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INFORMACJE OGÓLNE
Położenie
Gmina Mirsk położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie lwóweckim. Administracyjnie w skład gminy wchodzi miasto Mirsk i 17 sołectw: Brzeziniec,
Gajówka, Giebułtów, Gierczyn, Grudza, Kamień, Karłowiec, Kłopotnica, Kotlina, Krobica, Kwieciszowice, Mlądz, Mroczkowice, Orłowice, Proszowa, Przecznica, Rębiszów. Powierzchnia gminy
wynosi ok. 187 km2, w tym miasta Mirsk 14,85 km2.
Ludność
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. liczba mieszkańców Gminy Mirsk uległa
zmniejszeniu o 0,98 % (85 osób). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 8162 osób, w
tym 4186 kobiet i 3976 mężczyzn. Na koniec roku na terenach miejskich mieszkało 3606 osób, a na
terenach wiejskich 4556.
Struktura wiekowa ludności w aspekcie produkcyjnym ulega zmianom w Gminie Mirsk,
podobnie jak w całym kraju. Społeczeństwo gminy to społeczeństwo z wyraźną dominacją osób w
wieku produkcyjnym stanowiących ok. 63% ogólnej liczby ludności gminy. Z uwagi na silne
zjawiska migracyjne, a co za tym idzie, proces starzenia się mieszkańców, można w gminie zauważyć
wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, blisko 23%. W 2020 r. ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowiła ok. 13% mieszkańców. Przyczynami występowania tego zjawiska jest
m.in. spadek liczby urodzeń oraz większa liczba zgonów. W ubiegłym roku w gminie urodziło się
66 osób, a zmarło 139.
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Mirsk w 2020 r.

Kategoria wiekowa
Wiek przedprodukcyjny
(14 lat i mniej)
Wiek produkcyjny (kobiety:
15-59 lat)
(mężczyźni: 15-64 lata)
Wiek poprodukcyjny
(kobiety: 60 lat i więcej)
(mężczyźni: 65 lat i więcej)

Liczba kobiet
550

Liczba mężczyzn
583

Łączna liczba
1133

2384

2783

5167

1252

610

1862

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w analizowanym okresie wydał 9 decyzji administracyjnych
w przedmiocie wymeldowania osób z miejsca pobytu stałego.
Organ wykonawczy gminy pozytywnie rozpatrzył 5 wniosków odnoście wpisu do rejestru
wyborców, osób stale zamieszkujących na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały.
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Rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmowane są w formie decyzji administracyjnej. Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk realizując nałożone ustawą o samorządzie gminnym zadania z zakresu
administracji rządowej w ubiegłym roku wydał 471 dowodów osobistych.

Jednostki organizacyjne gminy
Gmina Mirsk do swojej obsługi powołała następujące jednostki organizacyjne:
- Urząd Miasta i Gminy Mirsk,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku,
- Zespół Szkół w Mirsku,
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- Szkoła Podstawowa w Krobicy,
- Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.
Umowy partnerskie i udział w spółkach
Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa,
- Związek Gmin "Kwisa",
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- LGD-Partnerstwo Izerskie,
- ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.
Gmina Mirsk ma podpisane umowy o partnerskiej współpracy z dwoma gminami z Republiki Czech.
Są to miasta Duba i Nowe Mesto.
Gmina jest współudziałowcem spółki z o.o. pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu”,
która zajmowała się rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu, a aktualnie zarządza zrekultywowanym składowiskiem. Gmina posiada udziały w spółce w ilości 151 sztuk o wartości 75.500,00 zł.
Gmina posiada również udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z
o.o. w Lubawce w ilości 4 sztuk o wartości nominalnej 500,00zł za każdą. Docelowo gmina powinna posiadać 748 udziałów za kwotę ogółem 374.000,00 zł, niestety pomimo wcześniejszych ustaleń udziałowcy spółki nie wyrazili zgody na objęcie przez gminę dodatkowych udziałów. Przystąpienie do spółki w charakterze udziałowca zapewniło Gminie Mirsk wpływ na politykę spółki w
zakresie wysokości opłaty za przyjmowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych odpady komunalne.
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Wieloletnie programy i strategie
W gminie Mirsk funkcjonują następujące wieloletnie programy i strategie:
1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirsk na lata 2019-2022 z perspektywą do roku
2026 uchwalony na podstawie Uchwały nr XVI/182/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia
30. 12. 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirsk na lata
2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk uchwalony na podstawie Uchwały Nr
XI/65/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk”
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Mirsk uchwalony na podstawie Uchwały nr XLVIII/436/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z
dnia 18 października 2018 r.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych (Uchwała nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia z 18 kwietnia
2006 r. r 82, poz. 1318) z pięcioma zmianami,
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 867/37, 870/38, 873/39,
obręb Rębiszów , gmina Mirsk (Uchwała nr XI/48/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia
31 maja 2007 roku)
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mroczkowice, gmina
Mirsk (Uchwała nr XL/241/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 września 2009 r.).
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grudza
i Kłopotnica, przeznaczonego pod rozbudowę istniejącego zakładu górniczego i przeróbczego Kopalni Bazaltu "Góra Kamienista" (Uchwała XII/94/03 Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 października 2003roku).
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk dla
obszaru stacji kolei gondolowej na Stóg Izerski oraz systemu urządzeń towarzyszących
(Uchwała nr III/16/02 Rady Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 grudnia 2002 roku).
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk dla
działki nr 11/268, obręb Izera, gmina Mirsk (Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej Gminy
Mirsk z dnia 30 sierpnia 2011roku).
10. Ocena aktualności studium i planów miejscowych w gminie Mirsk (Uchwała nr
XLIV/378/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2018 roku).
11. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Mirsk na lata 2014 - 2020 (Uchwała nr XLVII/372/14
Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 maja 2014roku)
12. Program Rewitalizacji Gminy Mirsk n lata 2016 - 2023 (Uchwała nr XXII/149/16 Rady
Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2016 roku).
13. Gminna Ewidencja Zabytków z 2017 r., która zawiera karty adresowe zabytków nieruchomych.
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FINANSE GMINY
Dochody
Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok wynosił 44.304.620,80 zł, i został wykonany w kwocie
44.908.224,62 zł tj. 101,4 % założeń planowych.
Źródła dochodów, z których uzyskano wartości powyżej 100 % planowanych dochodów:
- dochody z podatków i opłat 109,7 %,
- wpływy od jednostek budżetowych 113,5%,
- pozostałe dochody 237,8 % ,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 163,0%.
Źródła dochodów, z których uzyskano wartości poniżej 100 % planowanych dochodów:
- dochody z podatków i opłat
podatek leśny od osób prawnych 96,2 %,
podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 92,5 %,
podatek od środków transportu od osób prawnych 90,8%,
opłata targowa 59,3%,
opłata miejscowa 35,4%,
- dochody z majątku gminy 63,7 %,
- dotacje celowe z budżetu Państwa 99,2 %.
Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na dzień 31.12.2020 rok wynosi 11.109.122,16 zł,
i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 8,9 %. W stosunku do dłużników prowadzone są - postępowania egzekucyjne,
- zabezpieczenie wierzytelności hipoteką ustawową na majątku dłużnika,
- rozmowy indywidualne.
Wydatki
Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wynosił 48.267.813,59 zł i został zrealizowany w 89,3 %
tj. na ogólną kwotę 43.096.903,95 zł.
W 2020 roku na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 35.470.605,28 zł, co stanowi 82,3 % zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 7.626.298,67
zł, co stanowi 17,7 % wydatków ogółem.
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Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na zadania własne gminy przypada kwota 31.118.092,79
zł, natomiast na zadania zlecone wydatkowano kwotę 11.978.811,16 zł.
W 2020 roku wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w kwocie
9.784.33,71 zł, wydatkowano 77,9 % założeń planowych tj. w kwocie 7.626.298,67 zł.
Ogółem plan wydatków za rok 2020 nie został zrealizowany w kwocie 5.170.909,64 zł .
Gmina zrealizowała następujące projekty i zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków
zewnętrznych:
- zadanie bieżące pn. „Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w gminie Mirsk w kwocie
243.309,00 zł,
- zadanie bieżące pn. " Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku"
w kwocie 136.679,53 zł,
- zadanie bieżące pn. ”Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego w kwocie 59.802,60 zł,
- zadanie bieżące pn. ”Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego w kwocie 74.970,96 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach
użyteczności publicznej w Mirsku” dotacja z WFOŚiGW w kwocie 135.925,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zatoki parkingowej drogi wewnętrznej „ z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19” w kwocie 318.840,41 zł.
Tab. Plany finansowe jednostek podległych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020r.
Lp. Nazwa
Plan wydatków
Wykonanie
1
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mir4.969.505,00
4.483.489,79
sku
2
Zespół Szkół w Mirsku
2.222.743,20
1.876.997,39
3
Szkoła Podstawowa w Rębiszowie
1.494.461,00
1.381.667,99
4
Szkoła Podstawowa w Krobicy
1.275.280,00
1.200.855,67
5
Szkoła Podstawowa w Giebułtowie
1.192.068,00
1.121.200,88
6
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
14.984.696,00
14.626.236,24
Społecznej w Mirsku
7
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
307.520,00
274.851,21
Mirsk
8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
1.763.703,00
1.749.055,65
Zdrowotnej Gminy Mirsk
9
Zakład Gospodarki Komunalnej i
2.848.330,00
2.873.667,03
Mieszkaniowej w Mirsku
Wartość księgowa majątku gminnego ogółem na dzień 31.12.2020r. wynosi 169.025.463,40 zł w
tym:
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- grunty – 13.948.696,32 zł,
- budynki i lokale – 45.530.946,21 zł,
- budowle – 96.876.873,68 zł,
- kotły i maszyny – 845.135,43 zł,
- maszyny i urządzenia – 1.325.012,33 zł,
- maszyny i urządzenia specjalistyczne – 151.217,84 zł,
- urządzenia techniczne – 3.841.931,44 zł,
- środki transportu – 946.986,21 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 5.558.663,94 zł.
Na koniec 2020r. w skład mienia gminy wchodziło 14 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód
Straży Miejskiej.
Jednocześnie zgodnie ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301)
w budżecie na 2020r. wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 319.322,41 zł,
które zostały wydatkowane w kwocie 215.676,09 zł tj. 67,5 % założeń planowych.
Za okres sprawozdawczy z budżetu przekazano dotację w wysokości 240.567,00 zł tj. 97,2 %
kwoty planowanej w tym:
- stowarzyszenie ratownictwa tj. GOPR – 7.000,00 zł,
- stowarzyszenia pomocy społecznej tj. TPD - 12.000,00 zł, PZN – 2.000,00 zł,
- stowarzyszenia kultury tj. Towarzystwo Kulturalne „Podgórzanie” – 6.000,00 zł, Stowarzyszenie
Kulturalne „Izerskie Bogdanki” – 6.000,00 zł, Stowarzyszenie

Kulturalne „Kwisowianie” –

6.000,00 zł,
- stowarzyszenia kultury fizyczne tj. Gminne Zrzeszenie LZS –77.970,00 zł, Miejski Klub Sportowy
3KF - Włókniarz Mirsk – 116.597,00 zł, Stowarzyszenie JU JITSU – 7.000,00 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym w zakresie wydatków bieżących z budżetu gminy została udzielona dotacja w kwocie 456.355,64 zł
w tym:
- dotacje dla OSP – 7.490,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu (Gmina Stara Kamienica, Świeradów
Zdrój, Jelenia Góra, Szklarska Poręba)- 427.739,64 zł,
- dotacja na dofinansowanie uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów – 1.126,00
zł,
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- dotacja na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – 10.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań
bieżących – 10.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały zapłacone raty pożyczek i kredytów w ogólnej kwocie
3.131.246,08 zł do:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie
405.200,00 zł,
- PKO BP S.A. we Wrocławiu w kwocie 528.299,96 zł,
- BGK we Wrocławiu w kwocie 117.900,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Oławie w kwocie 63.999,96 zł,
- Bank Spółdzielczy Kłodzko w kwocie 2.015.846,16 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie
16.542.023,32 zł z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 5.580.353,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym tj. PKO BP S.A. we Wrocławiu w kwocie
2.052.650,32 zł,
- kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym BGK we Wrocławiu w kwocie 235.800,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie w kwocie 384.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku w kwocie 7.952.720,00 zł,
- spłaty wierzytelności do Deutsche Bank wobec firmy ELTAST Sp. z o.o. w Radomiu w kwocie
1.336.500,00 zł.

