Wacław Kruk, jego wartość wyniosła 130 140,15 zł.

Fot. 64, źródło: UM Świebodzice

Fot. 65, źródło: UM Świebodzice

80

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

Fot. 66, źródło: UM Świebodzice

Fot. 67, źródło: UM Świebodzice

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na początku 2021 roku
w Świebodzicach, odebrano roboty związane z zamontowaniem 4 nowych latarni LED typu
parkowego. Dwie z nich zamontowano w przejściu z ulicy Piłsudskiego na ulicę Słowackiego,
kolejne dwie oświetlają podwórko na ulicy Słowackiego przy budynku nr 5. Już teraz
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. 68, źródło: UM Świebodzice

Fot. 69, źródło: UM Świebodzice

Utworzenie Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim
W grudniu 2021 r. zakończyły się rozpoczęte w dniu 18 kwietnia 2020 r. prace związane
z budową parku sportowego między ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Bolka. Zadanie to było
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”. Na terenie o powierzchni ponad 2 ha stworzono alejki
o nawierzchni mineralnej, ścieżki z kostki betonowej, bitumiczny tor dla rolkarzy, boisko
wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki) z centralnie położonym kortem
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do tenisa ziemnego oraz wykonano adaptację istniejącego placu do StreetWorkout. Ogromną
atrakcją szczególnie dla najmłodszych będzie w okresie wiosennym i letnim wodny park zabaw
z podświetlaną kolorowo fontanną. Park oświetla 27 nowoczesnych słupów oświetleniowych
typu LED. Na obiekcie nasadzono drzewa i krzewy o charakterze parkowym: 200 drzew,
1 300 krzewów i 1 300 sztuk bylin, traw ozdobnych, roślin bagiennych. W kilku miejscach
parku wykonano ogrody deszczowe stanowiące element krajobrazu parku, które mają
za zadanie retencjonowanie wody deszczowej, która będzie wykorzystywana przez roślinność,
wpływając na poprawę mikroklimatu. Łączny koszt zadania to 3,8 mln zł, dofinansowanie
na realizację pozyskane przez gminę to 1,5 mln zł.
Zadanie realizowane 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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Remont ulicy Aleje Lipowe
12 października 2021 r. przeprowadzony został odbiór prac rozpoczętych
prowadzonych na ulicy Aleje Lipowe. Remont obejmował wyminę nawierzchni bitumicznej
jezdni wraz z podbudową, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku
biegnącym po stronie Targowiska, ułożenie nowych nawierzchni z kostki granitowej na
wjazdach do posesji i kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego, przewodów i lamp wraz
z doświetleniem przejść dla pieszych. W ramach zadania zrealizowano remont drogi i chodnika
o długości 0,426 km, wymieniono 14 słupów oświetleniowych oraz wbudowano 6 słupów
doświetlających trzy przejścia dla pieszych.
Całkowity koszt robót wyniósł 1 323 625,77 zł, wkład własny Gminy Świebodzice
wyniósł 529 450,31 zł, natomiast kwota 794 175,46 zł stanowiąca 60% wartości inwestycji
została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+
Na terenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w 2021 r. trwały prace związane
z dobudową części żłobkowej. Inwestycja, w której blisko pięćdziesięcioro dzieci będzie miało
zapewnioną opiekę. W dobudowanej części żłobka utworzono dwie nowoczesne sal dzienne o
powierzchni około 60 m2, salę do leżakowania, szatnię i sanitariaty oraz rozdzielnię
do wydawania posiłków, gabinet, toalety dla niepełnosprawnych, a także pomieszczenie
gospodarcze i wózkarnię. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu MALUCH+
wynosi 1 440 000,00 zł. Dodać należy, że do żłobka nr 2 od 1 kwietnia 2022 uczęszcza już
dodatkowo 48 dzieci.
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Rewaloryzacja parku przy ul. Jeleniogórskiej
7 lipca 2021 r. dokonano odbiorów rozpoczętych pod koniec czerwca 2020 r. prac
na terenie parku przy ul. Jeleniogórskiej. W pierwszej kolejność wytyczone zostały ścieżki
i miejsca nasadzeń roślinności, a następnie wykonawca rozpoczął korytowanie podwarstwy
ścieżek, które nawiązywać mają do historycznego systemu alejek istniejącego na tym terenie.
W dalszej kolejności zostały wykonane wszelkie prace związane z uporządkowaniem
drzewostanu: wycięto samosiejki oraz drzewa będące w złym stanie sanitarnym i zagrażające
bezpieczeństwu, posadzono 5 sztuk kasztanowca pospolitego, tysiąc krzewów oraz 25 tysięcy
sztuk traw ozdobnych, paproci, bluszczu, bylin i krzewinek. Ścieżki spacerowe wykonano
z kruszywa mineralnego o obrzeżach z kostki granitowej.
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 r., a w styczniu 2019 r.
uchwałą Rady Miejskiej zmieniono przeznaczenie nieruchomości na teren zieleni publicznej
urządzonej z zachowaniem wartości historycznych. Realizacja zadania kosztowała ponad
1,1 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 603 186,58 złotych.
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 20142020.
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Remonty w placówkach oświatowych
W 2021 r. trwały roboty budowlane w placówkach oświatowych. W trosce o komfort
uczniów, przedszkolaków oraz kadry pedagogicznej modernizowane były m.in. klasy
i pomieszczenia. Prace były prowadzone w Przedszkolu nr 2 i 3, Szkole Integracyjnej, Szkole
Podstawowej nr 2, nr 3 oraz w Zespole Szkół. Ponadto w Zespole Szkół zagospodarowany
został teren po starej kotłowni, zachowany został klimat starej zabudowy, dzięki temu
uczniowie uzyskali miejsce do wypoczynku podczas przerw, ustawione zostały nowe ławki
oraz donice z ukwieceniem. Z kolei w Przedszkolu nr 2 remontowana była sala zabaw
oraz 2 toalety, a w Przedszkolu nr 3 przeprowadzono remont dwóch łazienek wraz
z pomieszczeniami gospodarczymi i wymieniono sprzęt na placu zabaw.

