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Lwówek Śląski, 30.05.2019 r.  

  

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI  

W ROKU 2018  

 
  

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.2019.506 t.j.)  Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przedstawia niniejszym raport 

o stanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2018.  

 

 

 

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI 

 

Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski:  

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariola Szczęsna  

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Lesław Krokosz  

Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Robert Szawłowski  

Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Julita Marchewka  

 

Wydziały Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

 

Wydział Organizacyjny – Naczelnik Robert Szawłowski  

Wydział Spraw Obywatelskich – Naczelnik Maciej Grzyb 

Wydział Finansowo – Budżetowy – Naczelnik Julita Marchewka   

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych – Naczelnik Piotr Kukliński 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska – Naczelnik Arkadiusz Serafin  

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Henryka Myśków  

Straż Miejska – Komendant Krzysztof Siczek  

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  - Kierownik Artur Tarnowski  

Referat Gospodarki Odpadami – Kierownik Bożena Galas  

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty – Justyna Wrzesińska  

Samodzielne Stanowisko: Zarządzanie Kryzysowe – Jerzy Łopato  

Samodzielne Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Barbara Boczar  

 

Instytucje Kultury 

Lwówecki Ośrodek Kultury – Dyrektor Tadeusz Dzieżyc  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląski – Dyrektor Elżbieta Zienowicz  

 

 

Jednostki Organizacyjne Gminy  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski – Kierownik Danuta 

Grzesiak  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim – Dyrektor Robert Primke  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim 

– Dyrektor Krzysztof Bieliński  
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Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim– Dyrektor Andrzej Ryngwelski  

- Szkoła Filialna w Zbylutowie – Kierownik Urszula Sławecka 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w Niwnicach – Dyrektor Elżbieta Brzozowska  

Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – Dyrektor Elżbieta Piżuk  

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim – Dyrektor Janina Tomczyk  

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim – Dyrektor Urszula Szmulewicz    

 

 

RADA MIEJSKA W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

Kadencja 2014-2018 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - Ewa Róża Płucińska – Dąbrowska 

 

Kadencja 2018-2023 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim – Dawid Kobiałka  

 

 

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 

 

PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu - Józef Król 

Spółkę tworzy: Miasto Bolesławiec, Gmina Bolesławiec oraz od 26 lutego 2014 r. Gmina  

i Miasto Lwówek Śląski, przy czym Spółka rozpoczęła działalność na terenie Gminy Lwówek 

Śląski od dnia 1 maja 2014 r. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce 

Prezes Zarządu - Andrzej Wojdyła 

Spółkę tworzy 21 gmin: Lubawka, miasto Kamienna Góra, gmina Kamienna Góra, Czarny Bór, 

Męcinka, Jawor, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Stare Bogaczowice, Marciszów, 

Wądroże Wielkie, Świerzawa, Wojcieszów, Boguszów-Gorce, Bolków, Mieroszów, miasto 

Złotoryja, Złotoryja, Zagrodno i gmina Lwówek Śląski od 28 kwietnia 2016 r. przy czym 

Spółka rozpoczęła działalność na terenie Gminy Lwówek Śląski od dnia 1 lipca 2016 r. 
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 WSTĘP 
Gmina Lwówek Śląski położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie 

lwóweckim. Ma charakter gminy miejsko-wiejskiej i zajmuje obszar 239,9 km 2, co czyni ją 

jedną z większych gmin w województwie dolnośląskim. Największy udział w powierzchni 

gminy mają użytki rolne tj. 65,5 %, a 5,3 %  jej terenu jest zabudowana i zurbanizowana.  

W skład gminy wchodzi miasto Lwówek Śląski będące siedzibą powiatu lwóweckiego oraz 

dwadzieścia osiem sołectw. 

 

 

 

Mieszkańcy gminy - demografia 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba jej mieszkańców zmniejszyła się o 458 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 16743 osoby, w tym 8640 kobiet i 8103 

mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 3046 osób,   

- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 9593 osoby,  

- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 4104 osoby.  

 

Na terenach miejskich mieszkało 8566 osób, a na terenach wiejskich 8177 osób. 

Migracje przebiegały w kierunku dużych miast w Polsce oraz zagranicy i związane były  

z poszukiwaniem dobrze płatnej pracy. Spadek liczby ludności w praktyce nastąpił dużo 

wcześniej. Jednak dopiero teraz emigranci regulują pobyt w nowym miejscu zamieszkania 

poprzez zameldowanie  na pobyt stały, co powoduje spadek liczby ludności w ewidencji. 

 

W 2018 r. narodziło się w gminie 144 osoby, w tym 78 dziewczynek i 66 chłopców,  

a zmarło 194 osoby, w tym 88 kobiet i 106 mężczyzn.  
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Tabela nr 1. Wykaz ludności 

Lp.   Nazwa miejscowości / liczba mieszkańców 

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

  Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1 Lwówek Śląski (miasto)  8 566 4 533 4 033 

2 Bielanka   155 69 86 

3 Brunów  128 69 59 

4 Chmielno 404 212 192 

5 Dębowy Gaj  182 97 85 

6 Dłużec 224 118 106 

7 Dworek 94 42 52 

8 Gaszów  80 43 37 

9 Górczyca 102 55 47 

10 Gradówek 209 94 115 

11 Kotliska  421 212 209 

12 Mojesz 329 158 171 

13 Nagórze  41 21 20 

14 Niwnice 849 411 438 

15 Pieszków 57 31 26 

16 Płóczki Dolne 588 305 283 

17 Płóczki Górne  532 256 276 

18 Radłówka  334 173 161 

19 Radomiłowice 78 46 32 

20 Rakowice Małe  167 70 97 

21 Rakowice Wielkie  720 362 358 

22 Skała 132 68 64 

23 Skorzynice  323 151 172 

24 Sobota 433 216 217 

25 Ustronie  212 112 100 

26 Włodzice Małe  268 137 131 

27 Włodzice Wielkie 413 219 194 

28 Zbylutów  564 287 277 

29 Żerkowice 139 74 65 
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Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, na którą składają się: drogi 

wojewódzkie 35 km, powiatowe 106 km i gminne 76 km. Miasto Lwówek Śląski leży blisko 

autostrady A4 - do Wrocławia (40 km) oraz autostrady A4 do granicy w Olszynie (30 km). 

Gmina Lwówek Śląski posiada również dostęp do linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra-

Zebrzydowa-Żagań, która aktualnie oczekuje na modernizację. W okresie kilku lat 

przewidywane jest ponowne  uruchomienie  linii kolejowej w kierunku Złotoryi, co umożliwi 

podróż do Legnicy i Wrocławia. 

Na terenie gminy znajdują się instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Są 

to: elektrownia szczytowo-pompowa w Brunowie (2 MW), elektrownia wodna we Włodzicach 

Wielkich (1,08 MW), elektrownia wodna w Brunowie (320 kW) oraz elektrownia wodna w 

Lwówku Śląskim (70 kW). 

 

Sieć gazowa znajduje się jedynie na terenie miasta. Korzysta z niej około 45 % 

mieszkańców gminy. Ponadto w gaz zaopatrywana jest również Kopalnia Gipsu i Anhydrytu 

„Nowy Ląd” w Niwnicach. 

W gminie Lwówek Śląski według stanu na koniec 2017 w rejestrze REGON 

zarejestrowanych było 1 715 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 248 stanowiły osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 210 nowych 

podmiotów, a 139 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Według danych z rejestru REGON 

wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Lwówek Śląski najwięcej (58) 

jest stanowiących spółki cywilne. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w gminie Lwówek Śląski najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej 

działalności są budownictwo (26.9%) oraz handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 

samochodowych (22.7%). 

Spośród 31 złóż surowców naturalnych udokumentowanych na terenie gminy Lwówek 

Śląski obecnie eksploatowanych jest 13. Należą do nich: 10 złóż piaskowców ciosowych: 

„Rakowiczki”, „Żerkowice”, „Żerkowice – Skała”, „Żerkowice – Skała I”, „Żerkowice – Skała 

Zachód”, „Skała”, „Zbylutów I”, „Zbylutów III”, „Zbylutów IV – Jan”, „Zbylutów – Pole B”, 

2 złoża kruszywa naturalnego: „Rakowice – Zbiornik” i „Bielanka I” oraz 2 złoża gipsów i 

anhydrytów: „Nowy Ląd” i „Nowy Ląd – pole Radłówka”. 

Do największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy należą: 

- COMFORT S.A. - nowoczesna firma założona w 1990 r., oferująca produkty na wysokim, 

europejskim poziomie. Należy do czołowych polskich producentów prefabrykatów 

żelbetowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie typy elementów konstrukcyjnych. 

Firma dostarcza prefabrykaty na budowy największych obiektów w Polsce – centrów 

handlowych, hipermarketów, obiektów przemysłowych, stadionów, użyteczności publicznej 

oraz budownictwa mieszkaniowego i mostowego. 

- Górażdże Kruszywa S.A. to znaczący na polskim rynku producent kruszyw naturalnych.  

W pełni zautomatyzowany zakład dysponuje nowoczesnym sprzętem do wydobywania 

kruszywa spod lustra wody i wyposażony jest w urządzenia do przeróbki i uszlachetniania 

kruszyw. Asortyment produkcji obejmuje szeroką gamę kruszyw naturalnych (żwiry i piaski). 

- Browary Regionalne Jakubiak - dzierżawca Doctor Brew Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Browar  

Lwówek produkuje jedno z najlepszych piw w Polsce. Piwo wytwarzane jest  

z naturalnych składników. 

- Bürkle Sp. z o.o. Rakowice Małe 17 b, 59-600 Lwówek Śląski, profil działalności: produkcja 

żelbetonowych wielkowymiarowych elementów klatek schodowych, płyt balkonowych i belek 

podestowych oraz drobnych elementów betonowych. 

- Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o., Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski, profil 

działalności: wydobywanie i produkcja gipsu i anhydrytu (anhydryt kawałkowy, mączka 

anhydrytowa, gipsy ceramiczne, sztukatorskie, dentystyczne i szpachlowe). 

https://www.gorazdze.pl/pl/kruszywa-naturalne-piasek-zwir
https://www.gorazdze.pl/pl/zwiry
https://www.gorazdze.pl/pl/piaski
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- Przedsiębiorstwo „ART PŁAKOWICE” Sp. z o.o., ul. Nowy Świat, 59-600 Lwówek Śląski, 

profil działalności: produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi  

i elektrotechnicznymi. 

- Bałtyk Gaz Sp. z o.o. z/s w Rumii, Centrum Regionalne Zachód w Rakowicach Małych - 

koncesjonowany dystrybutor gazu płynnego na terenie Polski. 

- Badelement Polska Sp. z o.o., Rakowice Wielkie, 59-600 Lwówek Śląski - producent 

gotowych kabin kąpielowych.  

 

 

Sytuację finansową gminy opisano szczegółowo w dokumencie pn. „Sprawozdanie  

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2018 rok” opublikowanym  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/12481/wiadomosc/470248/sprawozdania_finanso

we_urzedu_gminy_i_miasta_lwowek_slaski_na_dz 

 

 

Dochody za 2018 rok wykonano w kwocie  74.849.854,19 zł. 

Wydatki za 2018 rok wykonano w kwocie  80.204.289,40 zł. 

Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.470,52 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/12481/wiadomosc/470248/sprawozdania_finansowe_urzedu_gminy_i_miasta_lwowek_slaski_na_dz
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/12481/wiadomosc/470248/sprawozdania_finansowe_urzedu_gminy_i_miasta_lwowek_slaski_na_dz
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I. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA LATA 2016 – 2023. 

 Uchwała Nr XVIII/181/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 marca 2016 r.  

 

W roku 2018 zrealizowano następujące zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na lata 2016 – 2023: 

1. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego – wymiana kamer + modernizacja stanowiska 

sterowania i obsługi monitoringu. 

2. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy  Gminą i Miastem Lwówek Śląski  

a DSDiK we Wrocławiu wybudowany został chodnik w miejscowości Żerkowice w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 297. 

3. Rozbudowa sieci teleinformatycznych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski. 

4. Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim. Inwestycja 

obejmowała rewaloryzację murów obronnych wraz z ich iluminacją, 2 baszt, Pomnika Ofiar I 

Wojny Światowej, Przebudowę Fontanny z Czaplą, przebudowę alejek na plantach miejskich 

wraz z zagospodarowaniem zieleni. 

5. Przebudowa ulic w ścisłym centrum miasta tj.: Morcinka, Konopnickiej, Krótkiej, Przyjaciół 

Żołnierza, Chrobrego PCK, Szkolnej. 

6. Budowa parkingów w centrum miasta. 

7. Przebudowa ulic na terenie miasta tj.: Sikorskiego, Topolowa, Widokowa, Agatowa. 

8. Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Morcinka, Konopnickiej, Krótkiej, Przyjaciół 

Żołnierza, Chrobrego PCK, Szkolnej, Topolowej, Widokowej. 

9. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta przy ulicach: Morcinka, Konopnickiej, 

Krótkiej, Przyjaciół Żołnierza, Chrobrego PCK, Szkolnej, Sikorskiego, Widokowej. 

10. Przebudowa dróg na terenie gminy Lwówek Śląski: Mojesz, Gaszów, Kotliska, Chmielno oraz 

mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sobota. 

11. Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim. 

12. Remont Lwóweckiego Ośrodka Kultury.  

13. Budowa przystani izerskich w miejscowościach: Pieszków, Ustronie, Dworek. 

14. Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim polegająca na oczyszczeniu 2 stawów, 

zabezpieczenia brzegów narzutem kamiennym, przebudowie oświetlenia, przebudowie alejek 

parkowych.     

15. Zagospodarowanie Wzgórza Kombatantów i Szwajcarii Lwóweckiej.  

16. Budowa Pumptrack’a oraz Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego  

w Lwówku Śląskim. 

17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu w Lwówku Śląskim przy ul. 

Betleja. 

18. Wybudowanie garażu dla OSP w miejscowości Sobota. 
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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W ramach ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonowały dwa 

programy:  

- Uchwała nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląski z dnia 24 listopada 2016 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020, w ramach której zostaje 

przyznane środki finansowe dla organizacji pozarządowych.  

- Uchwała Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej.  

 

W roku 2018 r. funkcjonowało w gminie 77 organizacji pozarządowych, w tym 6 

fundacji, 39 stowarzyszeń, 17 klubów sportowych, 5 kół gospodyń wiejskich, a także 7 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizacje te mogły składać wnioski o dofinansowanie 

swoich zadań statutowych.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  

Zadanie 1. „Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu”   

Na zadanie nr 1 wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia „Nasz Dworek” na zadanie pn.: „Gminne, 

rodzinne rozgrywki na świeżym powietrzu”, organizacja otrzymała 5.000,00 złotych dotacji. 

Zadanie zostało wykonane.   

 

Zadanie 2. Promocja produktu turystycznego - wysokość środków planowanych z 

budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania wynosi 3.000,00 

złotych.  

Wpłynęła 1 oferta Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego na zadanie pn.: „Lwówecki 

schron – miejsce spotkań regionalnych”, organizacja otrzymała 3.000,00 złotych dotacji. 

Zadanie zostało wykonane.   

 

Zadanie 3. Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny 

sposób na spędzanie wolnego czasu – zwalczanie narkomanii  

Wpłynęły 4 oferty:  

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski na zadanie  

pn.: „Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 

4.200,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych na zadanie pn.: „Narkomania zgubą XXI w. – organizowanie meczy 

oraz turniejów”, organizacja otrzymała dotację  w wysokości 4.860,00 złotych. Zadanie zostało 

wykonane.  

- Lwóweckiego Klubu Sportowego „CZARNI” na zadanie pn.: „Narkomania złem w 

dzisiejszych czasach – jak z nią walczyć!”, organizacja otrzymała dotację wysokości 8.600,00 

złotych. Zadanie zostało wykonane.   

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Łączy nas sport, 

a nie narkotyki – piłka ręczna”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 2.340,00 złotych. 

Zadanie zostało wykonane.    
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Zadanie 4. Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – 

przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Wpłynęło 9 ofert:  

- Miejsko Gminnego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizowanie 

masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów”,  organizacja 

otrzymała dotację w wysokości 6.402,75 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski na zadanie pn.: 

„Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 

9.750,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów Sportowych na zadanie pn.: „NIE” dla alkoholu w Gminie Lwówek Śląski 

– lekarstwem jest sport” organizacja otrzymała dotację w wysokości 19.800,00 złotych. 

Zadanie zostało wykonane.  

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Sport jako 

alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 

Rozwijania różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 

7.500,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.   

- Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „RAKOWICE” na zadanie pn.: „Od smyka 

po zawodnika – wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek 

Śląski”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 5.475,00 złotych. Zadanie zostało 

wykonane.  

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Dobry wybór – 

piłka ręczna przeciwwagą dla alkoholu”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 4.400,00 

złotych. Zadanie zostało wykonane.   

- Lwóweckiego Klubu Sportowego „CZARNI” na zadanie pn.: „Sport profilaktyką w walce z 

alkoholem”, organizacja otrzymała 16.000,00 złotych dotacji. Zadanie zostało wykonane.   

- Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza na zadanie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 

kontynuacja projektu”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 4.185,00  złotych. Zadanie 

zostało wykonane. 

- Uczniowskiego Klubu Sportowego FA Bolesławiec na zadanie pn.: „Prowadzenie przez UKS 

FA Bolesławiec zajęć rekreacyjno – sportowych dla 50 dzieci w wieku od 4 do 12 lat oraz ich 

udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu regionalnym i wojewódzkim”, 

organizacja otrzymała dotację w wysokości 12.428,00 złotych. Zadanie zostało wykonane. 

 

Zadanie 5. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych – 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wpłynęły 4 oferty:  

- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras na 

zadanie pn.: „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych – 

przeciwdziałanie alkoholizmowi”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 19.800,00 

złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „RAKOWICE” na zadanie pn.: 

„Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego”, organizacja otrzymała dotację w 

wysokości 4.200,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Wspieranie 

organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program 

pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień – organizacja obozów sportowo – rekreacyjnych dla 

dzieci ze środowisk o dużym ryzyku zagrożenia postawami patologicznymi”, organizacja 

otrzymała dotację w wysokości 8.400,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.   



str. 11 

 

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice na zadanie pn.: „Trzeźwo patrzę na świat”, 

organizacja otrzymała dotację w wysokości 7.600,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

 

Zadanie 6. Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Nie wpłynęła żadna oferta.  

 

Zadanie 7. Kultywowanie lokalnej tradycji  

Wpłynęła 1 oferta, była to oferta Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych, Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie na zadanie pn.: „Pasje łączą pokolenia” 

– kontynuacja projektu”, organizacja otrzymała 4.000,00 złotych dotacji. Zadanie zostało 

wykonane.   

 

Zadanie 8. Wspieranie dziedzictwa kulturowego 

Wpłynęły 3 oferty:  

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice na zadanie pn.: „Łączymy pokolenia”, organizacja 

otrzymała dotację w wysokości 5.120,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Piaskowe Wzgórza na zadanie pn.: „III Powiatowa Wystawa Wyrobów 

Rzemieślniczych – wspieranie kultury lokalnej”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 

1.260,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Piaskowe Wzgórza na zadanie pn.: „Świetlicowe warsztaty 

międzypokoleniowe – dla alkoholu i narkomanii mówię NIE” – kontynuacja projektu”, 

organizacja otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane. 

 

Zadanie 9. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  

Na zadanie nr 9 wpłynęło 17 ofert, z których wybrano 16 do realizacji : 

- Miejsko – Gminnego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Rozwijanie różnych 

dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 11.459,70 

złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportowego BOX – Lwówek Śląski na zadanie pn.: 

„Organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, 

itp.”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 3.339,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportowego BOX – Lwówek Śląski na zadanie pn.: 

„Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 

8.050,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów Sportowych na zadanie pn.: „Uczestnictwo we współzawodnictwie 

sportowym, wspieranie klubów sportowych w rozgrywkach ligowych oraz dalszy rozwój piłki 

nożnej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży” organizacja otrzymała dotację w wysokości 

15.600,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Powiatowego Ludowego Zespołu Sportowego w Lwówku Śląskim na zadanie pn.: 

„Organizacja mistrzostw Gminy Lwówek Śląski w różnych dyscyplinach sportowych i 

rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo dzieci i młodzieży 

reprezentujących Gminę Lwówek Śląski w imprezach strefowych i wojewódzkich w ramach 

XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2018. Promowanie Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.”, organizacja otrzymała 

dotację w wysokości 6.949,80 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Rozwijanie 

różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich 

konkurencjach lekkoatletycznych. Zabezpieczenie pozyskanego sprzętu LA (zeskok do skoku 

o tyczce) przed dewastacją i szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Zakup 

przesuwnego garażu zabezpieczającego zeskok.”. Oferta organizacji nie została przyjęta do 

realizacji.   
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- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Rozwijanie 

różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym – prowadzenie sekcji lekkoatletycznej na terenie gminy  

i miasta Lwówek Śląski.”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 17.000,00 złotych. 