str. 9

INWESTYCJE
W roku 2020 Gmina Mirsk realizowała następujące inwestycje:
1. Budowa studni wierconych i kopanych; dział – 400, rozdział – 40002
Zadanie polegające na dofinansowaniu dla osób fizycznych budowy studni wierconych lub kopanych
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, na których Gmina Mirsk z
powodów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączyć do zbiorczej sieci
wodociągowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr VII/86/19 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce
wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na realizację zadania w 2020 roku w budżecie Gminy Mirsk
przeznaczono 120.000,00 zł brutto. Kwota ta pozwoliła na udzielenie pomocy finansowej dla 20
osób. W okresie od 09.03.2020 r. do 17.04.2020 r. ogłoszony był konkurs na przedmiotowe
dofinansowanie, złożonych zostało 36 wniosków, z 20 osobami podpisano umowy dotacyjne na rok
bieżący, 14 osób zostało zakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania na lata przyszłe, 2 osoby
zrezygnowały z dofinansowania. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano 20 dofinansowań na kwotę
119.755,78 zł brutto.
2. Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu; dział 400, rozdział - 40002
W ramach zadania Gmina Mirsk zleciła, wykonanie Biuru Projektów „KANRYS” Joanna Felska i
Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań, dokumentacji technicznej,
wykonawczej na wykonanie sieci wodociągowej z podłączeniami do zbiorczej sieci wodociągowej
w Krobicy i Orłowicach.
Koszt wykonania dokumentacji obejmuje:
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla całości zadania,
- projekt budowlany sieci wodociągowej w Krobicy wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- projekt budowlany z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Krobicy wraz z
koniecznymi uzgodnieniami,
- kosztorys, przedmiar i STWiORB dla sieci wodociągowej w Krobicy,
- kosztorys i przedmiar podłączeń budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Krobicy,
- projekt budowlany sieci wodociągowej w Orłowicach wraz z koniecznymi uzgodnieniami
- projekt budowlany z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Orłowicach
wraz z koniecznymi uzgodnieniami
- kosztorys, przedmiar i STWiORB dla sieci wodociągowej w Orłowicach,
- kosztorys i przedmiar podłączeń budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Orłowicach.
3. Dokumentacja zostanie wykonana w 4 (czterech), a kosztorys, przedmiar i specyfikacja w 2
(dwóch) egzemplarzach wraz z zapisem na płycie CD.
Koszt zadania wynosi 123.000,00 zł brutto.
Przez tą samą firmę projektową wykonywany jest „Projekt spięcia istniejących sieci wodociągowych
w Mroczkowicach i w mieście Mirsk”. Wykonano również mapy do celów projektowych.
Środki pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z tytułu przeciwdziałania COVID19 w wysokości 871.328,59 zł. W 2020r. zadanie realizowane bez ponoszenia nakładów
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finansowych.
3. Budowa ujęcia i punktu poboru wody w Rębiszowie; dział - 400, rozdział - 40002
Z uwagi na występujący okresowo niedobór wody zaplanowano w sołectwie Rębiszów wybudowanie publicznego ujęcia /studnia / i punktu poboru wody. Przeznaczone środki na realizację zadania
to 10.000,00 zł.
W 2020 roku zadanie zostało zrealizowane.
4. Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie; dział - 400, rozdział 40002
Na przedmiot zadania składał się następujący zakres rzeczowy robót:
Rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w miejscowości GIEBUŁTÓW i GIEBUŁTÓW-AUGUSTÓW. W celu ujednolicenia spraw związanych z eksploatacją sieci
wodociągowej, Gmina Mirsk zleciła wykonanie opracowania dla Biura Projektów KANRYS – Poznań projektu rozbudowy przyłączy do zbiorczej sieci wodociągowej w Giebułtowie i GiebułtowieAugustowie. Wybudowana w latach 2017-2018 nowa sieć wodociągowa rozdzielcza zakończona
została na posesjach zaślepionymi przyłączami z rur PE32 i PE40. Rozbudowane zostały wszystkie
nowe przyłącza zakończone na posesjach poprzez montaż opomiarowania zużycia wody oraz połączenie z instalacją wewnętrzną budynku. Rozbudowa przyłączy polegała na wykonaniu połączenia
od zaślepionej końcówki sieci do każdego budynku przewidzianego do zasilenia w wodę ze zbiorczej
sieci wodociągowej. Wykonane odcinki przyłącza wodociągowego od których nastąpi ich rozbudowa, zostały wyposażone w zasuwy odcinające przy nawiertce. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i pomocniczo przedmiary robót opracowane przez Ryszarda Owsianowskiego z Biura Projektów „ KANRYS „ Poznań ul. Rzeczna 14 w
kwietniu 2020r. Wszystkie roboty objęte zakresem umownym wykonano zgodnie z w/w załącznikami stanowiącymi dokumentację projektową, z którą Wykonawca zapoznał się przed zawarciem
niniejszej Umowy. Projekt nie został podzielony na kilka zadań.
Wartość robót w zł brutto 586.596,57zł
Zrealizowano na wartość w zł brutto 540.294,47zł
5. Budowa sieci wodociągowej w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Kamień; dział - 400,
rozdział - 40002
Z uwagi na częste braki w zaopatrzeniu w wodę w roku 2020 na wniosek rady sołeckiej i sołtysa
Sołectwa Kamień zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej i przyłączy do części gospodarstw
domowych. Realizację zadania przeprowadzono w znacznej mierze systemem gospodarczym. Efektem tych działań było wykonanie 15 przyłączy wodociągowych ø 32 o łącznej długości 448,00mb i
1 przyłącza ø 63 o długości 48,50 mb. Rozbudowano również sieć wodociągową ø 63 o długości
579,41 mb. Poniesiony częściowy koszt zadania wyniósł 14.923,99 zł.
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6. Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień; dział - 400, rozdział - 40002
Z inicjatywy rady sołeckiej i sołtysa Sołectwa Kamień przystąpiono do realizacji rozbudowy sieci
wodociągowej i przyłączy dla wsi Kamień. Rada sołecka przeznaczyła na to zadanie środki w ramach funduszu sołeckiego a Gmina Mirsk wsparła tą inicjatywę środkami o wartości 14.760,97 zł
oraz pomocą w organizacji zadania.
7. Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica; dział - 400, rozdział 40002
W celu zaopatrzenia w wodę gospodarczą mieszkańców Kłopotnicy zrealizowano dokumentację
projektową zawierająca trasę, posadowienie i rodzaj materiału do wbudowania. Zadanie zrealizowane w ramach niewygasających wydatków w kwocie 15.000,00zł
8. Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica- Fundusz sołecki Sołectwa
Kłopotnica; dział - 400, rozdział - 40002
W celu zaopatrzenia w wodę gospodarczą mieszkańców Kłopotnicy zrealizowano dokumentację
projektową zawierająca trasę, posadowienie i rodzaj materiału do wbudowania. Środki finansowe
przeznaczone z funduszu sołeckiego to 9.000,00 zł.
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk, w km 5+050 – 7+540, w zakresie chodnika – I etap; dział - 600, rozdział – 60013,
Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku przez Dolnośląska Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
zarządca drogi przeprowadził przetarg i wyłonił wykonawcę robót. Roboty zostały rozpoczęte w
kwietniu 2019r. jednak z przyczyn formalno-prawnych leżących po stronie DSDiK zadanie nie mogło być realizowane. Gmina Mirsk i DSDiK doszły do porozumienia, że zadanie będzie realizowane
przez Gminę Mirsk jako inwestora zastępczego. Gmina Mirsk podjęła w tym zakresie stosowne
uchwały i podpisano w dniu 14 listopada 2019r. porozumienie z Województwem Dolnośląskim na
realizację zamierzenia w roku 2020r.
Zawarte porozumienie określiło koszt realizacji zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego na
kwotę 3.570.716,00 zł, które jest finansowane po 50% przez Województwo Dolnośląskie i Gminę
Mirsk.
Gmina Mirsk w dniu 14 stycznia 2020r. ogłosiła w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 502590 –
N – 2020 przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.350.000,00 euro) na realizację przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 5 wykonawców składając w dniu 29 stycznia 2020r.
oferty : 1. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard ul.
Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice – Lider Konsorcjum i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice z ceną ofertową brutto
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4.016.334,99zł, oraz zaproponowało 60 miesięczny okres gwarancji. 2.Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych spółka z o.o. 58-514 Jelenia Góra ul. Kaczawska 19 z ceną ofertową brutto
3.369.857,45 zł, ustalając okres gwarancji na 60 miesięcy 3.Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb, ul. Kamienna 2, 59-600 Lwówek Śląski z ceną ofertową brutto
2.996.813,82 zł, oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji 4. ABM Zgorzelec I Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Jędrzychowice 113, 59-900 Zgorzelec z ceną brutto 3.174.649,99 zł, ustalając okres gwarancji na 60 miesięcy, 5. Konsorcjum firm: ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Niepodległości
12a, 59-800 Lubań – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec 56,
59-800 Lubań z ceną ofertową brutto 2.709.982,50 zł, ustalając okres gwarancji na 60 miesięcy.
Rozstrzygniecie procedur przetargowych nastąpiło w dniu 14 lutego 2020r. Burmistrz Miasta i
Gminy Mirsk zatwierdził postępowanie w wyniku którego wykonawcą robót zostało wybrane Konsorcjum firm: ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Niepodległości 12a, 59-800 Lubań –
Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec 56, 59-800 Lubań
z ceną ofertową brutto 2.709.982,50 zł, z 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Umowa na roboty drogowe nr 1090/GM/2020 została podpisana po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Wykonawcą robót w dniu 27 lutego 2020r. ( ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia publicznego nr 510035948-N-2020 z dnia 27.02.2020r.) Zgodnie z podpisaną umową i
warunkami przetargu termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.09.2020r. Jednakże ze względu
na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w podpisaniu umowy trójstronnej dotyczącej
gwarancji na wykonane roboty przez firmę BUDIMEX S.A. a także braku decyzji na wycinkę drzew
termin zakończenia uległ zmianie. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2020r. przesunięto termin
zakończenia całości zadania na dzień 30 listopada 2020r. jednak jak się okazało termin ten nie mógł
zostać dotrzymany ponieważ problem zachorowań znacząco wpłynął na zakres wykonywanych robót. Z uwagi na powyższe w dniu 23 listopada 2020r. podpisano kolejny aneks oznaczony nr 3 który
ustalił ostateczny termin zakończenia zadania na dzień 31 maja 2021r. W międzyczasie w dniu 29
października został podpisany aneks do porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim i
Gminą Mirsk ustalający sposób realizacji i finansowania zadania. W aneksie ustalono że strony zadeklarowały współdziałanie przy realizacji zadania w latach 2019 – 2021 oraz ustaliły iż finansowanie zadania zostanie zakończone w 2021r. przy czym na rok 2020 ustalono wspólne wydatkowanie
środków w wysokości 2.709.984 zł z czego województwo przekaże gminie kwotę 1.354.992,00 zł.
Podczas realizacji zadania zaszła konieczność zmiany zakresu rzeczowego zadania spowodowana
brakiem zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew zlokalizowanych w
pasie drogowym a kolidującymi z wykonaniem chodnika. Aneksem nr 2 z dnia 18 listopada 2020r.
wprowadzono roboty zamienne i dodatkowe na kwotę 430.626,78 zł. brutto z jednoczesnym utrzymaniem kwoty wynagrodzenia wynikającej z oferty przetargowej.
Na zasadzie negocjacji oraz ustaleń dokonanych z wykonawcą robót oraz przy udziale przedstawiciela DSDiK zgodnie z zapisami umowy na realizację robót budowlanych ustalono iż ostateczny
koszt zadania zostanie określony w kosztorysie powykonawczym jednakże wycena robót powinna
zostać ustalona w terminie do 31.01.2021r.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane na ogólną kwotę 2.709.958,38zł przy
czym udział Województwa Dolnośląskiego wyniósł 1.354.992,05 zł.
Na rok 2021 planowane jest wykonanie robót na kwotę nie większą jak zawartą w porozumieniu
tj. 860.732,00 zł przy udziale środków Województwa Dolnośląskiego w kwocie 430.366,00 zł.
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10.Przebudowa muru oporowego drogi wewnętrznej nr 485 obręb 0001 Mirsk stanowiącej
dojazd do budynków nr 2, 3 i 4 ul. Chopina; dział - 600, rozdział – 60016,
Realizacja przedmiotowego zadania została podyktowana potrzebą usunięcia zagrożenia,
które wystąpiło na drodze wewnętrznej nr 485 obręb 0001 Mirsk stanowiącej jedyne połączenie
budynków nr 2,3 i 4 przy ul. Chopina w Mirsku z drogą publiczną – droga powiatowa nr 2423D
Wieża Mirsk.
Mieszkańcy ul. Chopina zgłosili Burmistrzowi fakt uszkodzenia muru oporowego, co w
konsekwencji mogło spowodować utratę możliwości dojazdu do nieruchomości.
Podjęte działania w zakresie wykonania naprawy muru napotkały wiele utrudnień z uwagi
na panującą pandemię koronawirusa COVID – 19 bardzo trudno było znaleźć wykonawcę robót.
W dniu 01 grudnia 2020r. wpłynęła oferta Zakładu Budowy Dróg i Mostów „ANBUD”
Anna Twardochleb, ul. Kamienna 2, 59 – 600 Lwówek Śląski. Wykonawca z uwagi na dużą ilość
zleceń oraz przejściowe trudności kadrowe spowodowane pandemią zadeklarował przystąpienie do
robót jeszcze w bieżącym roku jednak bez gwarancji zakończenia robot do 31 grudnia 2020r.
Zdecydowano o zawarciu umowy z wykonawcą ustalając termin zakończenia zadania na dzień 31
maja 2021r za ofertową cenę 36.481,80 zł brutto.
Wydatki zaplanowane na rok 2020 to środki niewygasające w kwocie 36.481,80 zł, termin
zakończenia planowanych działań ustalono do dnia 31 maja 2021. Termin został dotrzymany i prace
zostały wykonane.
11. Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej 131; dział - 600, rozdział – 60016,
Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu
przepustu na potoku Łada w ciągu drogi wewnętrznej nr 131 w Proszowej. Z uwagi na
zakwalifikowanie obiektu do odbudowy przy udziale środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
na likwidację skutków klęk żywiołowych zadanie będzie realizowane przy udziale tych środków w
terminie późniejszym.
12. Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej; dział – 600, rozdział – 60016
Zadanie polegające wykonaniu robót budowlanych mających na celu budowę zatoki parkingowej i
drogi wewnętrznej wraz oświetleniem i odwodnieniem przy budynku Klubu Integracji Społecznej
w Mirsku Plac Wolności 15. W zakres inwestycji wchodzą następujące prace: wykonanie robót ziemnych, korytowanie, wyprofilowanie pod nowe warstwy wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej oraz ustawieniem krawężników i obrzeży, rozbudowa istniejącego odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego poprzez ułożenie linii kablowej oraz posadowienie i zasilenie 5
lamp oświetleniowych, budowa instalacji odwadniającej połacie dachowe, zatokę parkingową i
drogę wewnętrzną. Wykonawca robót został wybrany w postępowaniu przetargowym. W dniu
18.03.2020r. Gmina Mirsk podpisała umowę z Zakładem Produkcyjno- Usługowo- Handlowym Zofia Jarczewska, ul. Nadbrzeżna 8, 59-630 Mirsk, w której strony określiły wynagrodzenie na kwotę
525.753,08 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji za cenę 11.000,00 zł brutto
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zlecono firmie EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania.
Przebudowę wjazdu na parking od strony ulicy Sikorskiego zrealizowała firma Eugeniusz Jarczewski Nadzór i Kosztorysowanie z Mirska za cenę 7.500,71 zł brutto. Inwestycję w kwocie 318.840,71
zł dofinansował Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2020r. na kwotę 544.684,29 zł.
13. Odbudowa mostu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych nr 595 i 535 w Gierczynie
w kilometrażu 0+035/powódź i intensywne opady deszczu – czerwiec 2020/; dział - 600,
rozdział – 60078,
Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu
mostu drogowego na potoku Mrożynka w ciągu dróg nr 595 i 535 w Gierczynie.
W związku z koniecznością merytorycznego przygotowania zadania podjęto współpracę z jednostką
projektową posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie w przygotowywaniu projektów budowlanych dla obiektów mostowych. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Usług Projektowo – Technicznych „MOSTY KOLASA”, Krzysztof Kolasa, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia
Góra – koszt opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień
do skutecznego zgłoszenia we właściwym Wydziale ds. Budownictwa i Architektury w trybie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin w wyniku działania
żywiołu w czerwcu 2020 r.(Dz.U. z 2020r. Poz. 2124), w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - wynosi 21.200,00 zł.
Wydatki zaplanowane na rok 2020 to środki niewygasające w kwocie 21.200,00 zł, termin
zakończenia planowanych działań projektowych do dnia 30 czerwca 2021.
14. Przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej nr 131 w Proszowej w kilometrażu
0+030/powódź i intensywne opady deszczu – czerwiec 2020/; dział - 600, rozdział –
60078,
Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas intensywnych opadów deszczu
przepustu na potoku Łada w ciągu drogi wewnętrznej nr 131 w Proszowej.
W związku z koniecznością merytorycznego przygotowania zadania podjęto współpracę z
jednostką projektową posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie w przygotowywaniu projektów
budowlanych dla obiektów mostowych. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Usług
Projektowo – Technicznych „MOSTY KOLASA”, Krzysztof Kolasa, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra – koszt opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do skutecznego zgłoszenia we właściwym Wydziale ds. Budownictwa i Architektury w trybie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin w wyniku
działania żywiołu w czerwcu 2020 r. Dz.U. z 2020r. Poz. 2124), w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - wynosi 12.300,00 zł.
Wydatki zaplanowane na rok 2020 to środki niewygasające w kwocie 12.300,00 zł, termin
zakończenia planowanych działań projektowych do dnia 30 czerwca 2021.

str. 15

15. Budowa systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczenia ZGKiM; dział 700, rozdział – 70001
W dniu 20.10.2020 r. Gmina Mirsk zawarła z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mirsku umowę dotacji nr 387/GM/2020 na kwotę 40.000,00 zł brutto z przeznaczeniem na budowę
systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczeń mienia znajdującego się na terenie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku oraz na Stacjach Uzdatniania Wody w
Krobicy i Giebułtowie. Usługę budowy monitoringu i systemu zabezpieczeń zrealizowały firmy
JUPITER S.C. Jerzy Wilczyński i Maria Wilczyńska ul. Kolejowa 66, 59-620 Gryfów Śląski, Bielak
– Systemy Grzegorz Bielak Proszówka 25A, 59-620 Gryfów Śląski. Całość zadania została
zrealizowana w II półroczu 2020 roku na kwotę 39.962,44 zł.
16. Zakup zamiatarki z pługiem i posypywarka dla ZGKiM; dział – 700, rozdział – 70001
W dniu 20.10.2020 r. Gmina Mirsk zawarła z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mirsku umowę dotacji nr 387/GM/2020 na kwotę 50.000,00 zł brutto z przeznaczeniem na zakup
zamiatarki z pługiem i posypywarką. Dostawę przedmiotowego sprzętu zrealizowała firma Zakład
Usługowo-Handlowy Zbigniew Konecki Radoniów 60/2; 59-623 Lubomierz. Całość zadania została
zrealizowana w II półroczu 2020 roku na kwotę 49.901,69 zł.
17. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Mirsku – Projekt pn.: „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”; dział - 700, rozdział – 70095
Zadanie zaplanowano do realizacji ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 6 - Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ.
W ramach negocjacji z wolnej ręki zostało wybranych trzech wykonawców na realizację 15 z 18
zadań. W dniu 30.04.2019r. zakończono roboty budowlane. Projekt został rozliczony w 2020r. W
roku budżetowym 2020 zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł brutto na realizację
inwestycji. Zrealizowano wydatki na kwotę 7.380,00 zł.
18. Przebudowa kotłowni na kotłownie gazowe w obiektach użyteczności publicznej w
Mirsku; dział – 700, rozdział – 70095
Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych mających na celu wykonanie przebudowy istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku takich jak:
Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, świetlica dziecięca, Zespół Szkół przy ul. Wodnej 2,
Posterunek Policji, Przychodnia Zdrowia oraz w budynku socjalnym na stadionie miejskim. Dnia
26.06.2020r. w postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca robót firma FBL Tomasz
Lassak, 59-820 Leśna, ul. Kombatantów 3A. Dnia 02.07.2020r. Gmina Mirsk podpisała z wybranym
wykonawca umowę za cenę brutto 543.700,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji za
cenę 14.760,00 zł brutto zlecono firmie MIKROTERM Andrzej Burdynowski, 58-500 Jelenia Góra,
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ul Wolności 150. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji w kwocie 135.925,00
zł oraz pożyczki w kwocie 407.775,00 zł.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2020r. na kwotę 567 400,45 zł.
19. Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku; dział - 710, rozdział – 71035,
Realizacja przedmiotowego zadania jest podyktowana koniecznością usunięcia zagrożenia
zawalenia się muru cmentarza komunalnego w Mirsku – część B. Do wykonania muru, który został
wykonany w latach 80 minionego wieku użyto materiału o małej trwałości (pustaki z żużla
paleniskowego).
Stan techniczny ogrodzenia stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi co znalazło
odzwierciedlenie w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku
Śląskim nr 128/HK/19 i 3/HK/2020, który nakazał wykonanie prac związanych z poprawą stanu
technicznego ogrodzenia.
Przeprowadzone oględziny oraz wykonana inwentaryzacja konstrukcyjno – budowlana
obiektu wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego Jana Adamkiewicza wykazała konieczność
wyburzenia ogrodzenia części B oraz wykonanie nowego ogrodzenia. Dla przygotowania inwestycji
pod względem formalno – prawnym oraz uzyskania stosownych pozwoleń podpisano w dniu 30
listopada 2020r. umowę na prace projektowe z Europejskim Bankiem Danych Ewa, Jan
Adamkiewicz s.c. ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59 – 800 Lubań – koszt opracowania dokumentacji
oszacowano na kwotę 14.514,00 zł brutto – ustalając termin zakończenia prac projektowych na dzień
15 czerwca 2021r.
W celu przygotowania terenu pod budowę nowego ogrodzenia należało dokonać rozbiórki
starego ogrodzenia oraz usunąć nagromadzone przy ogrodzeniu masy ziemi i gruzu. Ponadto
należało wykonać wycinki 7 szt. drzew oraz wykonać utwardzenie parkingu przy bramie wejściowej
na część C cmentarza.
Wykonawca przedstawił wycenę robót na podstawie kosztorysu ofertowego. Po
przeprowadzeniu negocjacji podpisano umowę na wykonanie niezbędnych robót za cenę 69.000,00
zł brutto ustalając jednocześnie termin wykonania prac na dzień 31.05.2021r. Gmina przekazała
wykonawcy zakupione za kwotę 6.912,80 zł elementy tymczasowego ogrodzenia cmentarza.
Wydatki zaplanowane na rok 2020 w kwocie 90.426,80 zł w tym środki niewygasające w
kwocie 83.514,00 zł, termin zakończenia planowanych działań przygotowawczych do dnia 15
czerwca 2021r.
20. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk; dział - 750, rozdział –
75023,
Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Mirsk – w roku sprawozdawczym zaplanowano środki
10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerowych stacji roboczych, monitorów oraz drukarek
stanowiskowych na wyposażenie stanowisk pracowniczych UMiG Mirsk – z uwagi na ograniczenia
finansowe spowodowane pandemią koronawirusa COVID – 19 zrezygnowano z realizacji zadania.
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21. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Proszowa; dział – 754, rozdział – 75412
Zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Proszowa w kwocie 8.000,00 zł brutto. W dniu 22.10.2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Proszowej
zawarła umowę sprzedaży z Gminą Stara Błotnica na samochód pożarniczy Renault Midliner model
S 180.09, rok produkcji 1998 na kwotę 29.400.00 zł brutto. W dniu 16 listopada OSP Proszowa
podpisała umowę nr 430/GM/2020 z Gminą Mirsk na dofinansowanie zakupu w/w pojazdu w
kwocie 8.000,00 zł brutto (Gmina Mirsk pozyskała przedmiotowe środki finansowe na podstawie
umowy z Powiatem Lwóweckim). Dofinansowanie Gminy Mirsk wraz ze środkami własnymi OSP
w kwocie 21.400,00 zł brutto pozwoliło na pełną realizację zdania w II półroczu 2020 r.
22. Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne; dział – 801, rozdział – 80104
Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji w zakresie oceny stanu technicznego budynku
byłego gimnazjum oraz opinii technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania tego budynku
na budynek przedszkola. Dnia 02.06.2020r. Gmina Mirsk podpisała umowę z firmą EDB Europejski
Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania za cenę brutto 18.450,00 zł.
Gmina Mirsk zleciła Pracowni Geodezyjno-Kartograficznej ABAK z Lwówka Śląskiego za kwotę
1.200,00zł ujawnienie budynku w ewidencji gruntów i budynków.
Inwestycja rozliczona w 2020r. na kwotę 19.650,00 zł.
23. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala (COVID-19); dział – 851, rozdział – 85111
Zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu urządzenia medycznego do prowadzenia badań w
kierunku stwierdzenia patogenu COVID-19 oraz materiałów niezbędnych do jego funkcjonowania
dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Zadanie
zrealizowało Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w związku ze zwalczaniem
skutków epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2. W I półroczu Gmina Mirsk przekazała
dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z zawartą umową z w/w Centrum Nr
230/GM/.2020 z dnia 03.06.2020r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu
urządzenia medycznego na wyposażenie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej.
Zadanie zrealizowane w I półroczu br.