Fot. 103, źródło: UM Świebodzice
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W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniono posadzki w dwóch salach lekcyjnych,
wykładziny w trzech salach oraz drzwi wejściowe do budynku szkoły. Zakupiono
i zamontowano również żaluzje metalowe odgradzające szkołę od jadalni. W Szkole
Podstawowej nr 3 wykonano remont dachu budynku przy ul. Świdnickiej 13 i auli.
Wyremontowano parkiet sali gimnastycznej i wymieniono w niej oświetlenie. Lampy
wymieniono także w trzech salach dydaktycznych oraz zmieniono również oświetlenie
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awaryjne. Zakończono remont pomieszczenia gospodarczego, wejścia zewnętrznego
do kotłowni i jadalni przy stołówce. Szkoła Podstawowa nr 4 wymieniła instalację wodną na
sali gimnastycznej i wykonała remont sekretariatu, a także zamontowała drzwi wejściowe
do 10 sal lekcyjnych. Szkoła Podstawowa nr 1 przeprowadziła szereg prac polegających
na odświeżeniu wnętrz. Zespół Szkół również wykorzystał czas na ulepszanie i doskonalenie
przestrzeni edukacyjnej. Zakupiono kompleksowe wyposażenie do nowo utworzonych
sal technika-informatyka oraz technika grafiki i poligrafii cyfrowej, obejmujące meble
oraz sprzęt multimedialny, 4 monitory interaktywne szafki dla uczniów oraz wyposażenie
sportowe do sali gimnastycznej. Dodatkowo zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracowni
praktycznej i wyremontowano pomieszczenie gospodarcze. W Szkole Podstawowej
Integracyjnej w Cierniach m.in. odnowiono i doposażono salę do rewalidacji, oddział
przedszkolny, gabinet logopedy i pedagoga, a także wymienione zostało oświetlenie na sali
gimnastycznej.
Ponadto w szkole wyremontowany został dach i wymieniono nawierzchnię na placu
zabaw. Zarówno w Szkole Podstawowej nr 2 jak i Szkole Podstawowej Integracyjnej zostały
utworzone sale sensoryczno – rewalidacyjne dla uczniów.
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W Zespole Szkół w Świebodzicach w 2021 r. zostało wyremontowane duże
pomieszczenie usytuowane na drugim piętrze budynku A. Przestronna sala przeszła kapitalny
remont, dzięki temu placówka oświatowa uzyskała aulę z przeznaczeniem na organizację apeli,
uroczystości, a także do wypoczynku podczas przerw dla młodzieży szkolnej. W auli zostały
odrestaurowane ściany, podłoga, wymieniona została instalacja elektryczna. Remont został
sfinansowany ze środków budżetu Gminy Świebodzice. Dodatkowo sala została wyposażona
w rzutnik, nagłośnienie, ekran, stoły do gry w piłkarzyki oraz pufy.
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„Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów!” – utworzenie placu zabaw
przy Żłobku nr 2 w Świebodzicach
W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. wykonano 135 m2 nawierzchni z tworzywa
sztucznego, która zapewni bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw, dostawę
i montaż urządzeń rekreacyjnych oraz ukształtowania terenu wokół placu zabaw. Plac został
zabezpieczony ogrodzeniem, dla dzieci zamontowano urządzenia do zabaw - samochód
policyjny oraz pojazd straży pożarnej. W wyniku programu powstało 24 nowe miejsca
żłobkowe.
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Utworzenie Parku Osiedlowego na Osiedlu Piastowskim
W 31 maja 2021 r. zakończyły się rozpoczęte w 2020 r. prace na obiekcie nr 7 – Parku
Osiedlowym zlokalizowanym między ulicami Dąbrówki i Pileckiego. 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. W ramach zadania wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej z ławkami
pośród nowo posadzonych drzew i krzewów. Na poprawę mikroklimatu wpływają trzy ogrody
deszczowe z grupą ozdobnych roślin zielnych o łącznej powierzchni 130 m2. W ramach
inwestycji posadzono łącznie 58 szt. drzew, 459 szt. krzewów, 744 szt. bylin i traw ozdobnych.
W kompozycji przestrzennej zieleni został posadzony w formie dominanty platan klonolistny.
W ramach zadania wybudowany został plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej
z urządzeniami typu: zestaw zabawowy do wspinaczki, huśtawka „bocianie gniazdo”
oraz pierwsza w mieście trampolina, a także utworzona została siłownia zewnętrzna. Całkowity
koszt inwestycji to 744 998,70 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło
153 855,64 zł.
Zadanie zrealizowane 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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Rewitalizacja terenu przy Stawie Warszawianka
W grudniu 2021 r. zakończyły się roboty budowlane na terenie Obiektu nr 1. Staw
Warszawianka. W parku przy stawie przebudowano system ścieżek oraz wprowadzone zostały
miejsca wypoczynkowe umożliwiające rekreację. Nawierzchnie ścieżek dla pieszych oraz
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terenów

wypoczynkowych

zostały

wymienione.

W

celu

podkreślenia

walorów

kompozycyjnych uporządkowana została zieleń. Głównym założeniem w zakresie
planowanych zmian przestrzennych było wyeksponowanie drzew wzdłuż linii brzegowej stawu
oraz dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy w otoczeniu placów rekreacyjnych.
W zakresie wyposażenia zrealizowano m.in. plac 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 ulokowano zabudowę rekreacyjnowypoczynkową składającą się z kiosków połączonych wspólnym zadaszeniem stanowiących
pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenia dla wędkarzy.
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.
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Montaż radarowego wyświetlacza prędkości
21 grudnia 2021 r. przy ul. Mieszka I w okolicy sklepów został zamontowany w ramach
prewencyjnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego - radarowy wyświetlacz prędkości
zasilany energią solarną. Urządzenie to jest alternatywą dla powszechnie stosowanych
na drogach fotoradarów. Radary prędkości rzeczywistej to bardzo skuteczne urządzenia
zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ pełnią funkcję nie tylko
informacyjną, ale też ostrzegawczą i edukacyjną. Wyświetlane na urządzeniu pulsujące
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komunikaty „ZWOLNIJ” oraz informacje o ilości punktów karnych i wysokości mandatu
działają psychologicznie na kierowców.
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W 2021 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.
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Ponadto w 2021 r. wykonano naprawę nawierzchni drogi przy ulicy Ciernie 31-46,
wykonano nawierzchnię zjazdu do Parafii Św. Franciszka, naprawiono przepust na ulicy
Fieldorfa, utwardzono plac do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Ciernie 148-150,
naprawiono ogrodzenie przy drodze na ul. Słowackiego i Piłsudskiego, wykonano zjazd i drogę
wewnętrzną do nieruchomości przy ul. Ciernie przy nr 148-150. Łącznie na utrzymanie dróg
gminnych, mostów i placów oraz organizacji ruchu wydano w 2021 r. kwotę 1 236372,25 zł,
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W 2021 r. dzięki staraniom Gminy Świebodzice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad rozpoczęła wymianę nawierzchni chodnika na ul. Jeleniogórskiej. Wymienione
zostały krawężniki oraz oczyszczony został kamienny mur Mostu Adlera koło ZPC Śnieżka
S.A.
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W 2021 r. trwały także prace naprawcze przy ulicy Ciernie. Wykonano naprawę
nawierzchni drogi szutrowej o powierzchni 875m2 w okolicy budynków przy ulicy Ciernie
od numeru 31 do numeru 39a. O naprawę nawierzchni drogi z licznymi zapadnięciami
i koleinami od dawna zabiegali mieszkańcy okolicznych budynków. Z kolei w kwietniu zostało
wykonane utwardzenie nawierzchni szutrowej części ulicy Lawendowej.
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Fot. 138, źródło: UM Świebodzice

Trwały także roboty związane z zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Świebodzice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. 3 Maja w Świebodzicach”. Podczas prac zaistniał problem techniczny związany
z wykonaniem przecisku pod jezdnią ulicy 11 Listopada. Okazało się, że występują w tym
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miejscu skały o takiej twardości, które uniemożliwiły prace metodą standardową i dlatego część
prac wykonano wykopem otwartym.
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Wydatki majątkowe w 2021 r.
Nazwa zadania

