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WSTĘP
Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
ustawodawca wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić
podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym.

Została ona

uregulowana w nowym przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 1
W założeniu zapisu ustawy raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy co roku
do dnia 31 maja. Rada gminy może przy tym określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu. Takie skonstruowanie tego przepisu oznacza, że uchwała ta
nie ma charakteru obligatoryjnego.
Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem dłuższej
procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury
składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem
wójtowi wotum zaufania. Ustawodawca zdecydował się przy tym połączyć procedurę
rozpatrywania raportu z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium. Jak bowiem
wskazano w art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje
raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Jednocześnie raport rozpatrywany
jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. Tym samym
niezbędne jest dochowanie terminu 30 czerwca przewidzianego przepisami ustawy o
finansach publicznych na udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. Obowiązek
rozpatrzenia obu tych dokumentów na jednej sesji nie wyklucza jednak możliwości jej
przeprowadzenia w więcej niż jeden dzień – nie ma bowiem żadnych przeszkód
prawnych, aby sesja trwała z przerwami dwa lub nawet więcej dni. Najważniejsze w
tym zakresie jest jedynie to, aby odpowiednie uchwały w powyższym zakresie zostały
podjęte w terminie do 30 czerwca.
Jak już wskazano, nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana
będzie corocznie debata. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy
1

https://prawodlasamorzadu.pl/2018-03-01-czym-jest-raport-o-stanie-gminy
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będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do
złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego – w przypadku
gminy Warta Bolesławiecka - podpisami co najmniej 20 osób, złożonego najpóźniej w
dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być
przedstawiany raport.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu przez przewodniczącego Rady według kolejności
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi przy tym
maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest
przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to
przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem. Uchwałę o udzieleniu wójtowi
wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady gminy (a więc analogicznie jak w przypadku uchwały w sprawie
absolutorium). Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
W nowych przepisach ustawodawca wskazał również, że w przypadku nieudzielenia
wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. W takim przypadku przepisy
art. 28a ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym stosować będzie się odpowiednio.
Oznaczać to będzie, że rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania.
Uchwałę tę rada gminy również podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym (tej formy głosowania nie należy
jednak mylić z wprowadzoną analizowaną ustawą formą głosowania jawnego
odbywającego się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych – patrz: nowe brzmienie art. 14 ustawy o
samorządzie gminnym).
Realizując art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy przedkłada Radzie
Gminy Warta Bolesławiecka pierwszy RAPORT O STANIE GMINY za 2018 rok.
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INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE
1. Charakterystyka ogólna gminy Warta Bolesławiecka
Gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki leży w południowo-zachodniej
części dawnego województwa legnickiego, w województwie dolnośląskim. Od
strony północnej, wschodniej i częściowo południowej graniczy z gminami
Gromadka, Chojnów, Zagrodno i Pielgrzymka. Od strony zachodniej i
południowo – zachodniej z gminami Bolesławiec i Lwówek Śląski. Gmina ma
kształt wydłużony; jej długość w kierunku N – S wynosi średnio 15 km, a
szerokość W – E średnio 7 km. Główna miejscowość, w której mieszczą się
władze Gminy to Warta Bolesławiecka usytuowana w środkowej części gminy.
Gminę tworzy 10 wsi i 11 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla. Obszar gminy to
11090 ha
Pod względem budowy geologicznej obszar gminy Warta Bolesławiecka należy
do Niecki Północnosudeckiej. Stanowi ona rozległą formę synklinarną
zorientowaną w kierunku NW-SE, zbudowaną w części centralnej ze skał
osadowych, a na skrzydłach i w głębokim jej podłożu

z serii skał

metamorficznych. Jest ona pocięta licznymi uskokami, a jej formacje skalne były
przemieszczane blokowo w okresie trzeciorzędowym (orogeneza alpejska).
W części południowej tego obszaru przeważają formy typu horstów i skały
synkliny - występują blisko powierzchni terenu lub miejscami odsłaniają się w
formie wychodni.
Północne skrzydło synkliny północnosudeckiej budują różnowiekowe skały
metamorficzne, datowane od ordoniku po dolny karbon. Są to łupki
krzemionkowe, łupki kwarcowe serycytowe, łupki ilaste oraz piaskowce
szarogłazowe. Występują one blisko powierzchni lub nawet w formie wychodni w
zachodniej części gminy. Składają się one z ordowickich łupków serycytowych i
kwarcowo-serycytowych

oraz

sylurskich

łupków

krzemionkowych,

krzemionkowo-ilastych i ilastych.
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Wszystkie miejscowości istniejące na obszarze gminy posiadają długi rodowód
sięgający czasów średniowiecza. Obiekty zabytkowe, z wyjątkiem obiektów
archeologicznych, znajdują się w obrębie istniejącej zabudowy dziesięciu
miejscowości na terenie gminy, która jest bardzo bogata w obiekty dziedzictwa
kulturowego. Rejestr obiektów zabytkowych zawiera 33 pozycji, a łącznie na
obszarze gminy 709 obiektów znajduje się na liście obiektów o walorach
kulturowych. Większość z nich wymaga jednak remontów i konserwacji, a w
najlepszym stanie są obiekty o charakterze sakralnym. Należy również zauważyć,
że niektórzy właściciele dawnych pałaców również przeznaczają swoje siły i
środki na odbudowę obiektów zabytkowych. Takie działania podjęli właściciele
pałaców w Lubkowie i Warcie Bolesławieckiej.
W rejestrach Służby Ochrony Zabytków figuruje kilkadziesiąt obiektów
archeologicznych różnego charakteru, wieku, wielkości i znaczenia. Występują
one z różnym zagęszczeniem, również poza obecnymi obszarami zabudowań, co
będzie wymaga – w razie uruchomienia na terenie ich występowania zamierzeń
inwestycyjnych

