
Wojcieszów 22-05-2019
Miejscowość, data

RAPORT  O  STANIE  GMINY  WOJCIESZÓW

W ROKU 2018

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

Uchwały Rady Miasta Wojcieszów w sprawie  określenia  szczegółowych  wymogów  raportu  o

stanie   gminy  z  dnia  12  października  2018  Burmistrz   Miasta   Wojcieszów   przedstawia

niniejszym  raport  o  stanie  Gminy  Wojcieszów w roku 2018.

Realizacja polityk, programów i strategii:

W Gminie Wojcieszów w 2018 r. wdrażane  były  następujące dokumenty strategiczne:

 Strategia Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2025

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata

2014-2023

 Strategia rozwoju Euroregionu Nysa

 Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność  Lokalnej  Strategii

Rozwoju na lata 2016-2023

 Strategia  rozwoju  społeczno-gospodarczego  południowej  i  zachodniej  części

województwa  dolnośląskiego  na  lata  2020–2030,  obejmująca  swoim  zasięgiem

subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030 

 Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023,

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym,

 Gminna ewidencja zabytków. 

Gmina Wojcieszów współpracuje z innymi  samorządami między innymi w :
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- Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa,

- Stowarzyszeniu Kaczawskim,

- LGD Partnerstwie Kaczawskim,

- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej,

- ramach Sudety 2030.

Gmina  Wojcieszów  jest  udziałowcem  spółki  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej

„Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce  realizującej zadania z zakresu gospodarki odpadami. 

Gmina Wojcieszów prowadzi aktywną współpracę z gminami zagranicznymi takimi jak:

- Hostinne – Republika Czeska,

- Rokytnice nad Jizerou –  Republika Czeska. 

1)  Ochrona środowiska naturalnego,  gospodarka odpadami, gospodarka wodna 

W Gminie Wojcieszów w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne dotyczące

ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 

 Program ochrony środowiska dla miasta Wojcieszów  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów 

 Program Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Wojcieszów

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

dla Gminy Wojcieszów

 Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Wojcieszów

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

W  2018 roku Gmina Wojcieszów   zrealizowała zadania z zakresu ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej i odpadowej w szczególności:  
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 Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony 

środowisk dla mieszkańców Wojcieszowa – 363 775,45 zł „Ograniczenie Niskiej Emisji w 

Gminie Wojcieszów – wymiana kotłów grzewczych”

 Środki otrzymane z WFOŚiGW za usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2018

roku  w  kwocie  7  281,35  zł,  wpłaty  od  mieszkańców  którzy  usunęli  azbest  ze  swoich

nieruchomości 1 387,74 zł. (25,74 ton)

 Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy – 

682 564,75zł ze środków WFOŚiGW

 Budowa Przyłącza wodociągowego ul. B.Chrobrego 1 w Wojcieszowie –  4 535,04 zł

 Budowa Przyłącza wodociągowego ul. Robotnicza 7 w Wojcieszowie – 2 237,01 zł

 Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę 

alternatywnych ścieżek i tras rowerowych środki  UE – 1 050 337,50 zł 

 Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany – 19,20 zł

 Przyłącze do kanalizacji  działki nieruchomości ul. B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie – 

4 855,39 zł

 Pompa przeponowa do ścieków – oczyszczalnia ścieków – 25 506,82 zł

 Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 

Wojcieszowie – 15 686,23 zł

 Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji – WUKO – 48 041,63 zł

 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie – 423 679,64 zł środki 

WFOŚiGW, 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UE) – 509 843,38 zł środki UE 

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych Silesia 5 i Silesia 6  -  886 444,20 zł środki UE

 Zakup pieca ekologicznego c.o. do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie – 15 608,25 zł

 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie – 595 717,45 zł środki 

WFOŚiGW.

2) Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne 
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Od 1 kwietnia 2016 w Polsce funkcjonuje program Rodzina 500+. 

W Gminie Wojcieszów na ten cel wydatkowano następujące kwoty:

Rok 2016 – 1 699 344,59zł,  

Rok 2017 – 2 272 885,94zł, 

Rok 2018 – 2 068 296,35zł.

Liczba urodzeń w Gminie Wojcieszów w latach przedstawiała się następująco: 

Rok 2016 – 37 osób,

Rok 2017 – 23 osoby,

Rok 2018 – 26 osób. 

Liczba zgonów w Gminie Wojcieszów w latach przestawiała się następująco:

Rok 2016 –  35  osób,

Rok 2017 –  40  osób,

Rok 2018 –   36 osób.

Liczba  mieszkańców  (meldunek  stały  plus  meldunek  czasowy)  w  Gminie  Wojcieszów   w  latach
przedstawiała się następująco: 

Rok 2016 –  3794  (3668 + 126)

Rok 2017 – 3702 (3595 + 107)

Rok 2018 – 3668   (3554 + 114)

Należy podjąć debatę w celu rzetelnego ustalenia czynników wpływających na sytuacje demograficzną  na
poziomie Gminy Wojcieszów, województw i całego kraju. 

3)  Oświata i wychowanie 
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Na  terenie  Gminy  Wojcieszów  funkcjonuje  jedno  Miejskie  Przedszkole  Publiczne,  jedna  Szkoła

Podstawowa imienia Władysława Broniewskiego oraz jeden Klub Malucha.  

Wydatki Gminy Wojcieszów na działalność Szkół w roku  wyniosły:  3 156 780,26 zł

Wydatki  na działalność Szkoły Podstawowej  wyniosły 2 418 014,74 zł,  gimnazjum – 248 779,96 zł,

dowożenie uczniów do szkół  – 7 764,24 zł,  dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli  – 10 225,80 zł,

stołówki szkolne – 130 982,69 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i  młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 77 253,00 zł pozostała

działalność – 169 858,88 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów),

świetlice szkolne – 87 908,95 zł. Pomoc materialna dla uczniów 5 992,00 zł.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 723.193,43 zł.

 wynagrodzenia i pochodne 601.525,45 zł, w tym: zajęcia logopedyczne 5 763,39 zł

 dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe 25 196,94 zł,

 wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola 96 471,04 zł.

Gmina  Wojcieszów  otrzymała  z  budżetu   Subwencje  Oświatową  na  rok  2018  w  kwocie

2 577 596,00zł oraz dotację do funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Publicznego w kwocie

93 160,00 zł. 

Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  oświatowych  w  Miejskim  Przedszkolu  Publicznym  w

Wojcieszowie  za  rok  szkolny  2017/2018  oraz  w  Szkole  Podstawowej  imienia  Władysława

Broniewskiego za rok szkolny 2017/2018 omówiono na sesji w październiku 2018r. 

 Gmina Wojcieszów w roku 2018 przekazała :

 Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu 

Malucha” w kwocie 34 750,00 zł. 

 Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na 

terenie innych gmin w kwocie 5 511,96 zł.

4)  Kultura, sport i rekreacja 
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W gminie Wojcieszów w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty dotyczące działalności z

zakresu kultury, sportu i rekreacji:

  Program  współpracy  Gminy  Wojcieszów  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Gmina Wojcieszów w roku 2018 przekazała :

 Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 10 898,67 zł.

 dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej 

Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 998,67 zł. „VIII Spotkanie Noworoczno-

Kolędowe”,

 dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” - Męski Zespół Śpiewaczy - 1 800,00 zł. 

„IV Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i Pastorałek”

 dla Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne ”Miłek” - 1 300,00 zł. 

„Sztuka jest dobra na wszystko”

 dla Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne ”Miłek” - 1 300,00 zł. 

„Galeria Piosenki Pięknej”

 dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej 

Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 2 000 zł. „Na ludowo - promocja kultury 

ludowej”,

 dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej 

Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 3 500 zł. „III Festiwal Folkloru SENIOR – 

Seniorzy Seniorom, 35-lecie Koła Emerytów, Jubileusz 35- lecia Zespołu 

Wojcieszowianki”

 Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 dla Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” – 1 768,11 zł „Zakup map i materiałów 

biurowych do Społecznego Punktu Informacji Turystycznej w Wojcieszowie”.

 Dotacja  na  realizację  działalności  sportowej  w  zakresie  kultury  fizycznej w  łącznej 

kwocie 59 500,00 zł.

 dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 42 000,00 zł,

 dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 14 000,00 zł,
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 dla Stowarzyszenia Speleoklub „Bobry” - 3 500,00 zł „XXIII Mistrzostwa Polski w 

Technikach Jaskiniowych”,

Gmina Wojcieszów udzieliła w roku 2018 pożyczkę w kwocie 126 850,00 zł Stowarzyszeniu

Ziemia  Aktywnych,  realizującemu  zadanie  pn:.  Budowa  i  montaż  trzech  ogólnodostępnych,

niekomercyjnych  siłowni  terenowych  w  Wojcieszowie.  Kod  działania  M19  „Wsparcie  dla

rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 – 2020. Planowany termin spłaty najpóźniej do dnia  31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowo zrealizowano inwestycję z dofinansowaniem Budżetu Państwa -  Program rozwoju

małej  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  o  charakterze  wielopokoleniowym  OSA  2018  –

156 508,01zł. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

Dotacja  podmiotowa  dla  instytucji  kultury  –  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  wyniosła  204

000zł. 

Plan Wykonanie %

Ogółem przychody 208 982,84 208 982,84 100,00

- dotacja z budżetu 204 000,00 204 000,00 100,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej 4 800,00 4 800,00 100,00

- pozostałe przychody 37,68 37,68 100,00

- środki własne z b.o. 2016 145,16 145,16 100,00

Ogółem wydatki 208 800,00 208 945,47 100,06

- wynagrodzenia 124 686,93 124 686,93 100,00

- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe 20 399,08 20 399,08 100,00

- zakup księgozbioru z dotacji Gminy 15 200,00 15 298,76 100,64

- utrzymanie lokalu 21 700,19 21 352,97 98,39

- pozostałe koszty 22 013,80 22 262,26 101,12
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Plan Wykonanie %

Ogółem przychody 208 982,84 208 982,84 100,00

- zakup księgozbioru z dotacji
Biblioteki Narodowej 4 800,00 4 800,00 100,00

-zakup księgozbioru,materiałów i usług ze 
środków własnych x 145,47 x

Wykorzystano 100 % planowanej dotacji, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na

dzień 31.12.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie nie posiada należności i nie

posiada zobowiązań wymagalnych.

5)  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Informacja  o stanie  bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie  miasta  Wojcieszów w

2018 roku. 

Liczba przestępstw w 7 podstawowych kategoriach w powiecie złotoryjskim oraz mieście

Wojcieszów w latach 2016-2018 

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2016 2017 2018

powiat złotoryjski 436 417 346
Gmina Wojcieszów 17 17 21
Źródło. Dane statystyczne KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji 

Liczba kradzieży z włamaniem w powiecie złotoryjskim oraz mieście Wojcieszów w latach 

2016-2018 

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2016 2017 2018

powiat złotoryjski 200 200 129
Gmina Wojcieszów 9 6 9
Źródło. Dane statystyczne KSIP
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Liczba kradzieży mienia w powiecie złotoryjskim oraz mieście Wojcieszów w latach

2016-2018

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2016 2017 2018

powiat złotoryjski 170 162 153
Gmina Wojcieszów 4 8 9
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba kradzieży samochodów w powiecie złotoryjskim oraz mieście Wojcieszów w latach 2016-

2018 

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2016 2017 2018

powiat złotoryjski 15 28 12
Gmina Wojcieszów 1 2 0
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba rozbojów w powiecie złotoryjskim oraz mieście Wojcieszów w latach 2016-2018
Jednostka Samorządu

terytorialnego
2016 2017 2018

powiat złotoryjski 6 5 9
Gmina Wojcieszów 0 1 0
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba bójek, pobić i uszkodzeń ciała w powiecie złotoryjskim oraz mieście Wojcieszów

w latach 2016-2018 

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2016 2017 2018

powiat złotoryjski 8 15 18
Gmina Wojcieszów 1 0 1
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba uszkodzenia/zniszczenia mienia w powiecie złotoryjskim oraz mieście Wojcieszów w 

latach 2016-2018 (dane statystyczne KSIP oraz miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa)

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2016 2017 2018

powiat złotoryjski 52 35 25
Gmina Wojcieszów 3 2 1
Źródło. Dane statystyczne KSIP
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Przestępczość narkotykowa

W zakresie  przestępczości  narkotykowej  na terenie  działania  Komendy Powiatowej  Policji  w

Złotoryi od 2014 r. odnotowuje się wzrost ilości prowadzonych postępowań. W 2017 r. było 46

postępowań  a  w 2018 r.  blisko  dwukrotnie  więcej  tj.  90  prowadzonych  postępowań.  Jest  to

najwyższy wskaźnik od 9 lat. Od roku 2015 r. odnotowywany jest również wzrost w liczbie osób

zatrzymanych podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. W 2015 r. zatrzymano 26 osób, w 2017

r. 46 osób oraz 6 nieletnich a w 2018 r. aż 85 podejrzanych. Liczba osób zatrzymanych ww.

sprawach w roku 2018 jest najwyższa od 6 lat.