Kwota [zł]

Zielony transport publiczny

30627,00

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej
na działkach nr 555/5;547;286/13;288/3;289/32;285/1;238/2;59/3;52/1;59/4;53
obręb Pełcznica1, Świebodzice

219 840,00

Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach

3 800,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

6 150,00

Zabezpieczenie przejazdu nad drogą gminną poprzez budowę ścian szczytowych
i rozbiórkę części budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 39
w Świebodzicach

59 900,00

Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach

48 450,00

Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek
przy ulicy Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach

22 140,00

Wykup i zamiana gruntów

84 456,23

Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach
wraz z otoczeniem

362 358,00

Zakup domku na plac zabaw z drabinkami wspinaczkowymi

21 818,96

Wykonanie okablowania strukturalnego w OPS w zakresie infrastruktury sieciowej

14 022,00

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ II w Świebodzicach

194 025,20
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Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach
programu MALUCH+

1 724 364,00

Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów!-Utworzenie placu zabaw
przy Żłobku nr 2 w Świebodzicach

81 044,70

Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK sp. z o.o. Świebodzicach

144,71

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice

4 000,00

Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi
poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza,
ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)

1 270 483,17

Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego- ZGK

360,00

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym
Jaworowie

3 204,27

Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzice - realizacja zadań mitygacyjnoadaptacyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury

1 476,00

Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła

293 261,11

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

9 799,10

Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim, przy ul. Mieszka 1
w Świebodzicach (Działka 488 Obręb Pełcznica1)

31 488,00

Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach

64 575,00

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

3 769 007,39

Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - OSiR

1 622 850,00

Suma

9 943 644,84

20. Gospodarka mieszkaniowa
W zakresie gospodarki mieszkaniowej, którą prowadził Miejski Zarząd Nieruchomości
z siedzibą w przy ul. Świdnickiej 7B, w 2021 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
4 657 293,82 zł.
Wśród wydatków remontowych w zasobach gminnych w 2021 roku znaczącą wartość
stanowiły roboty ogólnobudowlane (37,33%), instalacje elektryczne (20,02%) oraz instalacje
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wodno-kanalizacyjne (10,74%). Remonty pustostanów stanowiły 28,71% wydatków
remontowych, prace dotyczyły głównie wymiany instalacji elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej, wymiany okien i drzwi. W zakresie robót dekarskich (3,62%) dokonano
naprawy dachu budynku przy ul. Piaskowej 11A oraz przy ul. Sienkiewicza 1B.
W celu zmniejszenia stanu należności z tytułu najmu i dzierżawy, Miejski Zarząd
Nieruchomości w 2021 r. prowadził intensywne działania egzekucyjne, kierował sprawy
na drogę postępowania sądowego i komorniczego, wypowiadał umowy najmu, co było
sygnałem dla najemcy, że w dalszej kolejności może nastąpić eksmisja z lokalu.
W wyniku tych działań w 2021 roku:
–

wysłano 329 wezwań do zapłaty, wezwania przedsądowe, upomnienia,

–

wysłano 95 pism z prośbą o stawienie się w siedzibie Zarządu w celu uzgodnienia salda
należności oraz wyrównania istniejących niedopłat czynszu, których wartość jest niższa
niż koszty prowadzenia ewentualnych działań egzekucyjnych,

–

skierowano 9 spraw do sądu w celu uzyskania wyroku o eksmisję,

–

skierowano 21 spraw do sądu, w celu uzyskania wyroku na łączną kwotę 142 391,02 zł,

–

skierowano do komornika o egzekucję należności 59 spraw zasądzonych
prawomocnym wyrokiem na kwotę 184 737,93 zł.

21. Gospodarka komunalna
W zakresie gospodarki komunalnej, usługi na rzecz Gminy Świebodzice świadczył
w głównej mierze ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach
przy ul. Strzegomskiej 30. Do głównych zadań spółki w 2021 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 zieleni,
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, 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.
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22. Gospodarka nieruchomościami
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych:
- w 2021 roku Gmina sprzedała łącznie 60 lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz
najemców oraz w drodze przetargów publicznych. Obowiązująca w Gminie Świebodzice
bonifikata udzielana przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej
za gotówkę w wysokości 85% wartości lokalu została powiększona do wysokości 90%
w przypadku sprzedaży łącznie dwóch ostatnich lokali mieszkalnych w budynku lub ostatniego
lokalu mieszkalnego w budynku.
Sprzedaż działek budowlanych:
- w roku 2021 Gmina sprzedała 9 działek gruntowych niezabudowanych
pod budownictwo mieszkaniowe za łączną kwotę 1 379 097,59 zł. Ponadto sprzedano
nieruchomości gruntowe, w tym garażowe oraz udziały w nieruchomościach wspólnych
za łączną kwotę 150 016,64 zł.
Ponadto w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
wszczęto 35 postępowań związanych z wydaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających
podziały nieruchomości dotyczące 41 działek gruntu i ostatecznie wydano 35 decyzji
w tym przedmiocie. W zakresie nazewnictwa placów, ulic i numeracji porządkowej
nieruchomości nadano numery porządkowe dla 34 nieruchomości budynkowych oraz wydano
34 zaświadczenia potwierdzających nadanie numeru. Podjęto 4 uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do przygotowania do sprzedaży mienia komunalnego, a także pozyskanie wyrysów i wypisów z ewidencji
gruntów wydatkowano kwotę 41 058, 17 zł.
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23. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w 2021 r. trwały procedury
związane z opracowaniem dokumentów planistycznych, których koszt wyniósł 48 790,00 zł.

Fot. 141, źródło: UM Świebodzice

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wydano 111 wypisów
i wyrysów oraz informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 176 zaświadczeń
o ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 4 zaświadczenia o zmianie
sposobu użytkowania nieruchomości. Zaopiniowano także 37 wstępnych projektów podziału
nieruchomości. W zakresie naliczenia opłaty adiacenckiej wszczęto 6 postępowań, z których
jedno zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie oraz naliczono 0 opłat
planistycznych.
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 2021 r. wpłynęło 25 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew
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oraz 19 wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew. Organ wydał 15 decyzji
w przedmiotowym zakresie. Gmina złożyła także 42 wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew
rosnących na terenach gminnych do Starosty Świdnickiego. Natomiast w zakresie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzono
w 2021 r. 1 postępowanie.
W zakresie działań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2021 wystawiono
44 dyspozycje przyjęcia zwierząt do schroniska. Na zabieg sterylizacji i kastracji wystawiono
49 skierowań, a ponadto wydawano 120 opiekunom społecznym karmę dla kotów wolno
żyjących.