Zadanie zostało wykonane.   

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Organizowanie 

masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych i turniejów – Wtorek  

z lekkoatletyką - cykl imprez dla dzieci i młodzieży”, organizacja otrzymała dotację  

w wysokości 6.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Wspierania 

udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym 

– promocja miasta i gminy Lwówek Śląski poprzez starty naszych zawodników na zawodach 

rangi Mistrzostw Województwa, Mistrzostw Międzywojewódzkich i Mistrzostw Polski – 

podnoszenie rangi reprezentanta klubu, miasta i kraju.”, organizacja otrzymała dotację w 

wysokości 6.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Stowarzyszenia „Nasz Dworek” na zadanie pn.: „Propagowanie aktywności fizycznej w 

gminie Lwówek Śląski”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 3.340,00 złotych. Zadanie 

zostało wykonane.   

- Lwóweckiego Klubu Sportowego „CZARNI” na zadanie pn.: „Sport przeciwnikiem 

uzależnień – kultura fizyczna i sport jako uzdrawiacz!”, organizacja otrzymała dotację 

wysokości 17.255,50 złotych. Zadanie zostało wykonane.   

- Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „RAKOWICE” na zadanie  

pn.: „Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich 

Gminy Lwówek Śląski”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 3.120,00 złotych. Zadanie 

zostało wykonane.  

- Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski na zadanie pn.: „Kultura fizyczna w 

gminie Lwówek Śląski – piłka ręczna”, organizacja otrzymała dotację w wysokości 4.500,00 

złotych. Zadanie zostało wykonane. 

- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lwówku Śląskim na zadanie  

pn.: „Organizacja cyklu imprez sportowych międzyszkolnych z kalendarza Powiatowego”, 

organizacja otrzymała dotację w wysokości 15.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.   

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice na zadanie pn.: „Jestem aktywny”, organizacja 

otrzymała dotację w wysokości 1.400,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.  

- Uczniowskiego Klubu Sportowego FA Bolesławiec na zadanie pn.: „Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla 20 dzieci w wieku od 9 do 11 lat oraz ich udział w turniejach OZPN Jelenia 

Góra i DZPN Wrocław. Kategoria ORLIK rocznik 2007-2009”, organizacja otrzymała dotację 

w wysokości 7.486,00 złotych. Zadanie zostało wykonane. 

- Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Koło Lwówek Śląski na zadanie 

pn.: „Młodzieżowa Szkółka Wędkarska „KIEŁBIK”, organizacja otrzymała dotację w 

wysokości 3.500,00 złotych. Zadanie zostało wykonane.   

 

W ramach trybu małych zleceń – pominięcie otwartego konkursu ofert, wsparto 

wykonanie zastępujących zadań:   

- zadanie o nazwie „Bądź mądry przed szkodą – Piłka ręczna promuje trzeźwość”, organizacji 

Miejski Klub Sportowy Piast – Handball, organizacje wsparto kwotą  4.059,25 złotych,  

-  zadanie o nazwie „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki uzależnień”, organizacji Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”, organizację 

wsparto kwotą 10.000,00 złotych.  

 

 

INICJATYWA LOKALNA 

 

W ramach naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej w 2018 r. wpłynęło 36 wniosków na kwotę 143 046,35 zł. Odrzucono 10 wniosków z 



str. 13 

 

powodów: niespełnienia warunków określonych w §10 Zarządzenia nr SO.0050.18.2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu 

realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru wniosku, umowy i 

sprawozdania z realizacji zadania w formie inicjatywy lokalnej oraz nieuzupełnienia wniosków 

w wyznaczonym terminie. Ocenie podlegało 26 wniosków na kwotę 99 306,33 zł. Łączna 

planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań 

w 2018 r. w ramach inicjatywy lokalnej wyniosła 50 000,00 zł. Zespół ds. wspierania inicjatyw 

lokalnych postanowił przyznać dotację 17 wnioskodawcom. 

 

 
Tabela nr 2. Przyznane dotacje 

Lp. Wnioskodawca (grupa inicjatywna) 
Nazwa zadania w ramach inicjatywy 

lokalnej 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

w złotych 

1 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski,  

ul. Orzeszkowej 26  

Zagospodarowanie terenu przyległego  

do budynku. 
3 000,00  

2 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski,  

ul. Orzeszkowej 28  

Zagospodarowanie terenu przyległego  

do budynku. 
3 000,00  

3 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski,  

ul. Orzeszkowej 30  

Zagospodarowanie terenu przyległego  

do budynku. 
3 000,00  

4 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski,  

ul. Orzeszkowej 32-36  

Zagospodarowanie terenu przyległego  

do budynku 
3 000,00  

5 
Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”, 

ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski 

W zdrowym ciele zdrowy duch, popieramy 

każdy ruch  
3 500,00  

6 Mieszkańcy wsi Kotliska 

Wykonanie tabliczek z numerami domów. 

Warsztaty kulinarne wraz z piknikiem 

rodzinnym. 

3 040,00  

7 Wspólnota Mieszkaniowa Rakowice Wielkie 49 
Zagospodarowanie terenu przyległego  

do budynku. 
3 000,00  

8 Mieszkańcy wsi Rakowice Małe Wykonanie tabliczek z numerami domów. 1 500,00  

9 
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra  

i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski 

Organizacja VII Festiwalu Piosenki  

w Sobocie. 
2 600,33  

10 Mieszkańcy wsi Skorzynice 
Kontynuacja Akademii Kulinarnej oraz 

Warsztatów Rękodzieła. 
3 000,00  

11 Mieszkańcy wsi Mojesz IX Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe. 3 000,00  

12 
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Lwówek Śląski 

"Nasza Wieś" 

Gminne Święto Chłopa z okazji 100-nej 

rocznicy odzyskania niepodległości. 
3 000,00  

13 Mieszkańcy wsi Ustronie 

Rewitalizacja i modernizacja działki 411/11, 

na której znajduje się pomnik ustawiony przez 

osadników 28.VIII.1945. 

3 000,00 

14 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice, 

Włodzice Wielkie 32, 59-600 Lwówek Śląski 
Świadomi piękna swojej gminy. 2 370,00  
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15 Mieszkańcy wsi Chmielno 

Zakup dwóch ławo-stołów z zadaszeniem  

i trzema donicami na plac przy świetlicy 

wiejskiej w Chmielnie 

3 000,00  

16 Mieszkańcy wsi Włodzice Małe Aktywni i zintegrowani. 3 046,00 

17 Mieszkańcy wsi Pieszków 
Przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw 

i siłowni zewnętrznej. 
3 943,67 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

 

- Uchwała nr XVI/169/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 lutego 2016 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek 

Śląski na lata 2016-2019.  

- Uchwała nr  XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Lwówek Śląski na rok 2018.  

- Uchwała Nr XVI/170/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 lutego 2016 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lwówek Śląski na lata 2016 – 2020.  

 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. 60 podmiotów posiadało zezwolenie  

na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 57 podmiotów. Przyczyną 

spadku było zamykanie lokalnych sklepów w małych miejscowościach – brak rentowności.  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki w ramach Miejsko 

– Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 
Tabela 3. Realizacja zadań w ramach miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 
  

  
  

Lp. 
Wnioskodawca odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Treść zadania 

Plan  

na 2018 r. 

Wykonanie 

za 2018 r. 

% 

wyk 

[5:4] 

1 2 3 4 5 6 

  Razem   333 402,00 325 678,05 97,69 

I Program przeciwdziałania alkoholizmowi 
Szkolenia, profilaktyka i realizacja 

programów terapeutycznych 
273 402,00 268 242,52 98,12 

1 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 

Lwówku Śląskim 

Działalność Komisji (ogółem) 57 253,00 54 096,78 94,49 

2 
Klub Abstynenta „Świt” w Lwówku Śląskim  

Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski 

Zloty rodzin abstynenckich, obozy 

terapeutyczne, turnieje, utrzymanie 

placówki.  

35 300,00 35 225,41 99,79 
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Lp. 
Wnioskodawca odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Treść zadania 

Plan  

na 2018 r. 

Wykonanie 

za 2018 r. 

% 

wyk 

[5:4] 

1 2 3 4 5 6 

3 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 
„Program zajęć socjoterapeutyczno – 

muzycznych dla dzieci.” 
1 200,00 1 200,00 100,00 

4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląsk „Liga skoczków” 20 000,00 20 000,00 100,00 

5 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku 

Śląskim filia w Zbylutowie 
„Zdrowe ciało i zdrowy umysł” 2 800,00 2 800,00 100,00 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku 

Śląskim filia w Zbylutowie 

„Aktywni w technologii 

komputerowej” 
1 299,00 1 299,00 100,00 

7 
Szkoła Podstawowa we Włodzicach 

Wielkich 

„Rozwój zainteresowań kluczem do 

walki z uzależnieniem”. 
1 150,00 1 150,00 100,00 

8 
Zespół Placówek Edukacyjno - 

Wychowawczych Lwówek Śląski      

„Turniej Młodzieżowej Ligii 

Piłkarskiej”. 
2 000,00 1 972,70 98,64 

9 
Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR 

„BETANIA” Lwówek Śląski 
„Wybierz życie” 1 900,00 0,00 0,00 

10 Teresa Zielińska 
Pomoc psychologiczna dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym. 
5 000,00 5 000,00 100,00 

11 
Drużyna Harcerska „WATRA” Lwówek 

Śląski 
„Harcerz jest wolny od nałogów.” 2 000,00 1 999,32 99,97 

12 
Miejsko Gminny Szkolny Związek 

Sportowy 

„Motywacja do osiągnięcia jak 

najlepszych wyników.” 
3 500,00 3 499,31 99,98 

II Program przeciwdziałania narkomanii 
Szkolenia, profilaktyka i realizacja 

programów terapeutycznych 
60 000,00 57 435,53 95,73 

1 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 
Program profilaktyczny „Zdążyć na 

czas.” 
500,00 500,00 100,00 

2 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w 

Niwnicach 

„Profilaktyka uzależnień i 

pozytywnego rozwoju uczniów.” 
1 000,00 1 000,00 100,00 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku 

Śląskim  
„Pierwszy stopień do piekła” 1 671,00 0,00 0,00 

4 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku 

Śląskim  
„Mózg na dopingu”  999,00 675,00 67,57 

5 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 

Lwówku Śląskim 

Program profilaktyczny "Zdążyć na 

czas" 
2 000,00 2 000,00 100,00 

6 
Stowarzyszenie ZSET Nasza Szkoła 

Rakowice Wielkie 48 

„Uzależnienia: alkohol, narkotyki, 

dopalacze – profilaktyka.” 
830,00 830,00 100,00 

7 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Lwówek Śląski 

Kontynuacja pracy Punktu 

Interwencji Kryzysowej. 
20 000,00 19 946,00 99,73 
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Lp. 
Wnioskodawca odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Treść zadania 

Plan  

na 2018 r. 

Wykonanie 

za 2018 r. 

% 

wyk 

[5:4] 

1 2 3 4 5 6 

8 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Lwówek Śląski        

Grupa wsparcia dla kobiet 

doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

4 000,00 4 000,00 100,00 

9 
Zespół interdyscyplinarny w Lwówku 

Śląskim 

Profilaktyka na rzecz 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

9 000,00 8 484,53 94,28 

 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło w 2018 r.  

46 zgłoszeń  przypadków nadużywania alkoholu. W ubiegłym roku nie odebrano żadnego 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.   
 

 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   

w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski została podjęta  uchwała Nr XIII/140/11 

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zgodnie z uchwałą kadencja zespołu trwa 

cztery lata i jej termin upływa z dniem 31.01.2020 r. Zespół interdyscyplinarny został powołany 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Zarządzeniem nr OR.0050.8.2016 z dnia 

29.01.2016 r. 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Porozumień zawartych między 

Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a podmiotami, których przedstawiciele powołani 

zostali do Zespołu.  Strony porozumienia zobowiązały się do aktywnego udziału w pracach 

zespołu w celu skutecznego przeciwdziałania przemocy. Działają w zakresie posiadanych 

kompetencji i uprawnień  w oparciu o zasoby personalne i finansowe, jakimi dysponuje każda 

ze stron. 

 

Zespół Interdyscyplinarny posiada wewnętrzny regulamin pracy. W regulaminie ujęte są 

cele i zadania zespołu, zadnia grup roboczych, adresaci działań podejmowanych przez zespół 

oraz  organizacja pracy zespołu i grup roboczych. 

 

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,  

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku,  

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym,  

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  
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Do zadań grup roboczych należy: 

1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie,  

2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów ich działań. 

 

 

Ochrona danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

  Wszystkich członków zespołu/grupy roboczej obowiązuje zasada poufności danych  

i informacji uzyskanych w trakcie pracy w zespole/grupie roboczej. Członek zespołu/grupy 

roboczej przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2  

i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składa Burmistrzowi oświadczenie  

o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy. Powyższe oświadczenia  

są przechowywane  w MGOPS. Ponadto w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Lwówku Śląskim jest prowadzona polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego: 

Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

jest odpowiedzialny za realizację działań określonych w gminnych programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i 

koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu tj. jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W szczególności zespół odpowiada za: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w oparciu 

o procedurę „Niebieskie Karty”, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i 

możliwościach udzielenia pomocy                    w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w 

stosunku do stosujących przemoc w rodzinie. Posiedzenia ZI odbywają się zazwyczaj co 3 m-

ce zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. W roku 2018 Zespół miał 5 posiedzeń. 

 

 

 

Zrealizowane działania w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 przyjęty uchwałą Nr XVI/170/16 

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2016 r. 

1. Pomoc i ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

• To zadanie realizowane jest głównie przez Punkt Interwencji Kryzysowej, który 

zapewnienia profesjonalną pomoc interwencyjną, psychologiczną, prawną  

i specjalistyczną ofiarom przemocy. Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. Specjalistycznym 

wsparciem były objęte 52 osoby doświadczające przemocy w rodzinie. 

• Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie funkcjonowała od 

07.05.2018 do 17.12.2018 r. w poniedziałki w godzinach 17.00 – 19.00. Ze wsparcia 

skorzystało 6 kobiet doświadczających przemocy. Grupa została utworzona na wniosek 

MGOPS w Lwówku Śląskim. Zasadne jest kontynuowanie tej formy wsparcia. 
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2. Profilaktyka: 

Zespół Interdyscyplinarny złożył wniosek do GKRPA o przyznanie środków finansowych 

na podejmowanie działań związanych z profilaktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

głównie zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

edukacja dzieci i młodzieży, oraz szkolenia dla osób pracujących w obszarze przemocy. Zespół 

Interdyscyplinarny otrzymał dotację na realizację ustawowych działań w kwocie 9.000 zł.  

Powyższe środki zostały przeznaczone na: 

1) Szkolenie (przewodniczącej ZI) Studium Psychologii Sądowej w DCP Wrocław (częściowe 

dofinansowanie 1 400 zł), którego celem było uzyskanie i pogłębienie wiedzy  

z zakresu psychologii sądowej, wiktymologii, psychopatologii dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, metodologii badań psychologicznych, opiniowania w sprawach nieletnich, 

rodzinnych, cywilnych i karnych, DCP kształci ekspertów współpracujących z wymiarem 

sprawiedliwości, profesjonalnie zajmujących się diagnozą i orzecznictwem psychologicznym. 

2) Dwudniowe szkolenie wyjazdowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w terminie 29-30.11.2018 r.                          

w Polanicy Zdrój.  Szkolenie obejmowało: tworzenie strategii pracy z rodziną w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych prowadzone metodą warsztatową przez  

Przewodniczącą zespołu oraz wykład połączony ze wsparciem superwizyjnym 

przeprowadzony przez superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koszt 

zadania 4 760 zł.  

3) Szkolenie na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 

przeprowadzone w dniu 15.03.2018 r. Uczestniczkami tego szkolenia były dziewczęta (około 

90) mieszkające w internacie przy ZSET w Rakowicach Wlk. 

4) Zakup materiałów szkoleniowych – algorytmy postępowania w przypadku przemocy, 

przewodniki dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia – 1 118,98 zł.  

5) Szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia pt. „Ochrona zdrowia w lokalnym systemie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rola i obowiązki przedstawicieli ochrony zdrowia w 

procedurze „Niebieskie Karty” przeprowadzone w dniu 27 marca 2018 roku. W szkoleniu 

uczestniczyły 42 osoby. 

6) Szkolenie dla rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na temat procedury „Niebieskie 

Karty” w szkole - przeprowadzone w dniu 27 września 2018 roku. 

7) Kampania „Biała Wstążka” zorganizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego                         

w Lwówku Śląskim, przeprowadzona została w okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2018 r. 

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem przemocy w szczególności wobec kobiet 

poprzez rozpowszechnianie w Lwówku Śląskim idei „Białej Wstążki”. Pokazanie, że 

mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. W tym 

okresie zachęcaliśmy wszystkich mężczyzn do przyjęcia i noszenia białej wstążki, manifestując 

w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. 

W pierwszym tygodniu kampanii prowadzone były przez pedagogów działania 

edukacyjne i informacyjne w lokalnych szkołach. Zostały zaprezentowane materiały kampanii 

„(Nie) Bądź miła”, przygotowanej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, w ramach 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet oraz 

była prowadzona kampania „Biała Wstążka”. 

Główna akcja w ramach kampanii odbyła się 3 grudnia 2018 r. na ulicach miasta. 

Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim oraz 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich zachęcała mężczyzn do 

przyjęcia i noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.  

W drugim tygodniu kampanii od 3 do 7 grudnia 2018 r., w ramach działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, była możliwość spotkania się ze specjalistami  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w 

siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. W tych dniach 

dyżury pełnili: specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, kierownik dzielnicowych, 

kurator zawodowy, prokurator, przewodnicząca komisji rozwiązywania problemów 
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alkoholowych. Akcję poprzedziła kampania informacyjna, która obejmowała pojawienie się 

plakatów na terenie miasta Lwówek Śląski oraz w lokalnych instytucjach. Powyższe działania 

miały na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz wrażliwości na temat przemocy w 

rodzinie i przemocy ze względu na płeć . Łączny koszt zadania stanowi kwotę 2.189,95 zł. 

8) Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych zorganizowana 

przez DOPS, przeprowadzona przez certyfikowanego superwizora przeciwdziałania przemocy 

w Klubie Abstynenta w Lwówku Śląskim, w terminach: 18.05.2018 r. i 19.10.2018 r. W 

warsztatach superwizyjnych wzięło udział 10-ciu członków grup roboczych.   

9) Szkolenie dla pracowników socjalnych „Bezpieczni w służbie”  w dniu 14 lutego  

2018 r. organizowane przez PCPR w Lwówku Śląskim. W szkoleniu wzięły udział 4 osoby. 

10) W ramach działań profilaktycznych zakupiono 50 sztuk narkotestu „Multitwist” dla 

członków grup roboczych do wykorzystania, podczas wspólnych działań prowadzonych przez 

policjanta i pracownika socjalnego – zakup w kwocie 2.500 zł. sfinansowany został z programu 

przeciwdziałania narkomanii GKRPA. 

11) Kontynuacja projektu „Przerwij Milczenie”  

12) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Wytypowano 29 

osób do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie, 

realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.  

13) Działania interwencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w oparciu  

o procedurę „Niebieskich Kart”.  W 2018 r. uruchomiono 41 procedury „NK”, ogólnie liczba 

realizowanych procedur „NK” wyniosła 84. Zakończono 49 procedury „NK”.    

W roku 2018 powołano 43 grupy robocze realizujących procedurę „Niebieskich Kart” łącznie 

z wcześniej powołanymi w tym roku pracowało 84 grup roboczych. Ogółem liczba posiedzeń 

grup roboczych w 2018 r. wynosiła 474, w tym 262 posiedzeń dotyczyło NK uruchomionych 

w 2018 r. 
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II. POMOC SPOŁECZNA 

 

 

  W 2018 roku Rada Miejska uchwaliła następujące akty prawne regulujące zakres 

działania pomocy społecznej: 

- Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

- Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  

w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup 

posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023.  

- Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  

- Uchwała Nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych.  

 

 

Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez MGOPS w 2018 r. 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania skorzystało 

– 579 osób w 281 rodzinach. Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej wydał 

w ubiegłym roku 1073 decyzji administracyjnych w tym 7 decyzji odmownych. Pracownicy 

socjalni przeprowadzili ogółem 901 wywiadów środowiskowych.  