Liczba przestępstw stwierdzonych z art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

(sprzedaż) na terenie powiatu złotoryjskiego i miasta Wojcieszów w latach 2015-2018

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2015 2016 2017 2018

powiat złotoryjski 3 28 9 3
Gmina Wojcieszów 2 0 0 1
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba przestępstw stwierdzonych z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

(posiadanie) na terenie powiatu złotoryjskiego i miasta Wojcieszów w latach 2015-2018

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2015 2016 2017 2018

powiat złotoryjski 32 44 57 104
Gmina Wojcieszów 10 0 6 0
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba przestępstw stwierdzonych z art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

(uprawa) na terenie powiatu złotoryjskiego i miasta Wojcieszów w latach 2015-2018

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2015 2016 2017 2018

powiat złotoryjski 4 5 2 2
Gmina Wojcieszów 1 0 0 0
Źródło. Dane statystyczne KSIP
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Liczba wypadków drogowych w latach 2015-2018 w powiecie złotoryjskim oraz na
terenie miasta Wojcieszów

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2015 2016 2017 2018

powiat złotoryjski 10 24 17 13
Gmina Wojcieszów 0 0 1 0
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Liczba kolizji w latach 2015-2018 w powiecie złotoryjskim oraz na terenie miasta

Jednostka Samorządu
terytorialnego

2015 2016 2017 2018

powiat złotoryjski 361 460 459 432
Gmina Wojcieszów 9 12 9 6
Źródło. Dane statystyczne KSIP

Gmina Wojcieszów udzieliła w roku 2018 dotacji na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu 

transportu i łączności 546 139,59 zł. :

 dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 543 139,59 zł, „Poprawa stanu 

nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku 

w km od 96+710 do km 98+030”,

 dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi – 3 000,00 zł, „Dokumentacja projektowa na 

przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od 

DW328) do granicy miasta Wojcieszów”,

 W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego:  

 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Wojcieszowie – 22 017,00zł,

 Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 3 631,83zł, 

 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Złotoryja  - 10 000,00zł,

 Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie – 43 844,52zł,
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Kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy Wojcieszów reguluje Ustawa z

dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym  oraz  Gminny  Plan  Zarządzania

Kryzysowego z 2008 r. zatwierdzony przez Starostę Złotoryjskiego. 

Organem  pomocniczym  Burmistrza  w  zapewnieniu  wykonywania  zadań  zarządzania

kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powołany przez burmistrza.

Zarządzenie  Nr  0050.166.2016  Burmistrza  Miasta  z  dnia  26  stycznia  2016  r.  w  sprawie

powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Burmistrz  zapewnia  na  obszarze  gminy  realizację  następujących  zadań  wynikających  z  w/w

ustawy:

 całodobowe  alarmowanie  członków  gminnego  zespołu  zarządzania  kryzysowego,  a  w

sytuacjach  kryzysowych  zapewnienie  całodobowego dyżuru  w celu  zapewnieni  przepływu

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegana ludności,

 współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

 realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

W 2018 roku jednostki  ochrony przeciwpożarowej  /Komenda  Powiatowa Państwowej  Straży

Pożarnej w Złotoryi i jednostki ochotniczych straży pożarnych/ na terenie powiatu złotoryjskiego

interweniowały w 720 zdarzeniach, w tym :

 miejscowe zagrożenia  390 (54,1 % ogółu zdarzeń),

 pożary                          287 (39,9 % ogółu zdarzeń),

 fałszywe alarmy              43  (6 % ogółu zdarzeń).

 W roku 2018 nastąpił spadek ilości zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych o

14%, a jednocześnie wzrost strat materialnych o  81%. Ilość pożarów w roku 2018  jest o 79

zdarzeń większa niż w roku 2017. 
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Wartość  uratowanego  mienia  w  roku  2018  oszacowano  na  kwotę   100  700 tys.  zł.,  co  w

porównaniu z rokiem 2017 stanowi wzrost  o 45%. 

Straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń w 2018 roku na terenie powiatu złotoryjskiego

oszacowano na łączną kwotę 8 030 tys. zł. Straty były o  4 582 tys. zł. (133%) wyższe niż w roku

2017 (największe straty oszacowano podczas: pożaru budynku inwentarskiego w miejscowości

Proboszczów, wypadku sześciu samochodów ciężarowych oraz jednego samochodu osobowego

na  drodze  krajowej  A4  w Wojciechowie,  pożaru  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  w

Rząśniku.)

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w 2018 roku :

 Miasto Złotoryja - 203 /28,2 % ogółu/,

 Gmina Złotoryja - 143 /19,9 % ogółu/,

 Miasto i Gmina Świerzawa - 151 /21 % ogółu/,

 Gmina Zagrodno - 97 /13,5 % ogółu/,

 Miasto Wojcieszów - 60 /8,3 % ogółu/,

 Gmina Pielgrzymka - 66 /9,1 % ogółu/.

W  omawianym  okresie  w  działaniach  ratowniczych  na  terenie  powiatu  złotoryjskiego  brało

udział  1642 zastępów i 5952 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży

Pożarnych.

Na terenie powiatu poza Jednostką Ratowniczo Gaśniczą PSP w Złotoryi, która odnotowała 636

interwencji, najczęściej do działań ratowniczych wyjeżdżały zastępy z OSP z krajowego systemu

ratowniczo gaśniczego :

1. OSP w Świerzawie          111 interwencji

2. OSP wZagrodnie 94   interwencje

3. OSP w Prusicach    81   interwencji

4. OSP w Sokołowcu      69   interwencji

5. OSP wWojcieszów 62   interwencje

6. OSP wPielgrzymce 55   interwencji

7. OSP w Wysocku 26   interwencji

8. OSP wTwardocicach 13   interwencji

9. OSP JPR Złotoryja 12   interwencji
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10. OSP w Olszanicy   7   interwencji

Powiat złotoryjski pod względem operacyjnym zabezpiecza Komenda Powiatowa Państwowej

Straży  Pożarnej  oraz  26 jednostek  ochotniczych  straży  pożarnych  w tym  10 włączonych  do

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Stan etatowy KP PSP wynosi 47  etatów z tego w

systemie  zmianowym  jest  38 ratowników,  w  tym  5 dyżurnych  operacyjnych  Stanowiska

Kierowania KP PSP w Złotoryi. Stan osobowy jednostek operacyjno- technicznych OSP w 2018

r. wynosił 487 ratowników, z tego 263 w jednostkach KSRG tj. 54 %.