24. Wniesienie udziałów do spółki „SANIKOM” Sp. z o. o. w Lubawce; dział - 900, rozdział
90026
W roku 2020, w związku z uchwałą nr XIII/149//19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.
o. w Lubawce, zaplanowano wniesienie udziałów w wysokości 186.000 zł do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o. w Lubawce. Udziały nie zostały wniesione z
powodu niewyrażenia zgody na ich objęcie przez udziałowców spółki.
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25.Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk; dział – 900, rozdział 90001
Na wniosek sołtysa wsi Kłopotnica, który skierował środki finansowe sołectwa na rozpoczęcie
inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody i punktu jej poboru do celów gospodarczych. Woda
do użytku gospodarczego pozwoli uzupełnić braki spowodowane suszą w gospodarstwach domowych sołectwa Kłopotnica.
Pierwszym etapem zadania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z wyrobiska
kopalni bazaltu z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i projektu wodociągu od ujęcia do drogi
w pobliżu nieruchomości nr 17 we wsi Kłopotnica z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ważnego
zgłoszenia wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych. Zakres dokumentacji, obejmuje w
szczególności:
a) projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie ujęcia i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica.
b) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Koszt 9.000,00 zł, zrealizowano 3.997,50 zł .

26.Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku;
dział – 900, rozdział 90001
Gmina Mirsk w miesiącach lipiec-wrzesień 2019 roku i czerwiec-listopad 2020 roku zrealizowała
zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul.
Granicznej w Mirsku”.
Przedmiotowe zadanie jest bezpośrednio związane z projektem zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata
2014-2020 w zakresie Osi 4 Środowisko i Zasoby, Priorytet 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Projekt pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody
w Giebułtowie”, który został oddany do użytku i administracji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mirsku w dniu 15.02.2019r.
Osiągnięto cel szczegółowy zadania tj. przyłączenie posesji mieszkańców Giebułtowa i ul. Granicznej w Mirsku do gminnego systemu oczyszczania ścieków, zgodnego z wymogami akcesyjnymi Unii
Europejskiej, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków co zdecydowanie wpisuje się w
ten cel. Ponadto na skutek realizacji zadania osiąga się poprawę jakości wód powierzchniowych
wraz z zapobiegnięciem zanieczyszczeniu wody gruntowej i gruntów jak również poprawia się jakość środowiska naturalnego. Wszystkie te działania wpływają na podniesienie standardu życia oraz
stanu środowiska naturalnego gminy.
Zakres rzeczowy zadania objął rozbudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
na odcinku od wybudowanej w ramach w/w projektu RPO WD studzienki przyłączeniowej przy
granicy każdej posesji do przejęcia ścieków sanitarnych bezpośrednio z budynku o łącznej długości
3.173,65 m i do 165 posesji, w tym budowę 7 przydomowych przepompowni ścieków wraz z siecią
tłoczną i linią zasilania elektrycznego.
Wykonanie zadania: 2.043.273,22 zł
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27.Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii
oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania; dział 900, rozdział – 90015
Zadanie polegające na wykonaniu wymiany źródeł światła na nowoczesne i energooszczędne LED.
W ramach realizacji zadania zostało wymienionych 1692 szt. ( w tym 42 stylizowanych i 28 parkowych) opraw oświetlenia drogowego i zastąpionych oprawami LED. Zadanie finansowane będzie
w przeważającej części z powstałych oszczędności na energii elektrycznej oraz kosztach konserwacji.
W dniu 30 grudnia 2016r. ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 376942– 2016 przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.225.000,00 euro) na realizację przedmiotowego zadania z terminem składania ofert 17.01.2017r. Do przetargu przystąpiło 7 wykonawców: 1.ADALIGHT sp. z o.o. Budy Kozackie 56, 09 – 500 Gostynin z ceną ryczałtową brutto 2587000,00 zł,
ustalając 63,58% redukcji kosztów energii oraz okres gwarancji na 84 miesiące, 2. Przedsiębiorstwo
Usług technicznych „GROTEX” sp. z o.o. ul. Lompy 20, 41 – 800 Zabrze z ceną ryczałtową brutto
2563000,00 zł, ustalając 80,10% redukcji kosztów energii oraz okres gwarancji na 96 miesięcy,
3.POLLIGHT sp. z o.o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa z ceną ryczałtową brutto 2542646,00 zł,
ustalając 77,16% redukcji kosztów energii oraz okres gwarancji na 96 miesięcy, 4.Konsorcjum firm:
ZG Lighting Polska sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław – Lider konsorcjum i ITINET R.
Wojniusz, R. Wojnisz, ul. Batorego 16/13, 65-083 Zielona Góra – Partner konsorcjum z ceną ryczałtową brutto 2620000,00 zł, ustalając 62,56% redukcji kosztów energii oraz okres gwarancji na 96
miesięcy, 5. Firma Produkcyjno Usługowo „RICARDO” Ryszard Droszcz, ul. Górnicza 35, 59 –
900 Zgorzelec z ceną ryczałtową brutto 3520306,32 zł, ustalając 69,00% redukcji kosztów energii
oraz okres gwarancji na 96 miesięcy, 6. Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” sp. z o.o. ul.
Toruńska 9, 26-600 Radom z ceną ryczałtową brutto 2.332.800,00 zł, ustalając 82,00% redukcji
kosztów energii oraz okres gwarancji na 96 miesięcy, 7. PHU „TEL-BUD” Jakub Pachacz, ul.Wańkowicza 20, 58-304 Wałbrzych z ceną ryczałtową brutto 3810540,00 zł, ustalając 20,00% redukcji
kosztów energii oraz okres gwarancji na 96 miesięcy
Rozstrzygniecie procedur przetargowych nastąpiło w dniu 14 lutego 2017 i tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził postępowanie w wyniku którego wykonawcą robót został
wybrany Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. ul. Toruńska 9, 26-600 Radom
z ceną ryczałtową brutto 2.332.800,00 zł, z 82,00% redukcji kosztów energii oraz okres gwarancji na 96 miesięcy – oferta uzyskała największą ilość punktów: 100,0 pkt - przy czym w
kryterium cena 60 pkt, kryterium termin wykonania 20,0 pkt i kryterium długość okresu gwarancji
20 pkt. Umowa na roboty budowlane nr 13/2017 została podpisana z Wykonawcą robót w dniu 06
marca 2017r. (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 37720-2017 z dnia 06.03.2017r.).
Roboty zostały zakończone w umownym terminie a odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 09 sierpnia 2017r.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr 13/2017r. spłata należności na rzecz wykonawcy będzie
następowała w formie ratalnej tj w 96 równych ratach w wysokości 24.300,00 zł. miesięcznie.
Należność z tytułu I raty została przekazana na rachunek wykonawcy w sierpniu 2017r. po czym
wykonawca zadania Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. ul. Toruńska 9, 26600 Radom wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie cesji płatności na rzecz Deutsche
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Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Zamawiający wyraził zgodę na dokonanie cesji płatności.
W roku 2020 dokonano zapłaty kwoty 291.600,00 zł co stanowi równowartość 12 rat spłaty należności.
Lp
01.
02.
03.
04.

Rok spłaty
2017
2018
2019
2020
Pozostaje do spłaty

Kwota
121.500,00 zł
291.600,00 zł
291.600,00 zł
291.600,00 zł
1.336.500,00 zł

28. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”; dział 900,
rozdział 90002
Na 2020 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 25.322,00 zł na zadanie pod nazwą
„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonanie zadania
polegać miało na przygotowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych i dostosowanie go do wymogów Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 (Dz. U. 2020.797 tj. ze zm) oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. 2020.1439 ze zm).
Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2020 r. ze względu na konieczność przeznaczenia środków
na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Mirsk.
29. Dolnośląski Projekt Rekultywacji – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w
Karłowcu; dział 900, rozdział 90095.
Dnia 12 października 2015 r. zgodnie z uchwałą nr XI/66/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29
września 2015 r. Gmina Mirsk podpisała porozumienie o podjęciu współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” oraz pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
Spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. wyłoniła do przeprowadzenia rekultywacji składowiska firmę Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak sp.
Jawna, Częstochowa 42-202, ul. Żyzna 11L, która 30 kwietnia 2019 r. zakończyła rekultywację.
Koszt rekultywacji wyniósł 1000 100,00 zł i został w całości zapłacony przez spółkę DPR.
Źródłem finansowania były środki krajowe będące w dyspozycji WFOŚiGW w formie dotacji (60
% kosztów kwalifikowanych Projektu) oraz 40 % pożyczki.
Poniesione koszty dla Gminy Mirsk w roku 2020 wyniosły 207 531,81 zł i związane były ze spłatą
pożyczki (rata kapitałowa wraz z odsetkami) oraz koszty związane z zarządzaniem składowiskiem i
działalnością spółki (monitoring, wywóz odcieków, ubezpieczenie składowiska, koszty związane z
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pełnieniem funkcji zarządzającego: kierownik składowiska, koszty administracyjno-biurowe, wynagrodzenia pracownicze).
30. Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w
Mirsku; dział - 900, rozdział – 90095.
W roku 2019 wykonano roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzenia, nawierzchni chodników
i nawierzchni bezpiecznych oraz dokonano montażu urządzeń zabawowych placu zabaw oraz strefy
fitness i workut. W roku 2020 za zaplanowane w budżecie środki w wysokości 30.000,00 zł wykonano za kwotę 26.500,00 zł rewitalizację piaskownicy. Roboty zlecono w trybie z wolnej ręki dla
firmy Kosztorysowanie oraz Nadzory Eugeniusz Jarczewski ul. Nadbrzeżna 8, 59 – 630 Mirsk. W
zakresie robót związanych z rewitalizacją piaskownicy zlecono odnowienie i uzupełnienie ogrodzenia oraz przebudowę i zagospodarowanie istniejącego koryta piaskownicy. Dotychczas piaskownica
mieściła ok. 18 m3 piasku (około 25 ton) po zmianie gabarytów wewnętrznych pojemność piaskownicy to niecałe 5 ton piasku. Otoczenie piaskownicy uzyskało nowy estetyczny wygląd oraz możliwość dozoru dla rodziców bawiących się dzieci dzięki zamontowaniu ławek i koszy na odpadki tuż
przy korycie piaskownicy. We wrześniu firma informatyczna Bielak Systemy, Proszówka 25A 59620 Gryfów Śląski wykonała montaż obrotowej kamery monitorującej teren. Kamera została wpięta
do istniejącego monitoringu miasta Mirsk. Koszt zakupu i montażu elementów monitoringu wyniosła 4.895,00 zł. Łączne wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły 31.395,00 zł.
31. Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku – rewitalizacja fontanny
„Miś” na Placu Wolności w Mirsku; dział - 921, rozdział – 92120,
Przedmiotem zadania była realizacja projektu w ramach współpracy Polska – Czechy pn.
„Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku“ w zakresie wykonania
rewitalizacji fontanny „MIŚ” w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych, jako element rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku w
zakresie architektury i terenów zieleni. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w maju 2019r.
Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji projektu przez Euroregionalny Komitet Sterujący w dniu 28
października 2019r. podpisano umowę na dofinansowanie operacji. Kwota dofinansowania wyniosła
55.802,87 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz 1.611,13 EUR z budżetu państwa przy
czym dofinansowanie w ramach projektu dla beneficjenta Gminy Mirsk wyniosło 27.389,22 EUR z
EFR oraz 1.611,13 EUR z budżetu państwa RP. Jednocześnie ustalony został ostateczny termin na
zakończenie operacji na dzień 30.06.2020r.
W dniu 21 listopada 2019r. Gmina Mirsk zamieściła na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy
Europejskich Zaproszenie – zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla wykonania
rewitalizacji fontanny „MIŚ”. W wyznaczonym terminie 05 grudnia 2019r. wpłynęła tylko jedna
oferta złożona przez Przedsiębiorstwo VOYAL Jacek Wojciechowski , ul.Ogrodowa 27B, 58 – 500
Siedlęcin. Oferta wykonawcy na kwotę ryczałtową brutto 147.890,28 zł przewyższała możliwości
finansowe zamawiającego. Po rozeznaniu rynku stwierdzono, iż nie ma innej możliwości dla zrealizowania zadania jak przyjęcie tej oferty dlatego też zwrócono się do wykonawcy z wnioskiem o
przedłużenie ważności oferty do dnia 10 lutego 2020r. celem zwiększenia środków na realizację
zadania. Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie ważności oferty, a zamawiający w dniu
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30.01.2020r. uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk zabezpieczył niezbędne środki. W dniu
04.02.2020r. rozstrzygnięto procedurę zapytania ofertowego oraz podpisano umowę z wykonawcą(nr 72/GM/2020).
Zakres robót obejmował: demontaż istniejącego zbiornika fontanny, wykonanie nowej podbudowy, zbrojenie i betonowanie zbiornika fontanny, wykonanie i montaż kamiennych elementów
cembrowiny i okładziny cokołu rzeźby, naprawa rzeźby istniejącej i montaż na cokole, wykonanie
przyłączy mediów.
Wykonawca dotrzymał zawartego w umowie terminu wykonania robót i w dniu 12 czerwca
2012r. zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru, który został przeprowadzony przez zamawiającego w dniu 22.06.2020r. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami sprawował Pan Jan
Adamkiewicz reprezentujący Spółkę Cywilną pod nazwą EDB Europejski Bank Danych Ewa i Jan
Adamkiewicz – koszt nadzoru inwestorskiego 3.000,00 zł. Łączna wartość wydatkowanych środków
inwestycyjnych na realizację operacji wyniosła 150.890,28 zł.
32. Budowa drewnianej altany w Rębiszowie na działce nr 492 przy boisku sportowym; dział
– 926, rozdział – 92601
Zadanie polegające na budowie drewnianej altany w Rębiszowie na działce nr 492 przy boisku
sportowym, na gotowych fundamentach, zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym w
listopadzie 2016r. przez Aforma Studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk. W zakres zadania
wchodzą następujące prace: montaż konstrukcji drewnianej ścian, dachu oraz podwalin pod podłogę
sceny, wykonanie poszycia ścian, dachu i podłogi z desek, pokrycie dachu papą i dachówka
bitumiczną, wykonanie opasek i listew maskujących, impregnacja wszystkich elementów
drewnianych. Altana została wykonana przez osoby fizyczne na podstawie dwóch umów o dzieło
zawartych dnia 18.09.2020r. na łączną kwotę 35.000,00 zł.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2020r. na kwotę 35.000,00 zł.
33. Zakup kosiarki-traktorka AL-KO; dział – 926, rozdział – 92601
Zadanie polegające na zakupie kosiarki - traktorka do prawidłowego utrzymania terenów zieleni na
stadionie miejskim w Mirsku. Na realizację zadania w 2020 roku w budżecie Gminy Mirsk
przeznaczono kwotę 18.000,00 zł brutto, która została wydatkowana w całości w I półroczu 2020
roku na zakup kosiarki-ciągnika marki AL-KO T23-125 6 HD V2 z zestawem koszącym,
dostarczonej przez Firmę MAR-TECH Sprzedaż-Serwis STIHL Marek Haik, ul. Chopina 34, 59-830
Olszyna.
34. Budowa linii kablowej zasilającej zaplecze sportowe na działce nr 447 w Orłowicach; dział
– 926, rozdział – 92601
Zadanie polegające na budowie linii kablowej YAKY 5x50 mm2 pomiędzy zestawem złączowo pomiarowym ZK1e-1P zlokalizowanym na granicy działki nr 447 obręb Krobica, gmina Mirsk, a
tymczasowym obiektem zaplecza sportowego zlokalizowanego na tej działce. Dnia 30.06.2020r.
Gmina Mirsk podpisała umowę z Firmą Elektryczną „ZETHA” mgr inż. Zbigniew Hajduczenia, 59630 Mirsk, ul. Polna 57 A za cenę brutto 13.530,00 zł.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2020r. na kwotę 13.530,00 zł.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2020 r. wynosiła 39.900 m, a na koniec
41.500 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 68.100 m na
początku oraz 68,100 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 58 %
mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dostęp posiada 73 % mieszkań. Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej)
na dzień 1 stycznia 2020r. wynosiła 68.100 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2020r. również 68.100
m. Na dzień 1 stycznia 2020r. istniało 774 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia
2020 r. 980 przyłączy. W 2020 r. doszło do dziewiętnastu awarii sieci kanalizacyjnej oraz do
dwudziestu jeden awarii sieci wodociągowej, której powodem było zużycie techniczne (korozja) rur
wodociągowych czego powodem są ich pęknięcia. Rozwiązaniem docelowym byłaby całkowita
wymiana sieci wodociągowej, której okres budowy niektórych odcinków pochodzi z lat 30 ubiegłego
wieku.
Zadanie polegające na dofinansowaniu dla osób fizycznych budowy studni wierconych lub
kopanych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, na których Gmina
Mirsk z powodów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączyć do zbiorczej sieci
wodociągowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr VII/86/19 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na realizację zadania w 2020 roku w budżecie Gminy Mirsk przeznaczono 120.000,00 zł brutto. Kwota ta pozwoliła na udzielenie pomocy finansowej dla 20 osób.
W okresie od 09.03.2020 r. do 17.04.2020 r. ogłoszony był konkurs na przedmiotowe dofinansowanie, złożonych zostało 36 wniosków, z 20 osobami podpisano umowy dotacyjne na rok bieżący, 14
osób zostało zakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania na lata przyszłe, 2 osoby zrezygnowały z dofinansowania. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano 20 dofinansowań na kwotę 119.755,78
zł brutto.
Drogi, mosty, oświetlenie drogowe

