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Lwówek Śląski, 30.05.2020 r.  

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI 

ZA 2019 ROK 

 

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

 (Dz. U.2020.713 t.j.) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przedstawia niniejszym raport 

o stanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019.  

 

 

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 – Paulina Sztuba  

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  

Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim – Dyrektor Janina Tomczyk 

 

 

RADA MIEJSKA W LWÓWKU ŚLĄSKIM  

 

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 Wleń, 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, gmina Złotoryja, Wleń, Mirsk, Stara Kamienica, Lubomierz, 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 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła  

się o 77 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 16666 osób, w tym 8595 kobiet  

i 8071 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

 

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 3005 osób,   

- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-60 lat-k i 19-65 lat-m) wynosiła 10099 osób,  

- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3562 osoby. 

 

Na terenach miejskich mieszkało 8512 osób, a na terenach wiejskich 8154 osoby.  
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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 2019 r. narodziło się w gminie 152 osoby, w tym 68 dziewczynek i 84 chłopców, a zmarło 

214 osób, w tym 113 kobiet i 101 mężczyzn.  

 

                                                 Wykaz ludności 

 

 

Lp.   Nazwa miejscowości / liczba mieszkańców 

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 
  Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1 Lwówek Śląski (miasto)  8 512 4 491 4 021 

2 Bielanka   153 69 84 

3 Brunów  129 69 69 

4 Chmielno 399 206 193 

5 Dębowy Gaj  170 92 78 

6 Dłużec 227 121 106 

7 Dworek 97 44 53 

8 Gaszów  79 42 37 

9 Górczyca 95 52 43 

10 Gradówek 215 98 117 

11 Kotliska  418 207 211 

12 Mojesz 330 159 171 

13 Nagórze  43 22 21 

14 Niwnice 838 407 431 

15 Pieszków 59 32 27 

16 Płóczki Dolne 568 296 272 

17 Płóczki Górne  548 265 283 

18 Radłówka  334 174 160 

19 Radomiłowice 75 45 3 

20 Rakowice Małe  163 70 93 

21 Rakowice Wielkie  714 362 352 

22 Skała 128 63 65 

23 Skorzynice  321 151 170 

24 Sobota 435 220 215 

25 Ustronie  214 113 101 

26 Włodzice Małe  263 135 128 

27 Włodzice Wielkie 428 224 204 

28 Zbylutów  571 290 281 

29 Żerkowice 140 76 74 
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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 Nowy Ląd S.A.  

w Niwnicach. 

Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg stanu na 25.02.2020 r. istnieje 1971 

aktywnych indywidualnych podmiotów gospodarczych. Według danych z rejestru REGON 

wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Lwówek Śląski najwięcej (60) 

jest stanowiących spółki cywilne. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w gminie Lwówek Śląski najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej 

działalności są budownictwo  oraz handel hurtowy i detaliczny. 

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: 

- GOLDBECK COMFORT Sp. z o.o. - 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. 

- Nowy Ląd S.A., Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski, profil działalności: wydobywanie i 

produkcja gipsu i anhydrytu (anhydryt kawałkowy, mączka anhydrytowa, gipsy ceramiczne, 

sztukatorskie, dentystyczne i szpachlowe). 

- 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. 

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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- 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 2019 rok” opublikowanym w 

Biuletynie Informacji Publicznej https://bip-v1-files.idcom-

jst.pl/sites/3103/wiadomosci/509514/files/sprawozdanie_za_2019.pdf  

 

 

Dochody za 2019 rok wykonano w kwocie 73.219.324,71 zł. 

Wydatki za 2019 rok wykonano w kwocie 73.918.360,21 zł. 

Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.393,33 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/509514/files/sprawozdanie_za_2019.pdf
https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/509514/files/sprawozdanie_za_2019.pdf
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I. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

 

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

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 – 2023.  

 

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na lata 2016 – 2023: 

 

1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta- zwiększono liczbę kamer  

o 6 sztuk oraz zmieniono lokalizację 1 kamery.   

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

3. Przebudowa ulic w ścisłym centrum miasta tj.: Plac Wolności 

4. Przebudowa ulic na terenie miasta tj.: Parkowa. 

5. Budowa oświetlenia drogowego ul.: Pl. Wolności, ul. Parkowa. 

6. Przebudowa dróg na terenie gminy Lwówek Śląski: Dębowy Gaj, Brunów, Skała. 

7. Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim polegająca na  przebudowie alejek 

parkowych.      

8. Przebudowa alejek wzdłuż murów obronnych przy Baszcie Bolesławieckiej w Lwówku 

Śląskim. 

9. Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Lwówku  Śląskim. 

10. Remonty świetlic wiejskich: Skorzynice. 

11. Przebudowa basenu w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja. 

12. Remont pomieszczeń Lwóweckiego Ratusza (mała sala, „wagon”, toalety) wraz  

z wykonaniem wystawy multimedialnej pn.: „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi 

Lwóweckiej”. 

13. Bezpieczeństwo publiczne - Dostawa samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej  

w Lwówku Śląskim. 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Rakowice Wielkie. 

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Płóczki Górne-Nagórze. 

16. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej wraz  

z zagospodarowaniem terenu przy stadionie miejskim (na podstawie koncepcji 

architektoniczno- urbanistycznej) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego : wynagrodzenie - 

174 660,00 zł brutto. 

17. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont 

pomieszczeń, modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wydzielenie stref 

przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek  Śląski" - wynagrodzenie 

85 608,00 zł brutto r. 
 

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Inicjatywa lokalna.  

 

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

programy:  

- Uchwała nr LVI/453/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. 

 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
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24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2019 rok”  

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 2019 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:  

 

Ogłoszenie Nr 1.  

Zadanie 1. Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na 

spędzanie wolnego czasu - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - zwalczanie narkomanii, Dział 

851 Rozdział 85153 §2360 

1. 

Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy "RAKOWICE" w 

Rakowicach Wielkich  

Wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci z 

obszarów wiejskich Gminy Lwówek 

Śląski.  

5 000,00 

2. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Miejsko - Gminny 

Klub Sportowy "Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych"  

Zapobieganie narkomanii w Gminie - gdzie 

szukać pomocy dla uzależnionych! 
4 830,00 

3. 
Lwówecki Klub Sportowy 

"CZARNI"  

Ścieżki zdrowia - ślepy zaułek to 

narkomania!  
5 726,00 

4. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Klub Sportowy 

BOX - Lwówek Śląski  

Realizacja programu terapeutycznego dla 

młodzieży - sport jako alternatywny sposób 

na spędzenie wolnego czasu - prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych - 

zwalczanie narkomanii.  

2 500,00 

5. 
Miejski Klub Sportowy Piast - 

Handball Lwówek Śląski  
Łączy nas sport, nie narkotyki.  1 944,00 

Ogłoszenie Nr 1.  

Zadanie 2. Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych - przeciwdziałanie alkoholizmowi - Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 
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1. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Włodzice  
"Biegam i ćwiczę ponieważ lubię"  1 300,00 

2. 
Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy "RAKOWICE"  

Organizacja pozalekcyjnych zajęć 

sportowych zwiększających aktywność 

fizyczną dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Lwówek Śląski  

Odrzucono na etapie 

oceny formalnej.  

3. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Miejsko - Gminny 

Klub Sportowy "Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych"  

Wychowanie w trzeźwości w Gminie. 

Alkoholizm problemem społecznym!  
18 975,00 

4. 
Lwówecki Klub Sportowy 

"CZARNI"  

Alkohol jako problem ogólnospołeczny, 

sport jako droga i metoda walki z 

alkoholem.  

13 871,00 

5. 
Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe  

Realizacja kalendarza imprez sportowych 

Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

Sportowe w Lwówku Śląskim. 

8 000,00 

6. 

Miejsko - Gminny Szkolny 

Związek Sportowy Lwówek 

Śląski  

Organizowanie masowych imprez sportowo 

- rekreacyjnych, zawodów sportowych.  
14 718,28 

7. 
UKS Football Academy 

Bolesławiec  

Prowadzenie przez UKS Football Academy 

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.  

Odrzucono na etapie 

oceny formalnej.  

8. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Klub Sportowy 

BOX - Lwówek Śląski  

Sport jako alternatywy sposób na spędzanie 

wolnego czasu - prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych - 

przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

4 000,00 

9. 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Piast Lwówek 

Śląski  

Sport jako alternatywny sposób spędzania 

wolnego czasu  - przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - rozwijania różnych 

dyscyplin sportowych poprzez szkolenie 

dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym  

Odrzucono na etapie 

oceny formalnej.  



str. 12 

 

10. 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Piast Lwówek 

Śląski  

Sport jako alternatywny sposób spędzania 

wolnego czasu  - szkolenie sportowe  dzieci 

i młodzieży w dyscyplinach 

indywidualnych, organizacja zawodów 

lekkoatletycznych dzieci i młodzieży z 

uwzględnieniem wszystkich konkurencji 

lekkoatletycznych.  

6 075,00 

11. 
Miejski Klub Sportowy Piast - 

Handball Lwówek Śląski  

Dobry wybór - piłka ręczna przeciwwagą 

dla alkoholu.  

Odrzucono na etapie 

oceny formalnej.  

12. 

Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Lwówku Śląskim  

 

Organizacja cyklu imprez sportowych 

międzyszkolnych z kalendarza 

Powiatowego Szkolnego Związku 

Sportowego w Lwówku Śląskim  

27 100,13 

Ogłoszenie Nr 1.  

Zadanie 3. Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program 

pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi  

1. 
Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy "RAKOWICE"  

Organizacja letniego obozu sportowo - 

rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z 

Gminy Lwówek Śląski  

4 480,00 

2. 
Stowarzyszenie Piaskowe 

Wzgórza  

W zdrowym ciele zdrowy duch - 

kontynuacja projektu.  

Odrzucono na etapie 

oceny formalnej.  

Ogłoszenie Nr 1.  

Zadanie 4. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - szkolenie dzieci i młodzieży  

w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych - Dział 926 Rozdział 92605  § 2360 

1. 

Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy "RAKOWICE w 

Rakowicach Wielkich  

Upowszechnianie  aktywności fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży z obszarów 

wiejskich Gminy Lwówek Śląski  

5 000,00 

2. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Miejsko - Gminny 

Klub Sportowy "Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych"  

Aktywność fizyczna - w zdrowym ciele 

zdrowy duch!  
15 000,00 

3. 
Lwówecki Klub Sportowy 

"CZARNI"  

Praca z młodzieżowymi drużynami 

piłkarskimi w ramach budżetu gminy.  
18 553,00 
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4. 

Uczniowski Klub Sportowy 

Football Academy 

Bolesławiec  

Prowadzenia 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 i ŻAK 

rocznik 2008-2011.  

9 072,00 

5. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Klub Sportowy 

BOX - Lwówek Śląski  

Realizacja zadań z zakresu kultury 

fizycznej i sportu - szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży w dyscyplinach 

indywidualnych oraz zespołowych.  

13 000,00 

6. 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Piast Lwówek 

Śląski  

Realizacja zadań w zakresie kultury 

fizycznej i sportu - szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży w dyscyplinach 

indywidualnych oraz zespołowych - 

prowadzenie sekcji lekkoatletycznej na 

terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży 

szkolenie w nowych konkurencjach 

lekkoatletycznych (skok o tyczce) poprzez 

dostosowanie pozyskanego sprzętu do 

codziennego korzystania a tym samym 

możliwość szkolenia dzieci w tej 

konkurencji.  

0,00 

7. 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Piast Lwówek 

Śląski  

Realizacja zadań w zakresie kultury 

fizycznej i sportu - szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży w dyscyplinach 

indywidualnych oraz zespołowych - i 

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, kraju.  

13 475,00 

8. 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy Piast Lwówek 

Śląski  

Realizacja zadań w zakresie kultury 

fizycznej i sportu - szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży w dyscyplinach 

indywidualnych oraz zespołowych - 

prowadzenie sekcji lekkoatletycznej na 

terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży.   

13 400,00 
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9. 
Miejski Klub Sportowy Piast - 

Handball Lwówek Śląski  
Kultura fizyczna w gminie Lwówek Śląski.  

Odrzucono na etapie 

oceny formalnej. 

10. 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Jeleniej 

Górze  

Polski Związek Wędkarski  

Koło Lwówek Śląski  

Młodzieżowa Szkółka Wędkarska 

"KIEŁBIK"  
2 500,00 

 

 

 

 

Ogłoszenie Nr 2.  

Zadanie 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Dział 630 Rozdział 63003 § 2360 

1. 1

1 

Stowarzyszenie "Przedszkole 

Naszych Dzieci"  

 

Piknik turystyczny - "Zwierzęta naszymi 

przyjaciółmi są!"  

 

3 300,00 

 

Ogłoszenie Nr 2.  

Zadanie 2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dział 921 Rozdział 92105 § 2360 

1. 
Fundacja im. Św. Agnieszki 

Patronki Dzieci  

Odkrywanie historii Lwówka Śląskiego - 

organizowanie warsztatów historycznych i 

plastycznych dla dzieci z zakresu Historii 

Lwówka Śląskiego.  

2 526,00 

1. 2

2

2

2

2

2

2 

Stowarzyszenie "Nasz 

Dworek"  

10 lat jesteśmy z wami - koncert dla 

mieszkańców.  
3 420,00 

3. 
Stowarzyszenie Piaskowe 

Wzgórza  

"Świetlicowe warsztaty 

międzypokoleniowe - dla alkoholu i 

narkomanii mówię NIE" - kontynuacja 

projektu. 

3 000,00 

4. 
Stowarzyszenie Piaskowe 

Wzgórza  

IV Powiatowa Wystawa Wyrobów 

Rękodzielniczych - wspieranie kultury 

lokalnej.  

2 500,00 

5. 
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Zbylutowie  

"Pasje łączą pokolenia" - kontynuacja 

projektu. 
4 500,00 
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Ogłoszenie Nr 3.  

Zadanie 1. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozwój osób dorosłych w dyscyplinach 

indywidualnych oraz zespołowych - Dział 926 Rozdział 92605 § 2360 

1. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Miejsko - Gminny 

Klub Sportowy "Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych"  

Biegaj i graj - jak wiadomo sport to raj! 

                               

Odrzucono na etapie oceny 

formalnej.      

2. 
Lwówecki Klub Sportowy 

"CZARNI"  

Praca z seniorami w ramach budżetu 

gminy.  

                      Odrzucono na 

etapie oceny formalnej.                     

3. 
Miejski Klub Sportowy Piast 

- Handball Lwówek Śląski  
Aktywnie spędzam swój czas wolny.  12 770,00 

Ogłoszenie Nr 3. 

 Zadanie 1. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozwój osób dorosłych w dyscyplinach 

indywidualnych oraz zespołowych - Dział 926 Rozdział 92605 § 2360 

1. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Miejsko - Gminny 

Klub Sportowy "Zrzeszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych"  

Biegaj i graj - jak wiadomo sport to raj! 19.647,00                                

2. 
Lwówecki Klub Sportowy 

"CZARNI"  

Praca z seniorami w ramach budżetu 

gminy.  
          37.583,00             

 

 

 

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

wykonanie zastępujących zadań:   
 

1. Zadanie pod nazwą „Sport profilaktyką w walce z alkoholem” Lwóweckiego Klubu 

Sportowego „CZARNI” wsparto kwotą 10.000,00 złotych,   

2. Zadanie pod nazwą „Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 5-11 

lat” Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy Bolesławiec wsparto kwotą  

10.000,00 złotych.  

3. Zadanie „Pływanie to zdrowie” Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice wsparto kwotą 

9.210,00 złotych.  

4. Zadanie „Mikołajkowy turniej piłki ręcznej chłopców i dziewcząt” MKS Piast – 

Handball Lwówek Śląski wsparto kwotą 9.700,00 złotych.  
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Inicjatywa Lokalna 

 

Inicjatywa lokalna w gminie realizowana jest zgodnie z uchwałą 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 ramach naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 

2019 r. wpłynęło 21 wniosków na kwotę 62 171,56 zł. Odrzucono 3 wnioski z 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 18 wniosków na kwotę 57 237,70 zł.  

Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie 

wykonywanych zadań w 2019 r. w ramach inicjatywy lokalnej wyniosła 50 000,00 zł. Zespół 

ds. wspierania inicjatyw lokalnych postanowił przyznać dotację 16 wnioskodawcom. 

Lp. Wnioskodawca (grupa inicjatywna) 
Nazwa zadania w ramach 

inicjatywy lokalnej 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

1 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski, 

ul. Przyjaciół Żołnierza 19 
Budowa ogrodzenia przy budynku 3 000,00 zł 

2 Mieszkańcy Lwówka Śląskiego 

IV Lwóweckie Dyktando o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski 

3 000,00 zł 

3 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski,  

ul. Jana Pawła II 23 

Zagospodarowanie i utwardzenie 

terenu – dojście do budynku 

wielorodzinnego 

3 000,00 zł 

4 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski,  

ul. Partyzantów 7 

Zagospodarowanie terenu przyległego 

do budynku 
3 000,00 zł 

5 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski, 

ul. Sienkiewicza 40 

Zagospodarowanie terenu – dojście do 

budynku  
3 000,00 zł 

6 
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra  

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

Organizacja VII Festiwalu Piosenki w 

Sobocie 
2 552,00 zł 

7 Mieszkańcy wsi Ustronie 

Druga część rewitalizacji działki 

411/11 w Ustroniu. Dokończenie 

zadania rozpoczętego w minionym 

roku 

2 500,00 zł 

8 

Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego  

w Lwówku Śląskim 

Remont kapitalny kuchni w Klubie 

Seniora w Lwówku Śląskim przy ul. 