Najliczniejszą grupę rodzin objętych systemem pomocy społecznej przez MGOPS  

w 2018 r. stanowiły gospodarstwa jednoosobowe, czyli osoby samotnie gospodarujące.  

Na przełomie lat występuje stosunkowo wysoki udział gospodarstw 1 osobowych – głównie 

osób starszych, samotnie gospodarujących, które najczęściej z powodów zdrowotnych 

korzystają z pomocy świadczonej w formie usług opiekuńczych i zasiłków stałych. W ogólnej 

liczbie rodzin  281 (podział ze względu na typy rodzin) stanowią one 58,36%.  

Wśród 281 rodzin, korzystających w 2018 r. z pomocy społecznej, 70 to rodziny  

z dziećmi, które stanowią 24,91% ogółu rodzin. W grupie rodzin z dziećmi dominują rodziny 

z 1 dzieckiem ( 34,28% rodzin z dziećmi) oraz z 2 dzieci (34,28% rodzin z dziećmi). Rodziny 

z większą niż wymienione liczbą dzieci stanowią mniejszość. Wśród 281 rodzin ogółem 

znajdowały się 26 rodziny niepełne, czyli 9,25%. W ich gronie dominują rodziny z 1 i 2 dzieci. 

Grupą szczególnego ryzyka są rodziny emerytów i rencistów, których wiek i stan zdrowia,  

a także poziom dochodów kwalifikuje do udziału w systemie pomocy społecznej. W roku 2018 

pomocą społeczną objęto 67 rodziny emerytów i rencistów, tj. 23,84% ogólnej liczby rodzin 

świadczeniobiorców MGOPS-u, przeważają tutaj gospodarstwa 1 osobowe, które stanowią 

52,23% tej grupy. 

 

 

 

 

 

 

 



str. 21 

 

 

Tabela nr 4. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie 2018 r. 

Liczba rodzin Liczba osób   w rodzinie 

Rodziny ogółem, w tym: 281 579 

- o liczbie osób 1 164 164 

2 40 80 

3 25 75 

4 22 88 

5 19 95 

6 i więcej 11 77 

W tym rodziny z dziećmi ogółem 70 299 

- o liczbie dzieci 1 24 73 

2 24 100 

3 14 70 

4 5 33 

5 3 23 

6 0 0 

7 i więcej 0 0 

Rodziny niepełne ogółem 26 91 

- o liczbie dzieci 1 13 40 

2 7 23 

3 4 18 

4 i więcej 2 10 

Rodziny emerytów i rencistów 

ogółem 

67 131 

- o liczbie osób 1 35 35 

2 18 36 

3 5 15 

4 i więcej 9 45 

 

 

Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec tego nie 

sumują się. Głównym powodem korzystania z pomocy jest ubóstwo. W 2018 roku 124 rodziny 

korzystało z pomocy z uwagi na problemem bezrobocia natomiast w 126 przypadkach była to 

niepełnosprawność. 
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Pozostałe przyczyny w rodzinach korzystających z pomocy to: 

1. długotrwała lub ciężka choroba – 116 rodzin,  

2. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 34 rodziny,  

3. alkoholizm – 30 rodzin,  

4. potrzeba ochrony macierzyństwa – 21 rodzin,  

5. bezdomność – 17 rodzin. 

 

 
Tabela nr 5. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2018 r. 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 163 290 

Sieroctwo 1 5 

Bezdomność 17 18 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 21 101 

Bezrobocie 124 308 

Niepełnosprawność 126 246 

Długotrwała i ciężka choroba 116 188 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego 

34 139 

• Rodziny niepełne 25 88 

• Rodziny wielodzietne 9 53 

Przemoc w rodzinie 4 7 

Alkoholizm 30 50 

Narkomania 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

2 2 

Zdarzenia losowe 4 10 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

   

 

W roku 2018 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.165.881 zł (przyznano 

łącznie 9 970 świadczeń). Do zasiłku rodzinnego wypłacano również dodatki z tytułu: 

urodzenia dziecka, opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Na ten cel wydatkowano 

w sumie 523 179 zł. 
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Łącznie w ubiegłym roku na zasiłki wraz z dodatkami wydano 1 689 060 zł. Według 

stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. 456 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

na dzieci a na dzień 31.12.2018 r. takich rodzin było 381 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice 

otrzymywali zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wynosiła na początek roku 1 294, a na koniec 

roku 1 324. Pomimo zmniejszenia w roku 2018 liczby rodzin objętych tym rodzajem pomocy, 

wzrosła jednocześnie ilość dzieci objętych dodatkami. Oznacza to zmianę struktury rodzin 

zasiłkami wraz z dodatkami na dzieci w kierunku zwiększenia udziału rodzin wielodzietnych. 

 

 

            Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej 

osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W minionym roku zrealizowano 

5 106  świadczeń w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych. Kwota zasiłków pielęgnacyjnych 

wyniosła 884.878,00 zł.  

 

 

 Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej 

rodziną zastępczą, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,  

z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2018 

roku w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych wydano łącznie 640 decyzji na łączną kwotę 

939.111,00 zł. 

 

 

 Ponadto wypłacono 98.000 zł w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka oraz 8.000 zł jednorazowego świadczenia „Za życiem” dla dwóch rodzin.  W sprawie 

specjalnych zasiłków opiekuńczych tut. MGOPS wydał 320 świadczeń na łączą kwotę 

165.100zł.  Koszty poniesione na świadczenia rodzicielskie w 2018 r. wynosiły 463.835,00 zł 

a na zasiłki dla opiekunów wydano 67.666,00 zł.  

 

 
Tabela nr 6. Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

Wyszczególnienie 2018 r. 

Kwota w zł Liczba świadczeń 

Zasiłki rodzinne 1 165 881,00 9 970 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z 

tytułu: 

523 179,00   

- urodzenia dziecka 33 000,00  33 

- opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

79 461,00 205 

- samotnego wychowywania dziecka 74 502,00 378 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

51 620,00 478 
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- rozpoczęcia roku szkolnego 57 100,00 571 

- podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamieszkania 

60 872,00 828 

- wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

166 624,00 1 754 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

ogółem 

1 689 060,00 14 217 

Zasiłki pielęgnacyjne 884 878,00 5 106 

Świadczenie pielęgnacyjne 939 111,00 640 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

98 000,00 98 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8 000,00 2 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 155 408,00 320 

Świadczenie rodzicielskie 463 832,00 497 

Razem 4 238 292,00  

Zasiłki dla opiekunów 67 666,00 127 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18 

roku życia, w wysokości 500,00 złotych miesięcznie na dziecko w rodzinie.  

W  2018 r. świadczenie wychowawcze pobierało 1 078 rodzin zaś liczba dzieci w tych rodzinach 

uprawnionych do świadczenia wychowawczego wyniosła 1633. W okresie od dnia   

1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wypłacono 17 038 świadczeń wychowawczych 

na łączną kwotę 8.484.775,95 zł. Wydatki na to zadanie wraz z kosztami obsługi 1,5% wyniosły 

8.613.990,45 zł. 

 

 

Świadczenie „Dobry Start”. Powyższe świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, 

opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym 

rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom 

regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych osobom uczącym się.   

W 2018 r. wpłynęło łącznie 1 288 wniosków dotyczących świadczeń „Dobry Start”, przyznano 

i wypłacono 1 784 świadczeń na łączną kwotę 535.200 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 

17.860,00 zł.  
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Tabela nr 7.  Informacje o przyczynie  wypłacenia świadczenia Dobry Start w 2018 r. 

Przyczyna wypłacenia świadczeń Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

Liczba dzieci (i osób uczących się), na które 

wypłacono świadczenia Dobry Star w 

związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z 

tego: 

 

1 784 

- w szkole podstawowej 1  333 

- w szkole ponadpodstawowej 79 

- w dotychczasowym gimnazjum 358 

- w szkole artystycznej, w której realizowany 

jest obowiązek szkolny lub nauki 

0 

- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 1 

- w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym 

13 

- w specjalnym ośrodku wychowawczym 0 

- w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 0 
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III. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

  Gmina i Miasto Lwówek Śląski w zakresie ochrony środowiska realizuje założenia 

następujących programów: 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 – 2019  

z perspektywą do 2023 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Lwówku 

Śląskim z dnia 16 lutego 2017 r. 

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski przyjęty Uchwałą  

Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski przyjęty Uchwałą Nr XXXI/276/17 Rady Miejskiej  

 w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2017 r. 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski na lata 2014 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  

z dnia 19 lutego 2015 r. 

 

W roku 2018 w celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją 

mieszkańcy wykonano następujące działania: 

1. Udzielono pięciu dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  

o przepustowości do 5 m3/dobę na łączną kwotę 10.832,44 zł. W ramach naboru wniosków  

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą 

istniejącego systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła do Urzędu Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski wpłynęły 42 wnioski. 32 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Wartość nakładów poniesionych przez mieszkańców na wymianę pieców wyniosła 479.970,29 

zł. Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

województwa dolnośląskiego” stanowiło kwotę 228.027,44 zł. Dotacje dla wnioskodawców 

zostały wypłacone w 2019 r.  

2. W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy (głównie dzieci): 

- dofinansowano realizację projektu dotyczącego organizacji IX Gminnego Konkursu 

Ekologicznego z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Zmieniaj nawyki!” w wysokości 1.700,00 zł   

- w ramach w/w Konkursu sfinansowano spektakl ekologiczny dla dzieci pt.: „Zabawki  

w opałach” w kwocie 1.600,00 zł, 

- w ramach akcji „Sprzątanie Świata” przydzielono szkołom podstawowym na terenie gminy 

Lwówek Śląski materiały w postaci rękawic i worków. 

 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła  

na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

poprzez przejęcie odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z zapisami ww. ustawy w roku 2018  zostały 

podjęte następujące uchwały (obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 r.): 

- Uchwała Nr XLIX/408/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek 

Śląski.  

- Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w budynkach 

wielolokalowych.  
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System gospodarki odpadami w gminie polegający na odbiorze i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski funkcjonuje od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy Lwówek Śląski 

przypadało 69 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych (dotyczy: papieru, szkła, 

metali, tworzyw sztucznych i odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów) oraz 126 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod 

koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 74 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych (dotyczy: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i odpadów ulegających 

biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) oraz 131 kg zmieszanych 

odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że mieszkańcy wytwarzają coraz 

większą ilość odpadów komunalnych.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), które określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r.  dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2018 wynosił 40%, gmina Lwówek 

Śląski osiągnęła wynik 3% .  

 

Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Wymagany poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2018 r. wynosił 30%, gmina Lwówek Śląski osiągnęła 

poziom 42%.  

 

W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami dla 2018 r. został określony w ww. rozporządzeniu w wysokości 50%. Osiągnięty 

przez gminę Lwówek Śląski poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia innymi 

metodami ww. frakcji odpadów wynosi 100%. 
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IV. FUNDUSZ SOŁECKI 

 
Tabela nr 8. W 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania, w podziale na 

poszczególne sołectwa Gminy Lwówek Śląski. 

Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia do realizacji według wniosku 

sołectwa 

Wartość zadania w zł 

1 Bielanka Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem 

kuchni. 

11 314,77 

  Aktywizacja mieszkańców wsi, organizowanie 

działań na rzecz dzieci i młodzieży. 

395,89 

  RAZEM 11 710,66 

2 Brunów Zakup domku narzędziowego bez okien. 2 099,00 

  Zakup ławostołu z zadaszeniem. 1 500,00 

  Zakup kosiarki spalinowej. 949,00 

  Tablica informacyjno - turystyczna z opisem 

miejscowości i tabliczki kierunkowe z numeracją 

domów. 

2 300,00 

  Zakup agregatu prądotwórczego. 784,00 

  Zakup 4 koszy na śmieci – drewnianych. 500,00 

  Zakup narzędzi: łopaty, szpadle, sekatory. 599,99 

  Zakup paliwa, oleju do kosy spalinowej oraz kosiarki 

w celu utrzymania gminnych terenów zielonych. 

400,00 

  Zakup środka chwastobójczego Roundup. 80,00 

  Zakup kostki szarej 10 m2 - teren rekreacyjny. 363,31 

  RAZEM 9 575,30 

3 Chmielno Wykonanie tablicy informacyjnej „Chmielno kiedyś - 

Chmielno dziś z mapką szlaku zielonego”.  

2 300,00 

  Utwardzenie kostką pozostałej części działki gminnej 

nr 801/4 . 

16 644,53 

  RAZEM 18 944,53 

4 Dębowy Gaj Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy. 11 498,00 

  Organizacja dni rekreacyjno - sportowych dla dzieci.  704,00 

  RAZEM 12 202,00 
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5 Dłużec Dofinansowanie wymiany okien w punkcie przyjęć 

lekarza.  

600,00 

  Zakup materiałów i wykonanie dekoracji świetlicy. 1 500,00 

  Wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżem  

na parkingu obok świetlicy wiejskiej.  

11 502,70 

  RAZEM 13 602,70 

6 Dworek Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń  

na boisku wiejskim.  

6 974,10 

  Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez 

organizację zawodów sportowych, spotkań 

kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa  

do kosiarki.  

2 569,71 

  RAZEM 9 543,81 

7 Gaszów Dofinansowanie budowy nowej świetlicy wiejskiej.  9 073,64 

  RAZEM 9 073,64 

8 Górczyca Doposażenie świetlicy wiejskiej (patelnie, noże, 

mopy, maszyna do mięsa, obrusy).  

3 737,78 

  Zakup zmywarki wraz z akcesoriami do świetlicy 

wiejskiej 

1 449,00 

  Zakup dodatków do wieńca dożynkowego.  300,00 

  Organizacja imprezy wioskowej. 498,68 

  Zakup artykułów biurowych.  120,00 

  Odświeżanie wnętrza budynku gminnego nr 31 (zakup 

farb, emulsji, zaprawy gipsowej, taśmy).  

3 428,82 

  RAZEM 9 534,28 

9 Gradówek Zakup drogowskazów oznaczających kierunki,  

nr domów wsi ( 5 słupków i 7 tabliczek).  

1 279,20 

  Budowa siłowni zewnętrznej.  10 257,48 

  Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi - 

organizacja zabaw dla najmłodszych.  

1 113,17 

  Koszenie działek gminnych - zakup paliwa. 499,66 

  RAZEM 13 149,51 

10 Kotliska Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez 

doposażenie w drabinę aluminiową, zmywarkę.  

5 298,98 
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  Zakup paliwa do kosiarki.  196,56 

  Zakup roundupu.  89,37 

  Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.  499,75 

  Zrobienie drogi gminnej nr 176 o nawierzchni 

bitumicznej.  

26,80 

  Zakup trzech kurtek ocieplanych dla strażaków OSP 

Kotliska.  

975,01 

  Budowa placu zabaw i rekreacji (zakup projektu  

i mapy do celów projektowych).  

4 800,00 

  Zakup motopompy dla OSP Kotliska. 4 990,00 

  Zakup 140 m siatki ogrodzeniowej powlekanej o wys. 

Do 1,50 m oraz 450 m drutu do przymocowania siatki  

do ogrodzenia placu zabaw. 

2 225,00 

  Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując 

Mikołajki. 

499,26 

  RAZEM 19 600,73 

11 Mojesz Zamówienie 21 szt. masztów na znaki informacyjne 

oraz 27 tabliczek informacyjnych z napisem nazwy 

wsi oraz ogólną numerację posesji. 

7 970,40 

  Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki  

w drogach. 

2 927,40 

  Wykonanie miejsca grilowo-ogniskowego w kształcie 

sześcioboku o podłożu z kostki betonowej  

z ruchomymi pięcioma ławkami.  

2 499,84 

  Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów 

zielonych.  

840,95 

  RAZEM 14 238,59 

12 Nagórze Zorganizowanie imprezy wiejskiej powitanie lata  

w okresie maj/czerwiec 2018 na boisku wiejskim.  

497,58 

  Zakup impregnatu na zabezpieczenie domku 

gospodarczego zakupionego z funduszu sołeckiego 

2016.  

299,98 

  Zakup 10 ton tłucznia na zasypanie dziur i poprawę 

drogi na działce nr 154/1.                                           

553,50 

  Zakup paliwa, żyłki, oleju do wiejskiej kosiarki 

spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku  

na boisku wiejskim.  

393,87 
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  Zakup płyty pleksi na przystanek autobusowy, 

osłaniającej przed wiatrem, deszczem mieszkańców.  

449,98 

  Zakup środka odchwaszczającego oraz spryskiwacza, 

rękawiczek, masek ochronnych.  

200,00 

  Zakup worków na śmieci i rękawic roboczych  

do wykonywania prac związanych z utrzymaniem 

czystości w sołectwie.  

79,46 

  RAZEM 2 474,37 

13 Niwnice Doposażenie placu zabaw. 8 954,40 

  Zakup i montaż drogowskazów. 1 599,00 

  Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem drogi gminnej, 

dz. Nr 36/1 o długości około 100 metrów. 

10 990,00 

  Ogrodzenie placu zabaw.  9 840,00 

  RAZEM 31 383,40 

14 Pieszków Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz 

siłowni zewnętrznej siłowni.  

8 180,31 

  RAZEM 8 180,31 

15 Płóczki Dolne Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne.  6 560,00 

  Zakup oraz montaż tablic informacyjnych  

o numerach posesji. 

3 837,60 

  Naprawa dalszej części drogi gminnej nr 18/3. 4 981,50 

  Zakup domku narzędziowego wraz z montażem  

na placu przy świetlicy wiejskiej. 

4 585,00 

  Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizacje 

imprez mikołajki, Dzień Dziecka. 

4 950,75 

  Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz 

paliwa do kosy spalinowej.  

681,96 

  RAZEM 25 596,81 

16 Płóczki Górne Obarierowanie mostku - wjazdu na posesję nr 71 i 72.  1 000,00 

  Położenie kostki przed budynkiem świetlicy.  4 235,00 

  Zakup paliwa do kosiarki. 490,53 

  Budowa zaplecza sportowego przy boisku.  17 020,57 
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  Organizacja imprez : wigilia, mikołajki i Dzień 

dziecka.  

1 996,77 

  RAZEM 24 742,87 

17 Radłówka Imprezy okolicznościowe.  2 098,97 

  Remont i zagospodarowanie boiska.  9 931,20 

  Imprezy okolicznościowe – usługa.  899,85 

  Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału, 

środków czystości).  

987,14 

  Zakup tablic informacyjnych.  2 000,00 

  RAZEM 15 917,16 

18 Radomiłowice Remont kuchni w świetlicy wiejskiej.  880,00 

  Zakup sprzętu AGD do świetlicy.  2 763,01 

  Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja 

mikołajek 2018.  

391,71 

  Zakup naczyń do świetlicy.  1 895,80 

  Wymiana drzwi, płytek w świetlicy.  2 220,00 

  RAZEM 8 150,52 

19 Rakowice Małe Wykonanie ocieplenia ścian Sali spotkań w sołectwie 

- II etap.  

9 371,27 

  Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.  323,67 

  Zakup filiżanek dla 40 osób.  228,00 

  Zakup paliwa do kosiarki.  150,00 

  Szafa chłodnicza witryna przeszklona 180 cm 

wysoka.  

1 949,00 

  RAZEM 12 021,94 

20 Rakowice Wielkie Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy budynku 

mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18. 

19 116,40 

  Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 

w Rakowicach Wielkich. 

7 717,72 

  Imprezy integracyjne. 2 850,00 

  Imprezy integracyjne – usługa. 1 150,00 
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  Zakup benzyny i oleju do kosiarki. 496,68 

   RAZEM 31 330,80 

21 Skała Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej.  9 850,00 

  Zakup urządzeń grzewczych do pomieszczeń WC.  175,00 

  Zakup garnków do gotowania z pokrywkami  - szt. 2.  355,27 

  Zakup dużej patelni z pokrywką.  134,73 

  RAZEM 10 515,00 

22 Skorzynice Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Skorzynicach 

„Gościniec nad Osownią”.  

15 000,00 

  Zakup paliwa, żyłki i oleju.  78,28 

  Zakup roundupu, sprzętu ogrodniczego.  548,68 

  Zakup tablicy informacyjnej, regałów drewnianych, 

listw ochronnych na ścianę, wymiana butli z gazem.  

1 300,00 

  Zakup produktów i sprzętu w celu kontynuacji 

spotkań międzypokoleniowych mieszkańców.  

763,61 

  RAZEM 17 690,57 

23 Sobota Częściowe  utwardzenie terenu na działce nr 255.  9 972,58 

  Zakup krzeseł i stołów - świetlica wiejska.  2 568,58 

  Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych  

dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa.  