Infrastruktura drogowa w Gminie Mirsk obejmowała na dzień 31 grudnia 2020r. 55,539 km
dróg publicznych (w tym w granicach administracyjnych miasta 13,321 km) Według rodzajów nawierzchni ilości te przedstawiały się następująco: drogi gminne z nawierzchnią bitumiczną 51,086
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km, nawierzchnia tłuczniowa z powierzchniowym utrwaleniem 3,422 km oraz nawierzchnia gruntowa 1,031 km w okresie sprawozdawczym ilości te nie uległy zmianie w stosunku do roku 2019.W
okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Działania te ograniczyły się do bieżącego utrzymania dróg tj. zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe nawierzchni oraz koszenie poboczy, wycinka gałęzi i krzaków oraz oczyszczanie rowów z namułu.
Poza odcinkami zaliczonymi do dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Mirsk są drogi
wewnętrzne tzw. dojazdowe, których ogólny kilometraż (długości nie ustalone) przekracza 400 km.
Drogi te służą mieszkańcom jako dojazdy do siedlisk oraz rolnikom jako dojazdy do pól uprawnych,
leśnikom do działów leśnych. Kilkanaście kilometrów dróg wewnętrznych posiada nawierzchnię
ulepszoną tj. bitumiczną lub powierzchniowo utrwalaną, natomiast przeważającą nawierzchnią jest
nawierzchnia gruntowa w większości w bardzo złym stanie. Większa część tych dróg posiada nieustalony przebieg w terenie co wymaga do jego ustalenia czynności geodezyjnych. Stan ilościowy
gminnych dróg wewnętrznych posiadających nawierzchnie ulepszone na koniec roku sprawozdawczego wynosił: 13,015 km (w tym w mieście 1,717km). Na łączną długość 13,015 km 8,153 km
dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, 4,732 km nawierzchnię powierzchniowo utrwalaną oraz
0,13 km nawierzchnię z kostki betonowej POLBRUK. W roku sprawozdawczym wykonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów przebudowę drogi nr 361 w Giebułtowie na odcinku
43m oraz drogę dojazdową do Klubu Integracji Społecznej w Mirsku dr. nr 209/3 obręb 0002 Mirsk
o długości 130m.
Przy łącznej długości dróg o nawierzchni twardej 68,554 km nawierzchnię bitumiczną i betonową posiada 59,369 km odcinków tych dróg co stanowi 86,60%.Łączna powierzchnia chodników dla pieszych przy drogach gminnych i wewnętrznych to 156.289,00 m2. W okresie sprawozdawczym ilość ta nie uległa zmianie. W roku sprawozdawczym wykonano za kwotę 544.684,00 zł.
zatokę parkingową i drogę dojazdową do Klubu Integracji Społecznej w Mirsku oraz przebudowę
część muru oporowego przy drodze dojazdowej do budynków 2-4 przy ul.Chopina.
Na terenie gminy znajduje się 36 zinwentaryzowanych obiektów mostowych, których stan rokrocznie jest określony w raportach z wykonywanych przeglądów. Raporty zawierają zalecenia oraz wskazują kierunek działań zaradczych. W roku sprawozdawczym 2020 były prowadzone wyłącznie doraźne działania o charakterze zapobiegawczo – utrzymaniowym. Pilnej interwencji wymagają trzy
obiekty z czego dwa na rz. Kwisie(Mirsk Polna - Mroczkowice i Mroczkowice – Kamień) oraz jeden
na Czarnotce w Gierczynie, których stan jest bliski ich wyłączenia z ruchu ze względu na możliwość
wystąpienia katastrofy budowlanej. Pomimo ograniczenia tonażu na tych obiektach kierujący pojazdami nie przestrzegają wprowadzanych ograniczeń co powoduje dalszą degradację tych obiektów.
Dla pozostałych podejmowano działania zaradcze wg. wskazówek określonych w raportach przeglądów. Obiekty zlokalizowane w ciągach dróg gminnych to nie wszystkie obiekty mostowe jakie są
utrzymywane przez Gminę Mirsk. Jest wiele obiektów w ciągach dróg wewnętrznych i dojazdowych
o większym lub mniejszym znaczeniu. Stan wielu takich obiektów jest zły w szczególności dotyczy
to mniejszych obiektów w miejscowościach Giebułtów, Gierczyn, Przecznica, Proszowa, Rębiszów,
które wymagają określonych nakładów. Dla tych obiektów są podejmowane bieżące działania mające na celu zabezpieczenie ich przed ostateczną degradacją. Wiele z tych obiektów użytkowana jest
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przez rolników dojeżdżających do pól, którzy radykalnie wymienili posiadany tabor na większy i
cięższy co bardzo negatywnie wpływa na stan tych obiektów oraz dróg dojazdowych.
W roku 2020 podczas intensywnych opadów deszczu i wezbrania potoku Mrożynka został uszkodzony most w ciągu dróg dojazdowych 595 i 535 w Gierczynie na odbudowę, którego Gmina Mirsk
pozyska środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpi to najprawdopodobniej
w roku 2022.
Gmina realizując zadania z zakresu utrzymania infrastruktury technicznej dróg i mostów ponosi
koszty, które za rok 2020 kształtują się następująco :
- remonty nawierzchni drogowych – 282.554,00 zł.
- remonty dróg wewnętrznych w systemie gospodarczym(zakup i transport kruszywa) – w roku
sprawozdawczym z uwagi na pandemię COVID – 19 nie dostarczano mieszkańcom 0 zł.
- zimowe utrzymanie dróg - 57.178,00 zł,
- oczyszczanie dróg, ulic oraz przystanków autobusowych – 180.283,00 zł,
- czyszczenie rowów i wycinka krzaków – 53.104,00 zł,
- utrzymanie i uzupełnienie oznakowania - 25.289,00 zł,
- utrzymanie zieleni w tym koszenie poboczy – 127.467,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 22.182,00 zł.
Bardzo ważnym zadaniem w zakresie utrzymania gminnej infrastruktury jest utrzymanie oświetlenia drogowego. Na terenie Gminy Mirsk zamontowanych jest 1828 opraw oświetlenia drogowego
LED o mocy od 22W do 45W z czego 1789 oświetla drogi ulice, place i inne miejsca publiczne,
pozostałe zamontowane są na stadionie miejskim 18 szt. oraz oczyszczalni ścieków 12 szt.
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – jest uzależniona od zdarzeń losowych oraz skutków działania czynników zewnętrznych – wszystkie zamontowane oprawy posiadają gwarancję do
31 lipca 2025r.
W roku sprawozdawczym z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie realizowano zadań z zakresu rozwoju linii oświetleniowych. Na realizację oczekują zadania dla których są opracowane
projekty budowlane tj. oświetlenie sołectw Mlądz i Proszowa oraz ul. Wodnej i Mickiewicza w
Mirsku w zakresie budowy wydzielonych kablowych linii oświetleniowych oraz rozbudowa linii
oświetlenia sołectwa Mroczkowice przy drodze wojewódzkiej nr 361.
Koszt utrzymania i eksploatacji oświetlenia :
- spłata inwestycji wymiany lamp – 291.600,00 zł,
- konserwacja(likwidacja usterek) i dzierżawa słupów - 89.527,00 zł,
- koszt zakupu i dystrybucji energii( przy cenie brutto 0,3849 brutto za 1kWh energii elektrycznej)
wydatkowano kwotę 140.216,00 zł.
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ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Urząd Stanu Cywilnego
W 2020 roku zrealizowano następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – sprawy
obywatelskie (Rejestracja Stanu Cywilnego):
1) sporządzono w trybie zwykłym i trybie szczególnym 120 aktów stanu cywilnego (15 aktów urodzenia, 27 aktów małżeństwa, 78 aktów zgonu),
2) dokonano 37 czynności materialno-technicznych nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu
cywilnego (sprostowania i uzupełnienia),
3) wydano 1 087 odpisów aktów stanu cywilnego,
4) wydano 37 zaświadczeń, oświadczeń i zezwoleń,
5) sporządzono 136 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego,
6) sporządzono 381 przypisków w aktach stanu cywilnego,
7) przeniesiono do rejestru stanu cywilnego 731 aktów stanu cywilnego,
8) wydano 1 decyzję w sprawie zmiany imion i nazwisk,
9) usunięto 553 niezgodności w rejestrze PESEL (USC i EL).
Ewidencja ludności
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. liczba mieszkańców Gminy Mirsk uległa zmniejszeniu o
0,98 % (85 osób). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 8162 osób, w tym 4186 kobiet
i 3976 mężczyzn. Na koniec roku na terenach miejskich mieszkało 3606 osób, a na terenach
wiejskich 4556.
Struktura wiekowa ludności w aspekcie produkcyjnym ulega zmianom w Gminie Mirsk,
podobnie jak w całym kraju. Społeczeństwo gminy to społeczeństwo z wyraźną dominacją osób w
wieku produkcyjnym stanowiących ok. 63% ogólnej liczby ludności gminy. Z uwagi na silne
zjawiska migracyjne, a co za tym idzie, proces starzenia się mieszkańców, można w gminie zauważyć
wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, blisko 23%. W 2020 r. ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowiła ok. 13% mieszkańców. Przyczynami występowania tego zjawiska jest
m.in. spadek liczby urodzeń oraz większa liczba zgonów. W ubiegłym roku w gminie urodziło się
66 osób, a zmarło 139.
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Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Mirsk w 2020 r.

Kategoria wiekowa
Wiek przedprodukcyjny
(14 lat i mniej)
Wiek produkcyjny (kobiety:
15-59 lat)
(mężczyźni: 15-64 lata)
Wiek poprodukcyjny
(kobiety: 60 lat i więcej)
(mężczyźni: 65 lat i więcej)

Liczba kobiet
550

Liczba mężczyzn
583

Łączna liczba
1133

2384

2783

5167

1252

610

1862

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w analizowanym okresie wydał 9 decyzji administracyjnych
w przedmiocie wymeldowania osób z miejsca pobytu stałego.
Organ wykonawczy gminy pozytywnie rozpatrzył 5 wniosków odnoście wpisu do rejestru
wyborców, osób stale zamieszkujących na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały.
Rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmowane są w formie decyzji administracyjnej. Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk realizując nałożone ustawą o samorządzie gminnym zadania z zakresu
administracji rządowej w ubiegłym roku wydał 471 dowodów osobistych.
Działalność gospodarcza
Zgodnie z raportem gminnym o przedsiębiorcach działających na terenie gminy Mirsk w 2020 r.
ilość wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji o Działalności Gospodarczej wynosiła 496 dla głównego miejsca wykonywania działalności, tj. gminy Mirsk. W 2020
roku wprowadzono do CEIDG 436 wniosków, według następujących rodzajów: założenie działalności 67 wniosków, zmiana we wpisie 225 wniosków, zmiana z zawieszeniem działalności 68,
zmiana ze wznowieniem 44, zakończenie działalności 32. Najczęściej wybieranym rodzajem działalności gospodarczej były podklasy z sekcji budownictwo. W 58 przypadkach były to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Liczba przedsiębiorców pod względem wieku kształtowała się między 37 – 50 rokiem życia.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W dniu 31.12.2020 r. zasób komunalny Gminy Mirsk obejmował:
- 28 budynków komunalnych
- 347 lokali mieszkalnych
- 24 lokale użytkowe.
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Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosiła 41,55 m2 natomiast łączna powierzchnia tych lokali była równa 14 460,17 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali użytkowych wynosiła 1 593,76 m2.
W 2020 r. zbyto z zasobu nieruchomości gminnych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (stan prawny na dzień 31.12.2020 r. tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1990):
- 3 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej dla najemcy,
- 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu,
- 1 lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej dla najemcy,
- 2 lokale użytkowe w drodze rokowań z nabywcą,
- 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,5116 ha w drodze przetargu,
- 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników
wieczystych.
Przy sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej dla najemcy na podstawie § 1 ust.
4 pkt 2 uchwały nr VIII/47/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 11 czerwca 2015 r. ze zmianami
w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirsk
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 17.06.2015 r., poz.
2650), zastosowano 80% bonifikatę. Łączna kwota wpływu z przedmiotowych transakcji po
uwzględnieniu bonifikaty to 44 550,00 zł.
Z transakcji zbycia:
- 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wpłynęła kwota 51 000,00 zł,
- 1 lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej dla najemcy wpłynęła kwota 3 955,50 zł obejmująca 10% wartości lokalu i 25% wartości gruntu – pozostała kwota sprzedaży została rozłożona na
10 rat rocznych,
- 2 lokali użytkowych w drodze rokowań z nabywcą wpłynęła kwota 46 800,00 zł, przy czym pozostała część cen osiągniętych w rokowaniach została rozłożona na 3 raty roczne,
- 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu wpłynęła kwota 123 487,50 zł,
- 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników
wieczystych wpłynęła kwota 12 690,00 zł.
W 2020 r. została przeprowadzona procedura zmiany udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mirsk oraz osób fizycznych.
W 2020 r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego najemców lokali mieszkalnych, w
tymże roku zakończono jedno postępowanie eksmisyjne.
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Zaległości najemców w opłatach czynszu najmu wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. za lokale:
- mieszkalne to kwota 476 944,04 zł,
- użytkowe to kwota 39 076,15 zł.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dotyczące lokali komunalnych w kwocie 92 979,88 zł, których
beneficjentami były 74 osoby. Kwota najniższego dodatku wynosiła 41,20 zł, zaś kwota najwyższego 397,43 zł.
W 2019 r. obrót nieruchomościami komunalnymi Gminy Mirsk obejmował również:
- nabycie na podstawie umowy przekazania od osoby fizycznej nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny;
- nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (stan prawny na dzień 31.12.2020 r.
tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Gajówka, Rębiszów, Grudza o łącznej powierzchni 1,4233 ha oraz na podstawie art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (stan prawny na dzień 31.12.2020 r. Dz. U. Nr 32, poz.
191 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy własności nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grudza o powierzchni 0,01 ha.
W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
- na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności tych gruntów (stan prawny na dzień 31.12.2020 r. tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)
wydano 11 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie gruntów o łącznej powierzchni 0,2339 ha
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami wielorodzinnymi wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku mieszkalnego;
- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (stan prawny na 31.12.2020 r. tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1314) wydano jedną decyzję orzekającą przekształcić w prawo własności ustanowione prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0025 ha przeznaczonej pod zabudowę na cele mieszkaniowe, zabudowanej garażem.
W 2020 r. wydano łącznie 18 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości gruntowych w tym 4
zatwierdzające podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk.
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W dniu 12.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie
posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z zakresu spraw
mieszkaniowych zrealizowanych w 2019 roku, zweryfikowała wykaz osób uprawnionych w latach
2016-2019 do uzyskania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk oraz
zaopiniowała wykaz osób uprawnionych w 2020 roku do uzyskania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk.
W 2020 roku na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk oczekiwało jedenaście
rodzin (jedna rodzina z listy na 2016 rok, jedna rodzina z listy na 2017 rok, cztery rodziny z listy na
2019 rok, trzy rodziny z listy z 2020 roku, 2 rodziny na skutek orzeczonych wyroków sądowych o
eksmisję).
W 2020 roku piętnastu rodzinom przydzielono lokale z mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk:
1) siedmiu rodzinom z listy przydziału mieszkań,
2) czterem rodzinom na skutek orzeczonych wyroków o eksmisję,
3) trzem rodzinom przydzielono lokale przeznaczone do kapitalnego remontu,
4) jednej rodzinie przydzielono lokal mieszkalny na powiększenie wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
W 2020 roku w ośmiu przypadkach wyrażono zgodę na zamianę lokali mieszkalnych, siedmiu rodzinom przedłużono umowę najmu lokalu socjalnego, w dwóch przypadkach wyrażono zgodę na
ponowne zawarcie umowy najmu w związku z uregulowaniem zadłużenia, w dwóch przypadkach
wyrażono zgodę na zmianę kwalifikacji lokalu (lokal socjalny na lokal mieszkalny), w sześciu przypadkach nastąpiła zmiana głównego najemcy, dziewięć rodzin oczekuje na zamianę lokali mieszkalnych, jedenaście rodzin spoza listy przydziału mieszkań zadeklarowało chęć przydziału lokalu do
kapitalnego remontu.
Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych
Umowy dzierżawy zawierane są po wydaniu zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk,
które zostaje wywieszone na 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, a także
opublikowane w Wieściach Mirska i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dzierżawy zawierane na
okres do 3 lat nie wymagają zgody Rady Miejskiej Gminy Mirsk. Gdy daną działką jest zainteresowana więcej niż jedna osoba, musi odbyć się przetarg na dzierżawę. W roku 2020 odbyły się dwa
takie przetargi, z czego jeden zakończył się podpisaniem umowy, a w drugim przypadku zwycięzca
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przetargu odstąpił od podpisania umowy, co poskutkowało przepadkiem wadium na rzecz Gminy
Mirsk i uczyniło przetarg niebyłym.
OBRĘB