Orzeszkowej 36 

3 400,00 zł 
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9 Mieszkańcy wsi Kotliska 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

dla dzieci i miejsca rekreacji  

dla młodzieży. Piknik rodzinny wraz z 

warsztatami kulinarnymi 

2 909,20 zł 

10 Lwóweckie Towarzystwo Regionalne                        

Publikacja Przewodnika Turystyki 

Pieszej „Szlak Lwóweckich Form 

Skalnych” 

4 000,00 zł 

11 Mieszkańcy wsi Mojesz 

Remont – wymiana schodów wejścio-

wych do świetlicy wiejskiej  

w Mojeszu 

3 500,00 zł 

12 Stowarzyszenie „Srebrna Dolina” 
10 Lat Tradycji Niecodziennych 

Jarmarków Dziedzicowych 
4 000,00 zł 

13 Mieszkańcy wsi Zbylutów Świetlica wiejska naszą wizytówką 3 000,00 zł 

14 Mieszkańcy wsi Pieszków 

Przygotowanie terenu pod montaż 

placu zabaw i siłowni zewnętrznej 

oraz kontynuacja remontu 

poniemieckiej stodoły w Pieszkowie – 

III etap inicjatywy lokalnej „Stare nie 

znaczy złe” 

3 500,00 zł 

15 Mieszkańcy wsi Włodzice Małe 
Rozwijamy przestrzeń turystyczno-

rekreacyjną we Włodzicach Małych 
3 376,50 zł 

16 
Wspólnota Mieszkaniowa Lwówek Śląski, ul. 

Krótka 1 

Zagospodarowanie i utwardzenie 

terenu – dojście do budynku  
2 262,30 zł 

 

 

3. 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  V/36/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 stycznia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Lwówek Śląski na rok 2019.  

- 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.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

W 2019 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            i 

Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 12 zgłoszeń, które wraz z ich monitorowaniem  z 

2017 i 2018 roku dają łącznie 43 sprawy. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi w 2019 roku: 

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia 

wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu –  20 wywiadów, 
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- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, 

interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze 

Niebieskiej Karty – 32 informacje, 

 

 

-  zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich            

o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz 

przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego 

ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub 

ograniczenia spożywania alkoholu –  52 rozmowy, 

-  prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź  przez wcześniejsze umarzanie 

postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji  – umorzeń 

- 13 spraw, 

-  do biegłych skierowano 14 spraw, w których wydano 10 opinii, 

- przekazano do Sądu 14 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną                             z 

postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół                z 

rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół           z 

rozmowy z osobą nadużywająca alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne 

dokumenty w sprawie.  

  

 

Komisja zajmowała się również:                                                                                                

- Opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem 

zgodności z uchwałą Nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 

2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz 

zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży                     i 

podawania napojów alkoholowych, w tym: 

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży: 

a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 9 opinii, 

b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 9 opinii, 

c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu –  8 opinii. 

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży: 

a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 opinii, 

b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 4 opinie, 

c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 4 opinie. 

- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki                      i 

rozwiązywania problemów alkoholowych – 24 wnioski. 

- Realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów, filmów 

edukacyjnych, organizowaniu szkoleń  służących profilaktyce. 
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 Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały następujące 

wydatki w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   

ZA  2019 R. 
h
 

 

  
  

  
  

  

  

Lp. 
Wnioskodawca odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Treść zadania 

Plan  

na 2019 r. 

Wykonanie 

za 2019 r. 

% wyk 

[5:4] 

1 2 3 4 5 6 

  Razem   338 970,00 315 905,81 93,20 

I Program przeciwdziałania alkoholizmowi 

Szkolenia, profilaktyka i 

realizacja programów 

terapeutycznych 

277 250,00 256 117,79 92,38 

1 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

w Lwówku Śląskim 

Działalność Komisji (ogółem) 63 500,00 58 045,81 91,41 

2 
Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim  

Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski 

Zloty rodzin abstynenckich, 

obozy terapeutyczne, turnieje, 

utrzymanie placówki 

40 750,00 40 741,58 99,98 

3 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 

"Program zajęć 

socjoterapeutyczno – 

muzycznych dla dzieci" – II 

edycja 

1 000,00 1 000,00 100,00 

4 
Szkoła Podstawowa we Włodzicach 

Wielkich 

„Rozwój zainteresowań kluczem 

do walki z uzależnieniem” 
1 000,00 1 000,00 100,00 

5 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląsk 
„Lekkoatletyczny miting – Liga 

skoczków 2019” 
5 000,00 5 000,00 100,00 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku 

Śląskim  

"Cykl programów 

profilaktycznych dla dzieci, 

nauczycieli i rodziców” 

1 000,00 1 000,00 100,00 



str. 20 

 

Lp. 
Wnioskodawca odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Treść zadania 

Plan  

na 2019 r. 

Wykonanie 

za 2019 r. 

% wyk 

[5:4] 

1 2 3 4 5 6 

7 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku 

Śląskim filia w Zbylutowie 

"Cykl programów 

profilaktycznych dla dzieci, 

nauczycieli i rodziców” 

1 000,00 1 000,00 100,00 

8 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku 

Śląskim filia w Zbylutowie 

„Aktywność fizyczna – świadomy 

wybór lepszego jutra” 
2 000,00 2 000,00 100,00 

9 Teresa Zielińska 

Pomoc psychologiczna dla 

członków rodzin z problemem 

alkoholowym 

5 000,00 4 960,00 99,20 

10 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Lwówku Śląskim 
„Akademia kodowania” 1 500,00 1 500,00 100,00 

11 
Miejsko Gminny Szkolny Związek 

Sportowy 
„Współpraca daje efekty” 2 500,00 2 440,99 97,64 

12 Podmioty wyłonione w konkursie 

Sport jako alternatywny sposób na 

spędzanie czasu wolnego – 

prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych 

148 520,00 132 949,41 89,52 

13 Podmioty wyłonione w konkursie 

Ochrona i promocja zdrowia – 

wspieranie organizacji letniego 

wypoczynku, podczas którego 

będzie realizowany program 

pierwszorzędowej profilaktyki 

uzależnień 

4 480,00 4 480,00 100,00 

II Program przeciwdziałania narkomanii 

Szkolenia, profilaktyka i 

realizacja programów 

terapeutycznych 

61 720,00 59 788,02 96,87 

1 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 
Uzależnienia: alkohol, narkotyki, 

dopalacze - profilaktyka 
1 000,00 1 000,00 100,00 

2 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w 

Niwnicach 

„Znajdź właściwe rozwiązanie – 

profilaktyka uzależnień” 
1 000,00 1 000,00 100,00 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku 

Śląskim  

Program profilaktyczny "Zdążyć 

na czas" 
1 000,00 1 000,00 100,00 

4 Starosta Lwówecki 

Zakup elektronicznego 

analizatora narkotyków, działania 

profilaktyczne 

4 000,00 4 000,00 100,00 

5 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Lwówek Śląski 

Kontynuacja pracy Punktu 

Interwencji Kryzysowej 
21 320,00 19 465,56 99,19 
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6 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Lwówek Śląski        

Grupa wsparcia dla kobiet 

doświadczających przemocy w 

rodzinie 

5 000,00 4 950,00 99,00 

7 
Zespół interdyscyplinarny w Lwówku 

Śląskim 

Profilaktyka na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

8 400,00 8 372,46 99,67 

8 Podmioty wyłonione w konkursie 

Realizacja programu 

terapeutycznego dla młodzieży – 

sport jako alternatywny sposób na 

spędzanie wolnego czasu  

20 000,00 20 000,00 100,00 

 

 
 

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 29.01.2020 r. Zespół interdyscyplinarny 

został powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

w drodze Zarządzenia 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.   

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. 

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, 
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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. Członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim otrzymali upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego od Administratora danych 

osobowych – Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku 

Śląskim. 

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania 

wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zasad 

wynikających z wprowadzonej i wdrożonej do stosowania przez Administratora danych  

osobowych - Polityki Ochrony 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 2019 r. 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  

specjalistyczną ofiarom przemocy. Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim. Wsparcie zostało 

udzielone osobom doświadczającym przemocy w rodzinie: psycholog – 8 osób, 
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certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 19 osób, w tym 4 

dzieci, radca prawny – 11 osób.  

• Ze wsparcia w PIK skorzystało 6 osób stosujących przemoc, w tym 3 mężczyzn i 3 

kobiety stosujące przemoc wobec dzieci. Sprawcy którzy skorzystali z pomocy 

psychologa – 2 osoby, specjalisty – 4 osoby, radcy prawnego – 2 osoby.  

• Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie funkcjonowała od 

08.04.2019 do 16.12.2019 r. w poniedziałki w godzinach 17.00 – 19.00. Ze wsparcia 

skorzystało 7 kobiet doświadczających przemocy. Grupa została utworzona na wniosek 

MGOPS w Lwówku Śląskim. Zasadne jest kontynuowanie tej formy wsparcia. 

 

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.  

ZI otrzymał dotację na realizację ustawowych działań w kwocie 8.000 zł.  Powyższe środki 

zostały przeznaczone na: 

1) Szkolenie Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa pt. „Praca z osobą niepełnoletnią 

doznającą przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie” w dniu 12.04.2019 

r. w Legnicy, w którym uczestniczyli Przewodnicząca ZI – Marta Kaziów i członek ZI Karolina 

Kalus – koszt 730 zł.  

2) Konferencja organizowana przez Komendę Wojewódzką we Wrocławiu dot. zapobiegania 

przemocy wobec osób starszych w dniu 11.04.2019 r. we Wrocławiu, 

w której uczestniczyli przedstawiciele ZI (Marta Kaziów, Aleksandra Bilińska, Magdalena 

Karol). 

3) Dwudniowe bezpłatne szkolenie warsztatowe pt. “Metoda WenDo. Psychofizyczna siła 

kobiety w sytuacji zagrożenia”, zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

we Wrocławiu. Warsztaty odbyły się w dniach 28-29.10.2019, w godzinach 9.00 – 15.00, w 

Lwóweckim Ośrodku Kultury. W szkoleniu wzięło udział 14 osób – kobiety, które są 

członkami ZI/GR. Koszt usługi gastronomicznej 480 zł. 

4)  Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim zorganizowała szkolenie  

dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

(policjantów, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych).  Szkolenie odbyło się w dniu 26 

września 2019 roku, w godzinach 10.00 – 16.00, w Ratuszu  

w Lwówku Śląskim (Sala Mieszczańska). W ramach szkolenia zostały omówione dwa bloki 

tematyczne:  

• „Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania 

przemocy w rodzinie” - Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych, adwokat, specjalista  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizor 

(certyfikat IPZ), wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

Dyrektorze PARPA, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, autor Komentarza  

do Rozporządzenia RM „Niebieskie Karty” oraz publikacji „Konflikt a przemoc. Zastosowanie 

art. 207 KK w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, a także licznych broszur i artykułów.   

• „Wtórna wiktymizacja osób doświadczających przemocy w rodzinie” - Izabela Banasiak, 

kuratorka sądowa, certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, od wielu lat współpracującą z Ogólnopolskim  Pogotowiem dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytutem Prewencji  Przemocy w Warszawie. 
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• Przedstawienie wyników badań ankietowych „Wpływ interwencji policyjnych 

i postaw policjantów na podejmowane działania przez osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie”. Badania ankietowe zostały przeprowadzone przez Przewodniczącą ZI, z osobami, 

które doświadczyły przemocy w rodzinie (35 osób).  

Udział w szkoleniu 68 osób. Koszt: usługa gastronomiczna: 1.782,00 (ZI), 6.500,00 zł 

(GKRPA).  

5) Zakup balonów z logo ZI „Stop przemocy” na marsz „Po zdrowie dla Dawida”  

i przeciw przemocy – 217,50 zł. 

6) Kampania „Biała Wstążka” - Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim 

przeprowadził konkurs, który był skierowany do placówek oświatowych na zorganizowanie 

kampanii BW, która trwała 16 dni, tj. od 25 listopada do 10 grudnia 2019 r. Do Konkursu 

przystąpiło pięć placówek edukacyjnych, wszystkie otrzymały nagrody.  

Koszt zadania: balony, wstążki – 405,53 zł, plakaty, ulotki 1.185,08 zł, nagrody 2.127,95 zł.  

7) Zakup materiałów promujących Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim: notesy, 

długopisy z logo zespołu 1 045,60 zł.  

8) Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych zorganizowana 

przez DOPS, przeprowadzona przez certyfikowanego superwizora przeciwdziałania przemocy 

Elżbietę Jadwigę Marczyńską, w Klubie Abstynenta w Lwówku Śląskim,  

w terminach: 28.03.2019  i 12.09.2019 r. W warsztatach superwizyjnych wzięło udział 10-ciu 

członków grup roboczych.   

9) Kontynuacja projektu „Przerwij Milczenie” - broszura skierowana do osób 

doświadczających przemocy i świadków przemocy – wyróżnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej – 21.11.2019 r. Marta Kaziów (Przewodnicząca ZI). 

10) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. ZI wytypował 

24 osoby do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w 

rodzinie, realizowanym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Z 

wytypowanych mężczyzn, stosujących przemoc wobec osób bliskich tylko 1 osoba 

uczestniczyła i ukończyła program korekcyjno-edukacyjny.  

11) Działania interwencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w oparciu o 

procedurę „Niebieskich Kart”.  W 2019 r. uruchomiono 34 procedury „NK”, ogólnie liczba 

realizowanych procedur „NK” wyniosła 68. Zakończono 49 procedury „NK”. (szczegółowe 

sprawozdanie   w załączonej tabeli).  
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II. POMOC SPOŁECZNA  

 

W 2019 roku Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwaliła następujące akty prawne regulujące 

zakres działania pomocy społecznej: 

 
- Uchwała nr XVI/106/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; 

- Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2019 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. 

 
Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez MGOPS w 2019 r. wynikających 

 z ustawy o pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania skorzystało – 469 osób  

w 267 rodzinach. Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej wydał w 2019 r. 

972 decyzje administracyjne w tym 8 decyzji odmownych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 

ogółem 841 wywiadów środowiskowych.  
Najliczniejszą grupę rodzin objętych systemem pomocy społecznej przez MGOPS w 2019 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. Wśród 267 rodzin, 

korzystających w 2019 r. z pomocy społecznej, 53 to rodziny z dziećmi, które stanowią  

19,85 % ogółu rodzin. W grupie rodzin z dziećmi dominują rodziny z 1 dzieckiem (27,89% 

rodzin z dziećmi) oraz z 2 dzieci (29,44% rodzin z dziećmi). Rodziny z większą niż wymienione 

liczbą dzieci stanowią mniejszość. Wśród 267 rodzin ogółem znajdowały się 22 rodziny 

niepełne, czyli 8,24%. W ich gronie dominują rodziny z 1 i 3 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 2019 pomocą społeczną objęto 

55 rodziny emerytów i rencistów, tj. 20,60% ogólnej liczby rodzin świadczeniobiorców 

MGOPS-u. Przeważają tutaj gospodarstwa 1 osobowe, które stanowią 58,18% tej grupy. 
    
 

Tabela nr 1. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

 
Wyszczególnienie 2019 r.  

Liczba rodzin 

Rodziny ogółem, w tym: 267 

 - o liczbie osób 1 182 

2 32 

3 20 

4 14 

5 12 

6 i więcej 7 

W tym rodziny z dziećmi ogółem 5 

- o liczbie dzieci 1 19 

2 18 
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3 11 

4 2 

5 2 

6 1 

7 i więcej 0 

Rodziny niepełne ogółem 22 

- o liczbie dzieci 1 10 

2 5 

3 6 

4 i więcej 1 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 55 

- o liczbie osób 1 32 

2 13 

3 3 

4 i więcej 7 

 

Głównym powodem korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo. Liczba rodzin 

korzystających z pomocy z uwagi na problemem bezrobocia w 2019 r. wyniosła 107 osób oraz 

niepełnosprawność – 118. 

Pozostałe przyczyny w rodzinach korzystających z pomocy to: 

- długotrwała lub ciężka choroba –117 rodzin, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 26 rodzin, 

- alkoholizm – 32 rodziny, 

- potrzeba ochrony macierzyństwa – 20 rodzin, 

- bezdomność –17 osób, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina. 

 

 

Tabela nr 2. Powody przyznania pomocy finansowej í w naturze 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2019 r.  

Liczba rodzin 

Ubóstwo 160 

Sieroctwo 1 

Bezdomność 17 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 20 

Bezrobocie 107 

Niepełnosprawność 118 

Długotrwała i ciężka choroba 117 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

26 

• rodziny niepełne 17 

• rodziny wielodzietne 8 

Przemoc w rodzinie 4 

Alkoholizm 32 

Narkomania 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 1 
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Zdarzenia losowe 0 

Sytuacja kryzysowa 2 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

 
 

Głównym zadaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. była realizacja 

zadań z zakresu pomocy społecznej. Poza realizacją ww. zadań Ośrodek realizuje także inne 

przekazane do realizacji zadania, w tym: 

• przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 

W 2019 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 94 929,07 zł wypłacając 

łącznie 874 świadczenia. 

• przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych, 

Ogółem w roku 2019 wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę wraz z obsługą  

9 403,81zł. 

Dotacja na obsługę dodatków energetycznych to kwota 188,08 zł. 

• przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych. 

W roku 2019 r ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio miesięcznie: 803 rodziny  

w tym  395 rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła kwotę 1 577 049 zł. 

 

Tabela nr 3. Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

 

Wyszczególnienie 2019r  

Kwota w zł 

Zasiłki rodzinne 1 088 118 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 488 938 

- urodzenia dziecka 33 576 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

51 254 

- samotnego wychowywania dziecka 93 431 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 54 093 

- rozpoczęcia roku szkolnego 51 621 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

58 779 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 146 177 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ogółem 1 577 049 

Zasiłki pielęgnacyjne 1 005 695 

Świadczenie pielęgnacyjne 1 245 396 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 101 000 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 12 000 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 177 043 

Świadczenie rodzicielskie 488 097 

Razem 4 606 280 

Zasiłki dla opiekunów 46 500 
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• przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych 

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 1 625 rodzin zaś 

liczba dzieci w tych rodzinach uprawnionych do świadczenia wychowawczego wyniosła  

2 517. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wypłacono 23 084 świadczenia 

wychowawcze na łączną kwotę 11 482 519,88 zł. 
 