Fot. 142, źródło: UM Świebodzice

Fot. 143, źródło: UM Świebodzice

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, pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów
na terenach należących do gminy, w tym w pasach dróg publicznych.
22 maja 2021 r. odbyła się II edycja akcji SprzątnijMy Park Książański. Wydarzenie
to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych, a patronat nad nim objęli
Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga oraz Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
W sprzątanie zaangażowało się wiele osób i instytucji m.in.: Wałbrzych Moje Miasto,
Miasto Świebodzice, OSiR Świebodzice Sp. z o.o., ZGK Świebodzice Sp. z o.o, Mando
Corporation Poland Sp. z o.o., ZPC Śnieżka S.A., SudetyOffRoad.pl, Polska Górom!, Lasy
Państwowe, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, Wody Polskie, Dominik Dobrowolski, Bogler, Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu, Grupa Poszukiwawczo102
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Ratownicza OSP Wałbrzych, Straż Miejska w Wałbrzychu, Zamek Książ w Wałbrzychu, Stado
Ogierów Książ, Hotel & Restauracja Maria, Wodociągi Wałbrzych-Dobra woda z kranu, Leroy
Merlin, Eneris Surowce, dziennik.wałbrzych.pl, TOI TOI, MZUK Sp. z o.o. Wałbrzych, Dex
Trans.
12 czerwca 2021 r. odbyła się II edycja akcji pn. Posprzątajmy Świebodzice, której
organizatorem było Miasto Świebodzice, a partnerami: Miejski Dom Kultury, OSiR
Świebodzice Spółka z o.o., ZGK Świebodzice Spółka z o.o., ZWiK Świebodzice Spółka z o.o.,
Stowarzyszenie Czysty Wałbrzych oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Wydarzenie wsparły także świebodzickie stowarzyszenia i kluby sportowe, placówki
oświatowe oraz mieszkańcy. W ramach edycji zaplanowane zostało sprzątanie trzech rejonów:
Ciernie, Pełcznica oraz teren przy stadionie miejskim im. Ludwika Paluszaka.
Dodatkowo 14 czerwca 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
oczyściło odcinek koryta rzeki Pełcznicy.

Fot. 144, źródło: UM Świebodzice

Fot. 145, źródło: UM Świebodzice

W 2021 r. odbyły się trzy spotkania informacyjno-edukacyjne dla osób
zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu odnawialnych źródeł energii w ramach programu
„Czyste Powietrze”.
Spotkania były prowadzone przez pracowników Wydziału Rozwoju, Strategii
i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Przestrzennego którzy przedstawiali mieszkańcom ofertę skierowaną do:
- właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
- wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
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W trakcie spotkań przedstawiono informacje m.in. czym jest program „Czyste
Powietrze”, jakie zakłada cele oraz w jaki sposób można zawnioskować o dotację. W ramach
naboru w 2021 r. złożono 4 wnioski.

Fot. 146, źródło: UM Świebodzice

Fot. 147, źródło: czystepowietrze.gov.pl Fot. 148, źródło: UM Świebodzice

W dniu 12 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji z budżetu
gminy na wymianę źródła ogrzewania, zgodnie z uchwałą nr XLV/272/2021 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice. Możliwość złożenia wniosku
mieli właściciele lokali mieszkalnych bądź domów jednorodzinnych, a także najemcy lokali
komunalnych. Wnioski można było składać do dnia 30 września 2021 r. Wysokość dotacji
wynosiła 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł.
Z dotacji skorzystało 62 mieszkańców, w 58 przypadkach dokonano wymiany źródła
ogrzewania na kocioł gazowy, w 2 na ogrzewanie elektryczne i w 2 na pompę ciepła. Łącznie
udzielono dotacji na kwotę 293 261,11 zł.
Natomiast w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
rozstrzygnięto nabór prowadzony dla mieszkańców Gminy Świebodzice. Po weryfikacji
wniosków przyznane zostało 19 grantów na łączną kwotę 248 795,00 zł. W sumie mieszkańcy
Świebodzic złożyli 43 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 554 367,40zł. Kwota
przeznaczona na granty dla Gminy Świebodzice w ramach dofinansowania na to zadanie z RPO
WD 2014-2022 wynosiła 253 300,00 zł

Fot. 149, źródło: wymianakotlow.pl
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W 2021 r. została zorganizowana inicjatywa pn. „Seniorzy Pokoleniom”. Polegała ona
na sadzeniu drzewek jako wyraz pamięci i troski o przyszłe pokolenia. Organizatorem akcji był
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W sumie przez dwa dni, 18-19 listopada
zostało posadzonych 41 drzewek przy ul. Królowej Jadwigi oraz przy ul. Dąbrówki. Ponadto
w dniu 18 listopada została zamontowana w Parku Miejskim płyta upamiętniająca
to wydarzenie z napisem „Seniorzy-Pokoleniom”.

Fot. 150, źródło: UM Świebodzice

Fot. 151, źródło: UM Świebodzice

Miasto systematycznie od pięciu lat, usuwa z budynków szkodliwy azbest. Dzięki
przyjętemu Programowi Usuwania Azbestu samorząd co roku występuje o dofinansowanie
tego zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. W roku 2021 Świebodzice ponownie przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez
WFOŚiGW i po raz kolejny udało się pozyskać dofinansowanie. Wyłoniona firma w
październiku usunęła wyroby zawierających azbest z terenu miasta od właściciela
nieruchomości, który zadeklarował chęć pozbycia się azbestu.

Fot. 152, źródło: wfosigw.wroclaw.pl

Odpowiedzią na duże zaangażowanie Mieszkańców i pozytywne reakcje było
zorganizowanie 11 września 2021 r. III edycji akcji pn. Posprzątajmy Świebodzice, która tym
razem objęła teren Cierni, Zimnego Dworu, ul. Sportowej, Książańskiego Parku
Krajobrazowego od strony Świebodzic, a spółka ZWiK posprzątała teren wokół zbiornika
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wody pitnej w Dobromierzu. Zakończenie akcji Posprzątajmy Świebodzice było jednocześnie
rozpoczęciem Narodowego Dnia Sportu organizowanego przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
i drugiej edycji akcji charytatywnej Świebodzice Miastem Serc, której organizatorami był
Miejski Dom Kultury wraz ze znanymi społecznikami Maciejem Więckiem i Mateuszem
Brzuchaczem.

Fot. 153, źródło: UM Świebodzice

Fot. 154, źródło: UM Świebodzice

2 października 2021 r. Straż Ochrony Przyrody oddział w Świebodzicach
przeprowadziła rodzinną akcję Zielone Płuca Polski. Celem ekologicznej inicjatywy było
posadzenie pięciuset buków na terenie Doliny Różaneczników w Książańskim Parku
Krajobrazowym.