Umowy dzierżawy zawarte w
2020 r.

Ogólna pow. wydzierżawionego
terenu w m2 w 2020 r.

Mirsk 1
Mirsk 2
Mirsk 3
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn
Grudza
Izera
Kamień
Kłopotnica
Kotlina
Krobica
Kwieciszowice
Mlądz
Mroczkowice
Orłowice
Proszowa
Przecznica
Rębiszów
Giebułtów
Karłowiec

10
46
1
1
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
6
1
1
0
0
19
0

306,53
5 336,59
240,10
50
0
15
11 000
0
1 550
4 672
0
0
0
0
345,6
6 000
400
0
0
29 998,86
0

ŁĄCZNIE

90

59 914,68 m2 = 5.991468 ha

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Realizacja zadań przez MGOPS
Pomoc społeczna:
W 2020 r. zatrudnionych było 13 pracowników, w tym 5 pracowników socjalnych.
Wydano 1.170 decyzji dla 349 gospodarstw domowych.
Rodziny otrzymały zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, stałe oraz pracę socjalną.
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Do domów pomocy społecznej skierowano 6 osób, na koniec 2020 r. przebywało w nich 13 mieszkańców naszej gminy.
W Schronisku dla Osób Bezdomnych „Przystań” w Leśnej przebywało 6 osób, oraz 2 osoby przebywały w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Ośrodek realizował Programy:
Rodzina 500+
Świadczenie wychowawcze wypłacane były dla 1.145 dzieci.
Dobry start (300+)
Świadczeniem tym objęto 800 dzieci.
Posiłek w domu i w szkole
Dożywianiem w formie obiadów objęto 91 osób w tym 18 osób dorosłych oraz przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności dla 26 osób.
Karta Dużej Rodziny
Wydano 110 Kart Dużej Rodziny w tym 5 w formie elektronicznej.
Niebieska Karta
Wpłynęło 31 Niebieskich Kart, dla których powołano 29 grup roboczych.
Dodatki mieszkaniowe
Przyznano łącznie 1.039 dodatków mieszkaniowych wydając 218 decyzji.
Dodatki energetyczne
Wydano 177 decyzji i wypłacono 853 dodatki energetyczne.
Świadczenia rodzinne
Wypłacono 5.504 zasiłków rodzinnych, 3.002 dodatki do zasiłków rodzinnych oraz 754 świadczenia
pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz nad niepełnosprawną osobą
dorosłą.
Fundusz alimentacyjny
Dla 69 rodzin wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym:
dla osób od 0-17 lat - 1.160 świadczeń,
Dla osób od 18-25 lat - 148 świadczeń.
Na koniec 2020 r. w ewidencji MGOPS figurowało 220 dłużników alimentacyjnych (w tym 135
zamieszkałych na terenie gminy Mirsk). Wyegzekwowano 205.196 zł od dłużników alimentacyjnych.
Stypendia i zasiłki szkolne
W 2020 r. wydano 175 decyzji na stypendia szkolne.
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Ośrodek zatrudniał w 2020 r. jednego asystenta rodziny, który objął wsparciem 19 rodzin
w tym 47 dzieci.
Wyrokiem Sądu 6 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Na koniec 2020 r.
w pieczy przebywało 35 dzieci.
Wspieraj Seniora
Udzielono pomocy dla dwóch osób w formie realizacji recept, robienia raz w tygodniu zakupów oraz
rejestracja wizyt u lekarzy.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
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Do GKRPA wpłynęło 17 wniosków o leczenie odwykowe. 7 wniosków przekazano do Sądu Rejonowego. Udzielono 85 porad psychologicznych.
Oświata
W roku 2020 w Gminie Mirsk działalność edukacyjna prowadzona była w następujących placówkach oświatowych:

1. Przedszkole Publiczne im. Izerskich Skrzatów w Mirsku wchodzące w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku,
2. Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku (z oddziałem przedszkolnym)
wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku,
3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie (z oddziałem przedszkolnym),
4. Szkoła Podstawowa w Krobicy (z oddziałem przedszkolnym),
5. Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Rębiszowie (z oddziałem przedszkolnym),
6. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku wchodzące
w skład Zespołu Szkół w Mirsku,
7. Technikum Hotelarsko-Turystyczne w Mirsku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Mirsku.
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Mirsk funkcjonowały w 9 budynkach. Stan bazy lokalowej obrazuje poniższa tabela:

Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wyszczególnienie

Przedszkole
SP Mirsk
SP Krobica
SP Giebułtów
SP Rębiszów
ZS w Mirsku

pow. nieruch. grunt.
w m2

2638
19018
7900
21200
8866
15176

w tym
pow. terenów
zielonych

372
5112
5000
14472
5200
5055

* sale gimnastyczne o powierzchni mniejszej niż 162 m2
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Pomieszczenia

sale lekcyjne

7
14
10
7
7
24

pracownie
komput
przyrodnicza

0
1
1
1
1
2

0
0
0
0
1
0

sale
gimn

gabinety
profilakt
zdr.

świetlice

punkty
wyd.
posiłków

1*
1
1*
1*
1*
1+2*

0
1
1
1
0
1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Oprócz sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe
Lp.

Wyszczególnienie

1.

SP Krobica

2.

SP Rębiszów

3.

SP Giebułtów

4.
SP Mirsk

5.

ZS w Mirsku

6.

Przedszkole

Rodzaj urządzenia

Liczba
urządzeń

boisko asfaltowe (p. koszykowa, p. siatkowa, p. ręczna)
skocznia w dal
plac zabaw
boisko poliuretanowe wielofunkcyjne
plac zabaw
plac gry do tenisa stołowego i stół do tenisa
boisko trawiaste do p. nożnej
boisko trawiaste (p. koszykowa, p. ręczna)
skocznia w dal
plac zabaw
boisko do piłki nożnej „sztuczna trawa”
boisko poliuretanowe wielofunkcyjne
bieżnia poliuretanowa 60 m
plac zabaw
boisko tartanowe (p. ręczna, p. koszykowa, p. siatkowa)
boisko do siatkówki plażowej
boisko trawiaste do piłki nożnej
bieżnia okólna
skocznia w dal
plac zabaw

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych
uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych nakładów finansowych czynionych od lat na poprawę infrastruktury sportowej oraz budynków szkolnych.
Stan wyposażenia szkół w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne przedstawia poniższa
tabela:
Ilość
komputery

Lp.

Wyszczególnienie

ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SP Krobica
SP Giebułtów
SP Rębiszów
SP Mirsk
ZS w Mirsku
Przedszkole

21
36
20
69
74
7

w tym:
do
użytku
uczniów

projektory
multimedia.

tablice interaktywne

rzutniki
pism

rzutniki
przeźroczy

kamery
wideo

odtw.
DVD
VHS

ksero

19
26
16
61
64
2

1
2
3
5
10
1

3
3
2
5
2
1

0
1
0
1
6
0

1
1
0
0
3
0

0
0
0
0
1
1

3
1
0
1
13
3

1
2
1
2
3
1

woluminy

11334
3943
8320
6837
7504
0

Liczbę uczniów wg stanu na dzień 30 września 2020 r. w poszczególnych szkołach obrazuje poniższa
tabela:
lp.

wyszczególnienie

liczba oddziałów uczniów
w szkole/przedszkolu

liczba uczniów
szkole / przedszkolu

1.
2.
3.
4.
5.

SP Krobica
SP Rębiszów
SP Giebułtów
SP Mirsk
Przedszkole

6.
7.

Liceum
Technikum

7
31
8
86
7
61
16
269
6 w tym oddział przed-108
szkolny 5 godz.
1
10
2
26

liczba oddziałów
przedszkolnych

liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych

1
1
1
x
x

10 (grupa mieszana)
25 (grupa mieszana)
8 (grupa mieszana)
x
x

x
x

x
x
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W roku 2020 wydatki gminy na oświatę przedstawią poniższe tabele:
Wydatki z budżetu gminy i subwencja w roku 2020 na 1 ucznia
wyszczególnienie

wydatki z budżetu gminy na 1 ucznia
(bez inwestycji, remontów)

różnica

subwencja oświatowa na 1 ucznia

SP Krobica

29.491,70

12.281,59

17.210,11

SP Rębiszów

14.900,15

11.019,86

3.880,29

SP Giebułtów

17.410,20

11.488,81

5.921,39

SP Mirsk

11.948,26

9.915,57

2.032,69

Liceum

46.517,04

10.947,44

35.569,60

Technikum

28.254,08

10.753,03

17.501,05

Subwencja oświatowa i wydatki z budżetu gminy na oświatę w roku 2020

Subwencja oświata na rok 2020

Budżet na rok 2020 w tym
wynagrodzenia. osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP,
wydatki rzeczowe
(bez inwestycji, remontów)

SP Krobica

478.982,00

1.064.305,35

585.323,35

SP Rębiszów

925.668,00

1.188.807,32

263.139,32

SP Giebułtów

723.795,00

1.036.194,38

312.399,38

2.736.698,00

3.057.530,34

320.832,34

Liceum

273.686,00

930.164,09

656.478,09

Technikum

419.368,00

902.550,72

483.182,72

5.558.197,00

8.179.552,20

2.621.355,20

wyszczególnienie

SP Mirsk

Razem

Różnica

Subwencja oświatowa na rok 2020 - 6.457.910 – 540.604 (część subwencji przeznaczona wyłącznie
dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i oddziale przedszkolnym) – 336.269 (część subwencji przeznaczona na dzieci 6-letnie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych) – 21.496 (wczesne wspomaganie
rozwoju dzieci) - 1.344 (wynagrodzenie na start dla nauczyciela stażysty) = 5.558.197
Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5917,8938 / ucznia
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Wydatki gminy na oświatę (zadania własne gminy i zadania finansowane z subwencji oświatowej) 2020
Lp

wyszczególnienie

rok 2020

1.

Kwota subwencji oświatowej

2.

Wydatki gminy na zadania z subwencji

9.061.187,11

Różnica poz. 2- poz. 1

3.502.990,11

Wydatki budżetu gminy na oświatę ogółem (szkoły,

10.764.864,09

3.

5.558.197*

przedszkola, remonty, inwestycje)
4.

liczba uczniów w roku szkolnym

2020/2021
483

5.

etaty nauczycielskie uwzględniane przy podziale subwen-

77,43

cji
*W subwencji nie uwzględniono uczniów niepełnosprawnych, dzieci 6-letnich w przedszkolu i oddziałach przedszkol-

nych, wczesnego wspomagania dzieci, wynagrodzenia na start dla nauczyciela stażysty, rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jeżeli do placówki wychowania
przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem,
który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa
koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej
kwocie dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na uczniów
w przedszkolu.
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Koszty utrzymania ucznia zamieszkałego w gminie Mirsk, a uczęszczającego do przedszkola
publicznego lub niepublicznego w innej gminie
miejscowość

liczba uczniów

kwota za 1 ucznia

Gmina Świeradów- Zdrój (przed36
1.007,69
szkole publiczne)
Gmina Świeradów-Zdrój (przed13
755,77
szkole niepubliczne)
Gmina Stara Kamienica
7
1.170,71
Gmina Szklarska Poręba
1
1.019,02
Miasto Jelenia Góra
1
587,95
Gmina Lubomierz
2
918,43
Koszt ucznia z innej gminy uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę
Mirsk
Gmina Mirsk

3

647,92

Zdrowie
Gmina Mirsk jest organem tworzącym, sprawującym nadzór nad jakością usług medycznych
oraz gospodarką finansową SP ZOZ Gminy Mirsk. Zadaniem placówki jest udzielenie świadczeń
zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnym i podstawowej opieki medycznej. Strukturę organizacyjną
SP ZOZ Gminy Mirsk tworzą Ośrodek Zdrowia w Mirsku, Punkt Lekarski w Giebułtowie i Punkt
Lekarski w Rębiszowie. SP ZOZ Gminy Mirsk jest utrzymywany z wpływów pochodzących z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w SP ZOZ Gminy Mirsk było zdeklarowanych 5915 pacjentów
w tym 4948 pacjentów ubezpieczonych. W placówce w 2020 roku było zatrudnionych 18 osób w tym
2 lekarzy na etacie, 3 lekarzy na kontrakcie, 6 pielęgniarek, 1 położna, 1 rehabilitantka, 1 laborantka,
1 główna księgowa, 2 sprzątające i 1 pracownik gospodarczy. Na koniec roku budżetowego SP ZOZ
Gminy Mirsk nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a wszystkie zobowiązania były regulowane
na bieżąco. Koszt funkcjonowania SP ZOZ Gminy Mirsk w roku 2020 wyniósł 1.831.052,09 zł.
W 17 grudnia 2020 r. SP ZOZ Gminy Mirsk przystąpił do Narodowego Programu Szczepień
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 jako punkt szczepień populacyjnych i od stycznia 2021 r. szczepi
wszystkich chętnych.