• przyznawanie i wypłacanie świadczeń „Dobry Start” 

W 2019 r. liczba wniosków dotyczących świadczeń „Dobry Start” złożonych do MGOPS 

we  Lwówku Śląskim wynosiła 1 276. Przyznano i wypłacono 1 796 świadczeń na łączną kwotę 

538 350,00zł. 

 
  Tabela nr 4. Informacje o przyczynie  wypłacenia świadczenia „Dobry Start” w 2019 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: 

 

1 796 

- w szkole podstawowej 1 181 

- w szkole ponadpodstawowej 199 

- w dotychczasowym gimnazjum 397 

- w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny lub nauki 

2 

- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 4 

- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 12 

- w specjalnym ośrodku wychowawczym 1 

- w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 0 

 

• przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych, prowadzenie 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

W roku 2019 wypłacono świadczenia  dla 135  rodzin na 157 uprawnionych. W Gminie 

 i Mieście Lwówek Śląski było 397 dłużników alimentacyjnych i 56 dłużników z innych gmin. 

W 2019 r. zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę  

808 495 zł.  W wyniku działań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano 

kwotę 325 809 zł.   

 

• przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 w formie stypendium szkolnego, 

W 2019 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim  

po rozpatrzeniu 22 wniosków wypłacił dla uczniów stypendia szkolne na łączną kwotę 

43 694,24 zł.  
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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 celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy Gmina 

i Miasto Lwówek Śląski podjęła następujące działania:  

 

1. Udzielono dwóch dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  

o przepustowości do 5m3/dobę na łączną kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

i 00/00). 

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

- dofinansowano realizację projektu dotyczącego organizacji X Gminnego Konkursu 

Ekologicznego z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Chrońmy zagrożone gatunki”  

w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych), 

- w ramach w/w Konkursu sfinansowano spektakl ekologiczny dla dzieci pt.: „Złe decyzje” 

w kwocie 1 600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), 

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

gminy Lwówek Śląski worki do segregacji odpadów w ilości 240 sztuk oraz 1100 sztuk 

rękawic lateksowych. 

3. Gmina Lwówek Śląski zadeklarowała dołączenie do inicjatywy „Gmina Przyjazna 

Pszczołom” – edycja 2019. 

4. Gmina Lwówek Śląski podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Koalicja 

na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Projektu jest zapewnienie 

możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla Mieszkańców gminy  

na montaż instalacji grzewczych, wytwarzających energię cieplną na potrzeby 

gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych, ograniczających niską emisję 

kominową. 

 

 

 W roku 2019 r. rozpatrzono: 

 

1. 220 wniosków w sprawach dotyczących wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów: 

• wydano 38 decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę, w tym: 

- 10 decyzji zobowiązujących do nasadzeń zastępczych 

- 3 decyzje z naliczeniem opłat 

- 4 decyzje odmawiające wydania zezwolenia 
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• wpłynęło jedno odwołanie od decyzji, która decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Jeleniej Górze została uchylona w całości i organ odwoławczy 

podjął decyzję, której rozstrzygnięcie jest zbieżne z rozstrzygnięciem zawartym  

w decyzji organu I instancji z wyjątkiem terminu usunięcia drzew 

• przyjęto 92 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew 

• wydano 9 decyzji wyrażających sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew 

• brak odwołań od decyzji wyrażających sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. 

 

2. 11 wniosków w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

• wydano 6 decyzji administracyjnych stwierdzających brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

• wydano 2 decyzje o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wydanych 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

• brak odwołań. 

 

3. 34 sprawy w zakresie użytkowania gruntów pokrytych wodami. 

 

4. 3 sprawy dotyczące uprawy maku i konopi: 

• wydano jedno zezwolenie na uprawę konopi 

• brak odwołań. 

 

5. 23 sprawy z zakresu łowiectwa. 

 

6. 23 sprawy z zakresu informacji o środowisku i jego ochronie: 

• wydano jedną decyzję umarzającą w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie 

w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania 

• brak odwołań. 

 

7. 3 sprawy w zakresie zgłoszenia eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga 

pozwolenia. 

 

8. 1 sprawę w zakresie opinii w sprawie przeprowadzenia rekultywacji obszaru górniczego. 

 

9. 1 sprawę w zakresie opinii w sprawie projektu robót geologicznych.  

 

10. 2 sprawy w zakresie opiniowania planów ruchu zakładów górniczych. 

 

11. Podjęto jedno postępowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania zwierząt  

w trybie ustawy o ochronie zwierząt. 

 

12. Ponadto udzielono dwóch dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych  

w Bolesławcu na sfinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych 

położonych na terenie Gminy Lwówek Śląski na łączną kwotę 20 000,00 zł. 
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IV. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Lwówek Śląski obejmuje tylko 

nieruchomości zamieszkałe (wyjątek stanowią lokale użytkowe znajdujące się w budynkach 

wielolokalowych w Lwówku Śląskim).  

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, placówki oświatowe, obiekty użyteczności 

publicznej (nieruchomości niezamieszkałe) w 2019 roku miały obowiązek posiadania 

podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych objętych systemem obowiązani byli do 

uiszczania na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata naliczana była na podstawie deklaracji 

złożonej na wzorze uchwalonym przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w gminie Lwówek Śląski zameldowanych na pobyt stały było 

16 630 mieszkańców, w tym na terenie miasta Lwówek Śląski - 8 491 osób (51,0% - ogółu 

mieszkańców gminy), na terenie wiejskim (28 sołectw) - 8 139 osób (48,9%  - ogółu 

mieszkańców gminy).  

Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gminę zamieszkiwało na 31 grudnia 2019 r. 14 458 osób (5 586 gospodarstw 

domowych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w tym 1 778 nieruchomości 

z przydomowym kompostownikiem. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. złożono 

łącznie 705 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Różnica między podaną liczbą osób zameldowanych, a liczbą zamieszkujących osób na 

terenie gminy i miasta Lwówek Śląski wynika przede wszystkim z powodu wyjazdu osób do 

pracy za granicę oraz kontynuacją nauki uczniów i studentów poza terenem gminy. Systemem 

objęte są osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość, a nie osoby zameldowane. Na 

bieżąco prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W 2019 roku nie było zmian w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym 

systemem w 2019 r. świadczone były przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

SANIKOM sp. z o.o. Lubawka (z udziałem 99,9%), na podstawie zawartej umowy w trybie 

IN-HOUSE na okres od 01.08.2018 r. do 31.12.2021 r.  

Usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na podstawie 

indywidualnych umów realizowało również ww. przedsiębiorstwo za wyjątkiem jednego 

właściciela nieruchomości, który podpisał umowę z firmą FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 

41-800 Zabrze. 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie  

gminy i miasta Lwówek Śląski właściciele nieruchomości zapewniali utrzymanie czystości  

i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i 

porządkowym.  
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Na czas obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Lubawka, Spółka 

obowiązana była zapewnić mieszkańcom gminy Lwówek Śląski nieodpłatne worki na odpady 

komunalne zbierane selektywnie oraz pojemniki na odpady zmieszane (dotyczy mieszkańców 

„nowo” zamieszkałych na terenie gminy oraz tych, którzy zgłoszą potrzebę wymiany starego 

pojemnika na nowy). 

Właścicieli nieruchomości obowiązywało selektywne gromadzenie odpadów komunalnych 

polegające na wstępnej segregacji i zbieraniu odpadów w oznakowanych pojemnikach lub 

workach na  odpady, wg następujących frakcji: 

➢ papier i tektura, 

➢ metale i tworzywa sztuczne,  

➢ szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

➢ odpady ulegające biodegradacji, 

➢ odpady mokre,  

➢ przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itd.), zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia, powstające 

w gospodarstwach domowych - poprzez przekazywanie ich do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Lwówku Śląskim, zwanego dalej PSZOK. 

Łącznie odebrano i zebrano z nieruchomości objętych gminnym systemem na terenie gminy 

i miasta Lwówek Śląski 3 758,958 Mg odpadów komunalnych, w tym 3 712,090 Mg 

bezpośrednio od „źródła” i 46,868 Mg w PSZOK. Dokonując przeliczenia na 

„zadeklarowanego” mieszkańca gminy i miasta Lwówek Śląski wychodzi, że średnio jeden 

mieszkaniec gminy wytwarza rocznie około 260 kg (0,260 Mg) odpadów komunalnych.  

Tymczasem wg statystyki GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego 

mieszkańca na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2018 wynosiła 394 kg (źródło: 

publikacja GUS pt.: Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.”). 

Dnia 23 stycznia 2020 r. została podjęta ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz. 150), w której nastąpiło przesunięcie terminu 

sporządzenia sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmiotów zbierających odpady komunalne oraz prowadzących punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych do 30 czerwca 2020 r. 

Z uwagi na powyższe niniejszy raport o stanie gminy Lwówek Śląski nie zawiera informacji 

o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami na terenie gminy Lwówek 

Śląski 

Zrealizowany dochód w ramach Systemu Gospodarki Odpadami w 2019 r. wyniósł łącznie 

1 981 370 72 zł, w jego ramach otrzymano: 

➢ 1 970 074,99 zł - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej 

przez właścicieli nieruchomości objętych systemem; 

➢ 8 903,91 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnienia; 

➢ 2 391,82 zł – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Poniesione w 2019 roku przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski wydatki w ramach Systemu 

Gospodarki Odpadami wyniosły kwotę: 2 154 472,42 zł, w tym: 

➢ 988 649,73 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych; 

➢ 918 639,14 zł - odbiór odpadów komunalnych; 

➢   64 800,00 zł - prowadzenie PSZOK. 

Pozostałe wydatki związane były z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami. 

Z uwagi na posiadane przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski fundusze na wolnych środkach 

z tytułu nadpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w wysokości 

360 508,93 zł nie odnotowano w systemie gospodarki odpadami komunalnymi deficytu. Do 

wykorzystania w latach następnych pozostała kwota 187 407,23 zł. 

Gdyby nie było nadpłat z lat ubiegłych w systemie gospodarki odpadami wystąpiłby 

niedobór środków w wysokości 173 101,70 zł. 
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V. FUNDUSZ SOŁECKI 

 

W 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania,  

w podziale na poszczególne sołectwa Gminy Lwówek Śląski: 

 

L.p. Nazwa sołectwa 

 

Przedsięwzięcia do realizacji według 

wniosku sołectwa 

Wartość zadania w zł 

1. Bielanka Remont elewacji świetlicy wiejskiej 11 999,92 

  Organizacja imprez dla dzieci 545,71 

  RAZEM 12 545,63 

2. Brunów 
Zakup namiotu szybkiego montażu 2 szt.,   wym. 

3x6 m, 3x3 m  na potrzeby mieszkańców 
2 500,00 

  Zakup kompletu piwnego (stół + ławki) - 7 szt. 2 135,00 

  
Zakup bemara - 1szt., podgrzewacza - 1 szt., 

kociołka elektr. - 1 szt. 
513,46 

  
Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą 

miejscowości - 2 szt. 
553,50 

  
Zakup tablicy informacyjno - turystycznej - 

ogłoszeniowej - 1 szt. 
1 500,00 

  
Zakup sprzętu: 2 szpadle - 2 szt., przedłużacz na 

szpuli - 1 szt. 
495,01 

  
Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, zakup 

środka chwastobójczego roundupa 
413,78 

  
Imprezy integracyjne (spotkanie mieszkańców 

po latach) 
1 112,80 

  RAZEM 9 223,55 

3. Chmielno 
Wymiana starego przystanku PKS na przystanek 

z piaskowca 
21 200,00 

  RAZEM 21 200,00 

4. Dębowy Gaj 
Wykonanie kompleksowej elewacji zewnętrznej 

budynku świetlicy 
13 028,78 

  
Organizacja dni rekreacyjnych - sportowych dla 

dzieci i integracje mieszkańców 
420,37 

  RAZEM 13 449,15 



str. 35 

 

5. Dłużec 

Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe 

elementy sportowo - rekreacyjne (zestaw 

sprawnościowy  wersja standard, zjeżdżalnia, 

bujak sprężynowiec, regulamin, kosze, podłoże 

bezpieczne) 

 

 

14 514,00 

  RAZEM 14 514,00 

6. Dworek 
Zakup kosiarki do trawy (traktorek) o mocy 

około  20 KM i szer. koszenia ponad 100 cm 
10 000,00 

  

Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez 

organizacje zawodów sportowych, spotkań 

kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do 

kosiarki i sprzętu 

 

188,14 

  RAZEM 10 188,14 

7. Gaszów Dofinansowanie budowy nowej świetlicy 9 809,98 

  RAZEM 9 809,98 

8. Górczyca 
Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy 
9 983,30 

  Spotkania integracyjne 554,09 

  RAZEM 10 537,39 

9. Gradówek Zakup namiotu ogrodowego 2 699,00 

  Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej 3 554,70 

  Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej 2 927,40 

  Zakup paliwa na działkę gminną 193,94 

  

Zwiększenie mocy przyłącza energetycznego  

w świetlicy wiejskiej, wymiana okablowania 

 i wtyczki do siły 

 

4 113,66 

  Zakup krzewów na działkę gminną 723,60 

  RAZEM 14 212,30 

10. Kotliska 

Upowszechnienie idei samorządowej poprzez 

integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując 

"Mikołajki" 

 

355,01 

  Zakup paliwa do kosiarki 199,80 

  
Zakup roundupu (utrzymanie kostki brukowej  

w czystości) 
82,43 
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Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w małą 

architekturę 
20 650,00 

  
Zakup 2 kamer do monitoringu przy świetlicy 

wiejskiej 
290,00 

  RAZEM 21 577,24 

11. Mojesz 
Wykonanie projektu placu zabaw na placu 

festynowym w Mojeszu 
1 450,00 

  
Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt  

codziennego użytku 
510,70 

  
Zakup krzeseł i drobnych akcesoriów  

do świetlicy wiejskiej 
4 380,00 

  

Wykonanie miejsca grillowo ogniskowego  

w kształcie sześcioboku o podłożu z kostki 

betonowej z ruchomymi pięcioma ławkami 

 

11 996,30 

  RAZEM 18 337,00 

12. Niwnice 
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu 

zabaw 
14 940,23 

  
Zakup i montaż pięciu drewnianych tablic 

ogłoszeniowych 
5 000,00 

  

Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.. stoły, 

krzesła, naczynia, akcesoria do prac 

porządkowych 

 

10 464,20 

  Zakup plastikowych siedzisk na boisko wiejskie 3 050,00 

  RAZEM 33 454,43 

13. Pieszków 
Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci 

oraz siłowni zewnętrznej  w Pieszkowie 
8 406,12 

  RAZEM 8 406,12 

14. Płóczki Dolne 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach 

Dolnych w krzesła drewniane 
3 000,00 

  

Zakup oraz montaż drzwi wejściowych świetlicy 

wiejskiej, remont elewacji świetlicy wiejskiej, 

wymiana terakoty przed świetlicą wiejską 

 

9 998,61 

  
Naprawa tłuczniowych dróg gminnych  

w obrębie Płóczki Dolne 
7 982,70 

  
Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację 

imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.) 
4 997,67 
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Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej 

oraz materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, 

żyłka) do kosy spalinowej 

 

869,48 

  RAZEM 26848,46 

15. Płóczki Górne 
Wykonanie projektu dróg gminnych nr 279, 326, 

466, 128, 93, 53 
7 800,00 

  
Organizacja imprez okolicznościowych  

i sportowych 
1 999,52 

  
Zakup paliwa do koszenia terenu świetlicy 

wiejskiej i siłowni zewnętrznej 
549,57 

  Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej 16 042,89 

  RAZEM 26 391,98 

16. Radłówka Imprezy okolicznościowe 4 000,00 

  
Piec EIKW żeliwny ARICA i akcesoria do 

montażu 
3 495,02 

  Zmywarka do naczyń 1 199,00 

  Zestaw grający LSOK 55 999,00 

  

Remont świetlicy wiejskiej (montaż okna, 

malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie 

podłogi, zakup materiałów budowlanych) 

 

6 519,95 

  Warnik do wody 282,00 

  Utrzymanie świetlicy wiejskiej 992,04 

  RAZEM 17 487,01 

17. Radomiłowice 
Zakup kominka - rozebranie pieca kaflowego, 

malowanie świetlicy 
4 900,00 

  Zakup dwóch stołów, 8 krzeseł i 3 lampionów 2 326,00 

  Zakup karniszy, firanek i obrusów 1 085,00 

  
Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek oraz 

organizacja dni sportowo-rekreacyjnych 
1 118,52 

  RAZEM 9 429,52 

18. Rakowice Małe 

Projekt budowy placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej oraz zakup i montaż dwóch 

huśtawek 

 

9 929,40 

  Zakup zmywarki Bosch 1 550,00 
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  Zakup stołu gastronomicznego przyściennego 1 157,00 

  Pobudzenie aktywności mieszkańców 150,74 

  Zakup paliwa do kosiarki 145,61 

  RAZEM 12 932,75 

19. 
Rakowice 

Wielkie 

Mały peron przy przystanku autobusowym w 

Rakowicach Wielkich 
22 261,00 

  
Zakup i zamontowanie 2 tablic ogłoszeniowych 

w Rakowicach Wielkich 
2 600,00 

  Zakup namiotu dla sołectwa 1 740,00 

  
Zakup benzyny i oleju oraz środków czystości 

do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich 
269,61 

  
Zakup  środków czystości do świetlicy wiejskiej 

w Rakowicach Wielkich 
364,18 

  Imprezy integracyjne 4 999,00 

  RAZEM 32 233,79 

20. Skała Montaż nagrzewnic do świetlicy wiejskiej 8 499,30 

  Zakup wózka kelnerskiego 299,00 

  
Zakup 4 sztuk przedłużaczy z listwą (2x5m, 

2x3m) 
97,01 

  
Odświeżenie świetlicy wiejskiej po założeniu 

nagrzewnic (zakup farb, gruntu, folii, pędzli itp.) 
1 600,00 

  Pobudzenie integracji wsi Skała 880,95 

  RAZEM 11 376,26 

21. Skorzynice 
Zakup paliwa, oleju, żyłki, roundupa - 

utrzymanie zieleni 
196,12 

  
Zakup  butli gazowej, opału itp. do świetlicy 

wiejskiej 
150,00 

  
Remont stropu budynku świetlicy wiejskiej w 

Skorzynicach 
17 500,00 

  
Zakup produktów w celu kontynuacji spotkań 

międzypokoleniowych mieszkańców 
1 035,31 

  RAZEM 18 881,43 
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22. Sobota 
Remont toalet w budynku nr 51 (budynek 

gminny) 
18 454,28 

  Zakup sprężarki i szafek dla OSP 2 494,00 

  Zakup wyposażenia do toalet 698,59 

  
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców wsi oraz zakup paliwa 
692,54 

  RAZEM 22 339,41 

23. Ustronie 
Przegląd kosiarki, opryski oraz paliwo  

do kosiarki 
1 490,74 

  Imprezy integracyjne 1 597,59 

  
Zagospodarowanie działki rekreacyjnej  

w m. Ustronie 
11 284,22 

  RAZEM 14 372,55 

24. Włodzice Małe 

Integracja społeczności i promowanie 

demokracji w środowisku wiejskim: Dzień 

Dziecka, organizacja zabawy mikołajkowej 

 

1 280,61 

  
Zakup i montaż dodatkowego elementu siłowni 

zewnętrznej: wyciąg górny pojedynczy 
4 169,70 

  Zakup paliwa do kosiarki 97,41 

  
Utwardzenie i pokrycie asfaltem drogi gminnej 

prowadzącej do domów o numerach 19, 21, 22,  
7 816,30 

  RAZEM 13 364,02 

25. 
Włodzice 

Wielkie 

Zakup i montaż  2 altan o wym. 5m x 5m na 

działce 284/9 (boisko wiejskie) 
14 910,20 

  Zakup i montaż piłkochwytów 6 279,89 

  RAZEM 21 190,09 

26. Zbylutów 
Zakup trybuny 2-rzędowej dla KS"ZBYLUT" 

Zbylutów 
4 932,30 

  

Doposażenie Remizy OSP w Zbylutowie - zakup 

grzejnik panelowy elektryczny z termo 

obiegiem olejowy 1250 w eko - 2 szt. 