Fot. 155, źródło: UM Świebodzice

Fot. 156 źródło: UM Świebodzice

W dniu 4 listopada 2021 r. w Spółce ZGK Świebodzice Sp. z o.o. odbyła się akcja
nieodpłatnego wydawania bylin Kanny. Kwiaty zdobiły miasto w okresie letnim oraz
jesiennym, a ze względu na nadchodzącą porę zimową zostały wykopane. Do rozdysponowania
wśród mieszkańców było 50 sztuk sadzonek tej rośliny.
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Fot. 157, źródło: UM Świebodzice

Fot. 158, źródło: UM Świebodzice

25. Gospodarka odpadami

Gmina Świebodzice na 2021 rok zawarła z ZGK Świebodzice Sp. z o.o. umowę, której
celem było zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne z terenu Gminy Świebodzice zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobrano opłaty w wysokości 5 757 229,07 zł,
natomiast łącznie na system gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 6 822 437,49 zł,
na którą składały się:
- koszty obsługi administracyjnej związane z prowadzeniem wymiaru należności za odpady
komunalne

w

tym

m.in.

księgowanie

wpłat

za

odpady

komunalne,

egzekucja

przeterminowanych wpłat w kwocie 254 867,49 zł,
- utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia
odpadów w kwocie 167 293,42 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, tworzywa
sztuczne) oraz zbiórki odpadów niesegregowanych w kwocie 73 680,37 zł,
- pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie
6 326 596,21 zł, z czego:
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1. Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych – 2 512 281,34 zł,
2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) PUO Świdnica – 3 261 865,98 zł,
3. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na które
składało się:
• Odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie – 244 831,63 zł,
• Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zebranych selektywnie – 305 181,86 zł,
4. Edukacja ekologiczna (współorganizacja akcji społecznej pn. „Posprzątajmy
Świebodzice”, zakup ulotek informacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych) – 2 435,40 zł.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami
stanowiła kwotę 1 065 217,42 zł, którą gmina musiała pokryć z własnych dochodów,
uszczuplając tym samym wydatki na inne cele.
Do 30 września 2021 r. wysokość stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 4 stycznia 2021 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,
- od 3,10 zł do 370,40 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.
Od 1 października 2021 r. wysokość stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia
25 sierpnia 2021 r. wynosiła:
- 31,00 zł za osobę dla nieruchomości, na których zamieszkują 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. 62,00 zł,
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- od 3,30 zł do 390,70 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.
Następnie Radni Rady Miejskiej złożyli projekt zmiany ww. uchwały, który został
przyjęty uchwałą nr L/306/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 4 października
2021 r., ustalając stawkę w wysokości 22,00 zł od 1 mieszkańca dla nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, z datą obowiązywania od 1 listopada 2021 r.

Fot. 159, źródło: ZGK Świebodzice
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26. Dostarczanie wody i odbiór ścieków
W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków z terenu Gminy Świebodzice
w 2021 r. usługi świadczył Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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, ogólnospławnej i deszczowej. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców
podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego, odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych, ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
oraz ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków. Spółka zakończyła negocjacje i podpisała
umowę na wykup sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Świebodzice należącej do WZWiK
w Wałbrzychu. Zawarta umowa opiewa na kwotę 16 427 704,00 zł. netto, której spłata wraz
odsetkami została rozłożona na 72 raty. Zawarcie umowy wpłynęło na uporządkowanie
sytuacji prawnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Świebodzice. W 2021 r. stawka za
dostarczenie wody wynosiła 0,35 zł za m3, a za odbiór ścieków 1,10 zł za m3. Z budżetu gminy
dokonano dopłaty za dostarczanie wody w kwocie 224 920,97 zł, natomiast za odbiór ścieków
w kwocie 679 910,88 zł. Dopłatą byli objęci odbiorcy indywidualni.

27. Ważniejsze wydarzenia społeczno - kulturalno- promocyjne
Na zadania z zakresu promocji Gminy Świebodzice w 2021 r. wydatkowano
162 181,41 zł (blisko połowę mniej niż w 2020 r.) i były to wydatki związane z zakupem
materiałów promocyjnych, reklam promujących miasto, materiałów dekoracyjnych, kwiatów,
słodyczy na bieżące uroczystości, umieszczanie życzeń świątecznych w gazetach, opłaty
ZAIKS za odtwarzanie muzyki w okresie świąt, wywieszanie i demontaż flag, abonament
SIMS, Piknik Lotniczy, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Konkurs Tradycyjnego Powożenia
im. Księżnej Daisy, Miejskie Mikołajki.
Było również kilka zupełnie nowych inicjatyw, m.in. Spotkanie z ORLEN Grupą
Akrobacyjną ŻELAZNY i pierwszym, jedynym jak dotąd, Polakiem, który odbył lot w kosmos
Mirosławem Hermaszewskim, GUSTAVY, czyli Świebodzickie Święto Zegarów – wystawa
poświęcona Gustavowi Beckerowi, twórcy śląskiego przemysłu zegarowego. Ponadto wsparcie
110

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

akcji pn. Motorami na Hel, dwie akcje proekologiczne - sprzątania miasta, konkurs
fotograficzny, konkurs pn. Najładniejsze Okno, Balkon, Posesja oraz dwa konkursy
na najpiękniejszą kartkę świąteczną, zbiórkę baterii, montaż i demontaż iluminacji
świątecznych.
Wydział

Promocji

i

Komunikacji

Społecznej

obsługiwał

portal

miejski

www.swiebodzice.pl, przygotowywał materiały prasowe, w postaci komunikatów, banerów,
grafik, plakatów.
Poniżej przedstawiono przykładowe działania w zakresie promocji i partycypacji
społecznej realizowane przez Urząd Miejski w 2021 r.
12 lutego 2021 r. Gmina Świebodzice dołączyła do ogólnopolskiej akcji społecznej,
której celem jest popularyzacja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii.
Świebodziczanie mogli wrzucić zużyte baterie do specjalnego pojemnika w Ratuszu Miejskim,
a w zamian otrzymali torbę bawełnianą oraz słodki upominek od partnera akcji, firmy ZPC
Śnieżka S.A.
Od samego rozpoczęcia akcji mieszkańcy licznie przybywali, aby oddać zużyte baterie,
akumulatory, a ilość jaka została zebrana, przerosła oczekiwania organizatorów. Ta akcja
pokazała, że Świebodziczanie troszczą się o naszą planetę.

Fot. 160, źródło: UM Świebodzice

Fot. 161, źródło: UM Świebodzice
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Święta Majowe
Z okazji Świąt 1-3 maja (Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto
Konstytucji 3 Maja) na terenie całego miasta ZGK Świebodzice Spółka z o.o. wywiesiła flagi
narodowe. W dniu poprzedzającym te święta Miejski Dom Kultury razem z Wydziałem
Promocji i Komunikacji Społecznej przeprowadził akcję z okazji 230 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja, rozdając mieszkańcom w różnych rejonach miasta 230 flagietek. Przed
Ratuszem Miejskim ustawione zostały także trzy gabloty, z których każda opisywała historię
tych świąt.

Fot. 162, źródło: UM Świebodzice

Fot. 163, źródło: UM Świebodzice

W dniach 14-15 sierpnia 2021 r. na Gminnym Lądowisku w Świebodzicach
stacjonowała Orlen Grupa Akrobacyjna Żelazny - największa, a zarazem najdłużej
i nieprzerwanie działająca cywilna grupa akrobacyjna w historii polskiego lotnictwa.