W  roku  ubiegłym  jednostki  ochrony  ppoż.  z  powiatu  złotoryjskiego  w  87,3%  interwencji

dojeżdżały  do  zdarzeń  w  ciągu  15  min.  W  przypadku  pożarów  dojazd  w  ciągu  15  minut

zrealizowano aż w  88,8 %,  natomiast w przypadku miejscowych zagrożeń dojazd w ciągu 15

minut zrealizowano w 86,1 %.

6)  Pomoc  społeczna 

W  gminie  w  2018  r.  obowiązywały  następujące  dokumenty  dotyczące  działalności  pomocy
społecznej.:

 Strategia  Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  Miasta  Wojcieszów na

Lata 2014-2020 

 Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Wojcieszów na lata 2019-2022

Realizacja  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  w  Gminie  Wojcieszów  znajduje  się  w

dokumencie  Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2018, który został  przyjęty Uchwałą

Rady Miasta Wojcieszów w maju 2019. 

7)  Ochrona zdrowia 

Na  terenie  Gminy  Wojcieszów  funkcjonowały  w  roku  2018  2  podmioty  lecznicze,  w  tym  jeden
zarządzany przez gminę.
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W gminie Wojcieszów w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty dotyczące działalności

 Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji

leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów na lata 2018-2020

 Programy zdrowotne i promocja zdrowia

 Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2018

Wydatki  na  realizację  zadań  z  zakresu  przeciwdziałania  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych zrealizowano w kwocie 37 652,82 zł i zwalczanie narkomanii 2 200,00 zł

Gmina Wojcieszów przeznaczyła dodatkowe środki na ochronę zdrowia i profilaktykę poprzez:

 Dotacja  dla  Przychodni  SPZOZ na realizację  zadań w zakresie  programów zdrowotnych i

promocji zdrowia w kwocie 33 591,00 zł,  Celem zrealizowanego programu zdrowotnego było

zapewnienie  mieszkańcom  Wojcieszowa  dostępu  do  lekarzy  specjalistów  tj.  ortopedy  i

ginekologa  w  miejscu  zamieszkania,  bez  konieczności  dojazdu  do  innych  miejscowości,

skrócenie okresu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, szybką diagnozę, zapobieganie

przedwczesnym  chorobom  i  powikłaniom  przewlekłych  schorzeń,  zwiększenie  wiedzy  i

promowanie  korzystnego  dla  zdrowia  stylu  życia.  Z  programu  skorzystało  łącznie  941

mieszkańców  Wojcieszowa  z  tego  656  kobiet  i  285  mężczyzn.  Udzielono  828  porad

ortopedycznych na kwotę 25 350,00 zł oraz 113 porad ginekologicznych na kwotę 6 110,00 zł.

Dodatkowo sfinansowano badania RTG w kwocie 3 131,00 zł.

 Dotacja na realizację zadań z zakresu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych

z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w roku 2018 w kwocie

15 000,00zł,

 Dotacja na zorganizowanie letniego wypoczynku wraz z transportem i realizacją programu

profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dla 15 dzieci w kwocie 13 725,00 zł,
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

Plan Wykonanie %

Ogółem przychody 478 334,00 503 656,08 105,29

- podstawowa opieka zdrowotna 444 984,00 469 845,91 101,90

- przychody finansowe 350,00 219,17 74,08

- Dotacja 33 000,00 33 591,00 101,79

Ogółem koszty 424 245,00 503 147,81 118,60

- amortyzacja 2 500,00 3 280,00 131,20

- materiały, w tym: 8 000,00 7 258,40 90,73

1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt
jednorazowego użytku, sprzęt 
medyczny) 3 000,00 1 416,17

2) pozostałe 5 000,00 5 842,23

- energia 2 000,00 1 826,79 91,34

- usługi obce 71 000,00 101 077,68 142,36

1) medyczne 40 500,00 70 541,10

2) pozostałe 30 500,00 30 536,58

- podatki i opłaty 1 025,00 1 025,00 100,00

- wynagrodzenia, w tym: 285 220,00 326 583,87 114,50

1) osobowe 261 220,00 302 283,87

2) bezosobowe 24 000,00 24 300,00

- ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 47 500,00 55 983,85 117,86

- pozostałe koszty (podróże służbowe, 
ubezpieczenia OC, inne) 7 000,00 6 112,22 87,32
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Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 Należności 47 025,64 zł 

 zobowiązania 14 032,81 zł 

Na dzień 31.12.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojcieszowie nie posiada 

zobowiązań wymagalnych.

8) Rolnictwo 

Ze względu na małą powierzchnię Gminy Wojcieszów  oraz tereny górskie rolnictwo nie jest

mocno  rozwiniętą  gałęzią.   Zgodnie  ze  Strategią  Miasta  Wojcieszów  na  lata  2015-2025  w

obszarze rolnictwa zaplanowane zostały do realizacji dwa cele operacyjne:

 modernizacja dróg wewnętrznych oraz transportu rolniczego,

 promowanie rolnictwa ekologicznego. 

Na terenie Gminy Wojcieszów znajduję się 80 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1ha

(80 właścicieli posiada grunty rolne o łącznej powierzchni przekraczającej  1 ha). W roku

2018 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zwróciło się 14 rolników w

tym 5 dwukrotnie. Łączna kwota wypłat z tego tytułu w roku 2018 wyniosła 32 537,21zł. 

Gmina Wojcieszów kilka lat zabiegała o zmiany w zakresie ONW( obszary o niekorzystnych

warunkach  gospodarowania).  Od  2019  roku  będą  obowiązywały  nowe  sposoby

wyznaczania  ONW.  Zmiany  dotyczą  głównie  obszarów zakwalifikowanych  do  ONW

typu  nizinnego  oraz  ONW  ze  specyficznymi  utrudnieniami.  ONW  typu  górskiego

pozostanie po staremu. Do wsparcia włączono obszary miejskie co powinno umożliwić

naszym rolnikom uzyskać dodatkowe dopłaty bezpośrednie. 
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9) Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

Na terenie Gminy Wojcieszów funkcjonują następujące gminne jednostki organizacyjne: 

 Miejska Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie – dane zawarte  w punkcie oświata,

 Szkoła Podstawowa imienia Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie- dane zawarte w punkcie
oświata, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie – dane zawarte w punkcie pomoc społeczna,

 Urząd Miasta Wojcieszów 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie. 