Urząd Miasta i Gminy
Przedmiotem działalności podstawowej urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk w wykonywaniu jego zadań określonych przepisami prawa. Kierownikiem urzędu
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jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, który w imieniu urzędu wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób w nim zatrudnionych. Strukturę organizacyjną urzędu tworzą następujące komórki organizacyjne: Referat Finansowy, Referat ds. finansowych oświaty, Straż Miejska
i samodzielne stanowiska pracy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk zatrudnionych
było 39 pracowników (37 etatów) na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. W roku
2020 przeprowadzono 1 nabór na wolne stanowiska urzędnicze do spraw księgowości podatkowej
oraz połączono stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych ze stanowiskiem
do spraw ewidencji działalności gospodarczej. Koszt funkcjonowania urzędu w roku 2020 wyniósł
2.286.207,57 zł.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Decyzje o warunkach zabudowy
W 2020 roku wydano 86 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję o odmowie ustalenia warunków
zabudowy, 15 decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy (w zakresie numerów działek,
kształtowania zabudowy oraz infrastruktury technicznej oraz przeniesienia na nowego Inwestora)
oraz 2 decyzje odmawiające zmiany decyzji o warunkach zabudowy.
Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wydano w Giebułtowie – było ich 17. W Rębiszowie
wydano
10 decyzji, Grudzy, Mroczkowicach i Przecznicy wydano po 7 decyzji, w Kłopotnicy wydano 6
decyzji, w Krobicy wydano 5 decyzji, w Gierczynie, Kamieniu, Kwieciszowicach oraz Mlądzu wydano po 4 decyzje, w Karłowcu i Orłowicach wydano po 3 decyzje, w Brzezińcu oraz Gajówce
wydano po 2 decyzje, natomiast w Kotlinie wydano 1 decyzję. W Proszowej nie wydano decyzji o
warunkach zabudowy.
Dla inwestycji związanych z budową nowego obiektu/obiektów wydano 82 decyzje o warunkach
zabudowy, związanych ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu – 3 decyzje oraz 1 decyzję dla rozbudowy obiektu budowalnego.
Pod kątem rodzaju zabudowy sytuacja wygląda następująco:
 dla zabudowy mieszkaniowej (w tym budynki mieszkalne wraz z garażami) wydano 60 decyzji,
 dla zabudowy mieszkaniowo - gospodarczej wydano 8 decyzji,
 dla zabudowy siedliskowej wydano 5 decyzji,
 dla zabudowy gospodarczej wydano 4 decyzje,
 dla zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i gospodarczej wydano 4 decyzje,
 dla zabudowy przemysłowej, w skład której wchodzi OZE (fotowoltaika) wydano 2 decyzje,
 dla zabudowy usługowej wydano 2 decyzje,
 dla infrastruktury technicznej wydano 1 decyzję.
Łączna powierzchnia obszarów objętych decyzjami o warunkach zabudowy wynosi 44,98 ha.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W 2020 roku wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Są to:
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 Decyzja nr 1/2020/CP Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21 stycznia 2020 r., znak:
PP.6733.3.2019.14, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa kablowej linii oświetlenia drogowego dla części sołectwa
Mroczkowice, gmina Mirsk”, na działkach nr 209, 297, 340, obręb Mroczkowice, gmina
Mirsk;
 Decyzja nr 2/2020/CP Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 10 lipca 2020 r., znak:
PP.6733.2.2020.10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowej, na działce nr 100, obręb Grudza, gmina Mirsk;
 Decyzja nr 3/2020/CP Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak:
PP.6733.3.2020.14, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ujęcia wody na cele gospodarcze i wodociągu od ujęcia do Kłopotnicy w rejonie budynku
Kłopotnica nr 17, na działkach nr 922, 923, obręb Rębiszów oraz działkach nr 54/2, 56/4,
102/2, 102/3, obręb Kłopotnica, gmina Mirsk.
Od Decyzji nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13 września 2019 r., znak:
PP.6733.2.2018.57, złożone zostało odwołanie. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Jeleniej Górze z dnia 02 grudnia 2019 r., znak: SKO/41/GP-49/2019, uchylono zaskarżoną decyzję
w całości oraz przekazano sprawę Organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Niemniej jednak
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze została zaskarżona przez Inwestora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem II SA/Wr 31/20 Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oddalono sprzeciw Inwestora w całości. Decyzją Burmistrza
Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30 października 2020 r., znak: PP.6733.2.2018.70, umorzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną”, na działce nr 206/4,
obręb Mroczkowice, gmina Mirsk, z uwagi na wycofanie wniosku przez Inwestora.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk
W chwili obecnej na terenie Gminy Mirsk obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, uchwalone Uchwałą nr XLVIII/436/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018 r.
W 2020 roku:
 Rada Miejska Gminy Mirsk nie przyjęła uchwały rozpoczynającej procedurę zmiany obowiązującego Studium,
 nie była prowadzona procedura zmiany obowiązującego Studium,
 Rada Miejska Gminy Mirsk nie uchwaliła zmiany obowiązującego Studium.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Mirsk przeznaczono pod poszczególne funkcje następujące powierzchnie:
 MNU - tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej lub
usług:
86,3984 ha (0,46% powierzchni gminy)
 MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług
i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową: 2951,01 ha (15,82% powierzchni
gminy)
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 KS - tereny obsługi komunikacji samochodowej (parkingi, place, garaże): 4,7021 ha (0,03%
powierzchni gminy)
 KDD, KDL, KDZ, KDG, Tk - drogi dojazdowej, drogi lokalne, drogi zbiorcze, drogi główne,
tereny kolei: 133,08 ha (0,71% powierzchni gminy)
 FW – tereny odnawialnych źródeł energii (farmy fotowoltaiczne):13,4435 ha (0,07% powierzchni gminy)
 MU - tereny wielofunkcyjnego historycznego układu centrum miasta Mirsk: 20,6557 ha
(0,1% powierzchni gminy)
 MW – tereny z przewagę zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej usług: 546,6659 ha
(3% powierzchni gminy)
 NO, T, WZ – tereny infrastruktury technicznej (kolejno: oczyszczalnia ścieków, telefonia
bezprzewodowa, zaopatrzenie w wodę): 502,81 ha (3% powierzchni gminy)
 P - tereny z przewagą funkcji gospodarczych, w tym obiektów związanych z produkcją rolniczą i obsługa rolnictwa: 71,9317 ha 0,39% powierzchni gminy)
 PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców: 0,7885 ha (0,004% powierzchni
gminy)
 PP – tereny z przewagą funkcji gospodarczych z wyłączeniem obiektów związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa: 7,6286 ha (0,04% powierzchni gminy)
 R – tereny rolnicze: 2793,6483 ha (15% powierzchni gminy)
 U – tereny z przewagą usług, w tym usług publicznych oraz sportu i rekreacji: 23,3164 ha
(0,13% powierzchni gminy)
 U, KS – tereny z przewagą usług oraz parkingi i stacje paliw: 1,2974 ha (0,01% powierzchni
gminy)
 US – tereny z przewagą sportu i rekreacji: 13,5457 ha (0,07% powierzchni gminy)
 UT – tereny z przewagą turystyki, sportu i rekreacji: 182,7733 ha (1% powierzchni gminy)
 UT2 – usługi terenowe (wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe): 4,0558 ha (0,02% powierzchni
działki)
 WS – tereny wód powierzchniowych: 1870,5000 ha (10% powierzchni gminy)
 Z – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, w tym zespoły parkowe: 75,7192 ha (0,41%
powierzchni gminy)
 ZC – tereny cmentarze i zieleni towarzyszącej wraz z obiektami obsługi: 9,2197 ha (0,05%
powierzchni gminy)
 ZD – tereny z przewagą ogrodów działkowych: 6,2643 ha (0,03% powierzchni gminy)
 ZL – tereny lasów: 10472,1352 ha (56% powierzchni gminy)
 ZL1 – tereny dolesień: 206,5635 ha (1,11% powierzchni gminy).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem strategicznym – podstawą do prowadzenia polityki i gospodarki przestrzennej w gminie, w tym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy jest odzwierciedleniem intencji Burmistrza co do rozwoju gminy.
Na podstawie studium przygotowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jest
to dokument, który nie może być sprzeczny z ustaleniami studium oraz obowiązującymi przepisami,
a także zgodny z intencją podmiotów uzgadniających projekt planu. Jest więc „kompromisem”
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pomiędzy tym czego oczekuje Burmistrz, Mieszkańcy, podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze opracowania oraz obowiązującymi przepisami, orzecznictwem i stanowiskiem podmiotów
uzgadniających i opiniujących projekt planu.
W 2020 roku nie wniesiono wniosków o wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W 2020 roku nie zmieniła się powierzchnia gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wynosi 1975,14 ha (ok. 11% powierzchni gminy). Ponadto Rada Miejska
Gminy Mirsk nie przyjęła uchwały o wszczęciu procedury stworzenia nowego planu miejscowego
lub zmiany obowiązujących planów miejscowych.
Na terenie Miasta i Gminy Mirsk obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
L.p.

Tytuł planu
miejscowego

Zakres terytorialny

Uchwała

1

Zmiana
w miejscowym planie
ogólnym
zagospodarowania
przestrzennego miasta
i gminy Mirsk

Grudza,
Kłopotnica,
Kwieciszowice –
obszar
udokumentowanego
złoża bazaltu „Góra
Kamienista:

Uchwała nr
XV/74/99 z
dnia 31
sierpnia 1999
r.

2

Zmiana miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego miasta
i gminy Mirsk

Izera, dz. 365/3,
356/4

Uchwała nr
XXXV/177/00
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk
z dnia 01
grudnia 2000 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 23
stycznia 2001 r., nr 2, poz.
35

3

Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta
i Gminy Mirsk

Izera - obszar stacji
kolei gondolowej
na Stóg Izerski oraz
systemu urządzeń
towarzyszących

Uchwała
nr II/16/02
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk
z dnia 27
grudnia 2002 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 31
stycznia 2003 r., nr 10,
poz. 237

4

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
miasta Mirsk
w granicach
administracyjnych

Miasto Mirsk w
granicach
administracyjnych

Uchwała
nr XL/285/06
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk z
dnia 24 lutego
2006 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 18
kwietnia 2006 r., nr 82,
poz. 1318
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Publikacja w dzienniku
urzędowym

5

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla działek
nr 867/37, 870/38,
873/39, obręb
Rębiszów, Gmina
Mirsk

6

Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Mirsk
w granicach
administracyjnych dla
działki nr 556 (przed
podziałem) obręb II
Mirsk

7

Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Mirsk
w granicach
administracyjnych dla
części działki nr 446/2
obręb III Mirsk

Mirsk 3, dz. 446/2
(częściowo)

Uchwała
nr XLI/240/09
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk
z dnia 25
września
2009 r.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla części obrębu
Mroczkowice, gmina
Mirsk

Mroczkowice, dz.
538/1 (częściowo),
541, 543/1, 546
(częściowo), 547/2,
547/3 (częściowo),
549 (częściowo),
550/2, 551, 552,
555, 556/3, 557
(częściowo), 558
(częściowo), 559
(częściowo) , 565/1
(częściowo), 566
(częściowo), 573/1
(częściowo), 577
(częściowo),

Uchwała
nr XLI/241/09
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk
z dnia 25
września
2009 r.

8

Rębiszów, dz. 931,
932, 933

Uchwała
nr XI/48/07
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk
z dnia 31 maja
2007 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 05
lipca
2007 r., nr 163, poz. 2090

Mirsk 2, dz. 566/1,
566/3, 566/4

Uchwała
nr XLU/239/09
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk
z dnia 25
września
2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30
października 2009 r., nr
186, poz. 3293

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30
października 2009 r., nr
186,
poz. 3294

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30
października 2009 r., poz.
3295
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9

Zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Mirsk w granicach
administracyjnych dla
działek nr 228, 252/2,
252/3, 251, 253 i cz.
552/1, obręb Mirsk II

Uchwała nr
LIII/300/10
Mirsk 2, dz. 228,
Rady Miejskiej
252/6 (częściowo),
Gminy Mirsk z
251/1, 251/2, 252/2,
dnia 14
252/3, 253
czerwca 2010
r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 26
lipca
2010 r.,
nr 137, poz. 2104

10

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Miasta
Mirsk w granicach
administracyjnych

Uchwała nr
XXXIII/248/13
Rady Miejskiej
Gminy Mirsk z
dnia 27 marca
2013 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 11
lipca 2013 r., poz. 4300

Mirsk 2, dz. 26/1,
26/2 (częściowo)

W 2020 roku wpłynął jeden wniosek o wprowadzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wniosek ten nie został rozpatrzony - został wpisany do rejestru wniosków do
rozpatrzenia z chwilą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany).
Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla narciarskich tras
zjazdowych w części obrębu Izera w rejonie Stogu Izerskiego
W 2020 roku prowadzona była (nadal jest) procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla narciarskich tras zjazdowych w części obrębu Izera w rejonie Stogu
Izerskiego w związku z podjęciem Uchwały nr L/401/14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 5
września 2014 r., zmienionej Uchwałą nr XLI/343/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 lutego
2018 r. Intencją planu jest poszerzenie oferty turystycznej Gminy Mirsk poprzez utworzenie drugiej
narciarskiej trasy zjazdowej w rejonie Stogu Izerskiego.
W 2020 r. w ramach procedury uchwalenia planu miejscowego:
 uzyskano pozytywnie opinie Nadleśnictwa Świeradów oraz Burmistrza Miasta Świeradów
Zdrój projektu planu,
 rozpoczęto pracę nad „Opracowaniem przyrodniczym dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla narciarskich tras zjazdowych w części obrębu Izera w rejonie Stogu Izerskiego”, które ma posłużyć do przygotowania prognozy oddziaływania środowisko.
Obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji
W 2020 roku Rada Miejska Gminy Mirsk nie wyznaczyła, na podstawie ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.) obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiła Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
„Uchwała krajobrazowa”
W 2020 roku Rada Miejska Gminy Mirsk nie uchwaliła uchwały, w której określone zostały zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
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ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane
Wydane wypisy, wyrysy, zaświadczenia, których treść wynika z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, bądź przepisów ustawy o rewitalizacji
W 2020 roku wydano 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2020 roku wydano 335 wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Mirsk oraz zaświadczeń, że obszar nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, że wyznaczono go jako obszar zdegradowany, rewitalizacji lub znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
Sprawy wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U, z 2021 r., poz. 710 ze zm.):
1) W 2020 roku przyjęto Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 09
lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mirsk; Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Mirsk została przygotowana w 2017 r. i nie wprowadzono do niej
zmian.
2) W 2020 roku nie stworzono gminnego programu opieki nad zabytkami.
Sprawy wynikające z przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)
1) Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 20 marca 2020 r., znak:
PP.6530.1.2020.2, zaopiniowano pozytywnie Projekt robót geologicznych na wykonanie
otworu wiertniczego w celu ujęcia wód podziemnych z utworu kambru górnego służących do
zaopatrzenia w wodę budynku mieszkalnego w miejscowości Mlądz, na działce nr 392/3, 59630 Mlądz.
2) Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 kwietnia 2020 r., znak:
PP.6524.1.2020.2, zaopiniowano negatywnie Plan ruchu likwidowanego odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia Bazaltu „Rębiszów” na lata 2019 – 2021.
Wsparcie realizacji zadań publicznych
W 2020 roku finansowe wsparcie organizacji pozarządowych odbywało się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert. Na dotację realizacji zadań publicznych w 2020 r. zaplanowano kwotę 304.000 zł, z
podziałem na następujące rodzaje zadań:
 kultura fizyczna i sport – 258.000 zł
 pomoc społeczna –21.000 zł
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.000 zł
 ratownictwo i ochrona ludności – 7.000 zł
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W 2020 roku w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk,
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotację otrzymali:
1.Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie: piłka nożna, piłka ręczna i strzelectwo, dotację w
kwocie 116.597 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu 3KF Włókniarz Mirsk.
2.Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, na terenie
sołectw: Giebułtów, Proszowa, Rębiszów, Mroczkowice, w dyscyplinie piłka nożna

i tenis sto-

łowy, dotację w kwocie 77.970 zł przyznano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych.
3.Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, na terenie
gminy Mirsk, w dyscyplinie sportu walki ju jitsu, dotacje w kwocie 7.000 zł przyznano Stowarzyszeniu Ju Jitsu Kubotan.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej, dotację otrzymali:
1.Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotację w kwocie
12.000 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski.
2.Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy osobom niewidomym, dotację w kwocie 2.000 zł
przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Gryfowie Śląskim.
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotację otrzymali:
1.Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectw: Kamień i Mroczkowice, dotację w kwocie 6.000 zł przyznano
Towarzystwu Kulturalnemu „Podgórzanie”.
2. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie miasta Mirsk, dotację w kwocie 6.000 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu Izerskie Bogdanki.
3.Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz
obrzędów ludowych na terenie sołectwa Giebułtów, dotację w kocie 6.000 zł przyznano Stowarzyszeniu Kwisowianie.
Na zadanie z zakresu ratownictwo i ochrona ludności, dotację otrzymała:
Na działalność polegającą na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone,
zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego, dotację