- podejmowania określonych przepisami działań, niestety –

często przedłużających proces inwestycyjny.
Najważniejszymi problemami w zakresie ochrony dziedzictwa kultury są:


niezadawalający, a w wielu przypadkach zły stan obiektów,



brak właścicieli niektórych obiektów,



brak dostatecznych środków na utrzymanie obiektów zabytkowych,



rygory dotyczące technik i materiałów niezbędnych do wykonania prac
renowatorskich.
Gmina posiada w chwili obecnej bogatą bazę dla prowadzenia działalności
kulturalnej oraz pozwalającej na organizację imprez okolicznościowych,
rodzinnych, integracyjnych.
Z pierwszą inicjatywą budowy świetlicy wystąpili mieszkańcy Tomaszowa
Bolesławieckiego, którzy rozpoczęli jej budowę w czynie społecznym. Obiekt
budowany z udziałem środków budżetu gminnego został oddany w 1992 roku. W
kolejnych latach gmina zaczęła przejmować obiekty upadającej Gminnej
Spółdzielni w Warcie Bolesławieckiej, jednak

zostały one przeznaczone do
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sprzedaży, gdyż remont na cele prowadzenia w nich działalności kulturalnej był
zbyt kosztowny, a w owym czasie – 1994-1998 - gmina prowadziła inne ważne
inwestycje infrastrukturalne.
Początek tworzenia własnej bazy kulturalnej dała świetlica wraz z remizą
strażacką, która została wybudowana w Jurkowie w 1999 roku. Kolejna świetlica
powstała – w 2001 roku w Lubkowie, w 2002 roku gmina oddała mieszkańcom
obiekt w Warcie Bolesławieckiej (z remizą strażacką) i rozpoczęła budowę
świetlicy w Wilczym Lesie. W roku 2003 zakończony został remont przejętego od
syndyka masy upadłości cementowni w Raciborowicach obiektu sportowokulturalnego i rozpoczęta budowa nowej świetlicy w parku w Iwinach. W 2004
roku mieszkańcom Wilczego Lasu i Iwin przekazane zostały dwa nowe obiekty.
W międzyczasie prowadzone były również prace remontowe we własnych lub
przejętych świetlicach w Wartowicach, Iwinach - osiedle, Szczytnicy. W chwili
obecnej mieszkańcy w każdej wsi mają do swojej dyspozycji własny obiekt z
zapleczem kuchennym.
Gmina we wszystkich miejscowościach zbudowała lub utrzymuje boiska
sportowe, place zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji dla dorosłych. Mieszkańcy
mogą również korzystać ze szkolnych sal gimnastycznych do organizacji zajęć
sportowych.
Gmina Warta Bolesławiecka to miejsce posiadające wiele propozycji służących
regeneracji sił fizycznych i psychicznych, to tereny wolne od zanieczyszczeń, o
czystym powietrzu, niskiej urbanizacji, dobrym klimacie, z obiektami

do

czynnego wypoczynku i rekreacji. Naturalne walory wypoczynkowe gminy są
efektem dbałości o środowisko naturalne. Inwestycje w gospodarkę wodnościekową, gospodarkę odpadami oraz w infrastrukturę drogową przyniosły
wspaniałe efekty ekologiczne, które są wartością dodaną dla wizerunku gminy.
Goście, turyści mogą spacerować wśród lasów i pól oddychając czystym
powietrzem bez zanieczyszczeń.
Atrakcyjność turystyczna gminy w znaczący sposób zmienia się z chwilą
oddania pierwszych odcinków ścieżki rowerowej, zbudowanej na terenie
8|Strona
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dawnego torowiska – drogi kolejowej Nowa Wieś Grodziska – Bolesławiec, którą
gmina przejęła od Kolei Polskich SA w roku 2012. Na atrakcyjność wpływa
głównie lesistość jej wschodniej części oraz zabytki architektury zlokalizowane
głównie w Warcie Bolesławieckiej, Raciborowicach Dolnych i Górnych oraz
Lubkowie.
Zwiedzanie gminy i poznawanie jej walorów przyrodniczo-dydaktycznych
umożliwia pięć zaprojektowanych szlaków turystycznych pieszych:
 czerwony,
 czarny,
 żółty,
 niebieski,
 zielony,
Przez teren gminy biegnie również pięć szlaków rowerowych:


czerwony szlak rowerowy „Miedzi i kamienia”



złoty szlak rowerowy – stworzony przez Stowarzyszenie Warto,



niebieski szlak rowerowy.

Szczegóły dotyczące przebiegu szlaków dostępne w folderze gminnym.
Na ogólną charakterystykę każdej gminy składają się stałe jej elementy, do których należą dane
demograficzne, dane o gospodarce oraz jej sytuacji społecznej – ten ostatni element
nierozerwalnie wiąże się z działalności ośrodka pomocy społecznej i to właśnie z tego źródła
pochodzą informacje przedstawione w Raporcie.