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie:

 dostarczanie ciepła 35 399,94 zł,

 dostarczanie wody 279 244,94 zł,

 obsługa gospodarki mieszkaniowej 781 692,41 zł,

 cmentarz 41 179,29 zł,

 prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 13 605,00 zł,

 gospodarka ściekowa 808.403,72 zł,

 gospodarka odpadami 22 287,28 zł,

 oczyszczanie miasta 44 839,15 zł,

 utrzymanie zieleni w mieście 17 097,69 zł,

Wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta Wojcieszów:

 wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne  pracowników, ZUS, ZFŚS oraz okresowe

badania pracowników– 1 211 511,52 zł, 

 energia, materiały i wyposażenie – 50 421,87zł,

 opłaty bankowe, pocztowe, telefony, obsługa prawna, VAT, ubezpieczenie majątkowe i OC,

podróże służbowe, szkolenia, koszty komornicze – 120 084,73zł
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 Opłaty  za  serwis  i  zakup  sprzętu,  aktualizację  i  zakup  programów  komputerowych  -

51 348,21zł.

10) Finanse gminy

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2018 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX.180.2017 
wynosił:

planowane dochody - 23 526 408,00 zł

planowane wydatki - 26 477 558,00 zł

planowany deficyt - -2 951 150,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 

2018 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody - 19 185 346,36 zł

planowane wydatki - 22 602 425,14 zł

planowana deficyt - -3 417 078,78 zł

Wprowadzone  zmiany  omówione  zostały  przy  podjętych  uchwałach  Rady  Miasta  oraz

Zarządzeniach  Burmistrza  Miasta.  Budżet  po  stronie  dochodów  na  plan  19  185  346,36  zł

wykonano w kwocie 18 859 016,35 zł, co stanowi 98,30 %; z tego:

Budżet po stronie wydatków na plan 22 602 425,14 zł wykonano w kwocie 21 638 302,60 zł co 

stanowi 95,73%, w tym:

Plan w zł
Wykonanie

w zł
%

1. Wydatki majątkowe 7 222 529,00 6 860 398,31 94,98

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 222 529,00 6 860 398,31 94,98

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 093 917,00 1 834 401,96 87,60

Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - 689 773,00 682 564,75 98,95
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ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy

Przyłącze wodociągowe ul. B.Chrobrego 1 w Wojcieszowie 
(ZGKiM)

4 892,00 4 535,04 92,70

Przyłącze wodociągowe ul. Robotnicza 7 w Wojcieszowie 
(ZGKiM) 3 000,00 2 237,01 74,56

Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 
96+710 do km 98+030

543 143,00 543 139,59 100,00

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 
2607D o dł. 2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do
granicy miasta Wojcieszów

3 000,00 3 000,00 100,00

1.Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, na działce nr 1 obręb 
III w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 
145-147), 2. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 23/13 
obręb III na odcinku 145 m w Wojcieszowie ( na wysokości ul. 
Bolesława Chrobrego 107-111), 3. Przebudowa drogi na działce
nr 164 obręb IV na odcinku 43 m oraz zamontowanie bariery 
ochronnej wzdłuż drogi nr 166 obręb IV długości 230 m i 
podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m w 
Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 30-46), 
4. Zamontowanie progu spowalniającego z kostki betonowej 
wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ul. Hutniczej w 
Wojcieszowie

148 870,00 148 870,00 100,00

Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. 
Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148 
(ZGKiM)

150 650,00 150 014,42 99,57

Rozrzutnik do zimowego utrzymania dróg (ZGKiM)
5 000,00 4 959,00 99,18

Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie 
na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 
m [powódź 2012r]

1 154 066,00 1 154 066,00 100,00

Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie
17 500,00 17 499,35 100,00

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w 
Wojcieszowie 24 100,00 22 017,00 91,35
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Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza 
Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras 
rowerowych (UE)

1 064 152,00 1 050 337,50 98,70

Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława 
Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby 
niepełnosprawnej (ZGKiM)

20 000,00 2 491,74 12,45

Rewitalizacja miasta Wojcieszów (UE)
57 064,00 55 045,70 96,46

Urządzenie wraz z oprogramowaniem do transmisji video z 
obrad sesji Rady Miasta Wojcieszów

968,00 967,99 100,00

Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i
1 serwera wraz z zakupem NAS

22 850,00 22 847,35 99,98

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji 3 700,00 3 631,83 99,82

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
PSP Złotoryja 10 000,00 10 000,00 100,00

Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola 
Publicznego w Wojcieszowie (MPP) 8 000,00 0,00 0,00

Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 
w Wojcieszowie 15 000,00 15 000,00 100,00

Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany
48 236,00 19,20 0,03

Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości ul. 
B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie

6 500,00 4 855,39 74,69

Pompa przeponowa do ścieków (ZGKiM) 25 800,00 25 506,82 98,86

Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie (ZGKiM)

15 700,00 15 686,23 99,91

Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji 
(ZGKiM)

56 000,00 48 041,63 85,78

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 
Wojcieszowie

432 751,00 423 679,64 97,91

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UE) 751 871,00 509 843,38 67,80

Zakup pieca c.o. do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie 17 000,00 15 608,25 91,81

Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów 374 000,00 363 775,45 97,26

Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w 44 200,00 43 844,52 99,19
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Wojcieszowie

Odbudowa zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej 
infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu 
kąpielowego w Wojcieszowie [powódź 2012]

531 210,00 531 192,69 100,00

Fontanny przyjaźni (UE) 220 830,00 219 175,38 99,25

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w 
Wojcieszowie

595 718,00 595 717,45 100,00

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym OSA 2018

156 985,00 156 508,01 99,69

Gmina  otrzymała  dotację  z  rezerwy  celowej  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań

związanych z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu i gradu oraz powodzi z 2012

roku na zadania:

1. Odbudowa  murów  oporowych  na  potoku  Olszanka,  na  wysokości  ul.  Górniczej,  na

terenie  basenu kąpielowego  w Wojcieszowie,  na odcinku 240 m łącznie  z  odbudową

zniszczonego  ujęcia  wody  oraz  pozostałej  infrastruktury  doprowadzającej  wodę  na

potrzeby basenu [powódź 2012 r.] wartość realizowanego zadania 531 192,69 zł, dotacja

z budżetu państwa 408 068,21 zł, PGW Wody Polskie 118 886,34 zł,  udział środków

własnych gminy 4 238,14 zł,

2. Odbudowa  murów  oporowych  rzeki  Kaczawa  w  Wojcieszowie  na  odcinku  od  ul.

Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012 r.] wartość realizowanego

zadania 1 154 066,00 zł, dotacja z budżetu państwa 1 153 740,00 zł, udział  środków

własnych gminy 326,00 zł,

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2018 roku.