w kwocie 7.000 zł

przyznano Grupie Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska.
W trybie pozakonkursowym żadna z organizacji nie złożyła wniosku na wsparcie realizacji zadania.
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Zmniejszenie kwoty dotacji wynikało z zawieszenia rozgrywek sportowych przez kluby sportowe,
w związku z panującą pandemią COVID-19.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez uchwałę
Rady Miejskiej Gminy Mirsk (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)
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Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych,
ważnych w 2020 r.
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Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r.
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Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) – 17.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 7.
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Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% w gminie
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 16.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 6.
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydanych w 2020 r.
Ogółem – 0
Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia – 0
Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych –0
Wartość sprzedanego alkoholu wynikająca z złożonych oświadczeń – 7.988.593,98 zł.
Wysokość uzyskanych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 173.101,10 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny wraz z salą widowiskową działający w ramach Urzędu Miasta i Gminy z 1 osobowym kierownictwem + 3 pracowników obsługi (sprzątające
i techniczny) oraz wsparciem organizacyjnym pracownika merytorycznego UMiG stanowi, oprócz
funkcji profilaktyczno-terapeutycznej, bazę do realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury.
Od stycznia 2020 roku placówka działała w wyremontowanym obiekcie Klubu Integracji Społecznej
przy placu Wolności nr 15. W okresie od stycznia do marca 2020 r. prowadziła zajęcia stałe wg
przyjętego planu pracy-tj. odbywały się próby zespołów folklorystycznych Podgórzanie i Chabry,
chóru Jubilatio, spotkania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 2 kół pszczelarzy, mityngi grupy terapeutycznej AA, w których uczestniczyło co tydzień ok. 126 osób. Ponadto prowadzono zajęcia aerobicu
dla kobiet w sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Wodnej przez zatrudnionego na umowę instruktora. Realizowano także zajęcia w zakresie zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży,
w tym codzienne zajęcia w ramach ferii zimowych (konkursy, turnieje, karaoke, projekcje bajek,
działania plastyczne, gry i zabawy). Od początku roku 2020 w Środowiskowym Klubie Profilatyczno-Integracyjnym swą stałą siedzibę ma Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2 dni w tygodniu) oraz spotkania odbywa koło Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
W sali widowiskowej KIS zorganizowano dwa koncerty z udziałem profesjonalnych artystów: w styczniu odbył się Powiatowy Noworoczny Koncert wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka
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z 6. osobowym zespołem, przy udziale 250 osobowej widowni, a w końcu lutego miał miejsce dedykowany mieszkańcom Gminy Mirsk koncert pt. „Paryski Wieczór w Mirsku” w wykonaniu artystów Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry, który oklaskiwało ok. 200 widzów. Imprezie zorganizowanej z okazji otwarcia Klubu Integracji Społecznej towarzyszyła wystawa fotograficzna
„Piękno Gminy w obiektywie Grzegorza Honcka” wyeksponowana w nowoutworzonej galerii wystawienniczej Klubu. W ramach działalności usługowej udostępniano w I kwartale salę widowiskową wraz zapleczem oraz obsługą pracownika UMiG jednostkom organizacyjnym gminy i stowarzyszeniom na zorganizowanie imprez. W tym zakresie odbyło się 5 wydarzeń - w styczniu: Dzień
Babci i Dziadka (organizator Zespół Szkół), Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe (org. ZERiI), Opłatek z Kolędą u Podgórzan (org. zespół Podgórzanie); w lutym: Bal Charytatywny (org. Stowarzyszenie Spokojna Góra), Zabawa Karnawałowa (org. TPD Specjalnej Troski).
Wprowadzone od połowy marca 2020 roku obostrzenia związane z globalną pandemią COVID-19
wstrzymały aktywnie rozpoczętą działalność placówki. W następnych miesiącach w Klubie Integracji Społecznej odbywały się posiedzenia komisji stałych oraz sesje Rady Miejskiej Gminy Mirsk.
Na terenie gminy funkcjonuje 13 świetlic wiejskich w sołectwach: Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów, Gierczyn, Grudza, Kamień, Kłopotnica, Krobica, Kwieciszowice, Mlądz, Proszowa, Przecznica, Rębiszów. Dostępne były zaledwie przez 2,5 miesiąca (styczeń-marzec) w wymiarze godzinowym – przeważnie po 2-3 godziny tygodniowo, a w przypadku Rębiszowa w wymiarze 1/2 i Przecznicy 1/4 etatu. Służyły zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności: głównie zajęcia świetlicowe
dla dzieci i młodzieży, spotkania rad sołeckich, stowarzyszeń lokalnych i zebrania wiejskie, imprezy
sołeckie, próby zespołu ludowego Kwisowianie, zespołu muzyki dawnej Gregoły, a także wynajmowane były w celach komercyjnych (np. uroczystości rodzinne, stypy, zebranie członków Spółdzielni
Mieszkaniowej Gryf). W 2020r. odnotowano 4 odpłatne wynajmy komercyjne (przy 33 w roku 2019)
i 3 imprezy sołeckie (po 1 w Rębiszowie, Mlądzu i Proszowej).
Roczny koszt utrzymania świetlic wyniósł: 61 773,45zł, a wynagrodzenia gospodarzy świetlic:
61506,79 zł brutto, którzy zobowiązani zostali do stałego dozoru i utrzymania porządku w placówkach. W ramach funduszu sołeckiego doposażono 7 świetlic wiejskich za kwotę 16 252,87 zł oraz
zagospodarowano teren wokół 2 świetlic za kwotę 9 299,43 zł i uzupełniono księgozbiór filii bibliotecznej w Rębiszowie kwotą 1 499,73 zł.
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonowały następujące zespoły, koła i sekcje:
a/. artystyczne skupiające ok. 126 aktywnych członków – w tym: 4 zespoły folklorystyczne: Podgórzanie, Izerskie Bogdanki, Chabry i Kwisowianie; Chór Jubilatio, dziecięcy zespół muzyki dawnej
Gregoły.
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Ograniczona pandemią działalność wszystkich w/w zespołów (oprócz Chóru Jubilatio) dofinansowana była z budżetu gminy i wyniosła 21.992,97zł. Dla każdego z 4 zespołów folklorystycznych zatrudniano instruktorów muzycznych (na umowy zlecenia), których wynagrodzenia wyniosły
łącznie 5 497,19 zł i objęły tylko pierwsze trzy miesiące 2020r.
b/. 6 kół i sekcji skupiających ok. 156 aktywnych członków – w tym: 2 Koła Pszczelarzy, Koło TPD
Specjalnej Troski (osoby niepełnosprawne + opiekunowie), Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Grupa Terapeutyczna AA Beniaminek oraz Aerobic dla kobiet. Zajęcia w w/w sekcjach prowadzone były 4 x w tygodniu (2 grupy aerobicu), 1x w tygodniu (TPD, AA) i pozostałe 1-2 x w
miesiącu. W/w aktywność została także zawieszona po 15 marca 2020r.
W 2020 roku, oprócz wymienionych wcześniej 2 koncertów w sali widowiskowej, nie zorganizowano żadnej imprezy masowej. Zrealizowano jedynie trzy wydarzenia okolicznościowe (28
Finał WOŚP, obchody Świąt Majowych i Święta Niepodległości), których łączny koszt (wraz z 2
koncertami) wyniósł 8 153,53 zł.
Nakładem 625,03 zł z funduszy sołeckich w 2 sołectwach zorganizowano 2 imprezy integracyjne, w
których uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców sołectw.
Należy podkreślić, że mimo sukcesywnie modernizowanej i wyposażanej w nowoczesny sprzęt bazy
do prowadzenia działalności kulturalnej aktywność ta została w 2020 roku drastycznie ograniczona.
Wpływ na tak niekorzystny stan miały obostrzenia wynikające z globalnej pandemii COVID-19.

Promocja gminy
Gmina w 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, wydawała gazetę samorządową „Wieści Mirska”, której celem jest szeroko pojęte zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców w kwestii informowania nie tylko o działalności gminy, ale też jednostek podległych i jednostek samorządowych. Gazeta ukazała się w wersji papierowej 8 razy (4 miesięczniki + cztery numery, które są
dwumiesięcznikami – kwiecień/maj, czerwiec/lipiec, sierpień/wrzesień, listopad/grudzień) w nakładzie 800 egzemplarzy. Jest dostępna również na stronie internetowej urzędu. Jej wydawanie wiązało
się z wydatkami 18 736,40 zł oraz wpływami z artykułów sponsorowanych w wysokości 1875,00 zł.
Promocja gminy i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Mirsk odbywała się
w Gazecie Wojewódzkiej w dodatku specjalnym Top Biznes– koszt 3 506,00 zł, w Nowinach Jeleniogórskich– koszt 3 075,00 zł. Wydano także 2 rodzaje pocztówek za kwotę 713,00 zł i urozmaicono promocję strefy o zdjęcia z drona za 400,00 zł.
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W 2020r. w ramach promocji gminy zorganizowano również koncert Filharmonii Jeleniogórskiej,
którego łączny koszt wyniósł 6 054,24 zł.
Promocja gminy odbywa się stale na stronie internetowej www.mirsk.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook i Twitter.
Ochrona Środowiska
W 2020 r. zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:
I. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55
ze zm.):
- rozpatrzono 181 spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w
tym przyjęto 145 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wydano 12 decyzji zezwalających na usunięcie
drzew, 5 decyzji sprzeciwiających się wycince, uzyskano 19 decyzji zezwalających na usunięcie
drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mirsk,
- wykonano nasadzenia 34 szt. drzew na terenie działek stanowiących własność Gminy Mirsk.
II. Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247.):
- wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzającą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych
139/5, 139/9 w miejscowości Grudza”.
III. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r., poz. 624):
- przygotowano i uchwalono Uchwałę Nr XXV/327/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Mirsk, na podstawie
której wyznaczono nowy obszar aglomeracji zmniejszony o rejony nie skanalizowane, co wpłynęło
na wielkość RLM aglomeracji.
Zmiana polegała na wyłączeniu z terenu aglomeracji: Karłowca, Brzezińca, Gierczyna, Rębiszowa,
Przecznicy, Proszowej, Mlądza, Kwieciszowic, Kłopotnicy, Grudzy, Kotliny, Gajówki, cz. Giebułtowa z przysiółkiem Giebułtówek.
W ramach przeprowadzonej weryfikacji aglomeracji Mirsk, ustalono m.in., że na terenie aglomeracji
długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 68,1 km. Sieć obsługuje 6 032 mieszkańców, w tym
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5 945 stałych mieszkańców i 87 osób czasowo przebywających w aglomeracji. W aglomeracji 78
mieszkańców stałych nie jest podłączonych do kanalizacji.
IV. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
638):
- przygotowano i uchwalono Uchwałą Nr XIX/222/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 kwietnia 2020 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Mirsk w 2020 r.”,
- bezpańskie psy i koty mają zapewnione miejsce w międzygminnym schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka na prowadzenie, którego przeznaczono
kwotę 51 834,00 zł,
- w ramach umowy do schroniska przekazano 12 psów i 24 koty,
- na sterylizacje, kastracje, usługi weterynaryjne przeznaczono kwotę 5 534,00 zł.
V. Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.: Dz.U.2021, poz. 888):
- zgodnie z art. 3 ust. 3 prowadzona jest w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- rozpoczęto aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
VI. Zadania z zakresu ochrony powietrza.
Gmina Mirsk przystąpiła do projektu Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.
Projekt obejmuje okres realizacji 01.08.2019 – 30.04.2022 w skład którego wchodzą:
4 gminy miejskie – Kowary, Wojcieszów, Złotoryja, Piechowice
3 gminy miejsko-wiejskie – Gryfów Śląski, Mirsk, Świerzawa,
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6 gmin wiejskich – Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka, Janowice Wielkie
1 miasto na prawach powiatu – Jelenia Góra.
W ramach II naboru w 2020 r. z terenu gminy Mirsk zostały zmodernizowane 4 źródła ciepła.
VII. Informacja na temat usuwania azbestu.
Z informacji przekazanych ze Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim w 2020 r. z terenu gminy
Mirsk zostało usuniętych i przekazanych do utylizacji 46,4330 ton azbestu pochodzących z wymiany
pokrycia dachowego lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Projekty uchwał, zarządzenia
W roku 2020 w formie inicjatywy uchwałodawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przedstawił do Rady Miejskiej Gminy Mirsk 131 (spośród 147) projektów uchwał, wśród których największą liczbę stanowiły uchwały związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (79 uchwał),
uchwały budżetowe i okołobudżetowe (31 uchwał) oraz organizacyjne i formalne związane z porządkowaniem prawa na terenie Gminy Mirsk (21 uchwał). Spośród wszystkich, podjętych uchwał
większość została zrealizowana lub jest realizowana na bieżąco. Do Rady Miejskiej wpłynęło jedno
rozstrzygnięcie nadzorcze od Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr
XXV/325/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krobicy poprzez zmianę siedziby i nazwy oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Mirsku.
W roku 2020 do Biura Rady wpłynęły trzy skargi. Pierwszą z nich była skarga na Burmistrza
Miasta i Gminy Mirsk, kolejna dotyczyła braku skrzynki podawczej na platformie ePUAP, którą
skarżący wystosował do dyrektorów szkół, natomiast ostatnia skarga dotyczyła zachowania pracownika socjalnego i była skierowana do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wszystkie trzy skargi, Rada uznała za bezzasadne.
W roku 2020 do Biura Rady wpłynęły dwie petycje, które nie zostały uwzględnione. Treść
obu petycji była identyczna i dotyczyły wezwania Rady Miejskiej Gminy Mirsk do pilnego podjęcia
uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz lokalnych, krajowych,
a także międzynarodowych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Mirsk z powodów rasowych, religijnych, medycznych oraz sanitarnych, a także uznania za zasadne i nieodzowne, bu Rząd
RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-

str. 53

2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i
finansowe wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Skargi i petycje
W 2020 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, które zostały uznane za bezzasadne. W 2020 roku wpłynęła 1 petycja,
która nie została uwzględniona.
Zarządzanie kryzysowe
W zakresie zarządzania kryzysowego najważniejszym elementem w roku 2020 były zdarzenia powodziowe w okresie 20-21.06.2020 i 26.06.2020, spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Największe straty poniesione zostały w sołectwach Gierczyn, Krobica, Kotlina, Proszowa, a
także w Mroczkowicach i Mirsku. W wyniku w/w zdarzeń uszkodzone zostały drogi gminne o łącznej długości ponad 3 km (sołectwa Gierczyn, Krobica, Kotlina) oraz obiekty mostowe w Gierczynie,
Mirsku, Mroczkowicah i Proszowej. Ogólne straty oszacowano na kwotę 2.573.503,25 zł. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o potrzebie wpisania Gminy Mirsk do Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, określającego jednostki samorządu terytorialnego, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu, co tez zostało uczynione. Sporządzone zostały gminne oraz wojewódzkie
protokoły szkód w infrastrukturze komunalnej, co pozwoli na coroczne wystąpienia Gminy o przyznanie dotacji przeznaczonych na odbudowę przedmiotowych strat.

Ochrona przeciwpożarowa.
Na terenie miasta i gminy Mirsk działa 11 jednostek OSP, z których OSP Mirsk i OSP Rębiszów należą do Krajowego-Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co pozwala na ich dysponowanie
praktycznie na terenie całego kraju. Pozostałe jednostki: OSP Krobica-Orłowice, Giebułtów, Kamień, Brzeziniec, Przecznica, Proszowa, Kwieciszowice, Gierczyn i Grudza uczestniczą w akcjach
ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Mirsk. Wszystkie jednostki zarejestrowane są jako stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowy Wydział Gospodarczy, posiadają numery identyfikacji podatkowej NIP i nr statystyczne REGON.
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Zestawienie samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Mirsk
L.p.

OSP

Samochód

Typ

Pojemność

Rok pro-

zbiornika

dukcji

wodnego
1.

Mirsk

Mercedes-Benz Atego 1529AF

Ciężki

5000

2009

2.

Mirsk

Star 266

Średni

2000

1989

3.

Rębiszów

Mercedes-Benz Atego 1429AF

Średni

2500

2013

4.

Rębiszów

Mercedes-Benz L608D

Średni

Brak

1982

5.

Krobica-Orłowice

Ford Transit 350M

Lekki

Brak

2005

6.

Krobica-Orłowice

Iveco Eurocargo

Średni

2500

2019

7.

Kamień

Daimler-Benz LF409

Lekki

Brak

1977

8.

Kwieciszowice

Mercedes-Benz LF 8 2.2

Średni

1000

1973

9.

Giebułtów

Iveco Daily

Średni

1000

1999

10.

Proszowa

Renault Midliner

Średni

2000

1998

11.

Proszowa

Żuk A-06

Lekki

Brak

1980

12.

Gierczyn

Żuk A-15

Lekki

Brak

1986

13.

Przecznica

Żuk A-15

Lekki

Brak

1985

14.

Brzeziniec

Żuk A-15

Lekki

Brak

1985

15.

Grudza

Żuk A-15

Lekki

Brak

1986

3.2 Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń
w 2020 roku.
L.p.

Jednostka OSP

Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych
oraz miejscowych zagrożeń

1.

Mirsk

96

2.

Rębiszów

67

3.

Krobica-Orłowice

39

4.

Giebułtów

44

5.

Kamień

0

6.

Przecznica

15

7.

Proszowa

7

8.

Kwieciszowice

1

9.

Brzeziniec

0
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10.

Grudza

0

11.