2. Ludność w gminie
Liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 8500 mieszkańców.
Stan ludności w gminie Warta Bolesławiecka od wielu lat ma tendencję wzrostową, a
niezaprzeczalny wpływ na tę daną statystyczną ma rosnąca systematycznie liczba
ludności w Szczytnicy wynikła z zasiedlania dawnego mienia tzw. pojarowskiego. W
roku 2001 tę miejscowość zamieszkiwało 329 mieszkańców, w końcu roku 2007 –
9|Strona
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846, a w 2018 roku 1075 mieszkańców, co daje w badanym okresie czasowym wzrost
liczby o 157%.
Kolejną ważną przyczyną jest napływ

ludności migrującej na nasz teren w

poszukiwaniu tańszych niż w miastach, uzbrojonych działek budowlanych. Taką
sytuację

obserwujemy

głównie

w

Tomaszowie

Bolesławieckim

i

Warcie

Bolesławieckiej – w tych miejscowościach najchętniej osiedlają się mieszkańcy
sąsiadujących z naszą, gmin. Tylko w 2018 roku dla zainteresowanych budową
domu w tych miejscowościach zostało wydanych 53 pozwolenia na budowę (dla
porównania w roku 2008 – 28), z czego najwięcej bo 18 w Tomaszowie
Bolesławieckim, 12 w Wartowicach, 8 w Warcie Bolesławieckiej, 7 w Iwinach. We
wsiach: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Szczytnica i Wilczy Las
pozwolenia na budowę otrzymało łącznie 8 nowych inwestorów. Z naszych wyliczeń
wynika, że około 68% powyższej liczby stanowią inwestorzy, którzy zmieniają gminę
zamieszkania.
WYKRES 01: DANE PORÓWNAWCZE W ZAKRESIE ZDARZEŃ: URODZENIA, ZGONY 2014-2018
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Warto zauważyć, że w okresie 10-letnim od 1990 do 200 roku przybyło w gminie
tylko 26 mieszkańców, a w kolejnym w okresie od roku 2000 do roku 2010 – aż 734
mieszkańców – ten właśnie wynik wiązać należy z zasiedlaniem budynków w
Szczytnicy nie jest to jednak wskaźnik podstawowy.
Według danych dotyczących badania sytuacji demograficznej regionu, kraju czy
gminy, urodzenia są kluczowym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę
ludności. Przyjmuje się, że dla zapewnienia stabilnego rozwoju demograficznego
kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno
przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci, obecnie przypada ok.
1452. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z odkładania na później przez ludzi
młodych decyzji o założeniu rodziny – co zostało zapoczątkowane w latach 90. XX
wieku, a następnie – o posiadaniu mniejszej liczby dzieci lub nawet o samotnym
życiu.
WYKRES 02: DANE PORÓWNAWCZE W ZAKRESIE ZDARZEŃ: URODZENIA, ZGONY 2014-2018

PRZYROST NATURALNY W LATACH 2014-2018
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Przyrost naturalny jest różnicą między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów,
niemniej staje się on także wypadkową wszystkich przedstawionych innych zjawisk
demograficznych i ich trendów obserwowanych w ostatnich latach takich jak migracje
czy trendy dotyczące długości trwania małżeństw.
Z wykonanych analiz można przyjąć, że do gminy Warta Bolesławiecka przenoszą się
głównie ludzie młodzi, co potwierdzają dane dotyczące analizy urodzeń i zgonów na
przestrzeni lat 2014-2018, które dają pozytywny wynoszący +28 osób wskaźnik na
rzecz liczby urodzeń (różnica między liczbą zgonów i urodzeń). Nie dotyczy to
niestety dwóch ostatnich lat przyjętych do badania – wynik z lat 2017 i 2018 jest
ujemny.
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3. Gospodarka i jej wpływ na rozwój gminy

Rozwój gospodarczy gminy oraz kondycja i możliwości rozwojowe istniejących
w gminie podmiotów gospodarczych to jedno z narzędzi pozwalających na ten
rozwój. Gmina, która chce tego rozwoju musi stwarzać dla niego dogodne
warunki. Może to być wprowadzenie systemu zwolnień podatkowych, ale też
innych narzędzi do których można zaliczyć dostęp do infrastruktury, ułatwienia
planistyczne. Wpływ na dynamikę i potencjał gospodarczy mają również zasoby
ludzkie, zaplecze socjalne, polityka mieszkaniowa. Ogólna ilość mieszkańców
gminy, liczba mieszkańców wsi i miasta, sytuacja gospodarcza i jej koniunktura,
ilość podmiotów gospodarczych, zamożność mieszkańców itd. ma wpływ
pośredni i bezpośredni wpływ na ogólną sytuację społeczno-gospodarczą gminy.
Duża liczba podmiotów gospodarczych przekłada się zarówno na zamożność jej
mieszkańców, jak i gminy. Czynniki wpływające na rozwój potencjału
gospodarczego zostały szeroko omówione w Strategii Rozwoju na lata 20142020. Poniższy wykres przedstawia liczbę podmiotów gospodarczych w gminie,
według sektorów w systemie REGON, która w 2017 roku łącznie wyniosła 548.
Dla porównania – w 2013 roku zarejestrowanych było 531 podmiotów, co
oznacza niewielki wzrost ich liczby.
WYKRES 04: LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINIE W 2017 ROKU

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W GMINIE
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4. Sytuacja społeczna mieszkańców gminy
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, możliwości i
zasoby.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy
społecznej. Do zadań własnych, na realizację które są dotowane z budżetu wojewody,
należy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, których maksymalna kwota wynosi
645 zł miesięcznie. Zasiłek stały przysługuje osobom posiadającym umiarkowany
lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie posiadającym prawa do świadczeń
rentowych i emerytalnych z ZUS lub KRUS.
W roku 2018 dla 54 osób wypłacono 528 świadczeń na kwotę 266 581 zł. w tym:


46 osób samotnie gospodarujących pobrało 466 świadczeń na kwotę 249 201 zł



8 osób pozostających w rodzinie pobrało 62 świadczenia na kwotę 16 380 zł

Za osoby te odprowadzana jest również comiesięczna składka na ubezpieczenie
zdrowotne.
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych: dla 90 rodzin wypłacono 491
świadczeń na kwotę 183 423 zł. Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób i
rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium i
przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie
lub inne uzasadnione przyczyny.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek
celowy finansowany ze środków własnych budżetu gminy: W 2018 r. dla 114 osób i
rodzin wypłacono zasiłki celowe między innymi na zakup opału, lekarstw, zakup
żywności, odzieży, przyborów szkolnych na łączną kwotę 76 965 zł.
c) w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą
objęto 190 osób na kwotę 94.719,00 zł., z tego 56.831,00 zł pochodziło z dotacji
wojewody i 37.888,00 zł

ze środków własnych gminy. Z gorącego

posiłku

skorzystało 115 uczniów. Wydano 12 705 posiłków. Z zasiłków celowych na zakup
żywności skorzystało 56 rodzin.
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Głównym powodem przyznawania w/w form pomocy było:


ubóstwo – 163 rodzin,



sieroctwo - 1 rodzina,



bezdomność – 5 rodzin,



bezrobocie – 69 rodzin,



niepełnosprawność -83 rodziny,



długotrwała lub ciężka choroba – 116 rodzin,



przemoc w rodzinie – 1 rodzina,



ochrony macierzyństwa – 24 rodziny



w tym wielodzietność-18 rodzin



bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa domowego – 9 rodzin, w tym rodziny niepełne - 6 rodzin,
alkoholizm – 15 rodzin.
d) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Częściowy koszt
pobytu 11 osób umieszczonych w

Domach Pomocy Społecznej wyniósł

327.424,00 zł.
e) na terenie Gminy nie ma ośrodków wsparcia, natomiast bezdomni z terenu gminy
przebywali w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Bolesławca - 4 osoby i
Bogatyni – 1 osoba.
W 2018 roku 194 rodziny i osoby długotrwale bezrobotne korzystały z pomocy
społecznej i ich odsetek wynosił 0,02 % w stosunku do całkowitej liczby
mieszkańców gminy.
f) Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie zadania z zakresu świadczeń
rodzinnych.
O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe w
rodzinie, które wynosi 674,00 zł miesięcznie na osobę lub 764,00 zł, jeżeli w
rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi :
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Można ubiegać się o także o dodatki, które wynoszą:


dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 zł,



dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł,



dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł,



dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i
kolejne dziecko 95,00 zł,



dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka :
- do 5 roku życia 90,00 zł,
- pow. 5 roku życia 110,00 zł



dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – 69,00 zł; zamieszkanie w innej miejscowości 105,00 zł



dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo 100,00 zł.

W roku 2018 wypłacono 11 083 świadczeń rodzinnych i dodatków na kwotę
1.264.730,00 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:
Wypłacono 58 zasiłków jednorazowych (tzw. becikowe) na kwotę 58 000,00 zł.
Liczba wypłaconych zasiłków uległa zmniejszeniu, kryterium dochodowe w rodzinie
przy tym świadczeniu wynosi nadal 1 920,00 zł na osobę w rodzinie.
Z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono 228 świadczeń na kwotę 102 382,00 zł
Dobry Start.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego „Dobry Start” w 2018 roku otrzymało
1089 dzieci na kwotę 326 700,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje :


matce albo ojcu dziecka;



opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie
dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku
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życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;


rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego - do ukończenia dziesiątego roku życia;



osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia
dziesiątego roku życia.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe
wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w
wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. W
2018 roku wypłacono 193 świadczenia na kwotę 179 214,00 zł.
Świadczenia wychowawcze ( 500+)
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko
nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.
Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze
dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w
rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub
1200,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko
powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpłynęło 640 wniosków,
wypłacono 11 285 świadczeń na kwotę 5 628 175,00 zł
Świadczenia opiekuńcze.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy
innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Od 1 listopada 2018 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego uległa zmianie i wynosi
184,42 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16
roku

życia

legitymującej

się

orzeczeniem

o

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku
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życia. W roku 2018 wypłacono zasiłków pielęgnacyjnych - 2 667 świadczeń na kwotę
421 436,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, które przysługuje:


matce albo ojcu



opiekunowi faktycznemu dziecka



osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;



innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964
r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad

osobą

legitymującą

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie
później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w
szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Osoby, te
opiekując się niepełnosprawnym członkiem rodziny i rezygnując przy tym z
wykonywania pracy zarobkowej mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w
wysokości 1583 zł bez względu na osiągane dochody.
W 2018 roku wypłacono 623 świadczenia na kwotę 19 820,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 764 zł.
Specjalny

zasiłek

opiekuńczy

przysługuje

w

wysokości

520zł

miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.
Wypłacono 17 świadczeń na kwotę 8019 zł
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świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

odprowadzona została składka emerytalno- rentowa i zdrowotna na kwotę 211 186 zł.

Fundusz Alimentacyjny
Przysługuje na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również
alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest
bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że
uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych
alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest
bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o
świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i
bieżących

zobowiązań

alimentacyjnych.

Bezskuteczność

egzekucji

potwierdza

komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać
samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : ośrodek
pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA.