644,24 

  Wymiana okien i parapetów - Sobota 51 (budynek 

gminny).  

1 470,00 

  Zakup lodówki, garnków, sztućców do świetlicy 

wiejskiej.  

2 899,94 

  Utrzymanie zieleni – koszenie.  648,00 

  Montaż lamp przy boisku.  34,90 

  RAZEM 18 238,24 

24 Ustronie Zakup konika sprężynowca i 2 szt. ławek na plac 

zabaw.  

1 340,95 

  Zagospodarowanie działki nr 178 - teren rekreacyjny.  9 521,03 

  Przegląd ciągnika kosiarki.  503,00 
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  Zakup paliwa do kosiarki i opryski.  591,06 

  Organizacja 2 imprez dla dzieci z Ustronia.  800,00 

  Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 

Ustronia.  

598,29 

  RAZEM 13 354,33 

25 Włodzice Małe Organizacja Dnia Dziecka.  465,57 

  Organizacja zabawy mikołajkowej.  1 300,00 

  Zakup i montaż elementu zabawowego do placu 

zabaw – karuzela.  

4 551,00 

  Zakup potrójnego sprzętu sportowego.  6 752,70 

  Zakup i montaż ławek parkowych bez oparć.  492,00 

  Zakup paliwa do kosiarki. 72,64 

  Organizacja spotkania integrującego społeczność 

lokalną - zakup produktów spożywczych.  

228,85 

  Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej: patelnia 

elektryczna, Hendi Multipatelnia - 2 szt. 

552,27 

  Zakup dwóch regałów do magazynku podręcznego  

w świetlicy wiejskiej. 

208,00 

  Zakup zastawy obiadowej LUMINARC. 281,92 

  Zakup środka chwastobójczego.  65,88 

  RAZEM 14 970,83 

26 Włodzice Wielkie Doposażenie szkoły we Włodzicach Wielkich poprzez 

zakup pomocy dydaktycznych.  

2 000,00 

  Dofinansowanie klubu sportowego - zakup ławek  

na boisko sportowe.  

991,87 

  Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy. 6 465,00 

  Zakup i montaż lampy solarnej o wysokości 5,5 m - 

dz. nr 284/9 - plac siłowni zewnętrznej.  

5 129,10 

  Doposażenie siłowni zewnętrznej.  4 920,00 

  RAZEM 19 505,97 

27 Zbylutów Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską. 25 726,80 
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  RAZEM 25 726,80 

28 Żerkowice Realizacja projektu doprowadzenia wody i energii 

elektrycznej na terenie boiska Przystań Izerska.  

50,00 

  Częściowe ogrodzenie siatką boiska.  8 925,47 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez 

zapewnienie środków finansowych na imprezy 

okolicznościowe.  

2 021,67 

  RAZEM 10 997,14 

 

 

Wartość wszystkich wykonanych zadań w 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 

wyniosła 431.972,81 zł. 
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V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I  PRZEPROWADZONE  INWESTYCJE 

 

 

Infrastruktura drogowa na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski obejmuje  

na 31 grudnia 2018 r. 114 km dróg.  Długość dróg asfaltowych na początku 2018 r. wynosiła 

59.928 m, a na koniec roku 60.958 m. Według stanu na koniec ubiegłego roku długość dróg o 

nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna wynosiła 6.875 m natomiast długość dróg 

gruntowych, tłuczniowych wyniosła 45.732 m.   

 

 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Długość czynnej sieci wodociągowej 

na koniec 2018 r. wynosiła 42,8 km dla miasta i 166 km dla gminy. W przypadku sieci 

kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 36,4 km dla miasta i 49,6 km dla gminy. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada miasto Lwówek Śląski oraz 25 wsi z 28 (sieci 

wodociągowej nie posiadają miejscowości: Płóczki Górne, Nagórze oraz Mojesz).  

 

 

W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco: miasto Lwówek 

Śląski i 6 wsi (Płóczki Dolne, Rakowice Wielkie, Mojesz, Radłówka, Sobota, Dębowy Gaj).  

 

 

Z uwagi na ukształtowanie terenu i wielkość gminy podłączenie do sieci kanalizacyjnej 

pozostałych miejscowości jest ekonomicznie nieuzasadnione. W roku 2018 dokonano 

przebudowy oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim. Na terenie miasta występuje również 

sieć kanalizacji deszczowej. W roku 2018  gmina ukończyła I etap  prac związanych z 

rozdziałem sieci kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Po ich zakończeniu stanie się przez to 

jednym z nielicznych miast, posiadających odrębną sieć kanalizacji deszczowej. Zarządcą sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Bolesławiec. 
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INWESTYCJE W MIEŚCIE - LWÓWEK ŚLĄSKI 

 

  
1. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020.   

 

 

W ramach zadania wykonano renowację części murów składających się z dwóch pierścieni: 

„muru niskiego” i „muru wysokiego”, oraz muru znajdującego się pomiędzy pierścieniami 
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- tzw. „muru wewnętrznego”. Łączna ich długość wyniosła około 1 kilometra. Mury 

obronne, oprócz generalnego remontu, zyskały nową aranżację, dzięki której możemy 

zachwycać się nimi również, gdy zapadnie zmrok. Od strony zewnętrznej stworzono 

iluminację podświetlającą budowlę.  

W ramach projektu odnowiono teren plant od strony południowej, gdzie wykonano nowe 

alejki z nawierzchnią mineralną. Planty zostały również wzbogacone o nowoczesne, 

stylizowane słupy i oprawy świetlne, a przy tym bardzo energooszczędne.  

Ponadto renowacją objęte były: Baszta Bolesławiecka, Baszta Lubańska, Fontanna  

z Czaplą oraz Pomnik Ofiar I Wojny Światowej. W basztach odnowiono tynki i wykonano 

nową instalację elektryczną.  

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 9,3 mln zł, w tym wykorzystano dofinansowanie 

w wysokości blisko 8 mln zł. 

                                                                                         

                                                           Wieża Lubańska  

 

 
                                                                Mury obronne 

 



str. 39 

 

 

 

2. Przebudowa ulic w ścisłym centrum miasta tj.: Morcinka, Konopnickiej, Krótkiej, 

Przyjaciół Żołnierza, Chrobrego PCK, Szkolnej. Odbiór końcowy zadania 10.12.2018 r.  

 

                     ul. Morcinka 
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ul. Morcinka  

 

Wartość zadania 5 920 895,95 zł, w tym 3 300 753,00 zł to kwota dotacji otrzymanej  

w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. 

Zakres zadania obejmował przebudowę istniejących ulic poprzez budowę nowych konstrukcji 

nawierzchni jezdni, ciągów pieszych - chodników, zjazdów oraz zatok postojowych  

z obramowaniem wraz z zapewnieniem odwodnienia poprzez uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej: rozdział kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej) i deszczowej oraz 

przebudową oświetlenia drogowego.  

W ramach wykonanych robót budowlanych zostało zapewnione właściwe odwodnienie 

powierzchniowe projektowanych nawierzchni z wyposażeniem w studnie rewizyjno – 

połączeniowe, studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi. 
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Przebudowane oświetlenie drogowe zapewniło normatywne oświetlenie ulic oraz 

uporządkowało lokalizację latarń w pasie drogowym. Całkowita długość ulic poddanych 

przebudowie wyniosła ok. 721 m. 

 

2. Przebudowa ulic na terenie miasta tj.: Sikorskiego, Topolowa, Widokowa, Agatowa.  
                                                                                            

                      ul. Sikorskiego        ul. Sikorskiego  

                        

                        ul. Topolowa              ul. Widokowa 

 

Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim.  

Zadanie zrealizowane w 2018 r. Odbiór końcowy zadania 31.08.2018 r. 

Całkowita wartość zadania to 241 081,54 zł 

Przedmiotem zadania była przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni (planowana jest 

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)  - ulicy Widokowej w Lwówku Śląskim - wraz z 

zapewnieniem jej odwodnienia powierzchniowego oraz rozbudową kanalizacji deszczowej  

i oświetleniem ulicznym w końcowym jej odcinku, o długości ok 164,90 m. 

 

Przebudowa ul. Topolowej w Lwówku Śląskim.  

Zadanie zrealizowane w lipcu 2018 r. 

Całkowita wartość zadania to 239 291,43 zł. 
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Przedmiotem zadania było wykonanie przebudowy ulicy Topolowej w Lwówku Śląskim 

polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni, przebudowa chodnika  

i zjazdów wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia projektowanym nawierzchniom  

i przyległego terenu pasa drogowego do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości 

 ok 110 m. 

 

Przebudowa ul. Agatowej w Lwówku Śląskim  

Zadanie zrealizowane w 2018 r. Odbiór końcowy zadania 14.12.2018 r. 

Całkowita wartość zadania 128 484,08 zł.  

Na zadanie przyznana została promesa ze środków MSWiA w kwocie do 102 787,00 zł. 

W ramach realizowanych robót wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o długości 150 

m  wraz z odwodnieniem powierzchniowym 

 

Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim 

Zadania zrealizowane w 2018 r. Odbiór końcowy zadania 31.12.2018 r. 

Całkowita wartość zadania 818 836,89 zł.  

Przedmiotem zadania była przebudowa istniejącego odcinka ulicy Szkolnej w Lwówku 

Śląskim na dł. 125 m, stanowiącej ciąg drogi gminnej nr 108822D od skrzyżowania  

z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Malinowskiego. Dodatkowo w ramach inwestycji 

został przebudowany chodnik oraz sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne.  

 

 

 

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

 

 

 
Kotliska  

 

Przebudowa drogi dz. nr 577dr, 578 dr, 60/8dr, 580Wp w miejscowości Kotliska. 

Odbiór końcowy zadania: 30.07.2018 r.    
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Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.   

Całkowita wartość zadania wyniosła 149 851,34 zł, z czego dotacja ze środków MSWiA  

119 881,00 zł. W ramach realizowanych robót wykonana została nawierzchnia bitumiczna  

o długości 220 m  wraz z odwodnieniem powierzchniowym. 

 

Przebudowa drogi dz. nr 295/4, 626/32, 999, 1000/1, 1000/2 w miejscowości Chmielno. 

Odbiór końcowy zadania: 31.08.2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 197 452,02 zł. 

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej konstrukcji drogi gruntowej, wzmocnionej 

odcinkowo kruszywem na nawierzchnię ulepszoną, bitumiczną o długości ok 338 m, ze 

wzmocnieniem poboczy kruszywem łamanym. W ramach wykonanych robót budowlanych 

zostało zapewnione również właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni.  

 

Przebudowa drogi na działce nr 174 w m. Gaszów.  

Odbiór końcowy zadania: 31.08.2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 200 396,32 zł. 

Przedmiotem zadania była przebudowa istniejącej konstrukcji drogi częściowo bitumicznej, 

gruntowej wzmocnionej kruszywem i frezowiną bitumiczną na nawierzchnię ulepszoną  

z mieszanki mineralno–asfaltowej o dł. 300 m, zabudowa korytek ściekowych, odmulenie 

istniejącego przepustu betonowego pod drogą oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. 

Nową nawierzchnię otrzymały także zjazdy z drogi do posesji (w granicach pasa drogowego). 

W ramach wykonanych robót budowlanych zostało zapewnione właściwe odwodnienie 

powierzchniowe nowych nawierzchni.  

 

Mojesz – droga dojazdowa do gruntów  rolnych. 

Odbiór końcowy zadania: 29.10.2018 r. Całkowita wartość zadania 676 213,53 zł. Na zadanie 

przyznana została dotacja celowa z Budżetu Województwa Dolnośląskiego z „Dochodów 

budżetu województwa  związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” – w kwocie 

193 200,00 zł. W ramach zrealizowanych robót wykonana została nawierzchnia bitumiczna  

o długości 920 m  wraz z odwodnieniem powierzchniowym. 

 

Droga Dębowy Gaj.  

W roku 2018 została opracowana dokumentacja projektowa.  

 

 

 

POZOSTAŁE INWESTYCJE 

 

 

1. Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim.  

 

 

W dniu 08.11.2018 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego  

w Lwówku Śląskim”. Wartość realizacji zadania: 1 560 000,00 zł brutto. Dofinansowanie  

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 807 014,00 zł.  
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2. Remont Lwóweckiego Ośrodka Kultury.  

 

 

 
 

 

W dniu 08.10.2018 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń 

Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim na działce nr 147/2 w obrębie nr 1 Lwówek 

Śląski”. Wartość realizacji zadania: 1 488 411,25 zł brutto. 

 

 

3. Budowa Przystani Izerskich  

  

           Dnia 26.10.2018 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa altan – Przystani 

Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski: w miejscowości Pieszków” Wartość realizacji 

zadania: 158 762,39 zł brutto. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego na kwotę 62 815,00 zł.  

  Dnia 30.10.2018 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa altan – Przystani 

Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski: „Przystań izerska w miejscowości Ustronie” 
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Wartość realizacji zadania: 139 129,09 zł brutto. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego na kwotę 63 083,00 zł. 

 

 Przystań Izerska w Dworku – inwestycja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Nasz Dworek” 

przy finansowym wsparciu w formie pożyczki ze strony gminy w kwocie 82.600,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Przystań Izerska w Ustroniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystań Izerska w Pieszkowie 
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Przystań Izerska w Dworku  

 

 

 

4. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim oraz Przywrócenie Funkcji 

Zbiornika Małej Retencji Stawów 

 

 

 

W ramach zadania wykonano:  

- odmulenie stawów i umocnienie brzegów narzutem kamiennym - 592 678,55 zł; 

- oświetlenie parku miejskiego wraz z wyspami zakres: linia kablowa oświetlenia w Parku 

Miejskim w Lwówku Śląskim wraz ze słupami i oprawami (30 kpl. słupów)  - 345 952,25; 

- alejki parkowe w parku miejskim w Lwówku Śląskim: ścieżki parkowe o szerokości 2,00 – 

3,50 m w obramowaniu z dwóch rzędów kostki bazaltowe na ławie betonowej z betonu C12/15, 

ścieżki z kostki betonowej dekoracyjnej (powierzchniowo płukanej) o powierzchni ok. 3.830 

m2. Łączny koszt zadania: 1 897 797,68 zł.  
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5. Zagospodarowanie Wzgórza Kombatantów i Szwajcarii Lwóweckiej. 

 

„Odtworzenie punktów widokowych na szlaku „Szwajcarii Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim”, 

realizowanego w ramach projektu pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast 

partnerskich na obszarze pogranicza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Wartość zadania 126 444,00 zł brutto.  

Dokonano odbioru zadania 29.11.2018 r.  

 

6. Budowa Pumptrack’a oraz Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu 

miejskiego w Lwówku Śląskim.  

 

Budowa dwóch torów rowerowych typu Pumptrack w Lwówku Śląskim.  

Odbiór końcowy zadania 23.11.2018 r. Wartość zadania wyniosła 460.882,06 zł brutto. 

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch torów 

rowerowych typu Pumptrack przeznaczonych dla dzieci i początkujących (MINI PUMP, EASY 

PUMP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak utwardzony plac do rekreacji i wypoczynku z 

obiektami małej architektury, zlokalizowany w Lwówku Śląskim, przy ul. Oświęcimskiej, 

działka nr 473/1. Zadanie obejmowało również budowę instalacji sanitarnej – kanalizacja 

deszczowa.  
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lwówku Śląskim.  

Odbiór końcowy zadania – 15.10.2018 r. Całkowita wartość zadania wynosi 99 549,45 zł  

w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 41 200,00 zł. Zadanie zakłada 

powstanie placu zabaw o charakterze sprawnościowym, siłowni plenerowej i strefy relaksu na 

terenie o wymiarach 27,5 x 23,5 m.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Budowa budynku garażowego dla OSP w sołectwie  Sobota 

 

Odbiór końcowy zadania: 18.10.2018 r. Wartość zadania wyniosła 236.160,00 

W ramach inwestycji pn.: powstał funkcjonalny, jednostanowiskowy garaż na potrzeby 

Ochotniczej Straży Pożarnej, wyposażony w instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto 

zagospodarowano teren wokół budynku poprzez wykonanie ciągów: pieszego i jezdnego oraz 

placu manewrowego z kostki betonowej.  
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OPRACOWANE DOKUMENTACJE PROJEKTOWE 

 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu w Lwówku Śląskim 

przy ul. Betleja.  

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola wraz  

ze żłobkiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim. 
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VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANOWA 

 

W 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował mieszkania komunalne i socjalne. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. 274 mieszkania, a na dzień 

31 grudnia 2018 r. – 261 mieszkań, z czego 55 lokali stanowiły lokale socjalne. Zmniejszenie 

się liczby mieszkań związane było z sukcesywną sprzedażą lokali komunalnych, głównie na 

rzecz najemców. W przeważającej liczbie mieszkania komunalne zlokalizowane są na terenie 

miasta – 206 lokali, natomiast na terenie wiejskim znajduje się 55 lokali. Ponadto większość 

mieszkań znajduje się w budynkach stanowiących współwłasność – wspólnoty mieszkaniowe 

– takich lokali było 173. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła ok. 48 m2, a 

ogółem powierzchnia lokali mieszkalnych wyniosła w przybliżeniu 12533 m2. 

 

Zasady przyznawania i wynajmowania mieszkań na terenie Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski reguluje Uchwała Nr IX/89/15 Rady Miejskiej W Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 

r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski wraz z późniejszymi jej zmianami. 

Decyzje w sprawie przydziałów były podejmowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek  

Śląski po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji. 

  

W 2018 r. wszczęto 5 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy, w których rezultacie przeprowadzono 2 eksmisje 

z wykorzystaniem Komornika Sądowego. Powodem wszczęcia tych postępowań były 

zaległości w opłatach czynszowych za zajmowane lokale. Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości 

w opłatach mieszkaniowych będących w zasobie gminy wynosiły łącznie 328,2 tys. zł (z czego 

zaległości skierowane do postępowań komorniczych wyniosły 177 tys. zł), zaległe płatności 

dotyczyły 169 lokatorów. Adekwatnie na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za 

mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie  342,1 tys. zł. (z czego zaległości 

skierowane do postępowań komorniczych wyniosły 237 tys. zł) a płatności dotyczyły 166 lokali. 

 

W 2018 r. wykonano prace remontowe w 16 mieszkaniach komunalnych, znajdujących 

się przy ulicach Jaśkiewicza 6, Jana Pawła II 33 i 34, Szkolna 4, Sikorskiego 10, Sienkiewicza 

14, oraz w Niwnicach 105 . Ponadto przeprowadzano prace remontowe na budynkach 

komunalnych w Kotliskach nr 42 i 44, Radłówce 39 oraz Włodzicach Małych 6. Przedmiotem 

remontów były między innymi: 

- remonty instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach, 

- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej,  

- drobne remonty dachów w budynkach,  

- wymiana stolarki budowlanej w budynkach,  

- rozpoczęto również docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 33. 

 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobów gminnych oczekiwało 70 osób, zaś pod 

koniec 2018 r. było to 78 osób. Osobami oczekującymi były głównie osoby o niskich dochodach 

starające się o lokal socjalny, lub osoby, wobec których sąd orzekł uprawnienie do otrzymania 

lokalu socjalnego po eksmisji. 

Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. 36-48 miesięcy. 

Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrasta, gdyż zwiększa się liczba składanych 

wniosków o przydział lokali z zasobów komunalnych, natomiast zasób ten systematycznie 

maleje, wobec stopniowego wykupu lokali przez najemców. Ponadto niewystarczające środki 

finansowe nie pozwalają na budowę lub pozyskanie poprzez adaptację nowych lokali 

mieszkalnych. 
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VII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Do Urzędu Gminy i Miasta w 2018 r. wpłynęło 73 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej w następującym zakresie:  

- remontów, budowy, przebudowy ulic miasta Lwówek Śląski,  

- dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- przesłania kserokopii umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło zawartych w 2018 roku,  

- oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,  

- remontu Lwóweckiego Ośrodka Kultury,  

- opłaty adiacenckiej,  

- bezdomnych zwierząt,  

- systemu EZD (elektroniczny obieg dokumentów),  

- inicjatywy lokalnej za 2016 rok,  

- środków budżetowych na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska" oraz "Programu 

Usuwania Azbestu",  

- oświetlenia drogowego,  

- środków na organizację Lwóweckiego Lata Agatowego 2016, 2017, 2018,  

- wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,  

- konsultacji społecznych,  

- zatrudnienia pracowników,  

- ochrony środowiska,  

- gospodarki odpadami,  

- umów zawartych w latach 2016-2018 realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

- działających stowarzyszeń,  

- naboru organizowanego przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski na stanowisko 

specjalisty inwestycji i zamówień publicznych,  

- rejestru wydanych zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,  

- umów najmu pomieszczeń Lwóweckiego Ratusza,  

- obsługi prawnej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski,  

- decyzji środowiskowych,  

- obsługi bankowej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski,  

- klubów sportowych działających na terenie gminy,  

- wsparcia finansowego placówek oświatowych,  

- funduszu sołeckiego,  

- planu zagospodarowania przestrzennego,  

- nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,  

- zatrudnienia radców prawnych.  