Fot. 164, źródło: UM Świebodzice

Fot. 165, źródło: UM Świebodzice
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W dniach 28-29 sierpnia 2021 r. na Gminnym Lotnisku w Świebodzicach odbył
się Piknik Lotniczy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Lotnicze
w Świebodzicach Podczas Pikniku Lotniczego ustawiony został mobilny punkt szczepień
przeciw COVID-19. Został on zorganizowany przez Gminę Świebodzice oraz Pogotowie
Ratunkowe we Wrocławiu. Członkowie Towarzystwa Lotniczego wraz z Prezesem D.
Błaszczykiem zostali uhonorowani z okazji przypadającego na dzień 28 sierpnia Święta
Lotnictwa Polskiego.

Fot. 166, źródło: UM Świebodzice

Fot. 167, źródło: UM Świebodzice

Współpraca z miastami partnerskimi
W dniu 15 lipca 2021 r. na zaproszenie Burmistrza Jilemnic Davida Hlaváča Burmistrz
Miasta wraz z delegacją udał się do miasta partnerskiego. Na miejscu Gości powitał nowo
wybrany Burmistrz David Hlaváč i jego Zastępca Vladimír Vinklář. Miało miejsce otwarcie
tradycyjnego festiwalu regionalnego Krakonoskie Letnie Wieczory.

Fot. 168, źródło: UM Świebodzice

W dniach 1-3 października 2021 r. w mieście partnerskim Waldbröl odbył się jubileusz
25 - lecia przyjaźni Miasta Waldbröl oraz Miasta Świebodzice, a także jubileusz 30 lecia
partnerstwa Miasta Waldbröl z Miastem Jüterbog (Niemcy) oraz 35 lecia z Miastem Witham
(Anglia). W trzydniowych obchodach uczestniczył Burmistrz Miasta Paweł Ozga,
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wraz z pracownikami oraz Klaudia Wysoczańska, uzdolniona wokalnie Świebodziczanka.
Wiele wydarzeń miało charakter symboliczny i historyczny

Fot. 169, źródło: UM Świebodzice

Fot. 170, źródło: UM Świebodzice

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Poczet flagowy złożony z członków Klubu Senior + przekazał flagę Harcerzom
ze świebodzickiego szczepu IMAGO im. Batalionu Zośka. Podczas uroczystego odśpiewania
hymnu flaga została wzniesiona na maszt. Program artystyczny przygotowany został przez
uczestników sekcji muzycznej Miejskiego Domu Kultury oraz przez uczniów Zespołu Szkół
w Świebodzicach, Zespół Melodia ze Stowarzyszenia Senior Aktywny Obywatel
O godzinie 13:00 rozpoczęła się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie
nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

Fot. 171, źródło: UM Świebodzice

Fot. 172, źródło: UM Świebodzice
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9 grudnia 2021 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się Akademia z okazji 560-lecia
herbu Miasta Świebodzice. Wykład pt. „Rozwój miast w średniowieczu” wygłosił dr hab.
Krzysztof Jaworski. Następnie dr Janusz Kujat opowiedział Historię Herbu Świebodzic.

Fot. 173, źródło: UM Świebodzice

Fot.174, źródło: UM Świebodzice

Ponadto w Świebodzicach w 2021 r. zostało zorganizowanych sześć mobilnych akcji
poboru krwi przed Ratuszem, podczas których zebrano 58 litrów życiodajnego płynu.
W ramach działań promujących Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej opracował trzy
wydania Samorządowego Biuletynu, pn. Życie Świebodzic, który był bezpłatnie kolportowany
wśród mieszkańców miasta.

28. Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo
W 2021 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach przeprowadzili wiele
interwencji. Na utrzymanie Straży Miejskiej, wydatkowano 546 734,29 zł z czego 481 219,54
zł stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę
97186,84 zł z przeznaczeniem na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic
jednorazowych, płyt z pleksy.
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Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej
Lp.

1

3
4
5

Inny sposób zakończenia
czynności (np. odstąpienie od
Wnioski
skierowania wniosku o
Razem
do sądu
ukaranie, przekazanie
sprawy innym organom)

liczba

kwota

2

2

400

5

32

3 310

1

15

53

359

122

13 950

7

16

504

18

27

1 220

3

1

6

550

10

15

1 300

1

20

2 000

2

7

8

750

5

7

1 050

Ustawie - Kodeks wykroczeń
wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
b)
bezpieczeństwu osób
i mienia
wykroczenia przeciwko
c)
bezpieczeństwu
i porządkowi
w komunikacji
d) wykroczenia przeciwko
zdrowiu
e) wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
f)
urządzeniom użytku
publicznego
ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach
a)

2

Grzywna
Środki
nałożona
oddziaływania
w drodze mandatu
wychowawczego
karnego

Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

ustawie o odpadach

4

48
7
12

22
9

407

239

24 530

24
12

inne
OGÓŁEM

38

14

37

37

91

751

Pozostałe działania

Liczba

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych na potrzeby gminy
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczące:
a) zakłócenia porządku publicznego
b) zagrożenia w ruchu drogowym

17
15
131
191
644
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c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami
d) zagrożenia życia i zdrowia
e) zagrożeń pożarowych
f) awarii technicznych
g)zwierząt
Pozostałe zgłoszenia:

362
397
11
52
348
27

Wyniki działań związanych z realizacją zadań w zakresie przestrzegania przepisów
związanych z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii
Liczba pouczeń

Liczba nałożonych mandatów
karnych

Liczba sporządzonych
wniosków do sądu

18

27

3

OGÓŁEM: 48

29. Podsumowanie
Reasumując powyższe można stwierdzić, że rok 2021 był kolejnym niezwykle trudnym
rokiem. Sytuacja, która spotkała świat związana z trwającą nadal pandemią zakaźnej choroby
COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w dalszym ciągu powodowała
ogromne straty w gospodarce i społeczeństwie. Dla Gminy Świebodzice był to także kolejny
bardzo trudny rok. Dalsze ograniczenia w dostępie do usług oraz utrudnienia w funkcjonowaniu
służby zdrowia, czy administracji, a przy tym ciągła walka o konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa przy dynamicznie zmieniających się przepisach oraz innych trudnościach
sprawiły, że w dalszym ciągu z ogromnym zaangażowaniem dokładano wszelkich starań
aby spełnić oczekiwania mieszkańców.
Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, to również jedno z ważniejszych wyzwań dla
Miasta Świebodzice. Problemy dotyczące transformacji w regionie pokrywały się
z tendencjami obserwowanymi w całym kraju. Wyzwania te rozpatrywać można w odniesieniu
do wyzwań społecznych jakimi są między innymi: ubóstwo energetyczne, niska efektywność
wykorzystania energii w gospodarstwach domowych, czy zbyt mała świadomość w zakresie
zmian klimatu.
Kompleksowa transformacja w przypadku Miasta Świebodzice, ale i całego Dolnego Śląska
nie powinna polegać tylko na bezpiecznym i ekologicznym odchodzeniu od paliw kopalnych,
rewitalizacji terenów zdegradowanych i tworzeniu nowych miejsc pracy.
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Zmiany zachodzące w procesie wieloaspektowych przekształceń w mieście powinny
dotyczyć wszystkich mieszkańców i przynosić korzyści nie tylko gospodarcze, ale również
środowiskowe, czy społeczne w celu zapewnienia wysokiej jakości życia i możliwości rozwoju
w długim horyzoncie czasu.
Podsumowując, 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, co stanowi niewątpliwą
motywację do dalszej pracy na rzecz rozwoju Miasta Świebodzice.
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Załącznik nr 1

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach podjętych w 2021 roku
wraz z informacją o ich realizacji

1.