Prawo do

świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w
rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą
wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. wypłacono dla 41 rodzin 790 świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na kwotę 330 430,00 zł.
W 2018 roku postępowanie prowadzone było wobec 91 dłużników :
W ramach przeprowadzonych działań

w 2018 roku na konto Ośrodka wpłynęło

120 031,18 zł. tytułem zaległości dłużników alimentacyjnych, z czego 31835,49 zł
przekazano do Urzędu Gminy, a 88 195,35zł., w tym odsetki,

oddano na konto

Państwa.
g) Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
W roku 2018 wypłacono 229 świadczeń na kwotę 54 142,00 zł.
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h) od 1 stycznia 2015r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym
energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w
rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
W 2018 roku wypłacono 201 takich świadczeń na kwotę 3 207,00 zł.
i) rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na bilety na wydarzenia kulturalne,
wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na terenie
całego kraju na terenie całego kraju. Z programu mogą korzystać członkowie rodzin
wielodzietnych, tzn. takie, w których rodzic/rodzice mają lub mieli na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2)

w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w

szkole lub w szkole wyższej;
3)

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W roku
2018 wpłynęło 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 29
kart.
j) w roku 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 22 Niebieskie

Kart.

Powołano 44 grup roboczych. Odbyło się 84 posiedzeń grup roboczych. Procedurą
objęto 93 osoby. Praca w Zespole Interdyscyplinarnym wymaga

wzmożonej

współpracy z rodziną dotkniętą przemocą, Policją , Prokuraturą, Kuratorami
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Sądowymi i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświatą,
gdy przemoc dotyka dzieci w rodzinach z przemocą domową. Współpraca z
miejscową Policją układa się poprawnie. Kierownik Posterunku Policji lub jego
pracownicy biorą udział w posiedzeniach ZI lub grup roboczych. Informują o
sytuacjach w dozorowanych środowiskach. W przypadku potrzeby pracownicy
socjalni wspólnie z Policją odwiedzają środowiska, zwłaszcza te, gdzie zagrożone
jest życie lub zdrowie dzieci. Odwiedziny mają charakter interwencyjny, głównie z
powodu nadmiernego obciążenia obu stron innymi obowiązkami zawodowymi.
Obsługę

organizacyjną i techniczną

Zespołu Interdyscyplinarnego

zapewnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej w ramach swoich
obowiązków służbowych.
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INWESTYCJE I FINANSE

Odzwierciadleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza
budżetu pokazuje źródła finansowania działalności gminy oraz kierunki jej rozwoju.
Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie
publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec
mieszkańców.
Polityka finansowa Gminy Warta Bolesławiecka realizowana jest w oparciu o uchwałę
budżetową uchwaloną przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka, która określa źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków.
Informacja dotycząca finansów Gminy Warta Bolesławiecka sporządzona została w
oparciu o sprawozdania budżetowe.

1. Dochody gminy
Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe.
Szczegółowe określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i
gromadzenia oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z
budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Strukturę dochodów, czyli udziały poszczególnych składników w dochodach Gminy
ilustruje poniższa tabela nr 1.
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Dochody ogółem

Plan
na
31.12.2018r.

Wykonanie
dochodów
na
31.12.2018r.

Udział % do
dochodów
ogółem
( stan na
31.12.2018r
.)

Plan na
01.01.2018 r.

Udział % do
dochodów
ogółem
( stan na
31.12.2018r
.)

DOCHODY

Udział % do
dochodów
ogółem
( stan na
01.01.2018r
.)

TABELA 01. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.

32 949 860,00

100,00

35 209 434,45

100,00

36 904 626,69

100,00

87 563,00

0,27

1 092 637,31

3,10

1 033 713,81

2.80

dotacje UE

67 563,00

0,21

786 988,35

2,23

588 064,73

1,59

dotacje BP

0,00

0,0

217 501,96

0,62

357 501,96

0,97

sprzedaż mienia

20 000,00

0,06

88 147,12

0,25

88.147,12

0,24

Dochody bieżące

32 862 297,00

99,73

34 116 797,14

96,90

35 870 912,88

97,20

dochody własne

9.961.688,00

30,24

9.686.841,71

27,52

11.295.709,30

30,61

udziały PIT

4 810 000,00

14,60

4. 930 063,78

14,00

5.410.364,88

14,66

dotacje UE

36 412,00

0,11

98 352,47

0,28

2.648,49

0,01

dotacje BP

9.855.047,00

29,90

11.405 434,18

32,39

11.166.085,21

30,26

7.304.564,00

22,17

7.101.519,00

20,17

7.101.519,00

19,24

894.586,00

2,71

894.586,00

2,54

894.586,00

2,42

w tym:
Dochody
majątkowe

subwencja
oświatowa
subwencja ogólna
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osiąganych

dochodów

budżetowych. W 2018 roku dochody gminy wykonano w 104,81%. Ich wykonanie jest
zadowalające.
Zdecydowanie największy udział w dochodach Gminy mają dochody własne
gminy czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, w skład których
wchodzą m.in.: podatek od nieruchomości, rolny, transportowy oraz opłaty lokalne.
Udział ich na koniec 2018 roku wyniósł 30,61% do dochodów ogółem. Drugą co do
wielkości pozycją są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
głownie na zasiłki i pomoc społeczną tj. 30,26% do dochodów ogółem. Na kolejnych
miejscach znalazły się: subwencja oświatowa (19,24%) oraz dochody z tytułu udziału w
podatku dochodowym (14,66%). Kolejne pozycje stanowią już tylko kilka procent
dochodów budżetowych i są to: dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje ( 2,56% ) oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy
(0,24% ).
WYKRES 05: ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 ROKU