W przypadku 70 wniosków (95,89 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja 

została udostępniona wnioskodawcy. W przypadku 3 wniosków (4,11 % wszystkich wniosków, 

które wpłynęły) została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej odwołania złożono  

w 1 przypadku (33,34  % wszystkich spraw), w którym organ odwoławczy utrzymał decyzje w 

mocy. 

 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego:  

- dotyczyła niewłaściwego zachowania pracownika Urzędu Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski – skarga została uznana za bezzasadną; 

- skarga dotyczyła nienależytego wykonywania zadań Burmistrza Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski, naruszenia interesów i dóbr osobistych – skarga została uznana za bezzasadną;   
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- dotyczyła nieotrzymania regulaminu czerpania wody przy ul. Granicznej w wersji 

papierowej – skarga została uznana za bezzasadną.  

- dotyczyła braku odpowiedzi w sprawie przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego 

na ulicy Przyjaciół Żołnierza – skarga została uznana jako zasadna.  

  

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono 2 wnioski.  Przedmiotem wniosku, który uwzględniono, był: 

- wniosek Dyrektora Lwóweckiego Ośrodka Kultury o zezwolenie na przeprowadzenie 

imprezy masowej podczas Lwóweckiego Lata Agatowego 2018;  

- wniosek Szulc - Efekt Sp. z o.o. Warszawa o przekazanie wniosku do podległych 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku 

w mieście oraz pomocą społeczną – wniosek przekazano do MGOPS oraz spółki SANIKOM.  

 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 6 petycji:   

- Rada Rodziców Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zbylutowie – dotyczyła utworzenia 

samodzielnej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Zbylutowie – petycja została 

pozostawiona bez rozpatrzenia;   

- Szulc Efekt Sp. z o.o. Warszawa – dotyczyła oszacowania podmiotów gospodarczych 

– właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych – 

petycję opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udzielono odpowiedzi, iż 

stosownie z ustawą z dnia 11.07.2014r. o petycjach żądanie nie mieści się  

w przytoczonej w ustawie definicji petycji dlatego pozostaje bez rozpatrzenia;  

- Szulc Efekt Sp. z o.o. Warszawa – dotyczyła wdrożenia w Gminie -  

rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania 

Energii- petycję wraz z odpowiedzią opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej;  

- Szulc Efekt Sp. z o.o. Warszawa – dotyczyła przekazania niniejszego wniosku do 

dyrektorów szkół w sprawie możliwości przystąpienia do realizacji Programu „Wzorowa 

Łazienka”- opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej i została przekazana  

do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Lwówek Śląski;  

- Szulc Efekt Sp. z o.o. Warszawa – dotyczyła dokonania analizy – możliwości 

wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie, o której mowa w art. 

10a Ustawy Prawo zamówień publicznych – petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia; 

          - Mieszkańcy ul. Tarnopolskiej i Żytniej w Lwówku Śląskim – dotyczyła budowy 

pozostałej części ulicy Tarnopolskiej i Żytniej w Lwówku Śląskim oraz złagodzenia przejazdu 

przez rynnę zamontowaną przy zbiegu ulic Płakowickiej i Żytniej – udzielono odpowiedzi, że 

przebudowa ulicy Żytniej zostanie zgłoszona do dofinansowania ze środków budżetu państwa, 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W przypadku uzyskania dofinansowania w roku 

2019 Gmina wykona przebudowę przedmiotowej ulicy. Jednocześnie  w 2019 r. zlecone 

zostanie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Żytniej, obejmującej 

również odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, co umożliwi likwidację  korytka 

betonowego zamontowanego przed skrzyżowaniem ul. Żytniej z ul. Płakowicką.  

W przypadku wykonywania w 2019 r. przebudowy ulicy Żytniej, ulica Tarnopolska na odcinku 

pomiędzy posesjami nr 14 i nr 15, zostanie przebudowana z własnych środków budżetowych 

Gminy. 

 

W roku 2018 wpłynęło: 

- 56 wniosków o wymeldowanie. Wydano 30 decyzji o wymeldowaniu.  

- 2 wnioski o rekompensatę utraconego wynagrodzenia. Wydano 2 decyzje o przyznaniu 

rekompensaty.  

- przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił w 2018 r. 30 dni.  

W roku 2018 wpłynęło: 

- 285 wniosków z zakresu wycinki drzew i krzewów: 

• wydano 30 decyzji administracyjnych 
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• wpłynęło jedno odwołanie od decyzji, która decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Jeleniej Górze została utrzymana w mocy, 

- 15 wniosków z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

• wydano 5 decyzji administracyjnych 

• brak odwołań, 

- 3 wnioski z zakresu naruszenia stanu wody na gruncie: 

• 2 wnioski przekazano w myśl art. 65 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

do organu właściwego w sprawie, 

• 1 wniosek przekazano w myśl art. 24 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postepowania 

administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, celem 

przeprowadzenia postępowania lub wskazania innego organu do jej załatwienia, z uwagi na 

fakt, iż Gmina Lwówek Śląski jest stroną w przedmiotowym postępowaniu,  

- 56 wniosków o zatwierdzenie projektów podziału: 

• brak odwołań 

- 10 wniosków z zakresu lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalania warunków 

zabudowy: 

• wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy i 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, od których nie wpłynęły odwołania, 

• wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy w myśl art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, 

• wydano 1 odmowę wszczęcia postępowania administracyjnego w myśl art. 61a § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

- 3 wnioski o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej 

zbyciem 

• wydano 2 decyzje o ustaleniu wysokości opłaty przed zbyciem nieruchomości, 

• wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie, w związku ze zbyciem nieruchomości w 

trakcie prowadzonego postępowania, 

• brak odwołań. 

 

 W 2018 roku wszczęto z urzędu 3 postępowania administracyjne:  

- zmierzające do ustalenia opłaty planistycznej i wydano 1 decyzję w przedmiocie ustalenia 

opłaty planistycznej. Od przedmiotowej decyzji nie wpłynęło odwołanie. 

- w sprawie zwrotu dotacji z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i wydano decyzję.  

Od przedmiotowej decyzji nie wpłynęło odwołanie.  

- w sprawie zwrotu dotacji z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i wydano decyzję.  

Od przedmiotowej decyzji nie wpłynęło odwołanie.  

 

W 2018 r. z powództwa Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wszczęto  

 61 postępowań sądowych. Były to pozwy o zapłatę czynszu najmu, o odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z lokalu, o zapłatę czynszu dzierżawnego, o zapłatę opłaty rocznej z 

tytułu użytkowania wieczystego, o eksmisję. W tych sprawach zapadły w 2018 r. nakazy 

zapłaty lub wyroki, wyłącznie korzystne dla Gminy. 
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VIII. BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE 

 

Straż miejska podjęła w 2018 r. 478 interwencji, w ich efekcie ujawniono 237 

wykroczeń, z czego skierowano 24 wnioski o ukaranie do Sądu, dotyczące popełnienia 40 

wykroczeń, ujawniono również 5 przestępstw. Ponadto nałożono 89 mandatów karnych  

na kwotę 15.000,00 złotych, które dotyczyły: 

 
Tabela nr 9. Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej 

Lp. 

 

Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 

Środki 

oddziaływa

nia 

wychowaw

czego (art. 

41 k.w.) 

 

Mandat 

 

Wnioski 

do sądu 

 

 Inny sposób 

zakończenia 

czynności (np. 

odstąpienie od 

skierowania 

wniosku o 

ukaranie, 

przekazanie 

sprawy innym 

organom) 

 Razem 

 

 

   liczba  kwota     

1  Ustawie - Kodeks wykroczeń       

 

 

 a)  

 

wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu 

1 4 500,00 7 0 12 

 

 

 b)  

 

wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym  

i społecznym 

0 1 500,00 4 0 5 

 

 

 c)  

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 

17 15 2 050,00 3 0 35 

 

 

 d)  

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji 

68 19 2 050,00 0 0 87 

 

 

 e)  wykroczenia przeciwko zdrowiu 0 0 0,00 1              0 1 

 

 

 f)  

 

wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 

 

0 2 200,00 8 0 10 

 

 

 g)  

 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego 

 

10 17 4 600,00 4 0 31 

2 Ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

3 12 1 150,00 13 0 28 

3 Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

1 0 0,00 0 0 1 

4 Ustawie o ochronie zwierząt 0  1 50,00 0 0 1 

5 Ustawie o odpadach 5 13 3 350,00 0 0 18 



str. 55 

 

6 

 

Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt 

3 1 50,00 0 0 4 

7 

 

Aktach prawa miejscowego (przepisy 

porządkowe) 

      0 4 500,00 0 0 4 

OGÓŁEM 108 89 15 000,00 40 0 237 

 

 

 

W 2018 r. Straż Miejska odebrała 206 zgłoszeń, w tym dotyczące: 

- zakłócenia porządku publicznego 21, 

- zagrożenia w ruchu drogowym 20, 

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami 34, 

- zagrożenia życia i zdrowia 4, 

- zagrożeń pożarowych 1, 

- awarii technicznych 9, 

- dotyczących zwierząt 97, 

- inne 20.  

 

 

1. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  

 

Jednostka Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała 

na stanie i obsługiwała system monitoringu miejskiego składający się z 8 kamer obrotowych i 

1 stacjonarna, umiejscowione: 2 kamery – plac Wolności, 2 kamery – Planty Aleja Wojska 

Polskiego, Urząd Gminy i Miasta, ul. Krótka, ul. Dworcowa, ul. Partyzantów, ul. Sienkiewicza.  
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Straż Miejska w Lwówku Śląskim w ramach współpracy z Policją przeprowadziła 63 

wspólne służby patrolowe. Ponadto, uczestniczyła w akcjach prewencyjnych: 

- Zima 2017/18,  

- „Bezpieczne ferie 2018”,  

- „Bezpieczne wakacje” „Bezpiecznie nad wodą”,  

- Akcja Znicz 2018,  

- Akcja Zima 2018/19,   

 

Straż miejska uczestniczyła także w następujących akcjach profilaktycznych  

i edukacyjnych:  

- „Bezpieczne ferie 2018” zajęcia, gry i zabawy oraz prezentacje o tematyce bezpieczeństwa  

i ekologii organizowane przez SM dla dzieci w hali sportowej; 

- „Bezpieczny Dzień Dziecka 2018 festyn rodzinny o tematyce bezpieczeństwa i ekologii 

prowadzony przez Straż Miejską; 

- „Kręci Mnie Bezpieczeństwo 2018” festyn rodzinny - profilaktyka bezpieczeństwa, 

prezentacja służb mundurowych i ratowniczych - organizowane przez Policję; 

- zajęcia w szkołach: pogadanki, prezentacje, profilaktyka bezpieczeństwa, przeciwdziałanie 

przemocy i cyber przemocy, humanitarne traktowanie zwierząt.  

 

 

2. Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  

przeciwpożarowej. Stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

(KSRG) bezpieczeństwa państwa. W ramach ww. systemu współdziałają podczas akcji 

ratowniczych na terenie kraju z udziałem specjalistów, grup ratowniczych, przygotowują 

wspólny program szkoleniowy dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy, stosują 

podstawowe techniki ratownicze. Zajmują się również tworzeniem programów informujących 

o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami 

spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnianie 

pozostających w dyspozycji zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń. 

 

 

Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP należą:  

• gaszenie pożarów, 

• ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach,  

• ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia,  

• oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,  

• prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi, 

• usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych  

i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym. 

Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi 

Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają 

sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej. 
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              Tabela nr 10. Wykaz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

 

W roku 2018 OSP między innymi zrealizowało:  

- w miesiącu kwietniu zostało przeszkolonych 8 strażaków,  

- zrealizowano zadanie „Remont Remizy w Płóczkach Górnych”,  

- budowa garażu dla OSP Sobota, 

- zakup 3 sztuk ubrań strażackich do akcji gaśniczych,  

- zakupu sprzętu techniki pożarniczej,  

- akcje wyjazdowe: dowóz wody do miejscowości Płóczki Górne i Sobota – około 250 razy,  

- zabezpieczenie imprez: XXI Lwóweckie Lato Agatowe, Dożynki Gminne w Dworku, wyścigi 

, zawody, Lwóweckie Jasełka Uliczne  i inne,  

- udział z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i lokalnych. 

 

    
Tabela nr 11. Aktywność wyjazdowa Ochotniczych Straży Pożarnych  

Lp. Jednostka OSP Ogółem Pożary Zagrożenie 

miejscowe 

1. OSP Zbylutów 6 2 4 

2. OSP Sobota 11 4 7 

3. OSP Płóczki Górne 20 14 6 

4. OSP Chmielno 7 5 2 

5. OSP Niwnice 2 2 0 

6. OSP Włodzice Wielkie 0 0 0 

7. OSP Kotliska 5 2 3 

 RAZEM  51 29 22 

 

 

 

                                           

 

 

Lp. Jednostka OSP Stan osobowy Pojazd Strażacki  

1. OSP Zbylutów 30 STAR 1988 r. 

2. OSP Sobota 25 ACANIA 1979 r. 

3 . OSP Płóczki Górne 25 RENAULT  

1989 r. 

4. OSP Chmielno 25 DAF 1983 r. 

5. OSP Niwnice 18 ŻUK 1978 r. 

6. OSP Włodzice Wielkie 20 STAR 1994 r. 

1.  OSP Kotliska 20 IFA 1989 r. 
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IX. OŚWIATA W GMINIE 

 

1. Szkoły  

 

  W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonowały 

następujące szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Lwówku Śląskim (SP1) - 377 

uczniów, 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim (SP2) – 475 uczniów, 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim (SP3) – 157 uczniów, 

4) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie (FSP3Zb) – 61 uczniów, 

5) Szkoła Podstawowa w Niwnicach (SPN) – 39 uczniów, 

6) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (SPPG) – 64 uczniów. 

 

Łącznie w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych było 1173 uczniów. 

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 15,85, przy czym najniższa średnia jest w SP 

Niwnice – 6,7 ucznia na oddział. We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice szkolne. 

Uczniowie są objęci obowiązkową nauką nowożytnego języka (angielski lub niemiecki) a od 

klasy IV do klasy VI uczniowie wszystkich oddziałów objęci są dodatkowymi zajęciami z 

drugiego języka obcego. 

Uczniowie są dowożeni do szkół autobusami firmy transportowej, w roku 2018 

przewoźnikiem był PKS Bolesławiec. Gmina opłaca dowozy na zasadzie biletów miesięcznych 

na kursowe autobusy, natomiast przewoźnik dostosowuje rozkłady jazdy do potrzeb 

poszczególnych szkół. W roku 2018 dowożeniem było objętych 515 uczniów w tym 3 uczniów 

niepełnosprawnych.  

W ubiegłym roku udzielono wsparcia materialnego uczniów polegającego na udzieleniu 

16 stypendiów motywacyjnych i dofinansowaniu do posiłków w szkole dla 206 uczniów. 

Poziom nauczania poszczególnych placówek określają wskaźniki liczby świadectw  

z wyróżnieniem i liczby uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. W okresie 

sprawozdawanym procentowy wskaźnik liczby świadectw z wyróżnieniem kształtował się 

następująco: SP1 -  14,28%, SP2 - 30,38%,  SP3 - 2,75%, SP3+FZb - 20,59%, SPN - 12,5%, 

SPPG - 24,2%.   

Procentowy wskaźnik braku promocji wynosi: SP1 -  5,36%, SP2 – 0,64%,  SP3 – 

0,63%, SP3+FZb – 1,59%, SPN - 0%, SPPG – 6,45%.  

 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach:  

a. kółka przedmiotowe: SP1 -  64, SP2 - 64,  SP3 - 48, SP3FZb - 27, SPN - 11, SPPG - 48, 

b. kółka artystyczne: SP1 -  8, SP2 - 75,  SP3 - 40, SP3FZb - 17, SPN - 16, SPPG - 15, 

c. zajęcia sportowe: SP1 -  47, SP2 - 87,  SP3 - 29, SP3FZb - 18, SPN - 15, SPPG – 30. 

 

 Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych  

i logopedycznych w szkołach: 

a. zajęcia wyrównawcze: SP1 - 64, SP2 -114,  SP3 - 26, SP3FZb - 20, SPN - 10, SPPG -26, 

b. zajęcia rewalidacyjne: SP1 -  4, SP2 - 5,  SP3 - 2, SP3FZb - 2, SPN - 0, SPPG - 0, 

c. zajęcia logopedyczne: SP1 - 10, SP2 - 58,  SP3 - 28, SP3FZb - 11, SPN - 17, SPPG – 0. 

 

Nauczaniem indywidualnym objętych było po  2 uczniów w SP1 i w SP2.  

Indywidualny tok nauki  w roku szkolnym 2017/2018 nie był realizowany. 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018: 

Zaobserwowano wyraźną poprawę w zakresie wyników z języka polskiego, gdzie wynik 

szkoły był  wyższy od średniej wojewódzkiej. W przypadku pozostałych egzaminów wyniki są 

wyższe od średniej powiatu. Wyjątek stanowi język angielski w zakresie podstawowym. 
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Część humanistyczna: 

- język polski - średni wynik naszych szkół - 69,3 %; wynik ten jest wyższy od średniej 

województwa  o 2,1 %. 

-   historia i WOS - średni wynik naszych szkół - 54,6 %; wynik ten jest niższy od średniej 

województwa o 3,3 %.  

 

Część matematyczno – przyrodnicza: 

- matematyka - średni wynik naszych szkół - 45,7 %; wynik ten jest niższy od średniej 

województwa o 4,9 %.  

- przedmioty przyrodnicze - średni wynik naszych szkół 53,0 %; wynik ten jest niższy od 

średniej województwa o 2,1 %. 

 

Część językowa: 

- język niemiecki poziom podstawowy - wynik naszych szkół jest wyższy od średniej 

województwa o 2,3 %. 

- język niemiecki poziom rozszerzony - wynik naszych szkół jest niższy od średniej 

województwa aż o 5,3 %. 

- język angielski poziom podstawowy - wynik naszych szkół jest niższy od średniej 

województwa aż o 11,3 %. 

- język angielski poziom rozszerzony - wynik naszych szkół jest wyższy od średniej 

województwa o 2 %. 

 

Kadra nauczycielska według stopni awansu zawodowego. Wskaźnikiem jest procent liczby 

nauczycieli danego stopnia awansu do liczby nauczycieli ogółem w placówce: 

a. nauczyciele stażyści: SP1 -  0%, SP2 - 5%,  SP3 - 2%, SP3+FZb - 0%, SPN - 0%, SPPG - 

0%, 

b. nauczyciele kontraktowi: SP1 -  9%, SP2 - 17%,  SP3 - 5%, SP3+FZb - 10%, SPN – 16,6%, 

SPPG - 16%, 

c. nauczyciele mianowani: SP1 -  29%, SP2 - 29%,  SP3 - 48%, SP3+FZb - 30%, SPN - 50%,  

SPPG - 42%, 

d. nauczyciele dyplomowani: SP1 -  62%, SP2 - 52%,  SP3 - 42%, SP3+FZb - 60%, SPN – 

33,4%, SPPG - 42%. 

 

W 2018 roku 4 nauczycieli uzyskało awans zawodowy: w SP1 – 1, w SP2 – 3. Procentowy 

udział liczby nauczycieli, którzy mają prawo do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów jest 

wysoki i stanowi nawet  90% w SP3 i 100% w SPPG. 

 

 

2. Szkoły niepubliczne 

 

Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2018 funkcjonowały 3 niepubliczne szkoły 

podstawowe, dla których Gmina nie jest organem prowadzącym: 

a. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim – 12 uczniów, 

b. Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim – 103 uczniów, 

c. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich (szkoła  stowarzyszeniowa) – 50 uczniów. 

 

 

3. Przedszkola 

 

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonowały 

następujące przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina 

jest organem prowadzącym: 
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a. Publiczne Przedszkolne nr 1 w Lwówku Śląskim (PP1)  – 75 dzieci, 

b. Publiczne Przedszkolne nr 2 w Lwówku Śląskim (PP2)  – 140 dzieci,  

c. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w 

Lwówku Śląskim - 28 dzieci, 

d. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim  

– 84 dzieci, 

e. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 

– 33 dzieci, 

f. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie  

– 23 dzieci, 

g. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Szkoła Podstawowa w Niwnicach – 16 dzieci, 

h. Oddział  Przedszkolny w Szkole Podstawowej Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – 

21. 