2.

3.

4.

UCHWAŁA NR XXXVII/240/2021

w sprawie ustalenia
stawki opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej
pojemności

UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2021

w sprawie zwolnień w
podatku od
nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli
związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
wskazanym grupom
przedsiębiorców,
których płynność
finansowa ulega
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z
powodu COVID-19

Wykonana

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2021

w sprawie przedłużenia
wskazanym grupom
przedsiębiorców,
których płynność
finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z
powodu COVID-19,
terminów płatności rat
podatku od
nieruchomości

Wykonana

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2021

w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz

Wykonana

Wykonana
Utrata mocy
z dniem 1
października
2021 r.
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Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy
Świebodzice na rok 2021

5.

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2021

6.

UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2021

7.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021

8.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2021

9.

UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2021

10.

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2021

w sprawie przyjęcia
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2025 dla
Gminy Świebodzice
w sprawie planu
dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia
maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w
roku 2021
w sprawie opinii o
celowości wniesienia
oraz wyceny wkładu
niepieniężnego (aportu)
do Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością ZGK
Świebodzice z siedzibą w
Świebodzicach przy ul.
Strzegomskiej 30
w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie Gminy
Świebodzice
w sprawie zmiany
Rocznego Programu
Współpracy Gminy
Świebodzice z
Organizacjami
Pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2021
w sprawie odwołania
przewodniczącego
Komisji Gospodarki
Komunalnej, Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady
Miejskiej w
Świebodzicach

Realizacja w toku

Wykonana

Wykonana

Realizacja w toku

Realizacja w toku

Wykonana
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11.

UCHWAŁA NR XXXIX/250/2021

12.

UCHWAŁA NR XXXIX/251/2021

13.

UCHWAŁA NR XXXIX/252/2021

14.

UCHWAŁA NR XXXIX/253/2021

15.

UCHWAŁA NR XXXIX/254/2021

16.

UCHWAŁA NR XL/255/2021

17.

UCHWAŁA NR XL/256/2021

18.

UCHWAŁA NR XL/257/2021

19.

UCHWAŁA NR XL/258/2021

20.

UCHWAŁA NR XLI/259/2021

w sprawie wyboru
przewodniczącego
Komisji Gospodarki
Komunalnej, Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady
Miejskiej w
Świebodzicach
w sprawie
wynagrodzenia dla
Burmistrza Miasta
Świebodzice
w sprawie odwołania
przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Sportu i
Pomocy Społecznej Rady
Miejskiej w
Świebodzicach
w sprawie wyboru
przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Sportu
i Pomocy Społecznej
zmieniająca uchwałę
Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 29
września 2010 r. w
sprawie powołania
Młodzieżowej Rady
Miejskiej w
Świebodzicach
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Świebodzice na lata
2021-2026
Uchwała budżetowa
Gminy Świebodzice na
rok 2021
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Burmistrza Miasta
Świebodzice
w sprawie rozpatrzenia
skargi na niewykonanie
uchwały Rady Miejskiej
przez Burmistrza Miasta
Świebodzice
w sprawie
przeprowadzenia
referendum gminnego w
sprawie odwołania
Burmistrza Miasta
Świebodzice Pawła Ozgi

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

121

Raport o stanie Gminy Świebodzice - 2021

21.

UCHWAŁA NR XLII/260/2021

22.

UCHWAŁA NR XLII/261/2021

23.

UCHWAŁA NR XLII/262/2021

24.

UCHWAŁA NR XLII/263/2021

25.

UCHWAŁA NR XLIII/264/2021

26.

UCHWAŁA NR XLIII/265/2021

27.

UCHWALA NR XLIII/266/2021

28.

UCHWAŁA NR XLIII/267/2021

w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych
Komisji Rady Miejskiej
w Świebodzicach na rok
2021
w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy
Świebodzice na rok 2021
w sprawie zmian
budżetu Gminy
Świebodzice na rok 2021
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy
Świebodzice na rok 2021
w sprawie wskazania
osób do składu Miejskiej
Komisji do Spraw
Referendum w
Świebodzicach i
obwodowych komisji do
spraw referendum w
sprawie odwołania
Burmistrza Miasta
Świebodzice przed
upływem kadencji
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Świebodzice na lata
2020-2027
w sprawie opinii o
celowości wniesienie
oraz wyceny wkładu
niepieniężnego (aportu)
do Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Zakład Wodociągów i

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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29.

UCHWAŁA NR XLIV/268/2021

30.

UCHWAŁA NR XLIV/269/2021

31.

UCHWAŁA NR XLIV/270/2021

32.

UCHWAŁA NR XLV/271/2021

33.

UCHWAŁA NR XLV/272/2021

34.

UCHWAŁA NR XLVI/273/2021

Kanalizacji z siedzibą w
Świebodzicach
zmieniająca uchwalę w
sprawie wskazania osób
do składu Miejskiej
Komisji do Spraw
Referendum w
Świebodzicach i
obwodowych komisji do
spraw referendum w
sprawie odwołania
Burmistrza Miasta
Świebodzice przed
upływem kadencji
zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie Gminy
Świebodzice
w sprawie intencji
zawarcia porozumienia
międzygminnego
dotyczącego realizacji
zadania z zakresu
lokalnego transportu
publicznego o
charakterze użyteczności
publicznej
zmieniająca uchwałę w
sprawie wskazania osób
do składu Miejskiej
Komisji do Spraw
Referendum w
Świebodzicach i
obwodowych Komisji do
spraw referendum w
sprawie odwołania
Burmistrza Miasta
Świebodzice przed
upływem kadencji
w sprawie zasad i trybu
postępowania przy
udzielaniu dotacji
celowej na
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
związanych z
ograniczeniem niskiej
emisji na terenie Gminy
Świebodzice
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.

Wykonana

Realizacja w toku

Realizacja w toku

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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35.

UCHWAŁA NR XLVI/274/2021

36.

UCHWAŁA NR XLVI/275/2021

37.

UCHWAŁA NR XLVI/276/2021

38.

UCHWAŁA NR XLVI/277/2021

39.

UCHWAŁA NR XLVI/278/2021

40.

UCHWAŁA NR XLVI/279/2021

41.

UCHWAŁA NR XLVI/280/2021

42.

UCHWAŁA NR XLVI/281/2021

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Świebodzice a lata 20212027
w sprawie określenia
wzoru wniosku i
deklaracji o przyznanie
dodatku mieszkaniowego
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek
Zdrowia w
Świebodzicach
w sprawie przyjęcia
raportu o sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek
Zdrowia w
Świebodzicach
zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia zasad
rozliczenia, udzielania i
rozmiaru obniżek oraz
określenia tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym
powierzono stanowisko
kierownicze w szkole
oraz określenia
tygodniowego wymiaru
zajęć nauczycieli szkół
nie wymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy
w sprawie ustalenia na
rok szkolny 2021/2022
średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie
Świebodzice
w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju
Oświaty w Gminie
Świebodzice na lata
2021-2027”
w sprawie nadania
nazwy ulicy

Wykonana

Stwierdzenie
nieważności
ust. 11 we
fragmencie

Wykonana

Wykonana

Realizacja w toku

Realizacja w toku

Realizacja w toku

Wykonana
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43.