Zródła dochodów w 2018 roku
Dotacje BP na zadania zlecone

Udziały PIT i CIT

Subwencje

Dotacje z UE BP na projekty

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody własne

30%

31%

0%
2%

15%
22%
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2. Wydatki budżetu, w tym wydatki majątkowe inwestycyjne – wykonanie w
2018 roku.
Jedną z podstawowych funkcji jednostki samorządu terytorialnego jest dystrybucja
środków publicznych.
Wydanie każdej złotówki jest zaplanowane w uchwale budżetowej. Wydatki dzielą się
na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.
a) wydatki majątkowe inwestycyjne w 2018 roku
Rok 2018 został zakończony na dobrym poziomie w zakresie wydatków skierowanych
na inwestycje gminne. Łącznie na ten cel przekazanych zostało niemal 19% ogólnej
kwoty wydatków budżetu gminy, tj. o 3,6% więcej niż w roku 2017.
WYKRES 06: WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE W LATACH 2014-2018

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE
W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA
35
30

procent

25
20
15
10
5
0

33

12,1

8,1

15,4

19

2014

2015

2016

2017

2018

lata
wydatki majątkowe inwestycyjne

Liniowy (wydatki majątkowe inwestycyjne)
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WYKRES 07: WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE W GMINACH POWIATU
BOLESŁAWIECKIEGO (UDZIAŁ PROCENTOWY W WYDATKACH OGÓŁEM)

Procent wydatków majątkowych inwestycjnych w gminach powiatu
bolesławieckiego do wydatków ogółem w 2017 roku
35,00%
30,03%

30,00%
25,00%

22,43%

20,00%
15,00%

17,23%
13,10%

10,00%

15,10%

15,40%

2017

5,00%
0,00%

Strukturę wydatków, czyli udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach
gminy ilustruje poniższa tabela nr 2.
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(stan na
31.12.2018r.)

Wykonanie
wydatków na
31.12.2018r.

Udział % do
wydatków
ogółem

(stan na
31.12.2018r.)

Plan na
31.12.2018r.

Udział % do
wydatków
ogółem

(stan na
01.01.2018r.)

Wydatki

Plan na
01.01.2018r.

Udział % do
wydatków
ogółem

TABELA 02: STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.

WYDATKI
OGÓŁEM

36.111.501,46

100,00

41.105.196,83

100,00

39.014.062,45

100,00

31.270.201,01

86,59

33.277.275,72

80,96

31.633.900,90

81,08

10.351.534,72

28,66

10.792.184,64

26,26

10.612.562,23

27,20

8.495.903,29

23,53

8.930.133,83

21,73

8.073.058,99

20,68

w tym:

Wydatki bieżące
w tym:

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją
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zadań statutowych
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki
na
programy finansowane
z udziałem środków
UE
wydatki
długu

na obsługę

2.460.000,00

6,81

2.661.304,33

6,47

2.499.793,33

6,41

9.922.984,009

27,48

10.766.610,37

26,19

10.432.464,72

26,74

35.779,00

0,10

123.042,55

0,30

14.015,66

0,04

4.000,00

0,01

4.000,00

0,01

2.005,97

0,01

4.841.300,45

13,41

7.827.921,11

19,04

7.380.161,55

18,92

79.486,00

0,22

927.334,83

2,26

759.567,73

1,95

Wydatki majątkowe
w tym:

wydatki na programy
finansowane udziałem
środków z UE
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W strukturze wydatków bieżących, które stanowią 81,08 % wydatków ogółem,
największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
stanowiące 27,20% wydatków ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły się:
świadczenia na rzecz osób fizycznych, których udział w wydatkach ogółem wyniósł
26,74%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych z udziałem w wydatkach
ogółem na poziomie 20,68%, wydatki na dotacje na zadania bieżące, których udział w
wydatkach ogółem stanowi 6,41 % oraz wydatki na obsługę długu stanowiące 0,01%
wydatków ogółem.
Udział % procentowy wydatków majątkowych, w wydatkach ogółem na dzień
31.12.2018r. ukształtował się na poziomie 18,92%, w tym na wydatki na programy
finansowane udziałem środków z UE 1,95% wydatków ogółem.
Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków gminy wg działów klasyfikacji
budżetowej.
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KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

% wykonanie wydatków Gminy wg działów
klasyfikacji budżetowej
29,83

30

24,68

25

20

15

13,39
9,19

10
5,57

4,2

5
2,46

2,22
0,15

1,11

0,16 0,58 0,01

0,35

3,35
1,87

0,88

0

Największą część wydatków gminy w 2018 roku stanowią wydatki na finansowanie
edukacji, których udział kształtował się na poziomie 29,83 %.
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Gmina otrzymuje subwencję z budżetu państwa na działalność oświatową. Subwencja
ta pokrywa 61,00% rzeczywistych wydatków związanych z oświatą. Pozostała część
tj.39,00% pokrywana jest z dochodów własnych gminy.
Kolejne miejsca zajmują wydatki w dziale: „Rodzina” (24,68%), "Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska" ( 13,39 % ), „Administracja publiczna” (9,19%), "
Transport i łączność" (5.57%) oraz „Pomoc społeczna (4,20%). Kolejne pozycje
stanowią wydatki w dziale " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (3.35%) ,
„Rolnictwo i łowiectwo” (2,46 %), „Turystyka” (2,22%).
Pozostałe pozycje wydatków stanowią już tylko znikomy % w stosunku do wydatków
gminy. Należą do nich między innymi: wydatki w dziale „Działalność usługowa”
(1,11%), Kultura fizyczna” (1,87% ).czy wydatki w dziale Edukacyjna opieka
wychowawcza” (0,88%),

3. Wynik finansowy gminy
Na początek roku 2018 planowany był deficyt budżetowy na poziomie 3.161.641,46 zł.
Ostatecznie plan deficytu budżetowego na koniec 2018 roku ustalony został na
poziomie 2.109.435,76 zł.
Poniższa tabela nr 3 przedstawia strukturę zmian wyniku finansowego gminy na
przełomie 2018 roku.
TABELA 03: WYNIK FINANSOWY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

LP

Treść

Plan na

Plan na

01.01.2018

31.12.2018r.