 

Kadra nauczycielska realizująca wychowanie  przedszkolne w przedszkolach według stopni 

awansu zawodowego.  Wskaźnikiem jest procent liczby nauczycieli danego stopnia awansu do 

liczby nauczycieli ogółem w placówce: 

a. nauczyciele stażyści: PP1 -  9%, PP2 – 6% 

b. nauczyciele kontraktowi: PP1 -  18%, PP2 - 12%,  

c. nauczyciele mianowani: PP1 -  46%, PP2 - 38%,   

d. nauczyciele dyplomowani: PP1 -  27%, PP2 - 44%. 

 

Jedna nauczycielka  PP1 brała udział w postępowaniu o awans zawodowy w roku 

szkolnym  2017/2018 uzyskując wyższy stopień awansu zawodowego. 

 

 

4. Przedszkola niepubliczne 

 

Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2018 funkcjonowały 3 placówki 

niepubliczne: 

a. Przedszkole Montessori w Lwówku Śląskim – 38 dzieci, 

b. Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowa „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim – 15 

dzieci, 

c. Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich – 18 dzieci. 

 

Od dnia 1 września 2018 roku funkcjonuje Klub Dziecięcy, który powstał  

z przekształcenia grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu nr 1. Opieką objęto 19 dzieci w 

wieku 1 – 3 lat.  

 

5. Finansowanie oświaty gminnej 

 

Wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na 

funkcjonowanie klubów dziecięcych za 2018 rok zamknęły się łącznie kwotą  20.156.654,09 

zł. co stanowi 26,92% budżetu gminy ogółem. Finansowanie wydatków poniesionych na 

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 roku opiera się głównie 

na dwóch źródłach: 

-  46,84% z części oświatowej subwencji ogólnej (9.443.141,00 zł), 

-  44,30%  z dochodów własnych Gminy (8.931.058,31 zł).  

 

W przeliczeniu na 1 ucznia, roczne wydatki poszczególnych szkół kształtowały się 

następująco: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Lwówku Śląskim – 9.276,00  zł, 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim  -  9.059,00 zł , 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim  -  8.277,00 zł, 
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4) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie  -  11.284,00 zł, 

5) Szkoła Podstawowa w Niwnicach  - 18.200,00 zł, 

6) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych  - 15.270,00 zł . 

 

Subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków i stanowi od 36% do 67% rocznych 

wydatków na poszczególne szkoły: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1  w Lwówku Śląskim -  61% , 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim  - 56% , 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim  - 67% , 

4) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie  - 55%, 

5) Szkoła Podstawowa w Niwnicach  -  36% , 

6) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych  - 46%.   
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X.  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. 

 

Na obszarze gminy Lwówek Śląski na koniec 2018 roku obowiązywały 62 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Jedenaście planów to opracowania powstałe na 

podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe 51 

plany zostały sporządzone pod rządami obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1945, ze zm.).  

 

W 2018 roku przeprowadzone i zakończone zostały pracę planistyczne nad 

opracowaniem 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: 

- miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla działek nr 163/1 i 163/2 obręb Skała 

- Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 08 lutego 2018 roku, 

- miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla obszaru położonego na styku 

obrębów Lwówek Śląski 1 i Rakowice Wielkie - Uchwała nr LIII/437/18  Rady Miejskiej  

w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2018 roku, 

- miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – 

Czarna w gminie Lwówek Śląski - Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  

z dnia 28 grudnia 2018 roku, 

- miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

Chmielno, przy drodze powiatowej nr 2501D - Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej  

w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

 

Wyżej wymienione plany miejscowe zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i sprawdzone pod względem prawnym przez Wydział Nadzoru 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po upływie 14 od daty publikacji weszły w życie. 

 

Ponadto w 2018 roku prowadzone były prace planistyczne zmierzające do uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Płóczki Dolne. Prace 

planistyczne nad w/w dokumentem planistycznym dobiegły końca na początku roku 2019. 

 

W dniu 27 wrześniu 2018 roku Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła uchwałę Nr 

LVI/451/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu działek nr 100/63 i 100/64 obręb Rakowice Wielkie. Podjęcie w/w 

uchwały pozwoliło na formalne rozpoczęcie i przeprowadzenie prac planistycznych nad 

opracowaniem planu. 

 

W 2018 roku zakończono prace planistyczne nad zmianą studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski - uchwała  

Nr LIII/436/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotowa zmiana studium obejmowała: 

− wyznaczenie, w granicach gminy Lwówek Śląski, obszaru, na którym rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kW a także ich strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; 

− aktualizację ustaleń dotyczących obiektów zaopatrzenia w wodę oraz ich stref ochronnych. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają całe miasto Lwówek 

Śląski (obręb 1, 2, 3 i 4 miasta Lwówek Śląski) oraz część obrębów wiejskich i obejmują swym 

zasięgiem tereny zurbanizowane, miejscowości i tereny górnicze. Pokrycie tak znacznej części 

gminy planami miejscowymi (ok. 30% powierzchni gminy) przyspiesza proces lokalizacyjny i 

decyzyjny przy staraniach o pozwolenie na budowę. Ponadto zapewnia zrównoważony i 

harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego. 

 

Dla terenów, dla których nie obowiązują plany miejscowe na wniosek Inwestorów 

wydano: 

− 6 szt. decyzji o warunkach zabudowy, w tym 3 decyzje dotyczył zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 2 decyzje budowy dróg leśnych i 1 decyzja dotyczyła budowy budynku 

gospodarczego, 

− 2 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następujących inwestycji: 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LWO3108_A wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną i budowa 

powiazania kablowego 20kV linii L-678 z linią L-666 pomiędzy m. Bielanka a m. Zbylutów 

wraz z wymianą dwóch słupów linii napowietrznej. 
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XI. REALIZACJA UCHWAŁ W 2018 ROKU 

 
Tabela nr12. Wykonane uchwały (projekty Burmistrza) 

 

Lp.  

 

Numer uchwały 

 

 

Z dnia 

 

W sprawie 

 

Uwagi 

1.  

 

XLVII/383/18 11.01.2018 r.  W sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Ścigan 

tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski. 

Wykonano.  

2.  XLVII/384/18 11.01.2018 r.  W sprawie nadania Panu Henrykowi Leśków 

tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski.  

Wykonano.  

3.  XLVII/385/18 11.01.2018 r.  W sprawie nadania Międzyszkolnemu Klubowi 

Sportowemu Piast Lwówek Śląski tytułu 

Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

Wykonano.  

4.  XLVII/386/18 11.01.2018 r.  W sprawie nadania Pani Stanisławie Sikorskiej 

tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski.  

Wykonano.  

5.  XLVII/387/18 11.01.2018 r.  W sprawie nadania Pani Krystynie Piotrowicz 

tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski  

Wykonano.  

6.  XLVII/388/18 11.01.2018 r.  W sprawie nadania Pani Annie Lelko tytułu 

Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

7.  XLVII/389/18 11.01.2018 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych szkół, oddziałów 

przedszkolnych niepublicznych szkół 

podstawowych i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystywania dotacji. 

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

8.  XLVIII/390/18 08.02.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 

163/1 i 163/2 obręb Skała.  

Wykonano.   

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.   

9.  XLVIII/391/18 08.02.2018 r.  W sprawie pomnika przyrody: Grupa 2 drzew 

Platan klonolistny (Platanus acerifolia). 

Wykonano.  

10.  XLVIII/392/18 08.02.2018 r.  W sprawie podziału środków na dofinansowanie 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę  

i Miasto Lwówek Śląski w roku 2018.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego  

11.  XLVIII/393/18 08. 02.2018 r.  w sprawie  regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny 

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 
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doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria 

i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek 

Śląski.  

Województwa 

Dolnośląskiego  

12.  XLVIII/394/18 08.02.2018 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018. 

Wykonano.  

13.  XLVIII/395/18 08.02.2018 r.  W sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej w Lwówku Śląskim na 2018 rok.  

Wykonano.  

14.  XLVIII/396/18 08.02.2018 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

15.  XLVIII/397/18 08.02.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

16.  XLVIII/398/18 08.02.2018 r.  W sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji,  

w ramach programu priorytetowego  

pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 

województwa dolnośląskiego”.  

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.   

17.  XLVIII/399/18 08.02.2018 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminy Lwówek Śląski dla 

Województwa Dolnośląskiego na realizację 

zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa 

od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki 

autobusowej”.   

Wykonano.  

18.  XLVIII/400/18 08.02.2018 r.  W sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. na terenie 

działania gminy i miasta Lwówek Śląski na lata 

2018-2021”.  

Wykonano.  

19.  XLIX/402/18 29.03.2018 r.  W sprawie podziału Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu.  

Wykonano.  

20.  XLIX/403/18 29.03.2018 r.  W sprawie podziału Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych.  

Wykonano.  

21.  XLIX/404/18 29.03.2018 r.  W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski w roku 2018”.   

Wykonano.  

22.  XLIX/405/18 29.03.2018 r.  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie 

darowizny na rzecz Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotek Publicznej w Lwówku Śląskim 

nieruchomości gruntowych, stanowiących 

własność Gminy i Miasta Lwówek Śląski.   

Wykonano.  

23.  XLIX/406/18 29.03.2018 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

Wykonano.  

Opublikowano  



str. 66 

 

opiekuńcze      i specjalistyczne usługi opiekuńcze               

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

jak również trybu ich pobierania.  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

24.  XLIX/407/18 29.03.2018 r.  W sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr I.2018 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Powiatowego Stowarzyszenia inicjatyw 

Gospodarczych we Lwówku Śląskim z dnia 09 

lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Powiatowego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych  

we Lwówku Śląskim.   

Wykonano.  

25.  XLIX/408/18 29.03.2018 r.  W sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

 i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek 

Śląski.  

Wykonano. 

Uchwała 

obowiązująca. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

26.  XLIX/09/18 29.03.2018 r.  W sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.  

Wykonano. 

Uchwała 

obowiązująca. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

27.  XLIX/410/18 29.03.2018 r.  W sprawie przekształcenia oddziału żłobkowego 

w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lwówku 

Śląskim w Klub dziecięcy Nr 1 oraz nadania mu 

statutu. 

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

28.  XLIX/411/18 29.03.2018 r.  W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis  

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

29.  XLIX/412/18 29.03.2018 r.  W sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie 

dziecka w Klubie Dziecięcym nr 1 w Lwówku 

Śląskim.   

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

30.  XLIX/413/18 29.03.2018 r. W sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

31.  XLIX/414/18 29.03.2018 r. W sprawie określenia wysokości opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 
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prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek 

Śląski.  

Województwa 

Dolnośląskiego. 

32.  XLIX/415/18 29.03.2018 r.  W sprawie środków finansowych przeznaczonych 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, 

warunków i sposobu ich przyznawania  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

33.  XLIX/416/18 29.03.2018 r.  W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko 

kierownicze, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 

psychologa, logopedy i doradcy zawodowego 

oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia  

w grupach mieszkalnych dzieci sześcioletnich 

 i innych wiekowo w przedszkolach i w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę                         

i Miasto Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

34.  XLIX/417/18 29.03.2018 r.  W sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy 

Obywatel Gminy i Miasta Lwówek Śląski” oraz 

„Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”  

i uchwalenia regulaminu ich nadawania.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

35.  XLIX/418/18 29.03.2018 r. W sprawie uchwalenia zasad oraz wysokości diet 

dla sołtysów z terenu Gminy Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

36.  XLIX/419/18 29.03.2018 r.  W sprawie szczegółowych zasad, sposobu  i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny oraz 

warunków dopuszczalności publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną.  

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

37.  XLIX/420/18 29.03.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

38.  XLIX/421/18 29.03.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

39.  L/422/18 26.04.2018 r.  W sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków.   

Wykonano.  

40.  L/423/18 26.04.2018 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminy Lwówek Śląski dla 

Województwa Dolnośląskiego na realizację 

zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości 

Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 

(strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz 

z budową zatoki autobusowej”.   

Wykonano.  

41.  L/424/18 26.04.2018 r.  W sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku  

z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków.  

Wykonano.  

42.  L/425/18 26.04.2018 r.  Zmieniająca uchwałę nr XLIX/410/18 Rady 

Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału 

żłobkowego w Publicznym Przedszkolu nr 1  

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 
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w Lwówku Śląskim w Klub Dziecięcy nr 1 oraz 

nadania mu statutu.  

Województwa 

Dolnośląskiego.  

43.  L/426/18 26.04.2018 r.  Zmieniająca uchwałę nr XLIX/416/18 Rady 

Miejskie w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu 

stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 

psychologa, logopedy i doradcy zawodowego 

oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia  

w grupach mieszkalnych dzieci sześcioletnich  

i innych wiekowo w przedszkolach i w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę   

i Miasto Lwówek Śląski   

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

44.  L/427/18 26.04.2018 R.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

45.  L/428/18 26.04.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

46.  LII/429/18 24.05.2018 r.  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski za 2017 r.  

Wykonano.  

47.  LII/430/18 24.05.2018 r.  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pani Marioli 

Szczęsnej.  

Wykonano.  

48.  LII/431/18 24.05.2018 r.  W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

Chmielno, przy drodze powiatowej nr 2501D.  

Wykonano.   

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.   

49.  LII/432/18 24.05.2018 r.  W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanych niepublicznym szkołom, 

przedszkolom i innym formom wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski przez osoby fizyczne  

i prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania.  

Wykonano.   

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.   

50.  LII/433/18 24.05.2018 r.  W sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków.  

Wykonano.  

51.  LII/434/18 24.05.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

52.  LII/435/18 24.05.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

Wykonano.  

53.  LIII/436/18 28.06.2018 r.  W sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

54.  LIII/437/18 28.06.2018 r.  W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Wykonano  

i opublikowano w 

Dzienniku 
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położonego na styku obrębów Lwówek Śląski 1  

i Rakowice Wielkie.  

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego  

55.  LIII/438/18 28.06.2018 r.  W sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych.   

Wykonano.  

56.  LIII/439/18 28.06.2018 r.  W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy  

i Miasta Lwówek Śląski. 

Wykonano.  

57.  LIII/440/18 28.06.2018 r.  W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na 

rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki 

Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach oraz 

udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny. 

Wykonano.  

58.  LIII/441/18 28.06.2018 r.  W sprawie przekazania do zaopiniowania 

Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków.   

Wykonano.  

59.  LIII/442/18 28.06.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu  Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

60.  LIII/443/18 28.06.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

61.  LIII/445/18 19.07.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

62.  LIII/446/18 19.07.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.   

Wykonano.  

63.  LV/447/18 28.08.2018 r.  Nadania Panu Piotrowi Wiśniowskiemu tytułu 

Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

64.  LV/448/18 28.08.2018 r.  Nadania Panu Sławomirowi Machowskiemu 

tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski. 

Wykonano.  

65.  LV/449/18  28.08.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

66.  LV/450/18 28.08.2018 r.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski.   

Wykonano.  

67.  LVI/451/18 27.09.2018 r.  Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

działek nr 100/6 i 100/64 obręb Rakowice 

Wielkie.   

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym  

Województwa 

Dolnośląskiego.  

68.  LVI/452/18 27.09.2018 r.  Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych.   

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

69.  LVI/453/18 27.09.2018 r.  Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami 

Wykonano.  
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2019 rok.  

Uchwała przyjęta 

do realizacji  na rok 

2019 r.  

70.  LVI/454/18 27.09.2018 r.  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 

sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

71.  LVI/455/18 27.09.2018 r.  Ustalenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości oraz zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Lwówek Śląski.  

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

72.  LVI/456/18 27.09.2018 r.  Określenia stawek podatku od środków 

transportowych na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski.  

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

73.  LVI/457/18 27.09.2018 r.  Wysokości stawek poboru opłaty od posiadanych 

psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski.  

Wykonano. 

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

74.  LVI/458/18 27.09.2018 r.  Zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2018 r.  

Wykonano. 

75.  LVI/459/18 27.09.2018 r.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

76.  LVII/460/18 12.10.2018 r.  Przyjęcia Strategii rozwoju społeczno – 

gospodarczego południowej i zachodniej części 

Dolnego Śląskiego, zwanej „Strategia Rozwoju 

Sudety 2030”.  

Wykonano.  

77.  LVII/461/18 12.10.2018 r.  Zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2018 r.  

Wykonano. 

78.  LVII/462/18 12.10.2018 r.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano. 

79.  LVII/463/18 12.10.2018 r.  Wprowadzenia „Regulaminu targowiska 

miejskiego w Lwówku Śląskim”.  

Wykonano.   

Opublikowano             

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  

80.  LVII/464/18 12.10.2018 r.  Opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski.  

Wykonano.   

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.  
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81.  LVIII/465/18 29.10.2018 r.  W sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 

nowego przystanku komunikacyjnego na terenie 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

82.  LIX/466/18 13.11.2018 r.  W sprawie wzniesienia zażalenia  

na postanowienie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. znak 

WR.RET.070.459.2018.PK.  

Wykonano.  

83.  I/1/18 21.11.2018 r.  W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Lwówku Śląskim.  

Wykonano.  

84.  I/2/18 21.11.2018 R.  W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.  

Wykonano.  

85.  I/3/18 21.11.2018 r.  W sprawie powołania komisji skarg, wniosków  

i petycji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.  

Wykonano.  

86.  I/4/18 21.11.2018 r.  W sprawie ustalenia składu osobowego komisji 

rewizyjnej.  

Wykonano. 

87.  I/5/18 21.11.2018 r.  W sprawie ustalenia składu osobowego komisji 

rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej 

w Lwówku Śląskim.  

Wykonano. 

88.  II/6/18 06.12.2018r.  W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu 

pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości 

Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru 

Interwencji (ZOI)”.    

Wykonano.  

89.  II/7/18 06.12.2018r.  W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano. 

90.  II/8/18 06.12.2018 r.  W sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany 

Statutu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

91.  II/9/18 06.12.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

92.  II/10/18 06.12.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.   

Wykonano. 

93.  III/12/18 28.12.2018r.  W sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski.  

Wykonano. 

94.  III/13/18 28.12.2018r.  W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

Wykonano.  

95.  III/14/18 28.12.2018 r.  W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna 

linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – 

Czarna w Gminie Lwówek Śląski.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

96.  III/15/18 28.12.2018r.  W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Obrębie Chmielno, przy drodze 

powiatowej nr 2501D.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 
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97.  III/16/18 28.12.2018 r.  W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty 

wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości stanowiących własność Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski, zabudowanych na cele 

mieszkaniowe.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

98.  III/17/18 28.12.2018 r.  W sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

korzystania z Przystani Izerskich na terenie 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.   

Wykonano.   

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego.   

99.  III/18/18 28.12.2018 r.  W sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w postaci świadczenia pieniężnego  

z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego 

na zakup posiłku i żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

100.  III/19/18 28.12.2018 r.  W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole 

 i w domu”.    

Wykonano.  

Opublikowano  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

101.  III/20/18 28.12.2018r.  W sprawie nadania Panu Wojciechowi Szczerepie 

tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski.  

Wykonano.  

102.  III/21/18 28.12.2018 r.  W sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków.   

Wykonano. 

Uchwała przyjęta 

do realizacji na rok 

2019.  

103.  III/22/18 28.12.2018 r.  W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2018 r.  

Wykonano.  

104.  III/23/18 28.12.2018 r.  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.   

Wykonano.  

105.  III/24/18 28.12.2018 r.  W sprawie ustalenia wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2018.  

Wykonano.  
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XII. INSTYTUCJE KULTURY 
 

 

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LWÓWKA ŚLĄSKIM 

 

 

1. Sieć biblioteczna 

W 2018 r. sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie uległa 

zmianie. W dalszym ciągu z powodu trudności lokalowych zawieszona jest filia biblioteczna w 

Płóczkach Górnych oraz 3 punkty biblioteczne podległe tej filii – w Płóczkach Górnych, 

Płóczkach Dolnych i Nagórzu. 

Sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski przedstawia się 

następująco: 

• Biblioteka główna z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym, 

• 6 filii wiejskich (w tym jedna zawieszona). 

W strukturze PiMBP w Lwówku Śl. znajduje się także Punkt Informacji Turystycznej oraz 

Placówka Historyczno-Muzealna. 