989,99 

  
Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup 

kosy spalinowej 
2 379,00 
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Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do 

kosiarki, oleju, żyłki, preparatów 

chwastobójczych 

 

485,82 

  

Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do 

wykorzystania na terenie parkingu 

"przystanków koło inicjatywy lokalnej" 

 

499,55 

  

Zagospodarowanie terenu przed świetlicą 

wiejską  w Zbylutowie poprzez zakup 1 szt. 

stojaka na 6 rowerów, 1 szt. ławki parkowej, 2 

szt. zewnętrznych koszy na śmieci oraz 2 duże 

donice zewnętrzne 

 

 

2 365,64 

  

Wspieranie i podtrzymywanie tradycji 

regionalnych oraz kultury ludowej (pieśni, 

obrzędów, strojów) poprzez dofinansowanie 

wyjazdów zespołu Dunawiec, biesiady, występy 

 

1 000,00 

  

Remont sceny w budynku świetlicy wiejskiej w 

Zbylutowie poprzez wymianę legarów na 

scenie, zakup płyt osb oraz paneli podłogowych 

8 760,00 

  Zakup drzwi do świetlicy 4 000,00 

  

Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 

zapewnienie środków finansowych na imprezy 

okolicznościowe 

 

388,49 

  RAZEM 25 800,79 

27. Żerkowice 
Postawienie siłowni plenerowej na terenie 

boiska 
3 000,00 

  Zakup kosiarki i podkaszarki 2 989,00 

  Zakup niezbędnych akcesoriów do kosiarek 299,00 

  
Zakup małego sprzętu AGD i naczyń do 

świetlicy 
1 773,80 

  
Zakup impregnatów do konserwacji altany i 

ławostołów 
999,02 

  

Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 

zapewnienie środków finansowych na imprezy 

okolicznościowe 

 

2 599,09 

  RAZEM 11 659,91 
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Wartość wszystkich wykonanych zadań w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 

wyniosła 461 758,28 zł. 

 

 

VI. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

 

Infrastruktura drogowa na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski obejmuje na 31 

grudnia 2019 r. 114 km dróg.  Długość dróg o nawierzchni bitumicznej na początku 2019 r. 

wyniósł 60,958 m, a na koniec roku 62,098 m. Długość dróg o nawierzchni utwardzonej innej 

niż bitumiczna  wynosi 7,085 m natomiast długość dróg gruntowych, tłuczniowych wyniosła 

44,382 m.   

 

W gminie w 2019 r. rozpoczęto  i zakończono następujące inwestycje: 

 

1. Przebudowa południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim. 

W ramach zadania wykonana została przebudowa nawierzchni z: płyt granitowych 

50x50x8cm, 75x75x8cm, kostki granitowej nieregularnej surowo-łupanej grubości 7/9cm 

(8cm), kostki granitowej nieregularnej, surowo-łupanej 9/11cm (10cm), kostki granitowej 

z płyt (płomieniowana) grub. 8cm,  kostki bazaltowej nieregularnej, grub. 7/9cm o łącznej 

powierzchni 1.550 m2 , miejsca postojowe,  odwodnienie oraz oświetlenie uliczne wraz z 

elementami małej architektury: ławki z oparciem i bez oparcia typu parkowego, kosze na 

odpady, donice mobilne, tablice informacyjne, stojak na rowery, zdrój uliczny, oświetlenie 

(oprawy najazdowe w poziomie nawierzchni skweru podświetlające nasadzone drzewa). 

Wartość zadania 1.420.395,00 zł. 

 

 



str. 42 
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2. Przebudowa ulicy Parkowej w Lwówku Śląskim. 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej jezdnia i miejsca postojowe wraz  

z oświetleniem ( 8 punktów świetlnych) i odwodnieniem. Długość przebudowanej ulicy 

210 m. Wartość zadania 282.655,00 zł. 
 

 

 

 

3. Przebudowa drogi dz. nr  185 w m. Dębowy Gaj. 

Przebudowa drogi o długości 332 m polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej  

wraz z poboczami i odwodnieniem powierzchniowym. Wartość zadania 202.664,00 zł.  

 



str. 44 

 

 

 

 

 

4. Przebudowa drogi dz. nr  225  w m. Skała. 

Przebudowa drogi o długości 270 m poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z 

poboczami i odwodnieniem powierzchniowym. Wartość zadania 171.482,00 zł. 
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5. Przebudowa drogi dz. nr 252 w m. Brunów.  

Przebudowa drogi o długości 720 m poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z 

poboczami, przepustami i odwodnieniem powierzchniowym. Wartość zadania 323.789,00 

zł. Zadanie dofinansowane z środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego z 

„Dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych” w wysokości 150.150,00zł. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim polegająca na  przebudowie alejek 

parkowych.   

 

Wykonano przebudowę ścieżek parkowych o szerokości 2,00 – 3,50 m w obramowaniu  

z dwóch rzędów kostki bazaltowe wraz z nawierzchnią pod montaż ławek parkowych: 

Ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej dekoracyjnej 650 m2, Ścieżki o nawierzchni  

z kostki betonowej brukowej  140 m2 . Tereny zielone / trawniki 550 m2, Wartość zadania 

186.625,50 zł.   
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7. Przebudowa alejek wzdłuż murów obronnych przy Baszcie Bolesławieckiej  

w Lwówku Śląskim. 

Alejka przy Baszcie Bolesławieckiej w Lwówku Śląskim o nawierzchni z kostki kamiennej 

bazaltowej o długości 200 m wraz z elementami małej architektury tj.: ławkami parkowymi 

– 8 szt. i  koszami na odpady – 12 szt. Wartość zadania 220.000,00 zł. 

 

 

 

 



str. 48 

 

 

 

8. Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Lwówku  Śląskim. 

 

Przedmiotem robót budowlanych było wykonanie robót rozbiórkowych  i demontażowych 

istniejących nawierzchni oraz wykonanie ścieżek o nawierzchni z kostki kamiennej na 

podbudowie z kruszywa łamanego w ilości ok. 210m2. Całkowita wartość zadania: 39.779,00 

zł. 
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9. Remont pomieszczeń ratusza w Lwówku Śląskim w celu stworzenia wystawy 

multimedialnej i małej sali prezentacyjnej.  

 

W ramach zadania wykonano: 

1. Remont pomieszczenia tzw. „Mała sala”:  

wykonanie nowego podkładu betonowego na fragmencie posadzki, uzupełnienie parkietu 

drewnianego w kształcie i układzie istniejącego, cyklinowanie i lakierowanie parkietu,  

zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich na ścianach, wykonanie wyrównującego 

tynku wapiennego na ścianach i sufitach, gruntowanie podłoża pod malowanie i 

malowanie ścian  

i sufitów, prace konserwacyjne związane z poprawą estetyki kamiennych żeber z 

piaskowca polegające na usunięciu wtórnych nawarstwień, czyszczeniu, dezynfekcji, 

uzupełnieniu ubytków, odtworzeniu spoin, scaleniu kolorystycznym, odnowienie 

dwustronne oryginalnych drzwi drewnianych. 

2. remont pomieszczenia tzw. „Wagon”, 

- demontaż ścianki działowej wraz z drzwiami, 

- rozbiórka fragmentu posadzki ceglanej, 

- czyszczenie istniejącej odkrytej posadzki, 

- odbicie ze ściany zewnętrznej tynku i zastąpienie ich tynkami renowacyjnymi, 

- wykonanie na ścianach cienkowarstwowego tynku wapiennego, 

- uzupełnienie posadzki płytkami klinkierowymi na wzór istniejących, 

- gruntowanie podłoża pod malowanie i malowanie ścian i sufitów,  

- renowacja kamiennych pilastrów z piaskowca oraz usunięcie wtórnych nawarstwień, 

czyszczenie, dezynfekcja, scalenie kolorystyczne, 

- odnowienie dwustronne oryginalnych drzwi drewnianych, 

- wykonanie nowej ścianki szklanej bezszprosowej na wejściu. 
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3. Remont toalety:  

- demontaż ścianki działowej i drzwi, usunięcie płytek ceramicznych i ułożenie nowych 

na ścianach i posadzce, 

- demontaż istniejących urządzeń sanitariatu i montaż nowych, likwidacja starych powłok 

malarskich,  

- wykonanie tynku, gruntowanie i malowanie, 

- montaż drzwi drewnianych na wzór historycznych, wewnętrznych ścianek sanitarnych, 

nowego grzejnika łazienkowego, wentylatora osiowego i wyposażenia sanitariatu,  

- instalacja elektrycznego podgrzewacza, 

Wartość realizacji zadania: 285 207,74 zł brutto. 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 w wysokości 225 250,00 zł. 
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10. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wystawy multimedialnej  

w Ratuszu w Lwówku Śląskim pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi 

Lwóweckiej”. 

 

Zadanie obejmowało: 

- koncepcję aranżacji wystawienniczej, 

- wizualizację wskazującą ostateczny wygląd ekspozycji wystawienniczej, 

- projekt aranżacji pomieszczenia z układem funkcjonalnym, 

- rysunki wykonawcze, wskazujące istotne cechy zabudowy pomieszczenia aranżacji 

wystawy, w tym rodzaj materiałów planowanych do zastosowania, wymiary, 

charakterystyczne parametry jakościowe,  

- zaprojektowanie dedykowanych dla wystawy gablot pod kątem wystawianych eksponatów, 

a także infokiosków i projekcji multimedialnych wraz z doborem całej kolorystyki, 

- dobór i określenie parametrów sprzętu multimedialnego planowanego do wykorzystania w 

celu realizacji aranżacji wystawy, 

-  wykonanie scenariuszy do aplikacji multimedialnych i wykonanie kompleksowo aplikacji, 

w tym mechanizmy działania aplikacji i projektów graficznych, 

- opracowanie graficznie całej ekspozycji z wykorzystaniem dostarczonych materiałów, 

- dostawę kolekcji minerałów eksponowanych w gablotach wystawy,  

- wykonanie, konfigurację, montaż i uruchomienie całej ekspozycji wystawienniczej i jej 

wszystkich elementów. 
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Wartość realizacji zadania: 265 000,00 zł brutto. 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 w wysokości 225 250,00 zł. 
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11.   Remont pomieszczenia (stropu) budynku świetlicy wiejskiej w Skorzynicach.  

W ramach zadania wykonano: remont stropów drewnianych, montaż nowej podłogi z płyt i 

paneli laminowanych, uzupełnienia tynków, remont sufitu - dołożenie warstwy płyt gipsowo-

kartonowych, malowanie ścian i sufitu, malowanie antresoli, wymianę okien drewnianych. 

Wartość realizacji zadania: 124 000,00 zł brutto. Zadanie zostało współfinansowane ze 

środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 

Wsi” w wysokości 30.000,00 zł. 
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12. Przebudowa basenu otwartego w Lwówku Śląskim – wartość robót budowlanych 

ponad 6 800.000,00 zł brutto. Termin wykonania 30.06.2020r. 
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13. Dostawa samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim.  

Wartość dostawy: 65.900,00 zł. 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy stadionie miejskim (na podstawie koncepcji 

architektoniczno- urbanistycznej) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego: 

wynagrodzenie - 174 660,00 zł brutto. 

15. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont 

pomieszczeń, modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wydzielenie stref 

przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek  Śląski" - 

wynagrodzenie 85 608,00 zł brutto. 

 

 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 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). Zarządcą sieci wodociągowej                           i kanalizacyjnej jest Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Bolesławiec. 
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VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANOWA  

 

W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował mieszkania objęte umowami na czas 

nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 01.01.2019 r. – 261 mieszkań, natomiast na 

31.12.2019 r. stan ten wynosił 246 mieszkań, z czego 55 stanowiły lokale objęte najmem 

socjalnym. 

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 – 193 

natomiast na terenie wiejskim znajduje się 53 lokali. Ponadto większość mieszkań znajduje się 

w budynkach stanowiących współwłasność – wspólnoty mieszkaniowej – takich lokali było 

123. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła około 42,25 m2, a ogółem 

powierzchnia lokali mieszkalnych wyniosła w przybliżeniu 10393 m2. 

 

Zasady przyznawania i wynajmowania mieszkań na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

reguluje Uchwała nr XIII/86/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 września 2019 

roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

 

W 2019 roku przyjęto również Uchwałę nr XIII/85/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2019 – 2024. 

 

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

Śląski po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Na początku 2019 roku na 

mieszkanie z zasobów gminnych oczekiwało 84 osoby zaś pod koniec 2019 było  

to 67 osób ponieważ część osób została zawieszona gdyż, nie dokonała aktualizacji danych 

zawartych we wniosku. 

 

Osobami oczekującymi były głównie osoby o niskich dochodach starające się o najem socjalny 

lokalu, lub osoby, wobec których sąd orzekł uprawnienie do otrzymania takiego  lokalu po 

eksmisji. 

 

Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania z zasobu komunalnego wynosił w 2019 

roku średnio 50 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 finansowy nie pozwalają na budowę lub 

pozyskanie poprzez adaptację nowych lokali mieszkalnych. 
 

W 2019 roku wszczęto 4 postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobie Gminy, w których rezultacie 2 mieszkania opróżniono bez 

udziału Komornika Sądowego. Powodem wszczęcia tych postępowań były zaległości  

w opłatach czynszowych za zajmowane lokale.  

Poza powyższymi przypadkami wolne lokale uzyskuje się jedynie wskutek naturalnego ruchu 

ludności (przeprowadzki do  innych miast i rezygnacja z lokalu), oraz zgonu najemcy i braku 

osób wstępujących w stosunek najmu. 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach mieszkaniowych będących w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 342,1 tys. (z czego zaległości skierowane do postępowań komorniczych 



str. 57 

 

wyniosły ok. 237 tys.), zaległe płatności dotyczyły 166 lokatorów. Adekwatnie na dzień 

31.12.2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 

363,7 tys. zł ( z czego zaległości skierowane do postępowań komorniczych wyniosły 151,2 tys. 

zł). Zwiększająca się kwota zaległości wynika z niskiej zasobności osób zalegających z 

opłatami, a także z umarzaniem postępowań i bezskutecznością egzekucji komorniczych. 

 

W 2019 r. wykonano prace remontowe łącznie w 30 mieszkaniach komunalnych, znajdujących 

się przy ulicach: 

• Szkolna 3/1 

• Graniczna 2 

• Murarska 6/4 

• Jana Pawła 3/4 

• Jana Pawła 34 B2 

• Kotliska 44/3 

• Kościelna 31 

• Murarska 6/1a 

• Plac Wolności 16/9 

• Jana Pawła 33/12 

• Jana Pawła 34 D1 

• Włodzice Małe 7/7 

• Wąska 15/5 

• Niwnice 105 

• Włodzice Małe 6/4 

• Jaśkiewicza 5/4  

• Jana Pawła II 33/7 

• Niwnice 154/7 

• Kotliska 42 

• Partyzantów 5/4 

• Murarska 6/1 

• Murarska 6/3 

• Skała 33/3 

• Stogryna 1-3/2 

• Sienkiewicza 10/2 

• Morcinka 14/7 

• Al. Wojska Polskiego 10/2 

• Morcinka 10/5 

• Sienkiewicza 36/1 

• Sikorskiego 10/6. 