Wykonania

r
1. Dochody budżetowe w tym:

32 949 860,00

35 209 434,45

36 904 626,69

87 563,00

1 092 637,31

1 033 713,81

32 862 297,00

34 116 797,14

35 870 912,88

36 111 501,46

41 145 196,83

39 014 062,45

wydatki majątkowe

4 841 300,45

7 827 921,11

7 380 161,55

wydatki bieżące

31 270 201,01

33 277 275,72

31 633 900,90

3. Wynik budżetu

-3 161 641,46

-5 895 762,38

-2 109 435,76

dochody majątkowe
dochody bieżące

2. Wydatki budżetowe w tym:
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WYKRES 08: WPŁYW DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYNIK FINANSOWY GMINY

44 000 000,00

39 000 000,00

34 000 000,00

29 000 000,00

24 000 000,00

19 000 000,00

14 000 000,00

9 000 000,00

4 000 000,00

-1 000 000,00

Plan na 01.01.2018

Plan na 31.12.2018

Wykonanie na 31.12.2018

-6 000 000,00
DOCHODY

WYDATKI

Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 5.895.762,38 zł , natomiast faktycznie
na dzień 31.12.2018 rok wyniósł 2.109.435,76 zł, , czyli wypracowano mniejszy deficyt
o kwotę 3.789.326,62 zł., co jest wynikiem m. in. prowadzenia racjonalnej polityki
finansowej.
Gmina w 2018 rok osiągnięta także nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.237.011,98 zł,
liczna jako różnica miedzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi , oznacza to,
że zachowany został wymóg art.242 ust.2 u. f. p zgodnie z którym na koniec roku
budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
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Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za
2018 rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy.
Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań.
Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100,00 % przy realizacji
wydatków na 94,9 %

4. Wydatki inwestycyjne
Gmina Warta Bolesławiecka stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie
komfortu życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji.
Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz
pozyskanych środków z UE, przy określonym udziale środków własnych gminy.
Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowę infrastruktury
technicznej, ale też infrastruktury społecznej.
Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w
Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej, który
obrazuje wydatki inwestycyjne w gminie.
Na dzień 31.12.2018r. wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło
7.380.161,55 zł co stanowi 18,92% wydatków ogółem.
Ich realizacja w stosunku do założonego planu na koniec 2018 roku wyniosła 94,28 %..
TABELA 04: REALIZACJA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2018 ROKU
Udział % do
wydatków

Lp.

Treść

Plan

Wykonanie

inwestycyjnych
ogółem
(stan na
31.12.2018r.)

1.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.1

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Budowa drogi transportu rolniczego we
wsi Tomaszów Bolesławiecki
Przebudowa dróg powiatowych

2.

600 - Transport i łączność

516 600,00

516 242,78

516 600,00

516 242,78

380 000,00

379 711,47

136 600,00

136 531,31

2.111.248,09

2 051 964,15

7,00

27,80
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Drogi publiczne powiatowe

250 000,00

232 919,00

Przebudowa dróg powiatowych

250 000,00

232 919,00

Drogi publiczne gminne

24 615,00

24 614,80

Przebudowa dróg gminnych

24 615,00

24 614,80

Drogi wewnętrzne

1 836 633,09

1 794 430,35

Przebudowa dróg wewnętrznych

1 836.633,09

1 794.430,35

974 389,99

855 099,75

974 389,99

855 099,75

263.905,80

259 239,29

73 500,00

73 500,00

540 190,35

444 006,38

96 793,84

78 354,08

3.

630 - Turystyka

3.1

Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

11,59

Budowa ścieżki rowerowej w
Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz.
dz. 421/1
Wykup gruntów po byłym torowisku
ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe
i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza środki z UE
ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe
i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza wkład własny

4.

Działalność usługowa

235 871,42

232 871,42

4.1

Cmentarze

235 871,42

232 871,42

Budowa cmentarza we Szczytnica

235.871,42

232.871,42

5.

Administracja publiczna

428 350,64

323.820,11

5.1

Rady gmin (miast i miast na prawach

60 000,00

48 388,20

60 000,00

48 388,20

368 350,64

275 431,91

20.000,00

x

20 000,00

1 549,80

38 000,00

36 674,84

powiatu)
Zakup sprzętu do transmitowania i
nagrywania obrad rady gminy

5.2

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki na inwestycje
Wydatki na zakupy inwestycyjne w
Urzędzie Gminy
Zakup pieca centralnego ogrzewania do
budynku UG
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Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
oraz rozwój e-usług publicznych i
elektronicznych usług administracyjnych w
północno - zachodniej części województwa

246 798,00

201 626,18

43 552,64

35 581,09

56 000,00

36 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

50 000,00

30 000,00

50 000,00

30 000,00

dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 środki z UE
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
oraz rozwój e-usług publicznych i
elektronicznych usług administracyjnych w
północno - zachodniej części województwa
dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 wkład własny

6.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

6.1

Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej

6.2

Ochotnicze straże pożarne
Zakup nożyco - rozpieraków dla OSP
Warta Bolesławiecka

7.