 

 

2. Czytelnictwo 

 
Tabela nr 13. Stan czytelnictwa przedstawiał się następująco  

                    Ilość czytelników ogółem 1 905 

Ilość wypożyczeń ogółem 66 227 

Odwiedziny 32 165 

Ilość informacji 3 247 

 

   

 

  W omawianym okresie sprawozdawczym na zmniejszenie się stanu czytelnictwa  

w gminie Lwówek Śląski miał wpływ następujące czynniki: 

• braki kadrowe wśród pracowników merytorycznych biblioteki, 

• inwentaryzacje księgozbiorów w filiach bibliotecznych:  

Filia nr 3 w Kotliskach,  

Filia nr 8 w Niwnicach, 

Filia nr 7 w Rakowicach Wielkich, które na czas inwentaryzacji były zamknięte, 

• absencja pracowników spowodowana zwolnieniami chorobowymi zwłaszcza  

w placówkach jednoosobowych.  
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Tabela nr14. Czytelnictwo w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

Biblioteka 

 

Aktywni czytelnicy 

Odwiedziny  

w poszczególnych 

bibliotekach 

Informacje 

udzielone w 

poszczególnych 

bibliotekach 

PiMBP (Ratusz) 744 10 241 1 432 

Oddział Dziecięco - 

Młodzieżowy 

461 6 954 427 

Chmielno 164 3 554 137 

Kotliska 181 6 783 483 

Sobota 119 1 855 248 

Rakowice Wlk. 114 3 694 378 

Niwnice 122 1 626 142 

Razem: 1 905 34 707 3 247 

 

 

Powyższa tabela przedstawia ilość aktywnych czytelników w poszczególnych placówkach 

bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz ilość odwiedzin i informacji 

udzielonych w bibliotekach. W zestawieniu tym nie została ujęta filia nr 4 w Płóczkach 

Górnych ponieważ jej działalność jest zawieszona z powodu braku lokalu.  

 

 
Tabela nr 15.Wykaz wypożyczeń 

 Biblioteka 

Wypożyczenia 

w 

poszczególnych 

placówkach 

ogólnie 

 

w tym w rozbiciu na: 

 

Wypożyczenia 

na zewnątrz 

książki 

Wypożyczenia 

Legimi 

Wypożyczenia 

na miejscu: 

książki 

Wypożyczenia 

na miejscu: 

czasopisma 

Wypożyczenia:   

zbiory specjalne 

PiMBP 

(Ratusz) 

37 872 30 873 1 962 2 784 2 235 18 

Oddział Dz.- Mł. 6 479 4 366 -------- 1 630 292 191 

Chmielno 5 912 3 442 -------- 1 771 699 Brak zbiorów 

specjalnych 

Kotliska 6 783 4 593 -------- 454 1 705 31 

Sobota 2 829 1 675 -------- 806 348 Brak zbiorów 

specjalnych 

Rakowice Wlk. 3 907 2 328 -------- 280 1 293 6 

Niwnice 2 445 1 770 -------- 412 263 0 

Razem: 66 227 49 047 1 962 8 137 6 835 246 

 

 



str. 75 

 

W okresie sprawozdawczym ilość wypożyczonych pozycji (na zewnątrz i w systemie 

prezencyjnym) średnio w skali miesiąca przypadających na jednego czytelnika wynosi 2,9 vol. 

W roku 2018 zarejestrowanych zostało 1905 aktywnych czytelników na terenie Gminy i Miasta  

Lwówek Śląski. Są to osoby korzystające ze zbiorów i usług biblioteki centralnej, Oddziału 

Dziecięco-Młodzieżowego oraz filii bibliotecznych usytuowanych na terenach wiejskich.  

 

 
Tabela nr16. Struktura aktywnych czytelników Bibliotek na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski podzielona 

według wieku 

Według wieku do lat 5 6 – 12 lat 13–15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat Powyżej 60 lat 

Ogółem – 

1905 

67 448 132 118 106 379 339 316 

 

 

 
Tabela nr 17. Struktura aktywnych czytelników Bibliotek na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski podzielona 

według zajęcia 

Według zajęcia Osoby uczące 

się 

Osoby 

pracujące 

Pozostali 

Ogółem – 1 905 768 544 593 

 

 

 

Z analizy struktury czytelników ze względu na wiek wynika: 

- dzieci do lat 5 stanowią 3,52% wszystkich czytelników placówek bibliotecznych,  

- przedział wiekowy: 6 – 12 lat to 23,52% czytelników,  

- młodzież: 13 – 15 lat to 6,93%, 

- grupa wiekowa: 16 – 19 lat to 6,19%,  

- osoby dorosłe w wieku 20 – 24 lata stanowią 5,56% ogółu czytelników,  

- czytelnicy w wieku: 25 – 44 lat stanowią 19,9% ogółu,  

- osoby w przedziale wiekowym: 45 – 60 lat to 17,79% wszystkich zarejestrowanych,  

- osoby, które ukończyły 60 lat stanowią 16,59% czytelników.  

Z zaprezentowanych danych wynika, że największą grupą czytelniczą są dzieci w wieku 6-12 

lat, które stanowią 23,52% ogółu zarejestrowanych w roku 2018 czytelników. 

 

 

3. Oferta usługowa 

Warsztat informacyjny. Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Lwówku Śląskim mają do dyspozycji warsztat informacyjny w postaci bazy Dolnośląskiego 

Zasobu Bibliotecznego Aleph, katalogów i kartotek - bibliograficznych, zagadnieniowych  

i tekstowych. Ponadto czytelnicy mają możliwość korzystania z usług kserograficznych –  

w Czytelni dla Dorosłych Działu Udostępniania oraz we wszystkich filiach bibliotecznych. 

Użytkownicy biblioteki w roku sprawozdawczym mieli możliwość korzystania ze stanowisk 

komputerowych z dostępem do Internetu; w Czytelni dla Dorosłych Działu Udostępniania,  

w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz we wszystkich 

filiach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski – w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie, 

Rakowicach Wielkich i Niwnicach. W 2018 r. ze stanowisk komputerowych z dostępem  

 

do internetu skorzystało łącznie 2 782 użytkowników. W poszczególnych placówkach 

kształtuje się to następująco: 

 Dział Udostępniania     192     

 Oddział Dziecięco – Młodzieżowy   653  



str. 76 

 

 Filia nr 1 w Chmielnie    324   

 Filia nr 3 w Kotliskach    489    

Filia nr 6 w Sobocie    259 

Filia nr 7 w Rakowicach Wielkich   457 

Filia nr 8 w Niwnicach    318 

Punkt Informacji Turystycznej     90      

 

Biblioteka wypożycza przy tym również zbiory specjalne – tj. zbiory audiowizualne.  

W 2018 r. udostępnionych czytelnikom zostało 246 jednostek inwentarzowych tej grupy.  

 

W ramach realizowanych usług Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 

prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne dla czytelników. W okresie sprawozdawczym 

zrealizowanych zostało 22 zamówienia z bibliotek krajowych. Lwówecka placówka prowadzi 

również wypożyczenia książek do innych bibliotek, w ramach tej usługi zrealizowano 8 

zamówień.  

 

4. Realizacja projektów: 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 2018 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w Programie Wieloletnim  

pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych”. Udział w Programie obejmuje dofinansowanie  

do zakupu nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa. W ubiegłym roku lwówecka biblioteka wnioskowała o 

przyznanie dotacji finansowej w wysokości 12.500,00 zł, co wraz z wkładem własnym 

(12.500,00 zł) stanowi kwotę 25.000,00 zł, która w całości przeznaczona została na zakup 

książek do Biblioteki głównej, Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego oraz wszystkich filii 

bibliotecznych.  

 

 

„Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym” 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim, do kwietnia 2018 r. 

kontynuowała realizację projektu „Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym”. Biblioteka 

uczestniczyła we wspólnym zakupie i dystrybucji książek elektronicznych (naukowych i 

popularnonaukowych) na platformie cyfrowej libra.ibuk.pl. W sezonie 2017/2018 (od maja 

2017 do końca kwietnia 2018 r.).  

 

 

„Legimi na Dolnym Śląsku” 

Projekt polega na współpracy bibliotek publicznych Dolnego Śląska we wspólnym zakupie e-

booków udostępnianych przez Legimi Sp. z o.o. Firma "Legimi" jest właścicielem portalu 

www.legimi.pl udostępniającego elektroniczne wersje publikacji głównie z zakresu literatury 

pięknej polskiej i obcej.  

 

 

„Na dobry początek” 

Od stycznia do czerwca 2018 r. w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP w Lwówku Śl. 

realizowany był projekt pn. „Szukam skarbów w moim regionie – razem z mamą”. Lwówecka 

biblioteka wzięła udział w konkursie grantowym Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego pt. 

„Na dobry początek” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000 tys. Dotację przeznaczono 

na stworzenie w bibliotece miejsca spotkań dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz ich rodziców, 

zamieszkałych w gminie Lwówek Śląski, które nie były objęte edukacją przedszkolną.  
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„Lwówecka Biblioteka Cyfrowa” 

Kontynuacja zawartego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim 

a Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicą Karkonoską 

Porozumienia, mającego na celu podjęcie aktywnej współpracy w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska poprzez digitalizację wybranych przez Lwówecką 

Bibliotekę zbiorów regionalnych i upowszechniania ich na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w 

kolekcji „Lwówecka Biblioteka Cyfrowa”.  

 

 

Dyskusyjne Kluby Książki  

Przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim w roku 2018 działały  

dwa Dyskusyjne Kluby Książki: DKK dla dorosłych „Chochlik” (Dział Udostępniania) oraz 

DKK dla dzieci i młodzieży „Spod Lady” (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).  

 

 

„Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów” 

W maju 2017 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła wniosek 

do Funduszu Małych Projektów (FMG) INTERREG Polska Saksonia 2014-2022, pn. 

„Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów”. Głównym założeniem projektu 

jest intensyfikacja współpracy transgranicznej Lwówka Śl., w tym PiMBP w Lwówku Śl.,  

i miasta Wilthen jako miast partnerskich, w obszarze kultury i historii.  

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu delegacja z Lwówka Śląskiego uczestniczyła 

w uroczystym otwarciu wystawy „800 lat Lwówka Śląskiego w dokumencie” w mieście 

partnerskim Wilthen w Niemczech (19.01.2018 r.). Było to ostanie działanie w ramach 

realizowanego projektu.  

Całkowity koszt projektu oszacowany został na kwotę 14.584,11 EUR, przy wnioskowanej  

i przyznanej kwocie w wysokości 12.396,49 EUR, a współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 

budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.  

 

 

„Z książką na walizkach”  

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl. 07 czerwca zorganizował spotkanie z 

pisarką Joanną Papuzińską, autorką bajek i wierszy dla dzieci, scenariuszy audycji radiowych, 

krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

 

Program „Równać Szanse 2017” 

Od lutego do końca sierpnia 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Lwówku Śląskim realizowała projekt pn. „Manga, Go, kamishibai czyli spotkania  

z elementami kultury japońskiej” w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci  

i Młodzieży. W ramach projektu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.500,00 

zł (wkład własny w wysokości 1.900,00 zł), a udział w nim wzięła 12-osobowa grupa 

młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.  
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                                                                  Program „Równać Szanse”  

 

 

„Kulturalni od dziecka” 

Projekt „Kulturalni od dziecka”, zgłoszony został do programu Dolnośląskie Małe Granty przez 

grupę nieformalną z Niwnic, a realizowany był we współpracy z Powiatową  

i Miejską Biblioteką Publiczną w Lwówku Śląskim oraz ze Szkołą Podstawową  

im. J. Gielniaka w Niwnicach. Dzięki dofinansowaniu projektu „Kulturalni od Dziecka”  

z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wszyscy chętni mogli 

uczestniczyć w działaniach całkowicie bezpłatnie. 

 

 

         „Kulturalni od Dziecka”                   „Kulturalni od Dziecka”  

 

 

 

Wielka Liga Czytelników 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim od października 2018 r. jest 

koordynatorem powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu: Wielka Liga Czytelników.  
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„Kodowanie w bibliotece” 

W 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła wniosek do 

II edycji projektu „Kodowanie w bibliotece” realizowanego w ramach Programu Rozwoju 

Bibliotek 2017-2018. Program został pozytywnie oceniony i dofinasowany ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Biblioteka w I kwartale 2019 r. otrzyma sprzęt potrzebny 

do przeprowadzania zajęć z podstaw kodowania, który umożliwi pracę w temacie z dziećmi, 

młodzieżą a także z grupami senioralnymi. Wartość sprzętu netto wynosi  

2.740,92 zł.    

 

 

W 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła 

wnioski do następujących programów:  

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii 2018 – wniosek „Lwówek Śląski – miasto legend” – 

brak dofinansowania.  

• Narodowe Centrum Kultury program Kultura-Interwencje – wniosek „Tadeusz 

Sierosławski – świadek cichej apokalipsy Lwówka Śląskiego” – brak dofinansowania. 

• Instytut Książki program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet  

2 Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 – wniosek „Biblioteka na Olimpie” – brak 

dofinansowania. 

• Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego program Na dobry początek – wniosek 

„Poznaję smaki mojego regionu – razem z mamą” – brak dofinansowania.  

• Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego program Generacja 5.0 – wniosek  

„W zdrowym ciele – zdrowy mózg” – brak dofinansowania.  

• Narodowe Centrum Kultury program Kultura dostępna 2019 – wniosek „Patrz, oto 

teatr…” – w trakcie oceny.   

• Instytut Książki program Promocja Czytelnictwa – wniosek „Książki o kobietach – 

Kobiety o książkach” – w trakcie oceny.  

• Instytut Książki program Partnerstwo dla książki – wniosek „Zagrajmy w czytanie – 

festiwal gier bibliotecznych” – w trakcie oceny.  

 

 

5. Zbiory biblioteczne 

W omawianym okresie sprawozdawczym wszystkie biblioteki publiczne położone na 

terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wzbogaciły się o 1 459 woluminy na kwotę 31.591,01 

zł, w tym: 

z zakupu – 1 262 książki na kwotę 28.436,73 zł: 

w tym ze środków Starostwa Powiatowego –  434 woluminów na kwotę 11.910,93 zł,  

 z projektu Fundacji BGK – 189 woluminów na kwotę 3.123,16 zł,  

 z projektu Równać Szanse – 83 woluminów na kwotę 999,11 zł,  

 z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 556 woluminów na kwotę  

12.403,53 zł,  

z darów od czytelników – 197 książki na kwotę 3.154,28 zł.  

Ponadto złożono do Biblioteki Narodowej wniosek na realizację programu „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek”, wnioskowana kwota dofinansowania 12.500,00 zł.  

 

Struktura księgozbioru we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Lwówku Śląskim stan na koniec 2018 r.:  

Księgozbiór ogółem  79 714 o wartości   723 172,63 zł. 

W tym:  

- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży - 16 321 

- literatury popularnonaukowej dla dzieci - 3 353 

- literatury pięknej dla dorosłych - 32 330 
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- literatury popularnonaukowej dla dorosłych - 27 710 

 

W roku 2018 zasoby biblioteczne zwiększono o 1 459 wolumeny o wartości łącznej  

31.591,01 zł, jednocześnie wycofano z użytkowania 4 143 wolumeny o wartości łącznej   

2.815,87 zł. 

 

W 2018 roku prenumerowano 24 czasopisma. Prenumerata obejmuje następujące 

tytuły: Cogito, Victor Gimnazjalista, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wrocławska, Biblioteka w 

Szkole, Poznaj swój kraj, Poznaj świat, Świerszczyk, Focus poznać i zrozumieć świat, Polityka, 

Wprost, Agora, Bibliotekarz, Nowiny Jeleniogórskie, Sudety, Dobre rady, Kumpel, Poradnik 

domowy, Przyjaciółka, Victor junior, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Instytucji Kultury, 

Biblioteka Publiczna, Kurier Lwówecki.  

 

6. Zatrudnienie 

W bibliotekach publicznych położonych na trenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wg 

stanu na dzień 31.12.2018 r., zatrudnionych jest 17 pracowników – 14,75 etatów. W okresie 

sprawozdawczym jeden z pracowników Biblioteki przebywa na urlopie macierzyńskim od 31 

października 2018 r. W lipcu 2018 r. z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku 

Śląskim odszedł na rentę wieloletni pracownik Działu Gromadzenia. W okresie 

sprawozdawczym nastąpiła również zmiana kadrowa w Punkcie Informacji Turystycznej w 

Lwówku Śląskim, pracownik Punktu zrezygnował z pracy, a na jego miejsce została 

zatrudniona osoba pracująca w Filii bibliotecznej nr 7 w Rakowicach Wielkich.  Nadzór BHP 

oraz obsługę finansowo księgową realizuje się w ramach usług zewnętrznych. 

 

7. Działalność kulturalno-oświatowa: stałe formy organizacyjne 

W omawianym okresie w bibliotekach na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzone były: 

Inscenizacje, przedstawienia teatralne, teatrzyk lalek, koło zainteresowań plastycznych 

Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej (m.in. lekcje biblioteczne, wycieczki do 

biblioteki, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 

internetu) uczestników – 1 191, spotkań – 96.  

 

Spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi, promocje książek   

Z: Danutą Sadownik, Leszkiem Szczasnym (2 spotkania), Marcinem Kydryńskim, Niną Serafin 

– braffiterka, Andrzejem Pilipiukiem, Joanną Marią Chmielewską, Joanną Papuzińską; 

Mateuszem Królakiem – Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Lwówku 

Śląskim; Maciejem Gorzyckim z Lotniskowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i Arturem 

Mądrackim Ratownikiem Medycznym z Jeleniej Góry; Wioletta Piasecka. 

 

        Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiuk                                   Spotkanie autorskie z Danutą Sadownik  
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       Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym                                 Spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim  
 

 

Konkursy czytelnicze i plastyczne    

Tematyka: Namaluj mnie – ulubiona postać z bajki, Jaka to bajka – konkurs literacki dla dzieci 

z klas I-III z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek; Koordynacja pierwszego etapu 

„Wielkiej Ligi Czytelników” 

 

Wystawy 

Tematyka: 35 lat działalności Filii bibliotecznej w Kotliskach, Zaczarowane złotem obrazy 

arian Lorek.  

 

Imprezy okolicznościowe     

Tematyka: Dzień Kobiet; Noc Bibliotek (w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym, Filii  

w Rakowicach Wielkich i Filii w Niwnicach); Ferie zimowe w bibliotece – zakładki do książek 

metodą origami; Dzień Czekolady (Filia w Kotliskach i Filia w Niwnicach); Duży Czyta 

Małemu – spotkanie ze Strażą Pożarną; Odjazdowy Bibliotekarz; Dzień Babci i Dziadka; Dzień 

Japoński; Jasełka (w Filii w Kotliskach i Filii w Rakowicach Wielkich); Bal u Królowej Śniegu 

– pożegnanie ferii zimowych; Każde dziecko coś potrafi – zabawa z mikrofonem, wakacyjne 

zajęcia biblioteczne „Nad wodą”, Mikołajki wśród książek – czy wy wiecie Mikołaje są na 

świecie, Kolędowanie przy choince – świąteczne spotkanie seniorów, Kici Kocia w bibliotece, 

Wieczór pieśni patriotycznych.  

 

                         Noc Bibliotek              Noc Bibliotek 
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Odjazdowy Bibliotekarz 

 

 

 Kalendarium ważniejszych imprez bibliotecznych roku 2018:  

 

styczeń 

- Filia w Rakowicach Wielkich zorganizowała dla mieszkańców spotkanie opłatkowe 12 

stycznia – Jasełka i wspólny opłatek w filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich,  

- Ferie zimowe w bibliotekach na terenie gminy Lwówek Śląski,  

- Jasełka i wspólny opłatek w bibliotece w Kotliskach.  

 

luty 

- Luty/marzec – „Szarka i wilki” – cykl zajęć czytelniczych dla dzieci,  

- warsztaty mangi i anime,  

- zajęcia dla dzieci z okazji Światowego Dnia Kota,  

- Marzec – Warsztaty Wielkanocne,  

- konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalu lwóweckiej Biblioteki (siedziby głównej) oraz 

oczekiwań odnośnie funkcjonowania placówki,  

- „Wiosenna metamorfoza kobiet”,  

- przedświąteczne spotkanie międzypokoleniowe w ramach realizowanego przez Oddział  

Dziecięco-Młodzieżowy projektu „Szukam skarbów w moim regionie – razem z mamą”.  