 

Przedmiotem remontów były miedzy innymi: 

- remonty instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach,  

- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

- drobne remonty dachów na budynkach, 

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

 

Ponadto przeprowadzono prace remontowe na budynkach komunalnych polegające 

na kompleksowej wymianie pokrycia dachowego w: 

• Kotliska 44 (wartość wykonanych robót - 99 746,59 zł brutto), 

• Włodzice Małe 6 (wartość wykonanych robót - 98 000 zł brutto).  
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VIII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Do Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  wpłynęło 90 

wniosków w trybie ustawy z dnia z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Sprawy dotyczyły: 

− Remontów, budowy, przebudowy, odwodnienia, zmiany nazw ulic miasta Lwówek 

Śląski; 

− Działalności Spółki Wodno-Melioracyjnej; 

− Zadania pn.: Remont i rewaloryzacja murów obronnych; 

− Umów o roboty budowlane; 

− Obsługi Archiwum Zakładowego; 

− Świadczenia usług IOD; 

− Działalności organu w mediach społecznościowych; 

− Środków budżetowych na opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz Programu 

Usuwania Azbestu; 

− Programu Opieki nad Zabytkami; 

− Filii Szkoły Podstawowej w Zbylutowie; 

− Działalności Straży Miejskiej, w tym kontrola palenisk; 

− Wydatków dotyczących Jasełek; 

− Działalności Młodzieżowej Rady Gminy; 

− Zadania pn.: Odtworzenie punktów widokowych na szlaku Szwajcarii Lwóweckiej; 

− Budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sobota; 

− Audytu wewnętrznego i audytu bezpieczeństwa informacji; 

− Sprawozdania z wykonania budżetu; 

− Sprawozdania RRW-2, OS-5, M-06; 

− Wynagrodzeń pracowników UGiM Lwówek Śląski, zakresu prac i czasu trwania 

umów; 

− Materiałów dot. przeprowadzonego postępowania ofertowego na organizację LLA; 

− Emisji obligacji; 

− Obszaru gospodarki wodno-kanalizacyjnej; 

− Cyfrowych usług publicznych; 

− Programu Aktywna Tablica; 

− Miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod Gminę, dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych; 

− Wykazu sołtysów kadencji 2019-2024; 

− Gospodarki odpadami, w tym wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami; 

− Utrzymania zieleni; 

− Prowadzenia strony BIP; 

− Informatyzacji urzędu oraz bezpieczeństwa informacji; 

− Usług telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G; 

− Instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; 

− Opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

− Utrzymania czystości na terenie Gminy; 

− Funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu  

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; 

− Wsparcia finansowego placówek oświatowych, w tym zwiększania kwot części 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019; 

− Sprzedaży nieruchomości; 

− Rewitalizacji oświetlenia; 

− Obrotu bezgotówkowego; 

− Obsługi transportu zespołu Dunawiec; 
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− Strefy ochrony archeologicznej; 

− Korekty podatku VAT. 

 

W przypadku 89 wniosków (98,89 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została 

udostępniona wnioskodawcy w trybie ustawy. W przypadku 1 wniosku (1,11 % wszystkich 

wniosków, które wpłynęły) została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji 

publicznej. Od decyzji odmownych udostępnienia informacji publicznej odwołania nie 

złożono. 

W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono 1 skargę, przedmiotem  uwzględnionej skargi, był konflikt 

mieszkańców wsi. Przedmiotem skargi nieuwzględnionej było nieporozumienie na linii 

pracownik - petent . 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 petycji. Uwzględniono 5 petycji. Przedmiotem petycji, 

które uwzględniono, było najczęściej oświetlenie ulic, inwestycje na terenach wiejskich, usługi 

sieci komórkowych i inne.  
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IX. BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE  

 

Straż Miejska podjęła w 2019 r. 452 interwencji, w  ich efekcie ujawniono 236 

wykroczeń, z czego skierowano 28 wnioski o ukaranie do Sądu, ujawniono również 6 

przestępstw. 

Ponadto nałożono 92 mandaty karne na kwotę 15 500 złotych, zastosowano 124 środki 

wychowawcze w postaci pouczeń:  
 

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej 
 

Lp. 

 

 

 

 Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 

 Środki 

oddziaływ

ania 

wychowa

wczego 

(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 

 

4 2 200,00 4 0 10 

 

 

 b)  

 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

 

0 2 150,00 1 0  3 

 

 

 c)  

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 

 

18      17 2 600,00 1 0 36 

 

 

 d)  

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji 

76 20     2 450,00 1 0 97 

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

 

wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 

 

1 2 300,00 5 0 8 

 

 

 g)  

 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego 

 

13 18     4 250,00 4 1 26 

2 

 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 

5 9 900,00 8 0 22 

3 Ustawie o ochronie zwierząt 2 

 

0  0,00   0 0 2 

4 Ustawie o odpadach 2 

 

7 1 550,00 0 1 10 

5 

 

 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt 

 

0 

 

3 

 

1 100,00   

     

1 

 

0 

 

4 

 

6 

 

 ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

7 

 

 aktach prawa miejscowego (przepisy 

porządkowe) 

 

         2 12 

 

2 000,00 

     

     0 0 

 

14 

 

 

OGÓŁEM 

 

124 

 

92 

 

15 500,00 

 

 

28 

 

2 

 

236 
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W 2019 roku Straż Miejska odebrała 207 zgłoszeń, w tym dotyczące: 

 

- zakłócenia porządku publicznego 9, 

- zagrożenia w ruchu drogowym 18, 

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami 41, 

- zagrożenia życia i zdrowia 12, 

- awarii technicznych 10, 

- dotyczących zwierząt 103, 

- inne 14. 

 

Działania na rzecz bezpieczeństwa: 

 

Straż Miejska w Lwówku Śląskim w ramach współpracy z Policją przeprowadziła 52 wspólne 

służby patrolowe. 

 

Ponadto, uczestniczyła w akcjach prewencyjnych: 

 

- Akcja Zima 2018/19,  

- Orszak Trzech Króli -3 strażników, 

- 27 Finał WOŚP – 2 strażników, 

- „Bezpieczne ferie 2019”,  

- „Dzień Wagarowicza - 21.03.2019”,  

- Zabezpieczenie otwarcia „Sezonu rowerowego 2019”, 

- Koordynacja wspólnych działań z Policją podczas wizyty Prezydenta RP  

- Koordynacja działań przy zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa w trakcie trwania XXII  

Lwóweckiego Lata Agatowego 2019 r., 

- Realizacja Akcji „Bezpieczne wakacje 2019 r.”, „Bezpiecznie nad wodą”,  

- Koordynacja działań podczas trwania Dożynek gminnych 2019 r.,  

-  Akcja znicz 1.11.2019 r., 

- Koordynacja i wspólne działania z Policją podczas obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości 11.11.2019 r.,  

- „Akcja Małolat’ – grudzień 2019 r.,  

- Koordynacja i wspólne działania z Policją podczas „Lwóweckiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego 20,21.12.2019 r.”, 

- Akcja Znicz 2019, 

- Akcja Zima 2019/20.  

 
 

Straż Miejska uczestniczyła także w następujących akcjach profilaktycznych  

i edukacyjnych:  

 

- „Bezpieczne ferie 2019” zajęcia, gry i zabawy oraz prezentacje o tematyce bezpieczeństwa  

i ekologii organizowane przez SM dla dzieci w hali sportowej, 

- „Bezpieczny Dzień Dziecka 2019 festyn rodzinny o tematyce bezpieczeństwa i ekologii 

prowadzony przez Straż Miejską, 

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

z pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora zewnętrznego. 

 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  

Jednostka Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim na dzień 31 grudnia 2019 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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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. 

Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski dział 7 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych:   

Lp. Jednostka OSP Stan osobowy Pojazd strażacki 
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1. OSP Zbylutów 22 STAR 1988 r. 

2. OSP Sobota 12 ACANIA 1979 r. 

3. OSP Płóczki Górne 14 RENAULT 1989 r. 

4. OSP Chmielno 19 DAF 1983 r. 

5. OSP Niwnice 8 ŻUK 1978 r. 

6. OSP Włodzice Wielkie 13 STAR 1994 r. 

7. OSP Kotliska 15 IFA 1989 r. 

 

Działania prowadzone przez jednostki OSP w 2019 roku: 

- zabezpieczenie wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Lwówku Śląskim dnia  

3 lipca 2019 r., 

- dowóz wody mieszkańcom Gminy, 

- udział w zawodach gminnych i powiatowych, 

- wyjazd drużyny dziewcząt z OSP Chmielno do Lwówka (województwo wielkopolskie), 

- zabezpieczenie imprez: XXII Lwówecki Lato Agatowe, Dożynki Gminne w Kotliskach, 

Obchody Święta Niepodległości, Lwóweckie Jasełka Uliczne i inne, 

- otrzymanie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu 

przez OSP Kotliska, OSP Chmielno i OSP Zbylutów, 

- otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych” przez OSP Sobota, OSP Chmielno, OSP Kotliska, OSP 

Zbylutów, OSP Płóczki Górne, 

- przeszkolenie 10 strażaków na kursach organizowanych przez PSP, 

- naprawy i remonty: naprawa układu wodnego i autopompy pojazdu Scania, naprawa pojazdu 

Star 244, montaż słupa na syrenę elektryczną w Sobocie, zakup węży gaśniczych przez OSP 

Sobota, dokończenie remontu remizy w Płóczkach Górnych, 

- udział z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i lokalnych. 

 

Aktywność wyjazdowa Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

Lp. 

 

Jednostka OSP 

 

Ogółem 

 

Pożary 

 

Zagrożenie 

miejscowe 

1. OSP Zbylutów 5 3 2 

2. OSP Sobota 8 3 5 
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3. OSP Płóczki Górne 12 5 7 

4. OSP Chmielno 12 9 3 

5. OSP Niwnice 0 0 0 

6. OSP Włodzice Wielkie 2 0 2 

7. OSP Kotliska 21 11 10 

  

Razem 

 

60 

 

31 

 

29 
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X. OŚWIATA W GMINIE 

 

1. Stan organizacyjny gminnej oświaty 
 

  W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonowały 

następujące placówki oświatowe, dla których Gmina była organem prowadzącym: Publiczne 

Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim i Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim oraz  

5 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi:  

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

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim (SP2), 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim z Filią SP3 w Zbylutowie (SP3 oraz 

FSP3Zb), 

4) Szkoła Podstawowa w Niwnicach (SPN), 

5) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (SPPG). 

 

W Gminie funkcjonują szkoły podstawowe i przedszkole, dla których Gmina nie jest 

organem prowadzącym: Szkoła Podstawowa Master’s Academy w Lwówku Śląskim, 

Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich oraz Przedszkole „Monte 

Jedenastka”. 

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Lwówku Śląskim utworzono 19-osobowy Klub 

Dziecięcy dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. 

 

 

  

 

 

94
75 75

140 139 137

2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020

Publiczne Przedszkole nr 1 Pubiczne Przedszkole   nr 2

Liczba dzieci w przedszkolach 
w latach 2017/2018 - 2019/2020
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394 397

284

561
539

499

193
211 208

80 81 70
55 56 59

88
70

85

SP1 SP2 SP3 Filia SP3 SP NIWNICE SP PŁÓCZKI G.

Liczba uczniów w latach 
2017/2018 - 2019/2020

18,8

17,3
16,7

19,3 19,3
20,0

17,5 17,6

16,0

11,4 11,6

10,0

7,9 8,0
7,4

12,6

10,0
10,6

SP1 SP2 SP3 Filia SP3 SP NIWNICE SP PŁÓCZKI G.

Średnia liczba uczniów w oddziałach 
w latach 2017/2018 - 2019/2020
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2. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 
 

Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego 
 

NAZWA SZKOŁY LICZBA 

NAUCZYCIELI 
PROCENT NAUCZYCIELI 

S
ta

ży
śc

i 

K
o
n

tr
a
k

to
w

i 

M
ia

n
o
w

a
n

i 

D
y
p

lo
m

o
w

a
n

i 

S
ta

ży
śc

i 

K
o
n

tr
a
k

to
w

i 

M
ia

n
o
w

a
n

i 

D
y
p

lo
m

o
w

a
n

i 

Publiczne Przedszkolne nr 1  

w Lwówku Śląskim 
1 2 5 3 9% 18% 46% 27% 

Publiczne Przedszkolne nr 2  

w Lwówku Śląskim 
1 2 6 7 6% 12% 38% 44% 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Lwówku Śląskim 
0 4 13 28 0 9% 29% 62% 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Lwówku Śląskim 
1 8 14 25 2% 17% 29% 52% 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Lwówku Śląskim 
1 1 10 9 5% 5% 48% 42% 

Szkoła Podstawowa nr 3  

Filia w Zbylutowie 
0 1 3 6 0 10% 30% 60% 

Szkoła Podstawowa w 

Niwnicach 
1 2 6 3 

8,33

% 
16,67% 50% 25% 

Szkoła Podstawowa w 

Płóczkach Górnych 
0 2 5 5 0 16% 42% 42% 
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Liczba nauczycieli, którzy w ostatnim roku uzyskali prawo  

do nauczania drugiego przedmiotu 
 

NAZWA PLACÓWKI 
LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

OGÓŁEM 

Publiczne Przedszkolne nr 1 w Lwówku Śląskim 0 0% 

Publiczne Przedszkolne nr 2 w Lwówku Śląskim 0 0% 

Szkoła Podstawowa nr 1w Lwówku Śląskim 3 6% 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim 2 4,25% 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 0 0% 

Szkoła Podstawowa w Niwnicach 1 8,33% 

Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 0 0% 

 

 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów 
 

NAZWA PLACÓWKI 
LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT 

WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

OGÓŁEM 

Publiczne Przedszkolne nr 1 w Lwówku Śląskim 0 0% 

Publiczne Przedszkolne nr 2 w Lwówku Śląskim 0 0% 

Szkoła Podstawowa nr 1w Lwówku Śląskim 46 100% 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim 20 40,5% 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 28 90% 

Szkoła Podstawowa w Niwnicach 8 66,67% 

Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 12 100% 
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2. Wyniki nauczania w szkołach w roku 2019.  

 

  Zewnętrzne  egzaminy ósmoklasisty przeprowadzono w 3 szkołach podstawowych. 

Wyniki są powyżej poziomu gminnego i powiatowego, a w przypadku języka polskiego  

i matematyki na poziomie wyników wojewódzkich i krajowych, czyli są dobre i bardzo dobre. 

 

 

55,6%

68,4%
55,9% 55,9% 53,5%

61,2% 63,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
2019 - JĘZYK POLSKI

32,6%

43,5%
37,7% 35,4% 34,4%

43,5% 45,0%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
2019 - MATEMATYKA
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53,3% 54,8% 56,8% 53,8%
48,8%

60,0% 59,0%
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Promocja uczniów w roku szkolnym 

Nazwa szkoły 

Świadectwo z 

wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 
Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

Procent 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

Procent 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

Procent 

uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Lwówku Śląskim 
35 14,7 6 2,5 12 5 

SP1 - Oddziały 

gimnazjalne 
16 12,8 0 0 1 0,8 

Szkoła Podstawowa nr 2 

w Lwówku Śląskim 
90 27,11 0 0 6 1,29 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Lwówku Śląskim z Filią 

w Zbylutowie 

37 21,6 10 5,88 4 2,35 

Szkoła Podstawowa  

w Niwnicach 
3 21,4 0 0 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Płóczkach Górnych 
9 17,3 0 0 0 0 

 
 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 

Nazwa szkoły 
Zajęcia  

w świetlicy 

Zajęcia 

sportowe 

Zajęcia 

artystyczn

e 

Koła 

przedmiotowe 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku 

Śląskim 
40 22 38 0 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku 

Śląskim 
113 61 72 79 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku 

Śląskim 
137 31 49 22 

Szkoła Podstawowa nr 3   

Filia w Zbylutowie 
43 15 8 7 

Szkoła Podstawowa w Niwnicach 25 15 16 22 

Szkoła Podstawowa w Płóczkach 

Górnych 
25 30 18 22 
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Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych 

 i logopedycznych 
 

Nazwa szkoły Zajęcia 

wyrównawcz

e 

Zajęcia 

rewalidacyjn

e 

Logopedia Indywidualn

y tok nauki 

Nauczanie 

indywidualne 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Lwówku Śląskim 
16 3 21 0 4 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Lwówku Śląskim 
65 6 73 0 1 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Lwówku Śląskim 
51 2 23 0 0 

Szkoła Podstawowa nr 3  

Filia w Zbylutowie 
13 2 17 0 0 

Szkoła Podstawowa  

w Niwnicach 
17 0 16 0 1 

Szkoła Podstawowa  

w Płóczkach Górnych 
26 0 8 0 0 

 

3. Finansowanie oświaty. 

 

 

12 340 zł 
14 384 zł 14 526 zł 

11 892 zł 12 595 zł 
14 832 zł 

Wykonanie
2017

Wykonanie
2018

PLAN -
2019

Wykonanie
2017

Wykonanie
2018

PLAN -
2019

Publiczne Przedszkole nr 1 Publiczne Przedszkole nr 2

Wydatki bieżące ogółem na dziecko w 
przedszkolu w latach 2017 - 2019
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15839

8845
9815

11537

8606 8986

11242

13249
12410

17261
16714

19117

29335

12732

16904 17029

SP1 SP2 SP3 Filia SP3 SP NIWNICE SP PŁÓCZKI G.

Wydatki ogółem na ucznia
w latach 2017 - 2019

6292 6329 6781 6033 6381 6753 6323 6753 6468 8557 9533 9853 9660 9763 9701 7465 9467 9724

10602 10166

15839

8845
9815

11537

8606 8986

11242

13249
12410

17261
16714

19117

29335

12732

16904 17029

SP1 SP2 SP3 Filia SP3 SP NIWNICE SP PŁÓCZKI G.

Porównanie subwencji i wydatków 
na ucznia w latach 2017 - 2019
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XI. 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 2019 roku obowiązywało 64 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Jedenaście planów to opracowania powstałe  

na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe 53 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

293, ze zm.).  

 

W 2019 roku przeprowadzone i zakończone zostały prace planistyczne nad 

opracowaniem 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: 

− miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części obrębu Płóczki Dolne - 

Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 21 lutego 2019 roku, 

− miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla rejonu działek nr 100/63  

i 100/64 obręb Rakowice Wielkie - Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Lwówku 

Śląskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

 

W/w 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. 

 

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 4 decyzje dotyczyły zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje budowy farm fotowoltaicznych 

− 9 szt. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następujących 

inwestycji:  

1. Budowa brodu na części działki ewidencyjnej nr 406/158 i 398/161 obręb Gradówek, 

gmina Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa brodu w oddz. 161 

leśnictwa Gradówek”. 

2. Odbudowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie na części działki ewidencyjnej nr 197 obręb Gaszów, gmina Lwówek 

Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja 2 zbiorników w leśnictwie 

Ustronie”. 

3. Odbudowa dwóch zbiorników wodnych wraz z budową urządzeń związanymi z nimi 

funkcjonalnie, zlokalizowanymi na części działki ewidencyjnej nr 558/255 i 649/254 

obręb Dłużec, gmina Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie 2 

zbiorników w oddz. 254 w leśnictwie Bielanka”. 

4. Budowa przepustu na części działki ewidencyjnej nr 865/322 i 840/329 obręb Płóczki 

Górne i budowa brodu na części działki ewidencyjnej nr 865/322 i 839/328 obręb 

Płóczki Górne oraz budowa przepustu na części działki ewidencyjnej nr 865/322  

i 839/328 obręb Płóczki Górne, gmina Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięć pn.: 

„Budowa brodu oraz budowa przepustu w leśnictwie Ubocze” oraz „Budowa przepustu 
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w oddz. 322 w leśnictwie Ubocze”. 

5. Przebudowa istniejącego przepustu poprzez jego rozbiórkę i budowę w jego miejsce 

nowego przepustu na części działki ewidencyjnej nr 659/103 i 661/102 obręb Kotliska, 

gmina Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa przepustu w oddz. 103 

w leśnictwie Kotliska”. 

6. Budowa przepustu na części działki ewidencyjnej nr 1152/147, 1201/1 i 1211 obręb 

Niwnice, gmina Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa przepustu w 

oddz. 147 leśnictwa Gradówek”. 

7. Przebudowa przepustu polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie 

nowego przepustu na części działki ewidencyjnej nr 503 obręb Ustronie, gmina 

Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa przepustu w leśnictwie 

Ustronie”. 

8. Odbudowa zbiornika wodnego wraz z budową i przebudową urządzeń związanych z 

nim funkcjonalnie na części działki ewidencyjnej nr 447/62 obręb Włodzice Małe, 

gmina Lwówek Śląski w ramach przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie zbiornika oraz 

przebudowa przepustu w leśnictwie Kotliska”. 

9. Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Dworek i Sobota, przewidzianej 

do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie jako nr 66, 84 obręb Dworek, 2, 

3/2, 105/2 obręb Sobota, gmina Lwówek Śląski. 
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XII. REALIZACJA UCHWAŁ W 2018 ROKU 

 

L.p. Nr uchwały Z dnia W sprawie 

1.  IV/25/19  17.01.2019 r. W sprawie nadania spółce Comfort S.A.  

z siedzibą w Rakowicach Małych tytułu Zasłużony dla 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

2.  IV/26/19  17.01.2019 r. W sprawie nadania Muzycznemu Radio Sp.  

z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze tytułu Zasłużony dla 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

3.  IV/27/19 17.01.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie: wprowadzenia 

„Regulaminu targowiska miejskiego  

w Lwówku Śląskim”  

4.  IV/28/19  17.01.2019 r. W sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kotliskach tytułu Zasłużony dla Gminy  

i Miasta Lwówek Śląski  

5.  IV/29/19 17.01.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

6.  IV/30/19 17.01.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i |Miasta Lwówek Śląski  

7.  IV/31/19 17.01.2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski do partnerstwa i zawarcie 

porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu 

„E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i 

lubuskiego”   

8.  V/32/19 31.01.2019 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 

2019-2021”.  

33. V/33/19 31.01.2019r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski dla Województwa Dolnośląskiego na 

realizację zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (storna lewa od km 

76+800) wraz z budową zatoki autobusowej”  

34. V/34/19 31.01.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

35. V/35/19 31.01.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
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36. V/36/19 31.01.2019 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Lwówek Śląski na rok 2019.  

37.  V/37/19 31.01.2019 r. W sprawie określenia kryteriów i dokumentów do ich 

potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski  

38.  V/38/19 31.01.2019 r. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia 

samodzielnej 8 – klasowej Szkoły Podstawowej w 

Zbylutowie 

39.  VI/39/19 21.02.2019 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

Płóczki Dolne 

40.  VI/40/19 21.02.2019 r. W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lwówek 

Śląski uczestniczących w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę 

41.  VI/41/19 21.02.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi  

42.  VI/42/19 21.02.2019 r. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w 

Lwówku Śląskim na 2019 r.  

43.  VII/43/19 28.03.2019 r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku 2019”  

44.  VII/44/19 28.03.2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu  

45. VII/45/19 28.03.2019 r. W sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków 

46. VII/46/19 28.03.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi  

47.  VII/47/19 28.03.2019 r. W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

48.  VII/48/19 28.03.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

49. VII/49/19 28.03.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
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50.  VII/50/19 28.03.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski  

51. VII/51/19 28.03.2019 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   

52. VIII/52/19 25.04.2019 r. W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski, od 

dnia 1 września 2019 roku 

53.  VIII/53/19 25.04.2019 r. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 

Lwówek Śląski wraz z określonymi granicami obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 

r.  

54.  VIII/54/19 25.04.2019 r. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia 

samodzielnej 8 – klasowej Szkoły Podstawowej w 

Zbylutowie  

55. VIII/55/19 25.04.2019 r. W sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa 

56. VIII/56/19 25.04.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

57. VIII/57/19 25.04.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

58.  VIII/58/19 25.04.2019 r. W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w 

Lwówku Śląskim  

59. VIII/59/19 23.05.2019 r. W sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  

60.  VIII/60/19 23.05.2019 r. W sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski 

61.  VIII/61/19 23.05.2019 r. W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

62. VIII/62/19 23.05.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

63.  VIII/63/19 23.05.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
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64. X/64/19 27.06.2019 r. W sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski wotum zaufania  

65. X/65/19  27.06.2019 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski za 2018 r.  

66. X/66/19  27.06.2019 r. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski Pani Marioli Szczęsnej  

67.  X/67/19 27.06.2019 r. W sprawie powołania Zespołu ds. Zaopiniowania 

Kandydatów na Ławników do Sądów Powszechnych  

68. X/68/19 27.06.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi  

69. X/69/19 27.06.2019 r. W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany 

nawierzchni drogi dojazdowej na asfaltową na odcinku 200 

metrów w Dłużcu  

70.  X/70/19 27.06.2019 r. W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu  

71.  X/71/19 27.06.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 

72.  X/72/19 27.06.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

73. XII/73/19  29.08.2019 r. W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu działek nr 100/63 i 100/64 obręb 

Rakowice Wielkie  

74. XII/74/19  29.08.2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wleń 

w roli wspólnika do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.  

75. XII/75/19 29.08.2019 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 gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2020-2023”  

76. XII/76/19  29.08.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi  

77. XII/77/19 29.08.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi  

78. XII/78/19  29.08.2019 r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, 

zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych 

opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek 

na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
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79. XII/79/19 29.08.2019 r. W sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka 

w Klubie Dziecięcym nr 1 w Lwówku Śląskim  

80.  XII/80/19 29.08.2019 r. W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski  

81. XII/81/19 29.08.2019 r. W sprawie wyborów ławników do sądów powszechnych na 

kadencję 2020-2023 

82. XII/82/19 29.08.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

83. XII/83/19 29.08.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

84. XIII/84/19  30.09.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto 

Lwówek Śląski  

85.  XIII/85/19  30.09.2019 r. W sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na lata 2019-2024”  

86.  XIII/86/19  30.09.2019 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski  

87.  XIII/87/19 30.09.2019 r. W sprawie wysokości poboru opłaty od posiadanych psów 

na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski  

88.  XIII/88/19  30.09.2019 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i 

gminy Lwówek Śląski  

89.  XIII/89/19 30.09.2019 r. W sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski  

90.  XIII/90/19  30.09.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

91. XIII/91/19 30.09.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

92.  XIV/92/19  31.10.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski  

93. XIV/93/19 31.10.2019 r. W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski za pomocą instrumentu płatniczego 
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94.  XIV/94/19 31.10.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 

95.  XIV/95/19 31.10.2019 r. W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.  

96.  XIV/96/19 31.10.2019 r. W sprawie zmiany uchwały nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w 

Lwówku Śląskim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 

wysokości poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze 

miasta i gminy Lwówek Śląski  

97.  XIV/97/19 31.10.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

98. XIV/98/19 31.10.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

99. XV/99/19 15.11.2019 r. W sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty  

100. XV/100/19 15.11.2019 r. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski  

101. XV/101/19 15.11.2019 r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

102.  XV/102/19 15.11.2019 r. W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

103.  XV/103/19 15.11.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

104.  XV/104/19 15.11.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

105. XVI/105/2019  28.11.2019 r. W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana 

Gielniaka w Niwnicach  

106. XVI/106/19 28.11.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 
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107. XVI/107/19 28.11.2019 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)”  

108. XVI/108/19 28.11.2019 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 

109. XVI/109/19 28.11.2019 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

na 2019 r.  

110.  XVI/110/19  28.11 2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

111.  XVI/111/19 28.11.2019 r. W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski za pomocą instrumentu płatniczego  

112. XVII/112/19 30.12.2019 r. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski na rok 2020  

113. XVII/113/19 30.12.2019 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

114. XVII/114/19 30.12.2019 r. W sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i 

odprowadzanych ścieków 

115.  XVII/115/19 30.12.2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski  

116. XVII/116/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Zdzisławowi Mireckiemu tytułu 

Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

117. XVII/117/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Władysławowi Grześków 

pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski 

118. XVII/118/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Juliuszowi Naumowiczowi 

pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski 

119. XVII/119/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Januszowi Szupszyńskiemu 

pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski 

120. XVII/120/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Jean – Pierre Wadoux tytułu 

Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
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121. XVII/121/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Ireneuszowi Witkowskiemu tytułu 

Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

122.  XVII/122/19 30.12.2019 r. W sprawie nadania Panu Antoniemu Stryjewskiemu tytułu 

Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

123.  XVII/123/19 30.12.2019 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski na rok 2020. 

124.  XVII/124/19 30.12.2019 r. W sprawie: Regulaminu korzystania  

z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i 

Miasta Lwówek Śląski  

125. XVII/125/19 30.12.2019 r. W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski  

126. XVII/126/19 30.12.2019 r. W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski 

127. XVII/127/19 30.12.2019 r. W sprawie zmiany bud XVII/125/19u Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na 2019 r. 

128. XVII/128/19 30.12.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
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XIII. INSTYTUCJE KULTURY 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówka Śląskim  
 

I. Sieć biblioteczna 

 

Sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie uległa 

zmianie, złożona jest z następujących agend: 

• Biblioteka główna z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym, 

• 6 filii wiejskich (w tym jedna zawieszona), 

• W strukturze PiMBP w Lwówku Śl. znajduje się także DZIAŁ PROMOCJI 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I REGIONALNEJ w skład którego wchodzą: Punkt 

Informacji Turystycznej oraz Placówka Historyczno-Muzealna. 

 

 

II. Czytelnictwo 

W roku 2019 r. stan czytelnictwa przedstawiał się następująco: 

 

 2019 r. 

Ilość czytelników ogółem 1942 

Ilość wypożyczeń ogółem 58949 

Odwiedziny 28672 

Ilość informacji 3662 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym na zmniejszenie się stanu czytelnictwa w gminie Lwówek Śląski 

miały wpływ następujące czynniki: 

• braki kadrowe wśród pracowników merytorycznych biblioteki, 

• remont w budynku w Sobocie, podczas którego Filia była nieczynna, 

• inwentaryzacje księgozbiorów w filiach bibliotecznych:  

Dział Udostępniania dla dorosłych,  

Filia nr 6 w Sobocie, które na czas inwentaryzacji były zamknięte, 

• absencja pracowników spowodowana zwolnieniami chorobowymi zwłaszcza  

w placówkach jednoosobowych.  
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W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski czytelnictwo w 2019 r. przedstawiało się następująco: 

 

Biblioteka 

Aktywni 

czytelnicy 

Odwiedziny w 

poszczególnych 

bibliotekach 

Informacje 

udzielone w 

poszczególnych 

bibliotekach 

PiMBP (Ratusz) 814 10519 1158 

Oddział Dz.-Mł. 444 7176 1231 

Chmielno 154 3939 149 

Kotliska 182 2124 354 

Sobota 87 778 144 

Rakowice Wlk. 152 2572 453 

Niwnice 109 1564 173 

Razem: 1942 28672 3662 

 

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.  

 

 

Biblioteka 

Wypożyczenia w 

poszczególnych 

placówkach 

ogólnie 

w tym w rozbiciu na: 

Wypożyczenia 

na zewnątrz 

książki 

Wypożyczenia 

na miejscu 

książki 

Wypożyczenia 

na miejscu 

czasopism 

Wypożyczenia 

zbiory specjalne 

PiMBP(Ratu

sz) 

32862 28632 2272 1703 255 

Oddział Dz.-

Mł. 

6011 3499 1810 247 455 

Chmielno 5426 3227 1524 595 80 

Kotliska 4719 3507 292 857 63 

Sobota 1061 767 130 78 86 

Rakowice 

Wlk. 

6868 5080 307 1371 110 

Niwnice 2002 1455 321 226 0 

Razem: 58949 46167 6656 5077 1049 

 

W okresie sprawozdawczym ilość wypożyczonych pozycji (na zewnątrz i w systemie 

prezencyjnym) średnio na jednego czytelnika wynosi 2,5. 
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W 2019 r. zarejestrowanych zostało 1942 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.  

 

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 – 

1942 
87 352 127 133 96 427 343 377 

 

 

Struktura aktywnych czytelników Bibliotek na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

podzielona według zajęcia: 

 

Według 

zajęcia 

Osoby 

uczące się 

Osoby 

pracujące 

Pozostali 

Ogółem – 

1942 
690 648 604 

 

Analizując strukturę czytelników ze względu na wiek wynika, że dzieci do lat 5 stanowią 4,48% 

wszystkich czytelników naszych placówek, 6 – 12 lat to 18,13% czytelników, młodzież 13 – 

15 lat to 6,54% i 16 – 19 lat to 6,85%. Osoby dorosłe w wieku 20 – 24 lata stanowią 4,94 % 

ogółu czytelników, a od 25 – 44 lat to 21,99%, od 45 – 60 lat to 17,66%. Osoby, które ukończyły 

60 lat stanowią 19,41% czytelników. Analizując czytelników ze względu na zajęcie największą 

grupę stanowią osoby uczące się – 35,53%, kolejną grupą są pozostali (czyli dzieci nieobjęte 

edukacją przedszkolną i szkolną, emeryci oraz osoby niezatrudnione) – 31,10% oraz osoby 

pracujące – 33,37%.   

 

 

III. Oferta usługowa 

 

Warsztat informacyjny biblioteki: 

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. 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 2019 r. ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało łącznie 2484 

użytkowników.  
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IV. Realizacja projektów 

 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 2019 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna bierze 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 br. lwówecka biblioteka  złożyła wniosek o przyznanie dotacji 

finansowej w wysokości 8.300,00 zł, co wraz z wkładem własnym w wysokości 12.450,00 zł 

obejmuje kwotę 20.750,000 zł.  

Celem całości Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych 

poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników 

bibliotek publicznych.  

 

„Legimi na Dolnym Śląsku” 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim, obecnie wraz z 39 bibliotekami 

publicznymi Dolnego Śląska, włączyła się w realizację  projektu pn. „Legimi na Dolnym 

Śląsku”, uzyskując tym samym dostęp do ok. 20.000 e-booków. Czytelnicy lwóweckiej 

biblioteki mają możliwość dostępu do nowości m.in. z dziedziny beletrystyki, literatury faktu i 

innych kategorii udostępnianych przez portal Legimi.com. E-książki dostępne w tzw. 

abonamencie czytelnicy mogą czytać na wielu urządzeniach, np. smartfonach, tabletach, 

komputerach, czytnikach. Warunkiem korzystania z zasobów w/w platformy jest uzyskanie 

kodu, dostępnego w lwóweckiej bibliotece. Koszt licencji  

w roku sprawozdawczym wyniósł 2200,00 zł, co pozwoliło na wykorzystanie przez 

czytelników biblioteki 199 999 stron tekstu dostępnych publikacji. 

 

„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”. Porozumienie zawarte zostało 28 stycznia  

2016 r. Projekt Cyfrowy Dolny Śląsk ma na celu zabezpieczenie i szeroko pojętą popularyzację 

dóbr kultury Dolnego Śląska. Pracami w ramach tworzenia „Lwóweckiej Biblioteki Cyfrowej” 

zajmuje się Placówka Historyczno-Muzealna oraz Dział Udostępniania PiMBP w Lwówku Śl. 

Obecnie na platformie w zasobie Lwówecka Biblioteka Cyfrowa opracowano i udostępniono 

158 jednostek inwentarzowych. 

 

Dyskusyjne Kluby Książki  

Przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim działają dwa 

Dyskusyjne Kluby Książki: DKK dla dorosłych „Chochlik” (Dział Udostępniania) oraz DKK 

dla dzieci ni młodzieży „Spod Lady” (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).  

W ramach Klubu lwówecka biblioteka ma możliwość organizowania spotkań autorskich 

dofinansowywanych przez Instytut Książki w Warszawie. 

22 marca odbyło się spotkanie z Kazimierzem Kiljanem, dziennikarzem i autorem książek. 

Podczas spotkania zaprezentowany został monodram „Jesienią w Nałęczowie”  

w wykonaniu Heleny Owsiak. 20 maja odbyło się spotkanie z Anną Szwykowską-Michalską, 

bohaterką książki Doroty Combrzyńskiej-Nogala pt. „Syberyjskie przygody Chmurki”. 12 

września biblioteka gościła Danutę Sadownik, która promowała swoją najnowszą książkę „A 

teraz co?”. Gościem Lwóweckiej Biblioteki był również Maciej Hen, spotkanie odbyło się 16 

listopada 2019 r., znany  autor promował swoją najnowszą książkę „Deutch dla średnio 

zaawansowanych”.   
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Program „Równać Szanse 2018” 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 8.500,00 zł (całość zadania 12.300,00 zł, przy wkładzie własnym  

w wysokości 3.800,00 zł) na realizację projektu „Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”. 