1.      Projekt pn. „Lepszy Start w Przyszłość”, zaplanowano realizacje projektu na lata 2017-

2019  w  szkole  podstawowej,  współfinansowanego  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w  85  %,  z

budżetu Państwa 10 %, ze środków własnych 5 % . W ramach projektu prowadzone są zajęcia

rozwijające  kompetencje  kluczowe  wśród  uczniów  wykraczające  poza  scenariusz  podstawy

programowej, tj.: wyrównawcze, logicznego myślenia z matematyki, języka angielskiego, zajęcia
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z  przyrody,  chemii,  zajęcia  dydaktyczno-wychowacze,  zajęcia  rozwijające  uzdolnienia,  kółka

zainteresowań, warsztaty, laboratoria oraz zajęcia dla nauczycieli tj. kursy i szkolenia  w zakresie

jak wspomagać w rozwoju zdolnego ucznia w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale oraz

jak wspomagać ucznia w aktywnym uczeniu się. W 2018 roku wydatkowano 122 275,93 zł, z

tego 103 934,48 zł, ze środków unijnych, 12 110,47 z budżetu Państwa, wkład własny 6 230,98

zł.

 

2.      Projekt  pn.  „Ochrona cennych przyrodniczo  terenów Gór  i  Pogórza  Kaczawskiego

poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”, zaplanowano realizację projektu

na  lata  2016-2018,  współfinansowanego  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w 85 % ,  ze  środków

własnych  15  %.  W  ramach  projektu  wykonano:  budowę  ścieżki  rowerowej  w  Gminie

Wojcieszów, budowę wieży widokowej na Górze Dłużek, oraz infrastrukturę ścieżek.  Projekt

zrealizowano w 100 %, wydatkowano ze środków unijnych 883 366,32 zł, środków własnych

166 971,18 zł. W 2018 roku gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie

319  974,20  zł  pozostała  część rozliczenia  nastąpi  w  2019  roku  po

weryfikacji wniosku płatniczego.

3.      Projekt pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów”, zaplanowano realizację projektu na lata

2017-2019, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 60 %, budżetu Państwa 10 %, ze

środków własnych 30 %. W ramach projektu wykonano: rewitalizację budynku mieszkalnego

przy ul. Bolesława Chrobrego 30 w Wojcieszowie w tym: roboty elewacyjne, roboty murarsko-

tynkarskie, wymianę stolarki otworowej okien i drzwi. W 2018 roku wydatkowano ze środków

unijnych 33 027,41 zł, z budżetu Państwa 5 504,57 zł, ze środków własny 16 513,72 zł.   W 2019

projekt będzie kontynuowany, zaplanowano wykonanie rewitalizacji budynku mieszkalnego przy

ul.  Skalnej  5,  zostaną  wykonane  roboty  dekarsko-blacharskie,  roboty  elewacyjne,  roboty

murarsko-tynkarskie, wymianę stolarki otworowej okien i drzwi. 

4.      Projekt  pn.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  Gminie

Wojcieszów”,  zaplanowano  realizację  projektu  na  lata  2016  -  2019,  współfinansowanego  z

budżetu Unii Europejskiej w 85 % oraz ze środków własnych 15 %. Projektem objęto budynek

Urzędu Miasta w Wojcieszowie i budynek Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego
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w Wojcieszowie. W budynku Urzędu Miasta wykonano; docieplenie ścian, dachu oraz wymianę

głowic  termostatycznych,  instalację  oświetleniową,  instalację  elektryczną,  instalację

fotowoltaiczną, malowanie ścian i sufitów. Prace wykonano w 100 %, wydatkowano kwotę 453

133,56 zł. W budynku Szkoły Podstawowej zaplanowano wykonanie: docieplenie ścian, dachu

oraz  wymianę  głowic  termostatycznych,  instalację  oświetleniową,  instalację  elektryczną,

instalację fotowoltaiczną, malowanie ścian i sufitów. Plan zrealizowano w 4,18 %, wydatkowano

kwotę 56 687,91zł.  Łącznie poniesione wydatki  projektu ze środków unijnych w kwocie 327

870,23 zł , ze środków własnych 181 973,15 zł.

5.      Projekt  pn.:  „Fontanny  przyjaźni”,  realizację  zaplanowano  na  2018  rok,

współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 72,37 %, budżetu Państwa 5 %, ze środków

własnych 22,63 %. W ramach projektu wykonano: odbudowę istniejącej fontanny nieczynnej od

30 lat, przyłącza wody do zasilania fontanny, wymianę istniejących uszkodzonych i zniszczonych

obrzeży trawnikowych na nowe przy ścieżkach i zatoczkach, zamontowano ławki i stoły do gry

w szachy na powietrzu. Ponadto wykonano nawierzchnię ścieżek, zatoczek z kostki betonowej,

parking  na  rowery.  Uzupełniono  żywopłot  z  krzewów  cisowatych. W 2018  roku  poniesiono

wydatki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 124 827,78 zł, z budżetu Państwa 8 624,27 zł,

wkład własny 85 723,33 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

 naprawa barier mostu na rzece Kaczawa ul. B. Chrobrego 89-93 w Wojcieszowie – 

554,55 zł,

 naprawa studzienki kanalizacyjnej ul. B. Chrobrego 26 w Wojcieszowie – 328,30 zł,

 naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 24-30, 162, 174  w Wojcieszowie – 1 

146,74 zł,

 naprawa kanalizacji burzowej w Wojcieszowie – 1 983,00 zł, 

 naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 116, ul. Kochanowskiego 1-3 w 

Wojcieszowie – 3 013,56 zł,

 naprawa studzienki ul. Kochanowskiego 2-4 w Wojcieszowie – 849,90 zł,

 naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 5, 5a w Wojcieszowie – 1 613,29 zł,
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 naprawa nawierzchni jezdni ul. Dworcowa w Wojcieszowie – 4 007,00 zł, 

 naprawa studzienek ul. b. Chrobrego 77 w Wojcieszowie – 473,80 zł, 

 naprawa studzienek kanalizacji burzowej ul. Chrobrego 5a w Wojcieszowie  – 4 539,55 

zł, 

 remont konstrukcji przystanku autobusowego GRAB w Wojcieszowie – 5 938,35 zł. 