UCHWAŁA NR XLVI/282/2021

44.

UCHWAŁA NR XLVI/283/2021

45.

UCHWAŁA NR XLVII/284/2021

46.

UCHWAŁA NR XLVII/285/2021

47.

UCHWAŁA NR XLVII/286/2021

48.

UCHWAŁA NR XLVIII/287/2021

49.

UCHWAŁA NR XLVIII/288/2021

50.

UCHWAŁA NR XLVIII/289/2021

51.

UCHWAŁA NR XLVIII/290/2021

52.

UCHWAŁA NR XLVIII/291/2021

53.

UCHWAŁA NR XLVIII/292/2021

54.

UCHWAŁA NR XLVIII/293/2021

w sprawie nadania
nazwy ulicy
w sprawie nadania
nazwy ulicy
w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta
Świebodzice wotum
zaufania
w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta
Świebodzice
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za
2022 rok
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w
Świebodzicach
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Świebodzice na lata
2021-2027
w sprawie zmiany
Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Świebodzicach
w sprawie zmiany wzoru
wniosku i przyznanie
dodatku mieszkaniowego
w sprawie określenia
wzoru wniosku o
wypłatę dodatku
energetycznego
w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia
międzygminnego
dotyczącego zapewnienie
wsparcia w mieszkaniu
chronionym osobom z
terenu Gminy Żarów
przez Gminę
Świebodzice
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w obrębach:

Wykonana
Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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55.

UCHWAŁA NR XLVIII/294/2021

56.

UCHWAŁA NR XLVIII/295/2021

57.

UCHWAŁA NR XLVIII/296/2021

58.

UCHWAŁA NR XLVIII/297/2021

59.

UCHWAŁA NR XLVIII/298/2021

60.

UCHWAŁA NR XLVIII/299/2021

61.

UCHWAŁA NR XLVIII/300/2021

62.

UCHWAŁA NR XLIX/301/2021

63.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2021

64.

UCHWAŁA NR XLIX/303/2021

Ciernie 4 i Śródmieście 3
w Świebodzicach
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w obrębach:
Ciernie 4 i Ciernie 5 w
Świebodzicach
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
obejmującego część
obszaru wzdłuż ul.
Przemysłowej, obręb
Pełcznica 1 w
Świebodzicach
w sprawie nadania
nazwy ulicy
w sprawie opinii o
celowości wniesienia
oraz wyceny wkładu
niepieniężnego (aportu)
do spółki – Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o. o. z
siedzibą w
Świebodzicach
w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg
gminnych
w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
na terenie Gminy
Świebodzice
w sprawie ustalenia
stawki opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej
pojemności
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej
w sprawie uzgodnienia
zakresu prac
wykonywanych na

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Realizacja w toku

Realizacja w toku

Wykonana

Wykonana
Niewykonana
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potrzeby ochrony
przyrody dotyczących
pomników przyrody
rosnących na terenie
Gminy Świebodzice

ze względu na
brak środków
finansowych w
roku 2021
Częściowo
uchylona

65.

UCHWAŁA NR XLIX/304/2021

66.

UCHWAŁA NR XLIX/305/2021

67.

UCHWAŁA NR L/306/2021

68.

UCHWAŁA NR L/307/2021

69.

UCHWAŁA NR LI/308/2021

70.

UCHWAŁA NR LII/309/2021

71.

UCHWAŁA NR LII/310/2021

72.

UCHWAŁA NR LIII/311/2021

w sprawie przyjęcia
„Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta
Świebodzice na lata
2021-2024 z perspektywą
do roku 2028”

w sprawie zasad
wynajmowania lokali
mieszkalnych
wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu
Gminy
zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia stawki
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej
pojemności
zmieniająca uchwalę w
sprawie zasad i trybu
postępowania przy
udzielaniu dotacji
celowej na
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
związanych z
ograniczeniem niskiej
emisji na terenie Gminy
Świebodzice
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Świebodzice na lata
2021-2027
w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla

w zakresie § 3
fragmencie „w
terminie 14 dni od
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego”

Wykonana

Realizacja w toku

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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73.

UCHWAŁA NR LIII/312/2021

74.

UCHWAŁA NR LIII/313/2021

75.

UCHWAŁA NR LIII/314/2021

76.

UCHWAŁA NR LIII/315/2021

77.

UCHWAŁA NR LIII/316/2021

78.

UCHWAŁA NR LIII/317/2021

79.

UCHWAŁA NR LIII/318/2021

Burmistrza Miasta
Świebodzice
w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych
diet i zasad ich
wypłacania oraz zwrotu
kosztów podróży
służbowych dla radnych
Gminy Świebodzice
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Świebodzice na lata
2021-2027
w sprawie przystąpienia
Gminy Świebodzice do
Klastra Świdnicka
Energia Odnawialna
oraz przystąpienia do
prac nad Strategią jego
rozwoju na lata 20222030
w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia
międzygminnego
dotyczącego zapewnienia
przez Gminę
Świebodzice wsparcia w
mieszkaniu chronionym
osobom z terenu Gminy
Udanin
w sprawie przystąpienia
Gminy Świebodzice do
realizacji Programu
Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022
realizowanego ze
środków Funduszu
Solidarnościowego
w sprawie przystąpienia
Gminy Świebodzice do
realizacji Programu
Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” –
edycja 2022
realizowanego ze

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Częściowo
uchylona
w zakresie § 3
Realizacja w toku

Wykonana

Realizacja w toku

Realizacja w toku
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80.

UCHWAŁA NR LIII/319/2021

81.

UCHWAŁA NR LIV/320/2021

82.

UCHWAŁA NR LIV/321/2021

83.

UCHWAŁA NR LIV/322/2021

84.

UCHWAŁA NR LIV/323/2021

85.

UCHWAŁA NR LIV/324/2021

środków Funduszu
Solidarnościowego
w sprawie Rocznego
Programu Współpracy
Gminy Świebodzice z
Organizacjami
Pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2022
w sprawie zmian
budżetu gminy
Świebodzice na 2021 r.
w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Świebodzice na lata
2021-2027
w sprawie ustalenia
wydatków, które nie
wygasają z upływem
roku budżetowego 2021
w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia pod
nazwą „Klub Senior + II
w Świebodzicach” i
połączenie go z
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w
Świebodzicach
w sprawie zmiany
uchwały nr
LIII/312/2021 z dnia 29
listopada 2021 r. w
sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych
diet i zasad ich
wypłacania oraz zwrotu
kosztów podróży
służbowych dla radnych
Gminy Świebodzice

Realizacja w toku

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Realizacja w toku

Wykonana
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