W/w projekt realizowany był w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci  

i Młodzieży. Projekt rozpoczął się w styczniu 2019 r. i realizowany był do dn. 7 września 2019 

r. przez kilkunastoosobową grupę młodzieży. Celem programu jest podniesienie kompetencji 

społecznych młodzieży. Tematem przewodnim zrealizowanego projektu „Kryminalne zagadki 

Lwówka Śląskiego” jest nagranie filmu o tematyce kryminalnej, którego główna akcja 

rozgrywa się na terenie miasta oraz w jego najbliższych okolicach. 

 

Lokalne Fora Programu Równać Szanse 2018 I etap 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 4.991,00 zł (całkowity koszt zadania 6.021,00 zł, przy wkładzie własnym  

w wysokości 1.030,00 zł) na organizację Lokalnego Forum pn. „Wpływ środowiska na udział 

i zaangażowanie młodzieży w życie publiczne”. Forum zorganizowane zostało  

3 października 2019 r. w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Celem Forum było zdiagnozowanie sytuacji młodzieży, barier związanych z ich pochodzeniem 

z małej miejscowości, a tym samym omówienie możliwości, zasobów i oferty lokalnego 

środowiska adresowanej do młodych ludzi. Do udziału w Forum zaproszeni zostali 

przedstawiciele lokalnych organizacji działających na rzecz młodzieży, przedstawiciele władz 

lokalnych, szkół i instytucji kultury z terenu powiatu lwóweckiego, instytucji współpracujących 

z młodzieżą, rad sołeckich, klubów sportowych, lokalni przedsiębiorcy, 

a także przedstawiciele Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.  

 

„Z książką na walizkach”  

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku 

Śląskim w dniu 07 czerwca zorganizował spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel, muzykiem, 

pedagogiem, autorką książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej i historycznej. 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy w ramach XVI edycji 

akcji pn. „Z książką na walizkach”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Polska na 

szóstkę”. Ideą w/w akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez wybitnych 

twórców literatury dziecięcej, ilustratorów i wydawców. 

 

Partnerstwo dla książki 

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku 

Śląskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.400,00 zł (całkowity koszt zadania 10.500,00 

zł, przy wkładzie własnym w wysokości 2.100,00 zł) na realizację projektu pn. „Zagrajmy w 

czytanie – festiwal gier bibliotecznych”. Projekt współfinansowany jest ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla 

książki”. Projekt realizowany był od kwietnia do października 2019 r., wzięło w nim udział 533 

osoby. Na projekt „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych” składały się 

następujące działania: Escape Room – pokój zagadek „Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki”; 

analogowa gra miejska „Zagadki Lwówka Śląskiego”; gra miejska  

z wykorzystaniem ActionTracka; podchody rodzinne; Spotkanie z autorem powieści 

sensacyjno- przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania - 

Krzysztofem Petkiem. 

 

WzMOCnij Swoje Otoczenie 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział  

w konkursie pn. „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne. Na realizację projektu pn. „Mobilna Pracownia Multimedialna” 
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lwówecka biblioteka otrzyma dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł, w ramach której 

kupionych zostało 8 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt zapewnił niezbędną bazę 

sprzętową do przeprowadzania zajęć skierowanych dla seniorów, młodzieży i dzieci.  

W październiku ruszył kurs komputerowy skierowany do osób w wieku 50+. Warsztaty 

odbywają się w dwóch grupach, w których uczestniczy łącznie 15 osób, liczba odbytych 

spotkań wynosi 18 (jedno spotkanie trwa ok 2 godzin). W miarę potrzeb komputery 

udostępniane są czytelnikom biblioteki do pracy indywidualnej. Wykorzystywane są na 

zajęciach przez pracowników Biblioteki, m.in. do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych 

skierowanych do młodzieży nt. wykorzystania nowych technologii, hejtu oraz funkcjonowania 

bibliotek cyfrowych. 

Od grudnia z pracowni komputerowej korzysta grupa uczestników  realizująca moduł  

5 warsztatów komputerowych dla 16 osobowej grupy seniorów (każde ze spotkań trwa po 5 

godzin).  

 

Kodowanie w bibliotece – II edycja 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział w projekcie pn. 

„Kodowanie w bibliotece – II edycja”, który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-

2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  

za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym celem 

projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym sprzętu służącego do nauki kodowania oraz 

wiedzy na temat podstaw programowania w celu organizacji zajęć o tej tematyce,  

a także promowanie wizerunku biblioteki publicznej, jako instytucji zapewniającej dostęp do 

twórczo realizowanej edukacji uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci  

i młodzież w szkołach. W ramach w/w konkursu lwówecka biblioteka otrzymała trzy tablety, 

trzy gry edukacyjne Scottie Go!, trzy roboty Photon wraz z akcesoriami: matą edukacyjną, 

kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle do podłączenia Photona (łączna 

wartość otrzymanego sprzętu wyniosła 2.740,92 zł). Sprzęt wykorzystany został przez Oddział 

Dziecięco-Młodzieżowy podczas ferii zimowych i wakacji do organizacji cyklu zajęć pod 

wspólnym tytułem „Akademia Kodowania”. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Biblioteka otrzymała od Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski dofinansowanie  

w wysokości 1.500,00 zł na realizację zadania pn. „Akademia kodowania”. Środki pozwoliły 

na zakup edukacyjnych klocków Lego oraz tabletu, które wykorzystane zostaną podczas 

wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w Akademii Kodowania realizowane 

były podczas ferii zimowych w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP w Lwówku Śl. W 

zajęciach wzięło udział 117 osób. Tematy zajęć: kodowanie offline, dyktando graficzne, Scotty 

Go!, Photony, warsztaty „Harry Potter Coding Kit. Wstęp do programowania dla dzieci” 

prowadzone przez programistę Mateusza Kruszewskiego. W wakacyjnych warsztatach 

programowania zorganizowanych  w bibliotecznych filiach wiejskich oraz Oddziale Dziecięco-

Młodzieżowym w Lwówku Śl. W zajęciach uczestniczyło 78 osób, a głównym tematem zajęć 

były klocki Lego Mindstorms oraz Photony. W trakcie lekcji bibliotecznych dla szkół, 

realizowanych w ramach zaplanowanych zajęć szkolnych wzięło udział 27 osób, a w spotkaniu 

z Seniorami 9.  
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V. Zbiory biblioteczne 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym wszystkie biblioteki publiczne położone na terenie 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski wzbogaciły się o 1355 woluminy na kwotę 25 581,14 zł,  

w tym: 

- z zakupu 872 książki na kwotę 19 905,17 zł; 

- z darów od czytelników 483 książki, na kwotę  5 675,97 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka kupiła 48 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych 

na kwotę 989,76 zł. 

 

 

Struktura księgozbioru, stan na 31 grudnia 2019 r.  

 

Księgozbiór ogółem 80715 na kwotę  737150,48 zł 

W tym: literatury pięknej dla dzieci i młodzieży  16763 

       literatury popularnonaukowej dla dzieci    3459 

 literatury pięknej dla dorosłych    32929 

 literatury popularnonaukowej dla dorosłych  27564 

 

Inwentaryzacje księgozbioru: 

Ilość      2 

Termin inwentaryzacji:   01.07.2019 – 20.12.2019 r. (Dział Udostępniania) 

                 15.04.2019 – 30.06.2019 r. (Filia w Sobocie) 

 

Prenumerata prasy: 

Biblioteka Główna  oraz wszystkie filie biblioteczne posiadają bogatą ofertę czasopism. 

W 2019 r. liczba prenumerowanych tytułów wyniosła 22 periodyki. 

W oparciu o artykuły z czasopism lokalnych przygotowywana jest bibliografia 

regionalna, a także prowadzona jest kartoteka tekstowa obejmująca swym zakresem teren 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

 

 

VI. Zatrudnienie 

 

W bibliotekach publicznych położonych na trenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r., zatrudnionych jest 16 pracowników  w 14,25 etatów.  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim w roku sprawozdawczym brała 

udział w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza i Edukacja Rozwój Priorytet I Osoby młode na rynku pracy i zatrudniała 1 stażystę na 

stanowisku: pracownik Punktu Informacji Turystycznej (od 17.06.2019 r. do 16.10.2019 r.).  

 

 

VII. Działalność kulturalno-oświatowa 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim została nagrodzona  

w konkursie na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii 

Logika. Portal CzasDzieci.pl, pragnąc pomóc w wyborze najlepszej oferty edukacyjno- 

rozrywkowej dla dzieci wyłonił organizatorów wydarzeń w 6 kategoriach konkursowych, które 

opierają się na koncepcji inteligencji wielorakich opracowanej przez H. Gardnera. Są to 

odpowiednio: Kategoria JĘZYK – odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej, 

Kategoria LOGIKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji logicznej/matematycznej, Kategoria 

SZTUKI WIZUALNE – odpowiada rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej, Kategoria 

MUZYKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji muzycznej, Kategoria RUCH – odpowiada 
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rozwijaniu inteligencji ruchowej, Kategoria PRZYRODA – odpowiada rozwijaniu inteligencji 

przyrodniczej. Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl. został nagrodzony  

w kategorii LOGIKA, za organizację Escape Room "Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki", 

zdobywając statuetkę Złotych Słoneczników 2019. 

 

W 2019 r. w bibliotekach na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzone były: 

1. Stałe formy organizacyjne: 

• inscenizacje, przedst. teatralne        il. członków – 18, spotkań – 12, przedstawienie – 1 

• Koła zainteresowań:  

plastyczne      il. członków – 17, spotkań – 19 

DKK  il. członków – 12, spotkań – 7 

 

2. Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej (m.in. lekcje biblioteczne, wycieczki do 

biblioteki, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 

internetu) - uczestników – 718, spotkań – 64.  

 

3. Spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi, promocje książek - uczestników – 790, 

spotkań – 16 

Z: Krystyną Skwarkowską, Maciejem Gorzyckim i Arturem Mądrackim, Anną 

Szwykowską-Michalską, Krzysztofem Petkiem, Maciejem Henem, Joanną Lamparską, 

Przemysławem Semczukiem, Danutą Sadownik, Agnieszką Garbiec, Kazimierzem 

Kiljanem, Joanną Małoszczyk, Tomaszem Sekielskim, Anną Komstą, Władysławem 

Kozakiewiczem, Anną Czerwińską-Rydel, Rafałem Fronią. 

 

4. Konkurs czytelniczy - uczestników – 49, ilość – 2 

        Temat: Czy znasz te baśnie? – konkurs czytelniczy.  

        Temat: Wielka Liga Czytelników – konkurs czytelniczy o charakterze ogólnopolskim,    

        koordynowanie etapu powiatowego 

 

5. Wystawy - uczestników – 125, spotkań – 3 

Tematy: „Ład-nie-Ład 2.0” Mariusz Dragan (fotografia), wernisaż prac Joanny 

Małoszczyk „Złodzieje motyli” (malarstwo), „Ekspresja” Aleksandry Sip (rysunek).  

 

6. Imprezy okolicznościowe - uczestników – 523, spotkań – 22  

Temat: Dzień Kobiet (2 spotkania), Bajkowe spotkanie karnawałowe – pożegnanie ferii 

(2 spotkania), Spotkanie przy choince – wspólne śpiewanie kolęd, Piknik biblioteczny – 

przyjaciele biblioteki dzieciom, Mikołajki wśród książek, Światowy Dzień Pluszowego 

Misia (2 spotkania), Pracownia wielkanocnego zajączka, Narodowe Czytanie, Odjazdowy 

Bibliotekarz w Niwnicach, Zabawa choinkowa, Noc Bibliotek, Zajęcia dla dzieci 

(warsztaty plastyczne i kulinarne).  

 

7. Inne imprezy (festyny, warsztaty, koncerty) -  uczestników – 3262, spotkań – 270  

Temat: Warsztaty rękodzielnicze, Rajdy krajoznawcze: Ustronie – Górniki, Zamek 

Grodziec, Szlakiem Napoleona; Wyjazd integracyjny do teatru „Okno na parlament”, 

Koncert fortrpianowo-smyczkowy: Karnawałowy taniec na strunach, Dzień Filmowy, 

Wyjazd do kina na film: „Ciemno prawie noc”, Wizyta studyjna młodzieży z siostrzanego 

projektu z Wieruszowa w ramach Programu RS 2018, Wyjazd do Bram Czasu (w ramach 

Programu RS 2018), Warsztaty fotograficzne z Mariuszem Draganem RS 2018, Akademia 

kodowania – Zajęcia w czasie ferii zimowych i na wakacjach, Escape Room – pokój 

zagadek „Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki”, Analogowa gra miejska pt. „Legendy 

Lwówka Śląskiego”, Gra mobilna: „Lwówek Śląski w telefonie” z użyciem aplikacji 

ActionTrack, Gra „Od ziarenka do bochenka” z użyciem aplikacji ActionTrack, Uroczyste 

zakończenie projektu „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych”, Grupa 

zabawowa (zajęcia dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną), Spotkania grupy 
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uczestniczącej w projekcie Równać Szanse 2018 (organizacyjne, nagrywanie filmu, 

opracowanie scenariusza), Wyjazd integracyjny członków DKK Chochlik w Góry Izerskie, 

Wyjazd do teatru „Cudowna terapia”, Wyjazd na Nocne zwiedzanie Zamku Czocha, 

Uroczyste zakończenie projektu Programu RS „Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”, 

Zajęcia komputerowe dla osób 50+, Warsztaty komputerowe – Seniorzy  

w Grze, Warsztaty plastyczne Decoupage „Od przedszkolaka do seniora”, Warsztaty 

kulinarne Smaki Świata, Biblioteka Malucha Zaprasza, Zima z wyobraźnią – ferie zimowe 

(zajęcia), Warsztaty fotograficzne, Harry Potter Coding Kit: Wstęp do programowania dla 

dzieci – zajęcia prowadzone przez programistę Mateusza Kruszewskiego, Tradycyjna gra 

terenowa „ Podchody” z udziałem lwóweckich harcerzy, Wyjazd integracyjny członków 

DKK Chochlik do Wrocławia, Udział w paradzie „Poszukiwaczy Skarbów” podczas XXII 

LLA, Warsztaty plastyczne „Kreatywne lato …: Łapacze snów, Decoupage, Kamyki  

i patyki, Zajęcia twórcze – pomysły i wykonanie.  

 

 

VIII. Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej  

 

 

Placówka Historyczno – Muzealna  

 

 W okresie sprawozdawczym Placówkę Historyczno – Muzealną odwiedziło:  

Turyści ogółem:   11 072        

W tym: dzieci i młodzież   2 758       

 

Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną: 

- indywidualnie    9 918        

- w wycieczkach    1 154   

Ilość wycieczek          71   

 

 

Zbiory Placówki Historyczno – Muzealnej: 

 

Stan na koniec roku 2018: ilość 1530 na kwotę 23 753,53 

Przybyło: 

1. z zakupu:       ilość 10     na kwotę 1 000,00 

2. z darów:         ilość 0       na kwotę 0,00 

 

Stan na koniec 2019: ilość 1540 na kwotę 24 753,53 

Depozyty 

Ilość:    164 

 

 

Działalność merytoryczna: 

Wystawa stała: „Z dziejów miasta” 

Wystawy czasowe: 10 

1. Wystawy konkursowe XXI Lwóweckiego Lata Agatowego, do VI 2019 r. 

2. Wystawa Tak Powstawała Niepodległa, do III 2019 r. 

3.  Wystawa prac plastycznych uczestników II Międzyszkolnej Giełdy Plastycznych Talentów 

z SP nr 2 w Lwówku Śląskim – II 2019 r. 

4.  Wystawa „Czas Niezłomnych. Polskie Podziemie Niepodległościowe 1944 – 1956” - III 

2019 r. 

5. Wystawa „Zbrodnia Katyńska” – IV – V 2019 r. 

6. Wystawa prac plastycznych dzieci koreańskich z SP nr 3 w Lwówku Śląskim – V 2019 r. 

7. Wystawa fotografii Marzeny Zawal „Za… i przed kamerą” VI 2019 r. 
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8. Wystawa prac Daniela Olearczyka „Z pasji” –  VI – VII 2019 r. 

9. Wystawy konkursowe XXII Lwóweckiego Lata Agatowego, od 12.07.2019 r. 

10. Wystawa „Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji. Mord na pacjentach śląskich 

zakładów leczniczych w latach 1940–1945” - 29.08 – 28.09.2019 r. 

 

Konferencje, spotkania, prelekcje: 7 

• 07 maja – Odczyt Doris Baumert  „800 lat Lwówka Śląskiego – notatki i ciekawostki 

historyczne”. 

• 18 maja „Noc Muzeów” – prelekcje:  

- Sławomir Osiecki: Historia rodziny Rohrbeck i tajemnica śmierci Dorothei, 

- Przemysław Popławski: Krwawa płakowicka tajemnica sprzed lat – zabójstwo 

młynarza Knappego. 

• 13 czerwca – pokaz filmu „Dolina Pałaców i Ogrodów” (we współpracy OKiS  

we Wrocławiu). 

•  29 sierpnia – prelekcje przy otwarciu wystawy „Zapomniane ofiary nazistowskiej 

eutanazji. Mord na pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940–1945”: 

- dr Boris Böhm,  Projekt „Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji”. Mord na 

pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940-1945. 

- Hagen Markwardt., Trudna pamięć o nazistowskich morderstwach na chorych. 

• 27 września – prelekcja Magdaleny Szafkowskiej (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) 

„Od gotyku do modernizmu. Fenomen architektury lwóweckiego ratusza”. 

 

 

Punkt Informacji Turystycznej  

 

  W 2019 r. liczba odwiedzin turystów w Punkcie Informacji Turystycznej ogółem 

wynosiła 4378 osób. W tym dzieci i młodzieży było 570 osób. 

Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej wg narodowości: 

Polacy:    3968    

Turyści zagraniczni     410  
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   Lwówecki Ośrodek Kultury  

 

W gminie w 2019 r. funkcjonował jeden ośrodek kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury.   

W 2019 r. Lwówecki Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował następujące 

wydarzenia:  

 

 

LOK prowadził statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego 

takich dziedzinach jak: 

- taniec towarzyski, 

- zajęcia plastyczne,  

- taniec nowoczesny,  

- taniec orientalny,  

- taniec break dance, 

- zajęcia teatralne, 

- zajęcia fitness zumba, 

- pracownia muzyczna, 

- nauka gry na instrumentach muzycznych. 

 

 

W  2019 roku w LOK działały kluby i sekcje zainteresowań: 

- pracownia plastyczna (do czerwca) – 23 osoby (dzieci, młodzież) - klub tańca 

towarzyskiego „Wega” -  49 osób (dzieci, młodzież, dorośli), 

- sekcja tańca nowoczesnego –  53 osoby (dzieci i młodzież), 

- sekcja teatralna – 10 osób (młodzież). 

 

 

Ponadto LOK udostępniał  pomieszczenia i udzielał wsparcia organizacyjnego klubom  

i kołom zainteresowań takim jak: 

- sekcja fitness (Zumba) – 20 osób (młodzież, dorośli), 

- nauka gry na instrumentach „Centrum Muzyczne” – 20 osób (dzieci), 

- sekcja tańca orientalnego – 5 osób (dzieci, dorośli), 

- pracownia muzyczna – 8 osób (dorośli), 

- sekcja break dance – 3 osoby (młodzież). 

 

 

W 2019 LOK organizował, współorganizował lub udzielał pomocy technicznej innym 

jednostkom przy organizacji imprez. 

 

Imprezy zorganizowane lub współorganizowane 

 przez Lwówecki Ośrodek Kultury w  2019 r. 

L.p. Tytuł imprezy Miejsce Data Frekwencj

a 

1. Orszak Trzech Króli rynek miejski 6 stycznia  500 

2. Finał WOŚP LOK – sala małych 

form 

14 stycznia 200 
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ratusz, restauracja 

Rycerska 

3. Koncert zespołu „Paraluzja” sala małych form 

LOK 

25 stycznia 60 

4. Koncert Noworoczny 

„Anna Hamela Band” 

hala sportowa 27 stycznia 600 

5.  Ferie w LOK – blok zajęć pracownie w LOK  28 stycznia – 8 

lutego 

150 

6. Karnawałowe Prezentacje 

Taneczne 

hala sportowa 17 lutego 500 

7. Koncert 

„Recital autorski Eli 

Dębskiej” 

sala małych form 

LOK 

22 lutego 50 

8. odsłonięcie pomnika 

Żołnierzy Wyklętych 

plener – skwer 

Żołnierzy 

Wyklętych 

 

1 marca 50 

9. Koncert z okazji Dnia 

Kobiet  

sala w UG i M 7 marca 200 

10.  Lwówecki Festiwal 

Talentów - eliminacje 

sala małych form 

LOK 

9 marca 60 

11. Dzień z IPN 

 

ratusz  15 marca 80 

12. I dzień wiosny – 

uruchomienie fontanny – 

koncert  

„Cztery Pory Roku – 

Wiosna”  Vivaldiego  

fontanna z czaplą   

– Al. Wojska 

Polskiego 

21 marca 200 

13. Koncert „Powitanie 

Wiosny” w wykonaniu 

uczniów Centrum 

Muzycznego 

sala małych form 

LOK 

23 marca 100 

14.  Obsługa stoiska 

promocyjnego LLA na 

targach mineralogicznych w 

Szczecinie 

Hala Arena 

Szczecin 

23-24 marca 

 

2500 

15.  Koncert Francis Tuan 

Solo Act 

sala małych form 

LOK 

29 marca 50 

16. półfinały i finały 

Lwóweckiego Festiwalu 

Talentów 

hala sportowa 30 marca 350 

17. Obsługa stoiska na targach 

minerałów 

Hala Targowa 

Opole  

6 kwietnia 2000 

18. Kiermasz Wielkanocny Sala Mieszczańska 

- rausz 

13 kwietnia 500 

19. Obsługa stoiska na Targach 

minerałów 

Katowice 13- 14 kwietnia 2000 

20. Koncert Mirek Kuc – Jazz 

Trio 

sala małych form 

LOK 

26 kwietnia 50 

21. Recital szopenowski  

Gracjana Szymczaka 

 z okazji 15 rocznicy 

wstąpienia Polski do UE 

Kościół 

Franciszkanów 

 

1 maja 100 
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22. Koncert „The Beatles – 

muzyczna podróż w 

przeszłość” Orkiestra 

kameralna Klassik Modern 

Kościół  

Franciszkanów 

 

19 maja 200 

23. Koncert „Muzyka klasyczna 

z jazzowym brzmieniem” 

Marak Łukasiewicz, Eryk 

Nowak 

sala małych form 

LOK 

24 maja  

24. Bezpieczny Dzień Dziecka parking  

UG i M 

2 czerwca 400 

25.  Stoisko promocyjne LLA na 

giełdzie minerałów 

Nochten Niemcy 2 czerwca  

26. Festiwal piosenki religijnej sołectwo Sobota 8 czerwca 200 

27. Koncert na powitanie lata w 

wykonaniu dzieci z Centrum 

Muzycznego 

sala małych form 

LOK 

8 czerwca 100 

28. Nadanie imienia Szkole 

Podstawowej nr 3 

- obsługa techniczna 

imprezy 

 

Szkoła Podst. nr 3 12 czerwca  

29. Wakacyjny pokaz tańca hala sportowa 14 czerwca 300 

 

30.  

Prezentacje taneczne i 

wokalne LOK 

 

 

Velky Senov 

Czechy  

15 czerwca  

 

 

31. Koncert muzyki klasycznej 

„Pierwszy dzień lata” 

fontanna z czaplą 

–  

Al. Wojska 

Polskiego 

21 czerwca 100 

32. XXII Lwóweckie Lato 

Agatowe 

rynek miejski 12-14 lipca 50.000 

33. udział w paradzie 

otwierającej Bolesławieckie 

Święto Ceramiki 

Bolesławiec 16 sierpnia  

34. udział w paradzie 

otwierającej Festiwal 

Filmów Komediowych w 

Lubomierzu 

Lubomierz 17 sierpnia  

35. Dożynki Gminne Kotliska 31 sierpnia 800 

36. Festyn w Płakowicach 

(Caritas) 

scena, namioty, oświetlenie 

Płakowice 7 września  

37. Koncert „Wolna Grupa 

Bukowina” 

Sala UG i M 21 września 180 

38. Powitanie jesieni 

Koncert przy fontannie z 

czaplą 

plac przy 

fontannie 

23 września 100 

39. Dary Lasu stadion miejski 

 

28 września 800 
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40. 60-lecie Szkoły 

Podstawowej nr 2 

hala sportowa 19 października 300 

 

 

41. Wybory Miss Kół Gospodyń 

Wiejskich 

 

hala sportowa 20 października 500 

42. Lwówecki Sejmik 

Geologiczny 

Szklarska Poręba 26 października 45 

43. Obsługa techniczna 

nagłośnienia cmentarza 

 

cmentarz 

komunalny  

1 listopada  

44. Koncert zespołu Happy 

Hours 

sala małych form 

LOK 

9 listopada 80 

45. 

 

Obsługa techniczna  

obchodów Święta 

Niepodległości 

 

Program muzyczno -

rozrywkowy  

„Jest Taki Kraj…” 

Jacek Grondowy 

plac Piłsudskiego 

 

 

 

sala konferencyjna   

w UG i M 

 

11 listopada 250 

 

 

 

 

140 

46.  Koncert muzyki barokowej Sala Mieszczańska  

w ratuszu 

15 listopada 40 

47. Obsługa techniczna 

przeglądu teatrów osób 

niepełnosprawnych 

Pałac Brunów 21 listopada 150 

 

48. Koncert poezji śpiewanej 

zespołu  

„Nie Jest Dobrze” 

sala małych form 

LOK 

22 listopada 60 

49. Spektakl teatralny  

„Milord de Paris” 

(2 spektakle) 

 

 

 

 

 

 sala małych form 

LOK 

14 grudnia 180 

50. - Jarmark 

bożonarodzeniowy, 

 

- przekazanie mieszkańcom 

Betlejemskiego Światła 

Pokoju, 

 

- koncert Vivaldiego na 

powitanie zimy 

 

ratusz, rynek 

miejski 

21-22  grudnia - 500 

 

 

- 300 

 

 

 

- 50 

51. Koncert kolęd  

w wykonaniu Romana 

Matechy 

Sala mieszczańska 

- ratusz 

30 grudnia 40 
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Ponadto w działającej przy Lwóweckim Ośrodku Kultury Galerii Klatka zorganizowano 

wystawy: 

 

Wystawy Galerii Klatka zorganizowane w 2019r. 

 

 autor, tytuł wystawy miejsce data wernisażu frekwencja na 

wernisażu 

1 Włodzimierz 

Zdzienicki 

fotografia 

Galeria Klatka 

LOK 

25 stycznia 

 

60 

2 Jacek Knap 

rysunek 

Galeria Klatka 22 lutego 

 

50 

3 Agnieszka Karczmarz 

„Ulotne” fotografia 

Galeria Klatka 29 marca  

 

50 

4 Stowarzyszenie 

Fotograficzne Camera 

„Camera w delegacji” 

 

Galeria Klatka 26 kwietnia 

 

60 

5 Zbigniew Gałucki 

rysunek, malarstwo 

Galeria Klatka 24 maja  

 

50 

6 Marek Piwowar 

„Instalacja rzeźbiarska” 

Sala 

Mieszczańska 

w ratuszu 

15 listopada 

 

40 

7  Rafał Klimek 

Grzegorz Matoryn 

Robert Pomichter 

Bartosz Witaszczyk 

„Ćwiartki Fotograficzne” 

fotografia 

Galeria Klatka 22 listopada 

 

70 

8 Wystawa fotografii 

Zbigniew Ruta -  

„Agaty z Płóczek     

  Górnych” 

U G i M 28 listopada bez wernisażu 

 

 

W  2019 roku Lwówecki Ośrodek Kultury obsługiwał wideo-tekst w telewizji kablowej 

(wyemitowano około 60 stron teletekstu: 

 - ogłoszenia i reklamy, a także zapewniał obsługę poligraficzną (projektowanie, zamawianie 

druku, druk) imprez organizowanych przez LOK i Gminę i Miasto Lwówek Śląski (banery 

reklamowe, afisze, ulotki, programy, katalogi, zaproszenia). 

 

W 2019 roku LOK prowadził działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, obsługa 

techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, 

reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Przychód  LOK: 

519.898,35zł w tym przychód związany z organizacją Lwóweckiego Lata Agatowego – 

468.369,86 zł. 
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XIV. FUNDUSZE POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  

 

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 234056,61 euro (85%). Termin realizacji: 01-

06.2018r.-31.05.2020r. 

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 trans granicznego produktu 

geoturystycznego.  

 

W 2019 roku w ramach projektu: 

- wyremontowano pomieszczenia lwóweckiego ratusza w celu stworzenia w nich stałej 

wystawy multimedialnej i małej sali prezentacyjnej 

- stworzenie wystawy multimedialnej pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi 

Lwóweckiej”.  

 

 

- zorganizowano Lwówecki Sejmik Geologiczny, który odbył się w dniu 26.10.2019 r.  

w Szklarskiej Porębie. Program obejmował warsztaty tj. wyprawę geologiczną do kopalni 

kwarcu „Stanisław” najwyżej położonego kamieniołomu w Polsce. 

 

W październiku 2019 roku pozyskano dodatkowe środki 60 689,53 euro, w tym dofinansowanie 

z Europejskiego funduszu  Rozwoju Regionalnego (85%) - 51 586,10 euro. 

W ramach pozyskanych środków zaplanowano: 

- wzbogacenie wystawy multimedialnej o dodatkowe stanowiska, 

- organizację Lwóweckiego Sejmiku Geologicznego, który zaplanowano na październik 2020, 

- wydanie albumu  „Agaty z Płóczek Górnych”, 

- wykonanie animacji - film 3D  - atrakcji turystycznych gminy Lwówek Śl.,   

Przełożono projekt do 30.03.2021 r. 
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2. Projekt pn. „Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śl.”   

Projekt zrealizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-

2020. Fundusz Mikroprojektów. 

 

 Celem projektu było wzmacnianie i rozwijanie relacji pomiędzy mieszkańcami miast 

partnerów projektu, promowanie turystyki rodzinnej oraz aktywnego stylu życia na obszarze 

pogranicza. 

 

Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski.  

Partnerzy Projektu: Miasto Chrastava.  

Termin realizacji: 01.06.2019 - 31.08.2019r. 

Wartość projektu – 6 333,00 euro 

Kwota dofinansowania: 

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85 %) -5 383,05 euro 

-Budżet Państwa (5%)- 316,65 euro 

 

 

W ramach realizacji projektu w dniu 20.07.2019r. na stadionie miejskim w Lwówku Śl. odbył 

się "Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich". W rozgrywkach udział wzięły 

drużyny z Lwówka z Wielkopolski, niemieckiego Eichstätt, czeskiej Chrastavy oraz Lwówka 

Śląskiego. Z każdego miasta po dwie drużyny młodzików i trampkarzy.  

Realizacja projektu rozwinęła współpracę miast partnerskich w dziedzinie sportu i rekreacji. 

Przyczyniła się do upowszechnienia kultury sportowej, propagowania sportu wśród młodzieży 

oraz zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 
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3. Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez 

wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”. 

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –  Polska Fundusz 

Małych Projektów. 

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania potencjału turystycznego 

miast partnerskich. 

Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski.  

Partnerzy Projektu: Miasto Chrastava.  

Termin realizacji: 01.11.2019 -30.09.2020 r. 

Wartość projektu: 33 548,83 euro,  

 

Kwota dofinansowania: 

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85 %) -  28 516,50 euro,  

-Budżet Państwa (5%)- 1 677,44 euro. 

 

Realizacja projektu obejmuje remont sieni lwóweckiego ratusza oraz remont  budynku 

wpisanego jako zabytek kultury techniki w Chrastavie wraz z udostępnieniem go dla 

zwiedzających. Działania projektowe przyczynią się do na podniesienie atrakcyjności 

turystycznej miast partnerskich oraz zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze pogranicza, 

a także możliwość zapoznania się z wielowiekową historią związaną z danymi obiektami.  

 

 

4. Projekt unijny „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych 

 na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 

 

W październiku 2018 r. Gmina podpisała w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu 

umowę na realizację ww. projektu. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020 (konkursy horyzontalne). Projekt jest realizowany od listopada 2018 r. i pierwotnie miał 

się zakończyć 31 października 2020 r.,  jednak ze względu na pandemię koronawirusa jego 

realizacja przesunęła się do 28 lutego 2021 r.  

Biorą w nim udział 4 szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 wraz z Filią w Zbylutowie oraz 

SP Niwnice. W ramach projektu dzieci uczestniczą w zajęciach m.in. z j. angielskiego  

i niemieckiego, matematyki i informatyki, chemii, geografii i biologii. Projekt umożliwił 

również zakup dla szkół pomocy dydaktycznych i multimediów, a w toku jest zakup sprzętu 

komputerowego.  

Wartość dofinansowania to 1.106.909,49 zł, tj. 95% wydatków kwalifikowanych. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.165.199,49 zł w tym 990.419,56 – środki UE (85%)  

oraz 116.489,93 zł – środki z budżetu państwa (10%). Pozostałe środki w kwocie 58.290 zł 

(5%) to niefinansowy wkład własny Gminy i Miasta Lwówek Śląski (wynajem sal lekcyjnych). 

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski w 2019 roku aplikowała o środki finansowe ramach 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej na poniższe projekty: 

 1. „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śl. i Chrastavy” - nie uzyskała 

dofinansowania,  

2. „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śl. i Chrastava” – nie uzyskała 

dofinansowania. 
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XV. OCHRONA ZDROWIA 

 

 

Na terenie Gminy w 2019 roku funkcjonowały dwa podmioty lecznicze. 

 

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim zarządzane przez Powiat 

Lwówecki, w skład którego na terenie gminy Lwówek Śląski, wchodzą: 

 

- Szpital w Lwówku Śląskim z oddziałami :  

Chirurgii Ogólnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, 

Ginekologiczny oraz Centralna Izba Przyjęć, 

         - Poradnie specjalistyczne: 

Chirurgii Ogólnej, Położniczo-Ginekologiczna, Chirurgii Onkologicznej, Neurologiczna, 

Okulistyczna, Leczenia Uzależnień, Otorynolaryngologiczna, Zdrowia Psychicznego oraz 

Pracownia Endoskopii. 

         - Podstawowa Opieka Zdrowotna, w której w 2019 roku było zarejestrowanych 7 289 

pacjentów. Podstawowa opieka zdrowotna świadczona jest w poradniach w Lwówku Śląskim 

oraz Zbylutowie oraz punktach felczerskich w Sobocie i Niwnicach. W ramach POZ 

funkcjonuje również nocna i świąteczna pomoc medyczna. 

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDVITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku 

Śląskim świadczący usługi dla mieszkańców w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej gdzie 

zarejestrowanych w ubiegłym roku było 7 017 pacjentów. Oprócz tego funkcjonują tu również 

poradnie specjalistyczne takie jak; kardiologiczna, otolaryngologiczna, pulmonologiczna oraz 

zdrowia psychicznego.  

 

W Lwówku Śląskim zlokalizowana jest również stacja Jeleniogórskiego Pogotowia 

Ratunkowego. 

 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w obu przychodniach POZ zarejestrowanych jest łącznie 14 

306 osób podczas gdy teoretycznie, o czym napisano na wstępie, gminę zamieszkuje 16 666 

mieszkańców. 
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