ponadto  zlecono  sprawdzenie  widoczności  na  przejazdach  drogowo  -  kolejowych  w

Wojcieszowie – 1.217,70  zł,  zapłacono opłaty i  składki  1.620,00 zł,  zakupiono znaki

drogowe oraz 3 szt luster drogowych, beton, zaprawę 2.2017,38 zł

W 2018 roku gmina  przystąpiła  do kontynuacji  projektu  pn.  „Umiem pływać”  o regionalnej

nazwie  „Dolnoślązak  Umie  Pływać  2018”,  którego  realizatorem  była  Dolnośląska  Federacja

Sportu. Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Władysława

Broniewskiego  w Wojcieszowie,  w ramach  projektu  zorganizowano  10  zajęć  (po  2  godziny

lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 2 grup dzieci po

15 osób każda. Koszt dowozu dzieci na basen wynosi 4 300,00 zł, współfinansowany ze środków

Dolnośląskiej Federacji Sportu w kwocie 3 000,00 zł, środki własne gminy 1 300,00 zł.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji 

zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy". Projekt obejmuje 

organizację 70 godzin zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 29.01.2018 r.

– 30.11.2018 r. środki własne gminy - 100,00 zł.

Burmistrz Miasta Wojcieszów wykonując budżet kierował się kryteriami legalności, rzetelności, 

gospodarności, celowości, a w szczególności zwracał uwagę na przestrzeganie zasad dyscypliny 

finansów publicznych.

Na  dzień  31.12.2018  r  Gmina  Wojcieszów  nie  posiada  zobowiązań  wymagalnych. Wynik

operacyjny  budżetu  wyliczony  jako  różnica  pomiędzy  wykonanymi  dochodami  bieżącymi  a

wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 243 102,60 zł. 

W 2018 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 530 200,00 zł.
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W 2018 roku Gmina Wojcieszów zaciągała kredyt w PBS w Złotoryi na pokrycie planowanego

deficytu  budżetu  w kwocie 1 287 830,00 zł,  z  którego sfinansowano poniesione  wydatki  na

realizację  projektów z udziałem środków unijnych  w łącznej  kwocie 1 186 557,53 zł  z tego

projektu  pn.:  „Ochrona cennych  przyrodniczo terenów Gór i  Pogórza Kaczawskiego poprzez

budowę  alternatywnych  ścieżek  i  tras  rowerowych”  730  363,30  zł,  „Rewitalizacja  miasta

Wojcieszów” 55 045,70 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publiczne” 181 973,15

zł, „Fontanny przyjaźni” 219 175,38 zł. oraz zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w

łącznej kwocie 1 430 275,45 zł na projekty pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

w  Wojcieszowie”  238  500,00  zł,  „Rekultywację  składowiska  odpadów  komunalnych  w

Wojcieszowie” 435 000,00 zł, „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 363 775,45 zł,

budowa  sieci  wodociągowej  ul.  Bolesława  Chrobrego  –  ul.  Sadowa  w  Wojcieszowie  –

kontynuacja rozbudowy 393 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w kwocie 4 972 105,45 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w kwocie 2 601 275,45 zł na zadania:

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV B i VA – 580 000,00 zł,

 kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 326 

000,00 zł,

 zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla 

OSP Wojcieszów – 170 000,00 zł.

 zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 95 

000,00 zł,

 termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie 238 500,00 zł,

 rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie 435 000,00 zł,

 ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 363 775,45 zł,

 budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie – 

kontynuacja rozbudowy 393 000,00 zł.

2. Kredyty zaciągnięte w BGK – 380 000,00 zł, z tego:
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 modernizacja - wymiana istniejącej sieci wodociągowej – 100 000,00 zł,

 kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. – 280 000,00 zł,

3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 598 000,00 zł.

- na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 408 000,00 zł

- kredyt WR/07/UK06/2014 – 190 000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy w

realizacji zadań z udziałem środków UE .

4. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank Spółdzielczy Oława na udział własny - kontynuacja 

kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 155 000,00 zł.

5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu – 1 287 830,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wyniosły 76 643,80 zł, co stanowi 70% planu.

Gmina Wojcieszów udzieliła w roku 2018 pożyczkę w kwocie 126 850,00 zł Stowarzyszeniu 

Ziemia Aktywnych, realizującemu zadanie pn:. Budowa i montaż trzech ogólnodostępnych, 

niekomercyjnych siłowni terenowych w Wojcieszowie. Kod działania M19 „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Planowany termin spłaty najpóźniej do dnia  31 grudnia 2019 roku.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2018 roku budżet gminy zamknął 

się deficytem w kwocie 2 779 286,25 zł przy planowanym deficycie 3 417 078,78 zł. Wykonany 

budżet w 2018 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 754 417,98zł.
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Stan mienia komunalnego Gminy  Wojcieszów
na dzień 31.12.2018 roku 

Wyszczególnienie Obszar w ha

Grupa I

- drogi

- rowy

- lasy i zadrzewienia

- grunty rolne

- zieleńce i pozostałe grunty

- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane

- działki zabudowane nie sprzedane

- działki pod działalność rzemieślniczą

77,7

4,4

18,5

18,3

10,6

9,0

20,6

2,8

Grupa II

nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których 
zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne

5,8

Grupa IV
nieruchomości przekazane w trwały zarząd

6,0

Grupa VI
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

18,7

Razem 192,4

Nieruchomości przejęte z mocy decyzji administracyjnej : x

W tym: nieruchomości nie zabudowane x

nieruchomości zabudowane x

Nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym x

W tym: nieruchomości nie zabudowane x

nieruchomości zabudowane x
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Ogółem 192,4

Ład przestrzenny

Miasto  Wojcieszów,  wg  stanu  na  maj  2018r.  dysponuje  następującymi  obowiązującymi

dokumentami planistycznymi:

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta

Wojcieszów:

Obecnie obowiązujący dokument został uchwalony Uchwałą Nr XIV/61/99 Rady Miejskiej w

Wojcieszowie z dnia 09 grudnia 1999 r. Dokument ten był poddawany zmianom, których wykaz

zawiera poniższa tabela:

Tab.  Wykaz zmian wprowadzonych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Wojcieszów

Lp. Uchwała zatwierdzająca zmianę
studium

Przedmiot zmiany

1. Uchwała  Nr  XXXIII.159.2013
Rady Miasta Wojcieszów z dnia
26 września 2013r. 

2 lokalne zmiany umożliwiające lokalizację 
oczyszczalni ścieków w północnej części miasta 
oraz rozbudowę firmy „Wojcieszowianka” oraz 
aktualizacja dokumentu w zakresie granic obszaru 
Natura 2000, zainicjowana Uchwałą Nr 
XXV.128.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27
grudnia 2012r.