 

     „Szukam skarbów w moim regionie – razem z mamą”  
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„Szukam skarbów w moim regionie – razem z mamą” 

 

 

kwiecień 

- „Bardzo Głodna Gąsienica”, 

- „Modny Slime!”, 

-„Dzień Czekolady”  

- spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym,   

- wyjazd Grupy Zabawowej uczestniczącej w projekcie „Szukam skarbów w moim regionie – 

razem z mamą” do Suchej do Zamku Czocha,  

- 27 kwispotkanie z Andrzejem Pilipiukiem.  

 

maj 

- „Duży czyta małemu”,  

- promocja książki lwóweckiego regionalisty Szymona Wrzesińskiego pt. „Tajemnice Ziem 

Odzyskanych. Lwówek Śląski w Polsce Ludowej”,  

- promocja książki pt. „Gdzie jesteś?”  autorstwa Danuty Sadownik,   

- Jubileusz 35-lecia powstania filii bibliotecznej w Kotliskach,  

- zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach cyklu „Coś z niczego”,  

- zajęcia czytelnicze w ramach współpracy filii bibliotecznej w Niwnicach oraz biblioteki 

szkolnej SP im. J. Gielniaka w Niwnicach. 

 

czerwiec 

- spotkanie z Joanną Papuzińską, autorką bajek i wierszy dla dzieci,  

- „800 lat Lwówka Śląskiego” - uroczyste otwarcie wystawy prezentującej historyczne  

i współczesne widoki Lwówka Śląskiego,  
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- udział Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego, filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich i filii 

bibliotecznej w Niwnicach w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” organizowanej pod hasłem 

„RzeczpospoCzyta” 

- Piknik Biblioteczny z okazji Dnia Dziecka,  

-  Dzień Japoński, 

-  uroczyste zakończenie projektu pn. „Szukam skarbów w moim regionie – razem z mamą”,  

- spotkanie uczestników Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych „Chochlik”.  

 

lipiec 

- lipiec – sierpień – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Oddział 

Dziecięco-Młodzieżowy oraz filie biblioteczne: uczestników – 459, spotkań – 52,  

- wyjazd edukacyjny do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej,  

- udział uczestników projektu „Manga, Go, kamishibai czyli spotkania z elementami kultury 

japońskiej” w XXI Lwóweckim Lecie Agatowym.  

 

sierpień 

- uroczyste zakończenie projektu „Manga, Go, kamishibai czyli spotkania z elementami kultury 

japońskiej”. 

 

wrzesień 

- udział Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim w ogólnopolskiej 

akcji pn. „Narodowe Czytanie”,  

- rajd pieszy zorganizowany przez filię biblioteczną w Chmielnie - spotkanie autorskie  

z dziennikarzem muzycznym i podróżnikiem Marcinem Kydryńskim,  

- „Nastoletni fotograf” – uroczyste otwarcie wystawy fotografii autorstwa Ewy Delinowskiej.  

                     „Narodowe Czytanie”           „Narodowe Czytanie”  

 

październik 

- rajd pieszy zorganizowany przez filię biblioteczną w Chmielnie - spotkanie autorskie  

z Joanną Marią Chmielewską, autorką książek dla dzieci.  

 

listopad 

- udostępnianie wystawy pn. „Tak powstawała Niepodległa”,  

- „Zaczarowane złotem obrazy” - uroczyste otwarcie wystawy prac wykonanych ze słomy 

autorstwa Mariana Lorka,  

- spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym,  

- spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci,  

- spotkanie dla najmłodszych z maskotką Kicią-Kocią, bohaterką książek dla dzieci,  

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - Filia w Kotliskach.  
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grudzień 

- warsztaty wykonywania ozdób choinkowych,  

- przedświąteczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych „Chochlik”.  

 

 

Baza lokalowa i wyposażenie (zmiany, w tym remonty, dokonane w okresie 

sprawozdawczym).  

W okresie sprawozdawczym został zmniejszony lokal biblioteczny Filii nr 3 w Kotliskach  

o pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne.  

 

Zakup sprzętu 

Punkt Informacji Turystycznej: 

Klimatyzator przenośny RAVANSON model KR – 7010  339,99 zł 

Leżaki drewniane 2 szt.      220,00 zł 

Oddział Dziecięco - Młodzieżowy  

Dywan        550,00 zł 

Meble (regały na książki i zabawki)    378,00 zł 

Placówka Historyczno-Muzealna:   

Antyramy + tafle plexi      1 696,00 zł 

Manekiny          104,94 zł 

 

 

Wydawnictwa: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim jest wydawcą Kuriera 

Lwóweckiego – lokalnego biuletynu społeczno – kulturalnego, który jest miesięcznikiem.  

W okresie sprawozdawczym ukazało się 10 numerów, nakład jednego numeru wynosi 400 

egzemplarzy.  

 

 

Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej  

Placówka Historyczno – Muzealna  

W okresie sprawozdawczym Placówkę Historyczno – Muzealną odwiedziło:  

Turyści ogółem:     7 178    

W tym: dzieci i młodzież              2 077   

 

Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną: 

- indywidualnie       5 540 

- w wycieczkach       1 638 

Ilość wycieczek           90 

 

Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną wg narodowości: 

Polacy:     5 763 

Turyści zagraniczni        1 415 

 

Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną: 

- bezpłatnie     6 000 

- za odpłatnością       1 388 

 

Zbiory Placówki Historyczno – Muzealnej: 

Eksponaty muzealne   ilość:  1 530 o wartości 23 753,53 zł 

Depozyty    ilość:   132    
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W 2018 roku w placówce zorganizowano stałą wystawę pn.  „Z dziejów miasta”.  

 

Ponadto wystawy czasowe: 

1. Wystawa mineralogiczna: Piotr Łużny, Agaty z Płóczek Górnych; 

2. Makieta idealnego miasta dolnośląskiego XVIII w. aut. Zbigniew Skop; 

3. Minęliśmy się w drzwiach (lipiec 2017 r. - lipiec 2018 r.) wystawa pamiątek byłych 

mieszkańców Lwówka Śląskiego ze zbiorów Löwenberger Heimatstube oraz Placówki 

Historyczno - Muzealnej (przedmioty pozostawione w mieście po II wojnie światowej przez 

dawnych mieszkańców). 

4. „800 lat Lwówka Śląskiego” (czerwiec - sierpień 2018 r.) - wystawa dokumentów  

i fotografii zorganizowanej przez Towarzystwo Historyczne Powiatu Lwóweckiego  

z siedzibą w Stadtoldendorf i STUDIO WIR Dresden. 

5. Wystawy konkursowe XXI Lwóweckie Lato Agatowe, VII – XII 2018 r.: 

- Andrzejewski Paweł „Siła wyobraźni – Polski jaspis krajobrazowy”,   

- Bobrowski Andrzej „Agaty z różnych stron świata”,  

- Kułakowski Bartłomiej „Minerały Górnego Śląska”,   

- Łużny Piotr „Agaty z Płóczek Górnych”,  

- Machnikowska Anna „Bursztynowy sen / Amber Dream”,  

- Poloński Krzysztof Agatowe fantazje Krzysztofa Polońskiego „Na początku był agat”,  

- Niemczyk Ireneusz „Kwarce z Dolnego Śląska”,  

6. Wystawa fotografii Ewy Delinowskiej „Nastoletni fotograf”, X-XI 2018 r.,  

7. Wystawa „Tak Powstała Niepodległa” od XI 2018 r.   

 

Wystawa za granicą:  

1. 800 lat historii Lwówka Śląskiego w dokumencie (styczeń – marzec 2018 r.) - wystawa 

zorganizowana we współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Wystawa 

zorganizowana w ramach projektu "Wspólna pamięć - transgraniczna historia dwóch narodów" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz ze 

środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 

2014-2022. 

 

W roku 2018 placówka zanotowała przychód ze sprzedaży towarów w kwocie 6.250,00 zł. oraz 

przychód ze sprzedaży biletów  w kwocie 3.034,00 zł. 

 

Punkt informacji turystycznej  

 

 W okresie sprawozdawczym Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 5 733 osób. Struktura 

turystów odwiedzających placówkę: 

Turyści ogółem   5 733   

Polacy     4 986 

Cudzoziemcy        747     

w tym: Dzieci i młodzież      821 

 

 

 

W Punkcie Informacji Turystycznej w 2018 r. udzielono 5 643 informacji: 

Osobiście     5 221 

Telefonicznie          96 

Drogą elektroniczną (mailową)    326 

 

Ze stanowiska komputerowego skorzystało 90 turystów.  
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LWÓWECKI OŚRODEK KULTURY 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonował jeden ośrodek kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury.   

W 2018 r. Lwówecki Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował następujące 

wydarzenia:  

 
Tabela nr18. Wydarzenia kulturalne 

Lp. Tytuł imprezy  Miejsce Data Szacowana 

frekwencja 

1. 
 

Orszak Trzech Króli 
 

rynek miejski 6 stycznia  500 

2. Koncert Noworoczny „Marcin 

Wyrostek & Corazon” 
 

hala sportowa 13 stycznia 600 

3. Finał WOŚP Ratusz, Restauracja 

Rycerska 

14 stycznia 100 

4.  Ferie w LOK – blok zajęć Sala Mieszczańska w 

ratuszu, sala gimnastyczna 

w Szkoła Podstawowa  

Nr 1, pracownie w LOK 

(stadion) 
 

15-27 stycznia 150 

5. Karnawałowy Pokaz Tańca 
 

hala sportowa 9 lutego 500 

6. Konferencja historyczna „Rok 

1945 na pograniczu śląsko - 

łużyckim” 
 

Sala Mieszczańska w 

ratuszu 

17 lutego 100 

7.  „Zimowy koncert” – prezentacje 

umiejętności uczniów Centrum 

Muzycznego 

Sala Mieszczańska w 

ratuszu 

17 lutego 120 

8. Eliminacje Lwóweckiego 

Festiwalu Talentów 

sala gimnastyczna w 

Szkole Podstawowej  

Nr 1 w Lwówku Śląskim  
 

24 lutego 100 

9. Półfinały i finały Lwóweckiego 

Festiwalu Talentów 
 

hala sportowa 10 marca 400 

10. Kiermasz Wielkanocny Sala Mieszczańska - rausz 24 marca 500 

11. Lwóweckie Międzynarodowe 

Spotkania Gwareckie 
 

stadion miejski 19 maja 1500 

12. Bezpieczny Dzień Dziecka Parking Urzędu Gminy  

i Miasta Lwówek Śląski  
 

3 czerwca 400 

13. Festiwal piosenki religijnej 
 

Sołectwo Sobota 
 

9 czerwca 200 

14. Wakacyjny pokaz tańca hala sportowa 
 

15 czerwca 
 

300 

15. Koncert „Na powitanie lata” 
 

Sala Mieszczańska 16 czerwca 120 

16. XXI Lwóweckie Lato Agatowe 
 

rynek miejski 13-15 lipca 50.000 

17. Dożynki Gminne Sołectwo Dworek  
 

1 września 600 

18. Sejmik Geologiczny Galeria w dawnym OSiR 
 

27 października 60 
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19. 

 

Święto Niepodległości plac Piłsudskiego, Sala 

Mieszczańska w ratuszu 
 

11 listopada 250 

20. Przegląd teatrów osób 

niepełnosprawnych 

Pałac Brunów 23 listopada 150 

21. Koncert bluesowy zespołu 

„Midnight Blues” 
 

sala małych form LOK 23 listopada 60 
 

22. Montaż słowno - muzyczny  z 

okazji 100-lecia niepodległości 
 

Sala Mieszczańska ratusz 30 listopada 80 

23. Koncert zespołu „Klassik 

Modern” muzyka z filmów Walta 

Disney’a 
 

Sala konferencyjna w 

Urzędzie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski  

1 grudnia 200 

24. Spotkanie z Mikołajem 
 

sala małych form LOK 6 grudnia 80 

25. Spektakl teatralny „Seks dla 

opornych” 
 

sala małych form LOK 8 grudnia 96 

26.  Jarmark świąteczny – Lwóweckie 

Jasełka Uliczne 
 

rynek miejski,  ratusz 

 
 

21-22 grudnia 1000 

 

 

Koncert Noworoczny „Marcin Wyrostek & Corazon” 
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 Koncert Noworoczny „Marcin Wyrostek & Corazon” 

 

 

 

Kiermasz Wielkanocny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lwóweckie Lato Agatowe  
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  Lwóweckie Lato Agatowe – parada motocykli                    Lwóweckie Lato Agatowe – pokaz cięcia agatów 

 

 

                 Dożynki Gminne w Dworku                   Dożynki Gminne w Dworku  

 

 

                               Dary Lasu                  Dary Lasu  
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              Kiermasz Bożonarodzeniowy       Kiermasz Bożonarodzeniowy 

 

          Lwóweckie Jasełka Uliczne          Lwóweckie Jasełka Uliczne  

 

Tabela nr19.W roku 2018 Lwówecki Ośrodek Kultury organizował wystawy plastyczne fotograficzne 

Lp.  Autor/tytuł wystawy Miejsce Data wernisażu Szacowana 

frekwencja na 

wernisażu 

1 Agata Makutynowicz – Turska 

„Czerwienią mazane” Malarstwo 
 

Galeria Klatka  

(stadion) 

2 lutego (193) 40 

2 Kaja Grabowicz rysunek i malarstwo 
 

Galeria Klatka 

(stadion) 

3 marca (194) 30 

3 Jerzy Borowiec malarstwo Galeria Klatka 

(stadion) 

6 kwietnia (195) 40 

4 Marcin Leśniak rysunek, malarstwo 
 

Galeria Klatka 

(stadion) 

11 maja (196)  

5 Wystawa fotoreportażu 800 lat Lwówka 

Śląskiego 
 

Galeria w Urzędzie 

Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski  

6 października 

(197) 

100 

6 Wystawa fotoreportażu XXI Lwóweckie 

Lato Agatowe 
 

Galeria w ratuszu 27 października 

(198) 

50 

7 Wystawa Hommage a’ Ewa Andrzejewska 

Wojciech Zawadzki fotografia 
 

Galeria Klatka 

(LOK) 

23 listopada (199) 60 
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                                                                    Galeria Klatka  

 

 

      Galeria Klatka  

 

 

Budżet Lwóweckiego Ośrodka Kultury w ramach którego zorganizowano powyższe 

wydarzenia i zajęcia stałe to 1.156.735,70 zł, w tym środki przeznaczone na Lwóweckie Lato 

Agatowe – 381.195,92 zł.  
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Przy Lwóweckim Ośrodku  Kultury w 2018 r. funkcjonowały następujące grupy 

artystyczne:  

1) pracownia plastyczna – 15 osób (dzieci, młodzież),  

2) klub tańca towarzyskiego „Wega” -  45 osób (dzieci, młodzież, dorośli),  

3) sekcja Break Dance – 3 osoby (dzieci, młodzież),  

4) sekcja tańca nowoczesnego –  55 osób (dzieci i młodzież),  

5) grupa teatralna – 9 osób (młodzież),  

6) sekcja fitness (Zumba) – 25 osób (młodzież, dorośli),  

7) nauka gry na instrumentach „Centrum Muzyczne” – 20 osób (dzieci), 

8) sekcja tańca orientalnego – 6 osób (dzieci, dorośli),  

9) sekcja fotografii cyfrowej – 8 osób (dorośli),  

10) klub muzyczny – 6 osób (dorośli).  
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XIII. FUNDUSZE POZYSKANE W RAMACH WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 

 

 

1. Projekt pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”  

Projekt realizowany w  ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-

2020. 

Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierające Łużycki Park Głazów Narzutowych w Nochten. 

Partnerzy Projektu: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Towarzystwo Marketingowe Górnych 

Łużyc i Dolnego Śląska. 

Wartość projektu – 487 641, 00 euro. 

Wartość dofinansowania wspólnego projektu to kwota 414 494,91 euro,  

w tym dofinansowanie dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski wynosi 234 056,61 euro (85%). 

Termin realizacji: 01-06.2018 r. - 31.05.2020 r. 

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia 

poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego. Realizacja projektu stanowi podstawę do rozwoju transgranicznego produktu 

geoturystycznego.  

 

W 2018 roku w ramach tego projektu:  

- zorganizowano Lwóweckie Lato Agatowe w tym:  produkcję filmu edukacyjnego  

o atrakcjach  turystycznych Gminy, zakup nagłośnienia, projektora, ekranów i ścianki 

ekspozycyjnej;  

- zrealizowano produkcję filmu promocyjnego o LLA i wystawie głównej;  

- wykonano profesjonalne zdjęcia podczas XXI LLA i atrakcji turystycznych do albumu  

i folderu; 

- zlecono promocję LLA w prasie, radiu i telewizji, organizacja wystawy głównej „Wielka 

Czwórka w Świecie Biżuterii”. 

 

W 2019 roku zaplanowano: 

- organizację sejmiku geologicznego, który odbędzie się w październiku w 2019r.; 

- stworzenie stałej wystawy multimedialnej w pomieszczeniach lwóweckiego Ratusza (wagon); 

 - remont pomieszczeń Ratusza w celu stworzenia w nich stałej wystawy multimedialnej  

i małej sali prezentacyjnej. 

 

link do filmu Atrakcje turystyczne Gminy i Miasta Lwówek Śląski: 

https://youtu.be/1fpcfZhmD-k 

 

 

https://youtu.be/1fpcfZhmD-k


str. 95 

 

 

                 
         Sejmik Geologiczny 

 

 

2. Projekt pn. „I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie” 

 

Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia  

2014 – 2022. 

Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski. 

Partnerzy Projektu: Miasto Chrastava. 

Wartość projektu 12 755,84 euro, kwota dofinansowania: 

 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85 %) - 10 842,47 euro; 

 - Budżet państwa (5%) – 637,78 euro. 

Termin realizacji: 19.03 – 30.06.2018 r. 

 

  W ramach projektu w dniu 19 maja 2018 r. na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim 

odbyła się impreza pn. „I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie”. 

Najważniejszym elementem imprezy było oficjalne otwarcie „Placu Lwóweckich Gwarków”, 

który powstał tuż przy Szwajcarii Lwóweckiej – jednej z największych atrakcji turystycznych  
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naszego miasta. Podczas trwania imprezy można było obejrzeć pokazy cięcia agatów, a także 

skosztować podpłomyków i innych regionalnych produktów.  trakcją imprezy było stoisko 

partnera projektu Parku Głazów Narzutowych z Nochten, gdzie zaprezentowano  park, jego 

tworzenie na przestrzeni lat.  

 

 

 

 

 

 

3. Projekt pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich 

na obszarze pogranicza” 

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz 

Małych Projektów. 

Cel projektu: Zamierzeniem składanego projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału 

turystycznego miast partnerskich Chrastava i Lwówek Śląski za pośrednictwem udostępnienia 

atrakcji przyrodniczych obu miast. 

Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski. 

Partnerzy Projektu: Miasto Chrastava.  

Termin realizacji: 01.04 - 30.11.2018 r. 

Wartość projektu 31 014,72 euro, kwota dofinansowania: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85 %) - 26 362,51 euro;  

- Budżet Państwa (5%)- 1 550,74 euro. 

 

Celem projektu była poprawa jakości infrastruktury turystycznej przy ważnych 

atrakcjach miast Chrastava (Czechy) i Lwówek Śląski. W Chrastavie - Horním Vítkovie 

wybudowano parking włącznie z utwardzoną ścieżką, która łączy się ze szlakiem turystycznym 

prowadzącym na górę Výhledy, na której znajduje się punkt obserwacyjny  

i altana wraz z elementami małej architektury: stołem, ławkami.   

 

Gmina i Miasto Lwówek Śl. w ramach projektu wykonała: 

- remont istniejących schodów kamiennych prowadzących na punkty widokowe,  

- zabezpieczenie punktów miejsc widokowych poprzez zabudowę barier na szlaku Szwajcarii  

Lwóweckiej”, 

- ustawieniu gotowych elementów takich jak: stoły drewniane, ławy drewniane, drewniane 

kosze na śmieci, 
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- ustawienie zadaszonych stołów wraz z siedziskami, 

- druk trójjęzycznych ulotek „Szwajcaria Lwówecka”. 
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Gmina i Miasto Lwówek Śląski w 2018 roku aplikowała o środki finansowe ramach 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej: na poniższe projekty:  

1. „Międzynarodowe Spotkania Gwareckie w Lwówku Śląskim” - nie uzyskała 

dofinansowania,  

2. „Rewitalizacja Parku Jordanowskiego w Lwówku Śląskim jako atrakcji turystycznej  

pogranicza” – nie uzyskała dofinansowania,  

3. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie 

wspólnego dziedzictwa kulturowego” - nie uzyskała dofinansowania,  

4. „Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śląskim” - projekt 

uzyskał dofinansowanie, realizacja w 2019 roku.   

 

                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

 

 

 

 

                                                                                                 Mariola Szczęsna 
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