Gierczyn

0

RAZEM

269

Straż Miejska
Straż Miejska powstała 09 marca 1992 roku i jest jednostką organizacyjną w strukturze
UMiG Mirsk. W 2020 roku stan zatrudnienia w Straży Miejskiej przedstawiał się następująco:
1. Komendant Straży Miejskiej – Andrzej Chrustek
2. Inspektor Straży Miejskiej – Waldemar Wawrzyniak
Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zatrudnienia wynosił 2 osoby i był zgodny ze strukturą
organizacyjną Straży Miejskiej. W 2020 r. absencji chorobowej i nieusprawiedliwionej nieobecności
nie odnotowano. Wypadków i zdarzeń z udziałem strażników w pracy nie było. Odnotowano jedną
skargę na sposób działania Straży Miejskiej, wniesioną przez osobę ukaraną za popełnione
wykroczenie. Skarga w toku niezależnego postępowania wyjaśniającego została uznana za
bezzasadną. Kontroli zewnętrznych SM w 2020 r. nie było.
Straż Miejska wykonując swoje ustawowe obowiązki i zadania związane z ochroną ładu i
porządku publicznego, w 2020 roku ujawniła 136 wykroczeń, za które:
- udzielono 84 pouczeń,
- nałożono 47 mandatów karnych kredytowanych (MKK) na sumę 6150,
- sporządzono 5 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. (we wszystkich uzyskano
prawomocnie skazujące wyroki)
- przekazano 2 sprawy innym organom tj. Policji.
- doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 3 osoby.
W porównaniu do 2019 roku ujawniono o 79 mniej wykroczeń, pouczono 70 osób mniej oraz
zmalała o 10 ilość MK a kwota nałożonych MK zmniejszyła się o 750 zł. Niewątpliwy wpływ na tę
sytuację miało zagrożenie pandemiczne wirusem SARS-CoV-2, obowiązujące praktycznie od marca
2020 r. obostrzenia w związku z zagrożeniem chorobą COVID19 i zgodnie z poleceniem Wojewody
Dolnośląskiego ścisła realizacja zadań w tym zakresie wspólnie z Policją i pod jej zwierzchnictwem.
Jednym z podstawowych zadań strażników miejskich stało się kontrolowanie osób na terenie gminy
przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej (szacunkowo ok. 20-50 osób dziennie) jak
również pomoc w zaopatrywaniu tych osób w artykuły żywnościowe.
Ponadto Straż Miejska prowadziła w 2020 roku:
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- Czynności sprawdzające i koordynację przy realizacji zadania zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, w tym przewożenie bezdomnych zwierząt do Schroniska w Przylasku - 22 takie
przypadki.
- Czynności sprawdzające i koordynację przy uprzątnięciu martwych zwierząt, padłych najczęściej
w wyniku zdarzeń komunikacyjnych - 28 przypadków.
- Udzielanie asyst pracownikom UMiG i MGOPS przy wykonywaniu czynności w terenie z
jednoczesnym zapewnieniem środka transportu - 144 takie asysty.
- Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców wymagające podjęcia interwencji - 233 takie przypadki.
- Przeprowadzania kontroli posesji pod kątem przestrzegania regulaminu utrzymania porządku w
gminie – 16 razy
- Przeprowadzenia działań propagujących utrzymanie porządku i czystości w przestrzeni publicznej
i prywatnej – stała sprawdzanie miejsc, w których porzucane były odpady, zimowa akcja ulotkowa,
artykuły w Wieściach Mirska, pisemne wystąpienia do podmiotów związanych gospodarczo,
biznesowo z naszą gminą.
- Pełnienie praktycznie codziennego, porannego posterunku przy skrzyżowaniu ul. Betleja z ul.
Kilińskiego, w okolicy przedszkola i szkoły podstawowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
- Zbieranie opłaty targowej za handel poza targowiskiem miejskim (głównie latem w czasie
sprzedaży sezonowych oraz w okresach przedświątecznych)
- Współpraca z Posterunkiem Policji w Mirsku w zakresie zabezpieczenia: XXVIII Finału WOŚP,,
zgromadzenie Stowarzyszenia ODNOWA oraz wyborów Prezydenta RP, realizacja zadań w związku
z działaniami w ramach akcji bezpieczne ferie i wakacje. Wykonano również 5 innych wspólnych
patroli.
Problemy, które dotykają lokalne społeczeństwo w największym stopniu i są najczęściej
przez mieszkańców podnoszone to:
- Dzikie wysypiska śmieci i zanieczyszczanie odpadami dróg, lasów i nieużytków, w szczególności
porzucaniem niemetalowych elementów pojazdów samochodowych. Problem generalnie związany
jest z gospodarką odpadami i społeczną niechęcią do właściwego segregowania śmieci i ponoszenia
związanych z tą gospodarką kosztów. Zjawisko o charakterze narastającym i dużym wpływie na
degradację środowiska.
- Zanieczyszczenie powietrza wynikające z przewagi ogrzewania domów i mieszkań poprzez
spalanie węgla w instalacjach CO starego typu (piece tzw. „kopciuchy”, węgiel często gorszej
jakości, najtańszy). Dużym problemem jest użytkowanie takiej kotłowni np. przez Spółdzielnię
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Mieszkaniową „Gryf” jak również przedsiębiorców (piekarnia, stolarnia). Zjawisko wpływające na
stan zdrowia mieszańców i obniżenie walorów turystycznych gminy.
- Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, przede wszystkim psów, skutkujące
często ich swobodnym poruszaniem się po mieście, co powoduje zagrożenie pogryzieniem ludzi i
innych zwierząt oraz przyczynia się do zanieczyszczania odchodami ulic i miejsc przeznaczonych
do użytku publicznego.
- Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem spożywania alkoholu i co się z tym często
wiąże zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wywoływanie zgorszenia w miejscach
publicznych. Zbyt duża ilość punktów sprzedających alkohol i znaczna grupa osób nigdzie nie
pracujących, nadużywająca alkoholu.
W 2020 r. szczególnie zwrócono uwagę na wykroczenia, które są społecznie najbardziej
uciążliwe, poprzez zwiększenie skuteczności ich ścigania oraz na zachowania związane z
nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną i zagrożeniem COVID19 –
niezachowywanie społecznego dystansu, niezakrywanie nosa i ust, poprzez propagowanie
właściwych wzorców zachowań – pouczanie. zwracanie uwagi, objaśnianie i wskazywanie
właściwego sposobu postępowania.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk. W 2020 roku w Gminie Mirsk funkcjonowała
jedna biblioteka publiczna z oddziałem dziecięco-młodzieżowym oraz dwie filie w Rębiszowie i
Giebułtowie. Na dzień 1 stycznia 2020 roku księgozbiór wynosił 44307 woluminów, zaś na koniec
roku – 44219 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 5,37 na dzień 1 stycznia 2020 roku, oraz 5,17 na dzień 31 grudnia 2020 roku. W 2020 roku
biblioteki nie prowadziły wypożyczeń płyt CD i DVD, ponieważ czytelnicy biblioteki nie zgłaszają
zapotrzebowania na tę formę usług. Na początku roku było zarejestrowanych 876 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 738 osób. W ciągu roku z usług poszczególnych
bibliotek skorzystało 5 550 osób (wypożyczenia), które skorzystały łącznie z 15 185 woluminów. W
poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o pozycje beletrystyczne, historyczne, literaturę dla
dzieci i młodzieży, lektury szkolne, w sumie 1056 woluminów. Biblioteka zatrudniała 7 pracowników (stanowiska bibliotekarskie – 2,5 etatu, dyrektora – 1 etat, księgową - 1/8 etatu i osobę sprzątającą - 0,5 etatu). W ciągu roku zatrudnienie pozostało na tym samym poziomie. W poszczególnych
bibliotekach użytkowano 11 komputerów, wszystkie z dostępem do Internetu. Katalogi on-line są
tworzone w bibliotece głównej oraz w oddziale dziecięco-młodzieżowym. W 2020 roku możliwości
zdalnego składania zamówień jeszcze nie było.
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W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19 gminna biblioteka oraz filie w Rębiszowie i Giebułtowie zmuszone były znacznie ograniczyć działania skierowane do mieszkańców miasta i gminy,
ale w miarę możliwości podejmowano kroki mające na celu podtrzymanie nawyku korzystania z
biblioteki:
• Biblioteka kontynuuje współpracę z Instytutem Książki, biorąc udział w akcji promującej czytelnictwo wśród małych dzieci „Mała książka – wielki człowiek”,
• odbyło się „Narodowe czytanie”, akcja objęta patronatem Prezydenta RP, w 2020 roku było ono w
postaci odtworzenia słuchowiska „Balladyny” Juliusza Słowackiego” nagranego w 1979 roku,
• korzystając z profilu w mediach społecznościowych, udostępniano użytkownikom propozycje quizów bibliotecznych, umieszczano ciekawostki związane z różnego rodzaju świętami książek i bibliotek.
Jedynie w trakcie ferii zimowych udało się przeprowadzić zajęcia plastyczno-literackie, w których
brały udział dzieci i młodzież.
W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 272.519,30
zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, działający na zasadzie Gminnego
Zakładu Budżetowego Gminy Mirsk wykonywał w 2020 roku w jej imieniu zadania własne Gminy
w zakresie:
•

Gospodarki wodno-ściekowej

•

Administrowania budynkami komunalnymi

•

Administrowania cmentarzami

•

Usług dla ludności w zakresie wywozu nieczystości płynnych

•

Obsługi targowiska

•

Obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

•

Zimowego utrzymania dróg

•

Utrzymania czystości miasta
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GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
Na dzień 31.12.2020 r. zasób komunalny Gminy Mirsk obejmował:
•

28 budynków komunalnych

•

351 lokali mieszkalnych

•

20 + 5 lokali użytkowych.

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosiła 41,55 m2 natomiast łączna
powierzchnia tych lokali była równa 14 460,17 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali użytkowych wynosiła 1 593,76 m2.
W roku 2020 sprzedano 4 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy.
W 2020 roku nie wszczynano postępowań eksmisyjnych najemców lokalu mieszkalnego, jedno
postępowanie eksmisyjne zostało zakończone.
Zaległości najemców w opłatach czynszu najmu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. za lokale:
•

mieszkalne to kwota 476 944,04 zł

•

użytkowe to kwota 39 076,15 zł

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dotyczące lokali komunalnych w kwocie 92 979,88 zł, których
beneficjentami były 74 osoby. Kwota najniższego dodatku wynosiła 41,20 zł, zaś kwota najwyższego
397,43 zł.
FINANSE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MIRSKU
1. Plan wydatków – 2.848.330,00 zł
2. Wykonanie – 2.870.003,32 zł

Wyniki na działalności za 2020 rok przedstawiają się następująco:
1. Koszty – 2.832.586,48 zł,
2. Sprzedaż – 3.040.401,06 zł,
3. Wyniki działalności – 207.814,58 zł.
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PODSUMOWANIE
Rok 2020 zaskoczył wszystkich pandemią, która bardzo zmieniła nasze życie. Wprowadzone
przez rząd obostrzenia stanowiły duży problem dla mieszkańców naszej gminy. Ograniczenie działalności hoteli i restauracji, niewielkie ilości kuracjuszy i turystów spowodowały utratę pracy oraz
dochodów. Tym, którzy z tego powodu mieli problemy finansowe odraczałem lub umarzałem zobowiązania wobec gminy. Dotyczyło to zarówno firm jak i osób fizycznych. Nie wiedząc jakie skutki
finansowe przyniesie taka sytuacja, podjąłem działania zmierzające do ograniczania wydatków w
miejscach, gdzie nie powodowało to poważniejszych konsekwencji. Musieliśmy przyzwyczaić się
do obsługi mieszkańców w reżimie sanitarnym. Zmienił się sposób spotykania z interesantami.
Wszystkie nasze jednostki, pomimo obaw nie zamknęły się w sposób uniemożliwiający udzielenia
pomocy i załatwiania spraw dla mieszkańców naszej gminy.
Ustalając z Radą Miejską Gminy Mirsk na początku kadencji, że największym problemem
do rozwiązania jest brak wody realizowałem wszystkie zamierzenia i inicjatywy w tym zakresie. W
minionym roku nie było tak dramatycznej sytuacji jak w latach poprzednich co potwierdza niewielka
ilość dowozów wody przez ZGKiM dla potrzebujących. Mieszkańcy nadal mieli możliwość wynajęcia w zakładzie komunalnym pojemników na wodę i uzyskać dofinansowanie do jej dowozu. Kontynuacja programu dofinansowania budowy studni dla osób fizycznych, również pomogła w ograniczeniu skutków braku wody. Bardzo cenną inicjatywą wykazali się mieszkańcy Kamienia, którzy
przy dużym zaangażowaniu sołtysa, we współpracy z gminą wybudowali kolejną część sieci wodociągowej zasilającej kilkanaście gospodarstw domowych. Zrealizowałem również bardzo ważne zadanie związane z dostępem do wody. Rozbudowa przyłączy wodociągowych w Giebułtowie pozwala
kolejnym nieruchomością korzystać z gminnego systemu wodociągowego. Wcześniejsza budowa
ujęcia daje również możliwości kontynuowania budowy sieci wodociągowej w Giebułtowie oraz w
przysiółkach Woli Augustowskiej i Augustowie przy zabezpieczeniu odpowiednich środków. Skutecznie udało się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozwoliły one rozpocząć prace projektowe dla wodociągowania Krobicy i Orłowic oraz budowy łącznika nowej magistrali przesyłowej ze starą w Mroczkowicach. Ta ostatnia kwestia pozwoli na zlikwidowanie problemów z ciśnieniem wody na przyłączach wodociągowych w Kamieniu i Mroczkowicach zbudowanych na starej magistrali wodnej. Prowadzone były również prace projektowe dla budowy gospodarczego ujęcia i sieci wodnej dla sołectwa Kłopotnica. Wprawdzie nie będzie to wodociąg z wodą
spożywczą, niemniej jednak woda z wyrobiska pokopalnianego na pewno ułatwi funkcjonowanie
mieszkańcom. Wszystkie zadania wymagają dużych środków finansowych, niestety brak jest zewnętrznych źródeł finansowania. Pewne nadzieje daję RFIL, ale zainteresowanie wszystkich gmin
jest bardzo duże i nie zawsze będzie możliwość pozyskania oczekiwanej kwoty.
Niestety nic się nie zmieniło w kwestii finansowania oświaty. Otrzymywana subwencja
oświatowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Gmina dofinansowuje to zadanie z własnych
środków. W roku 2020 była to już kwota ponad 3,5 mln złotych. Reforma likwidująca gimnazja i niż
demograficzny utrudniły funkcjonowanie szkół średnich liceum i technikum w naszym obiekcie przy
ul. Wodnej. Zauważalny jest brak zainteresowania uczniów szkół podstawowych kontynuowaniem
nauki w Zespole Szkół. Od września 2020 roku w obiekcie przy ul. Wodnej uczyło się tylko 36
uczniów. Przeprowadzony nabór do klas pierwszy nie pozwolił na utworzenie oddziałów ze względu
na zbyt małą ilość zadeklarowanych uczniów. Mniejsza ilość oddziałów to również konieczność dokonania zwolnień nauczycieli oraz konieczność wypłaty odpraw.
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Kontynuowaliśmy nadal w szkołach podstawowych realizacje programów europejskich.
Dzięki temu powstały nowe pracownie i zwiększyła się znacznie ilość pomocy naukowych. Umieliśmy sobie pomóc i wykorzystać możliwości sięgając po pieniądze europejskie, za które dokształcaliśmy nasze dzieci, ale również kupiliśmy niezbędne pomoce oraz pracownie. Dzięki temu ograniczyliśmy swoje wydatki do niezbędnego minimum.
Odpady to następny poważny problem, z którym musimy się zmierzyć w najbliższym okresie. Zwiększająca się ilość odpadów i rosnące koszty ich odbioru to powód do poszukiwania rozwiązań. Podwyższenia opłat dla mieszkańców wywołuje niezadowolenie. Niestety wpłacane kwoty nie
wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. W roku 2020 dopłaciliśmy do tego zadania ponad 411 tys. złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa podczas swojej kontroli finansów gminy zwróciła nam uwagę, że nie możemy dofinansowywać gospodarki odpadami. Powinna zostać zapłacona opłatami wnoszonymi przez mieszkańców.
Aktualnie nie jest możliwe przeniesienie tak wysokich zobowiązań na płatników. Mieszkańcy nie
będą w stanie zapłacić takich kwot, a ponadto ustawa wprowadza ograniczenia co do wysokości
ustalanych opłat. Kolejny rok przyniesie jeszcze większą kwotę dofinansowania z naszego budżetu.
Tym sposobem ponownie ograniczymy nasze możliwości inwestowania w pożądane zadania, jak
choćby wodociągowanie i budowa dróg.
W 2020 roku zrealizowaliśmy kilka ważnych dla gminy zadań. Wypełniona została umowa
z Polską Spółką Gazownictwa i przebudowaliśmy na gaz 7 kotłowni w obiektach użyteczności publicznej. Zakończony został remont Klubu Integracji Społecznej w zakresie wykonania drogi wewnętrznej i parkingów. Rozpoczęliśmy wraz z Województwem Dolnośląskim budowę długo oczekiwanego chodnika wzdłuż al. Wojska Polskiego. Gmina zobowiązała się wspomóc województwo
kwotą 1,75 mln złotych, ale została również inwestorem zastępczym tego zadania. Wspólnie z mieszkańcami Giebułtowa i ul Granicznej w Mirsku wykonaliśmy budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz
w części Giebułtowa przyłączy wodociągowych. W roku 2021 liczymy na zakończenie remontu
przez Powiat Lwówecki drogi Rębiszów – Orłowice na odcinku Gierczyn - Przecznica. Sukces tej
inwestycji uzależniony jest od uzyskania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przez
samorząd powiatowy. Zakończymy budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. Mieszkańcy będą
korzystać z 2,5 km bezpiecznej drogi dla pieszych. Rozpoczniemy budowę wodociągu w Krobicy.
Mamy nadzieje na korzystny raport oddziaływania na środowisko dla rozbudowy ośrodka Ski&Sun,
który otrzymamy w drugim półroczu.
Jest też bardzo wiele niewiadomych. Nie wiemy czy pandemia znów się nie rozwinie i będzie
kolejna fala. Czy kolejne pomysły rządu na funkcjonowanie państwa jeszcze bardziej nie uszczuplą
naszego budżetu i wystąpi konieczność zastosowania ograniczeń w planowanych zadaniach. Są też
obawy o wzrost ceny odpadów na regionalnych instalacjach, a tym samym czy starczy zaplanowanych środków? Najistotniejsze będzie zrealizowanie planowanych dochodów i podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
/-/ Andrzej Jasiński
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