2. Uchwała Nr XIV.57.2015 Rady
Miasta  Wojcieszów z  dnia   11
grudnia 2015r. 

zmiana studium dla terenu górniczego Połom, 
aktualizująca równocześnie dane dot. terenów i 
obszarów górniczych oraz udokumentowanych 
złóż kopalin na obszarze całej gminy zainicjowana 
Uchwałą Nr VIII.28.2015 Rady Miasta 
Wojcieszów z dnia 20 maja 2015r.

3 Uchwała XLVII.219.2018 Rady
Miasta  Wojcieszów  z  dnia  12
października 2018 

zmiana studium dla terenu górniczego Połom

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Miasto  (gmina)  Wojcieszów  posiada  obowiązujące  miejscowe  plany  zagospodarowania

przestrzennego  na  całym  obszarze  zainwestowanym  oraz  przeznaczonym  pod  rozwój
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przestrzenny, tj. na ok. 21% swojej powierzchni. Obowiązuje tu obecnie 6 miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, z czego 2 plany zostały sporządzone na podstawie ustawy z

dnia 07 lipca 1994r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 ze zmianami).

Są  to  równocześnie  największe  obszarowo  opracowania,  obejmujące  ok.  16,5% powierzchni

miasta, determinujące zasady gospodarki przestrzennej na jego obszarze.

Pozostałe  4  dokumenty  planistyczne  zostały  wykonane  pod  rządami  obecnie  obowiązującej

ustawy z dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  w okresie

objętym  nin.  analizą.  Wykaz  obowiązujących  na  terenie  gminy  miejscowych  planów

zagospodarowania przestrzennego zawiera poniższa tabela.  Rubryki,  w których zamieszczono

informacje  o  planach  sporządzonych  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  07  lipca  1994r.  o

zagospodarowaniu przestrzennym zostały wyróżnione poprzez zastosowanie szarego tła. Wykaz

zamieszczony w poniższej tabeli podzielono na lata odpowiadające dacie uchwalenia planu:

Tab.  Wykaz obowiązujących planów miejscowych

Lp. Nazwa planu Uchwała zatwierdzająca i publikacja, stopień 
obowiązywania

rok. 2002:
1. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jednostki strukturalnej 
Wojcieszów  - Południe w 
Wojcieszowie.

Uchwała Nr XXXVII/159/02 Rady Miejskiej w 
Wojcieszowie z dnia 21 marca 2002r., 
publikacja: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 70.1359 z 
dnia 08.05.2002r.
Plan obejmuje tereny zainwestowane oraz 
przewidziane pod zainwestowanie położone w 
południowej części miasta. Powierzchnia obszaru to 
ok. 414 ha.
Plan obowiązuje w granicach określony w w/w 
uchwale za wyjątkiem obszaru objętego zmianą planu
opisaną w poz. 4

2. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jednostki strukturalnej 
Wojcieszów – Północ w Wojcieszowie.

Uchwała Nr XVIII/80/04 Rady Miejskiej w 
Wojcieszowie z dnia 26 lutego 2004r.
publikacja: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 75.1468 z 
dnia 27.04.2004r.
Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 452 ha. Na 
obszar ten składają się tereny o powierzchni ok. 125 
ha zainwestowane oraz przewidziane pod 
zainwestowanie położone w północnej części miasta, 
a także przyległe tereny otwarte – rolne i leśne o 
powierzchni ok. 202ha.
Projekt planu został zaawansowany w czasie 
obowiązywania ustawy z roku 1994 w stopniu, który 
pozwalał na zakończenie go na bazie tego przepisu, 
natomiast podstawą prawną uchwalenia go były 
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przepisy art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o 
planowaniu przestrzennym oraz art. 85 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.
Plan obowiązuje w granicach określony w w/w 
uchwale za wyjątkiem obszaru objętego zmianą planu
opisaną w poz. 3

rok 2012:
3. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
jednostki strukturalnej Wojcieszów – 
Północ w Wojcieszowie

Uchwała Nr XXIV.112.2012 Rady Miasta 
Wojcieszów z dnia 28 listopada 2012r. 
publikacja: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 
19.06.2013r., poz. 3805
obowiązujący

rok 2013:
- -

rok 2014:
- -

rok 2015:
4. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
jednostki strukturalnej Wojcieszów – 
Południe w Wojcieszowie

Uchwała Nr V.16.2015 Rady Miasta Wojcieszów z 
dnia 28 stycznia 2015r.
publikacja: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 
06.02.2015r., poz. 450
obowiązujący

rok 2016:
5. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu górniczego 
„Połom” w Wojcieszowie

Uchwała nr XIX.84.2016 Rady Miasta Wojcieszów z 
dnia 25 maja 2016r.
publikacja: Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 
03.06.2016r., poz. 2697
obowiązujący

rok  2018:

6. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu górniczego „Połom” w 
Wojcieszowie

Uchwała nr XLVII.220.2018 Rady Miasta 
Wojcieszów z dania 12 października 2018
obowiązujący

Burmistrz Miasta
(-) dr inż. Sławomir Maciejczyk 
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	Na terenie Gminy Wojcieszów znajduję się 80 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1ha (80 właścicieli posiada grunty rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha). W roku 2018 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zwróciło się 14 rolników w tym 5 dwukrotnie. Łączna kwota wypłat z tego tytułu w roku 2018 wyniosła 32 537,21zł.
	Gmina Wojcieszów kilka lat zabiegała o zmiany w zakresie ONW( obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Od 2019 roku będą obowiązywały nowe sposoby wyznaczania ONW. Zmiany dotyczą głównie obszarów zakwalifikowanych do ONW typu nizinnego oraz ONW ze specyficznymi utrudnieniami. ONW typu górskiego pozostanie po staremu. Do wsparcia włączono obszary miejskie co powinno umożliwić naszym rolnikom uzyskać dodatkowe dopłaty bezpośrednie.