Oświata i wychowanie

1 086 792,30

1 070 369,31

7.1

Szkoły podstawowe

1 071 539,50

1 055 116,51

199 384,00

199 384,00

250 616,00

250 586,00

574 000,00

557 607,01

47 539,50

47 539,50

Stołówki szkolne i przedszkolne

15 252,80

15 252,80

Zakup pieca do stołówki szkolnej

15 252,80

15 252,80

Ochrona zdrowia

15 000,00

15 000,00

Budowa bieżni sportowej przy szkole
podstawowej w Raciborowicach Dolnych

0,49

14,50

Budowa bieżni sportowej przy szkole
podstawowej w Tomaszowie
Bolesławieckim
Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie
Bolesławieckiej
Zakup pieca do szkoły podstawowej w
Iwinach

7.2

8.
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15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1 953 668,67

1.864.121,54

259 246,28

259 246,28

259 246,28

259 246,28

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 694 422,39

1 604 875,26

Budowa oświetlenia ulicznego

1.694.422,39

1.604.875,26

Kultura fizyczna

450 000,00

414 672,49

10.1 Obiekty sportowe

450 000,00

414 672,49

450 000,00

414 672,49

7.827.921,11

7.380.161,55

Zakup Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru
rzutu serca

9.

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

9.1

Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

25,25

Dotacja w ramach programu "
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego "

9.2

10.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni
w Szczytnicy - osiedle
RAZEM

5,62

100,00

Największe zaangażowanie środków stanowią wydatki w dziale „Transport i
łączność”, których udział % w wydatkach majątkowych wynosi 27,80 %. Kolejną
pozycję stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 25,25%,
wydatki na oświatę i wychowanie 1 4,50 % , wydatki na turystykę 11,59 %, wydatki
na rolnictwo i łowiectwa 7,00 %, wydatki w dziale kultura fizyczna 5,62%.
Pozostałe wydatki stanowią już znikomy % w stosunku do wydatków majątkowych
ogółem. Należą do nich wydatki w dziale administracja publiczna 4,39 % , działalność
usługowa 3,16%, wydatki na kulturę fizyczną (4,15%), wydatki w dziale
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,49 % oraz wydatki w dziale
ochrona zdrowia 0,20 %
5. Analiza zadłużenia gminy
W sposób ciągły i na bieżąco monitorowana jest sytuacja finansowa gminy.
W związku z dobra sytuacją finansową gmina w latach przednich nie korzystała z
pożyczek i kredytów.
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Wysokość zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wyniosła 259.246,28 zł, z tytułu
zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW .
Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku stanowiło 0,70 % wykonanych
dochodów. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych spełniony został
indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, co prezentuje poniższy wykres.
Poniższej w tabeli nr 5 przedstawiono udział % obsługi długu gminy do
wykonanych dochodów.
TABELA 05: WYDATKI OBSŁUGA DŁUGU GMINY W 2018

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Dochody

2.

Spłata rat i odsetek

0,00

0,00

0,00

0,00

2.005,97

0,01

pożyczek

w tym spłata odsetek

dochodach

36.904.626,69

2.1. Spłata rat kredytów i

2.2. Wydatki na obsługę długu ,

%w

2018

Wartości wskaźników, które określają sytuację finansową gminy, ujęte są w
Wieloletniej Prognozie Finansowej, podlegają one urealnieniu przy zmianie czynników
mających wpływ na ich wielkość, tak aby zapewnić realność prognozy.
6. Analiza sytuacji gospodarczo-ekonomicznej gminy
W gminie Warta Bolesławiecka z chwilą uruchomienia dodatkowych programów
społeczno - socjalnych przez polski rząd (np. 500+, pomoc na podręczniki, wyprawa
dla uczniów itp.) udział dochodów własnych gminy w stosunku do dochodów ogółem
uległ zmniejszeniu. Ważną, bardzo istotną sprawą w powstaniu zmian w strukturze
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dochodów odegrała likwidacja kopalni Anhydrytu "Nowy Ląd" w Lubkowie oraz
firmy "RADE" w Szczytnicy.
Dochody z majątku KGHM Lubin, jakie miała gmina niestety ciągle maleją na skutek
sukcesywnej likwidacji

majątku. W latach poprzedzających okres, za który

sporządzany jest Raport, roczne dochody własne gminy w wyniku rozbiórki Zakładu
Przeróbki Rudy Miedzi spadły o kwotę 340.00,00 zł, w związku z zakończeniem
rekultywacji stawu osadowego nr I – o kwotę 900.000,00 zł., a w wyniku likwidacji
kopalni "Anhydrytu w Lubkowie o kwotę około 400.00,00 zł. Nadal trwa likwidacja
firmy "RADE" w Szczytnicy, która na skutek utraty płynności finansowej uszczupliła
dochody o 40.000,00 zł. Łączna utrata dochodów w budżecie to kwota około
2.000.000,00 zł rocznie. Słabsza kondycja głównych podatników a także likwidacja ich
działalności sprawia, że maleją w sposób istotny dochody własne z tytułu podatków od
nieruchomości. Wpływy z tego tytułu w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.

TABELA 06. DOCHODY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKÓW w latach 2016-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE

2016

2017

2018

DOCHODY OGÓŁEM

33.255.415

36.072.497

36.904.627

Dochody własne z tytułu

11.267.841

10.835.413

8.822.104

33,88

30,04

23,90

podatków
Udział dochodów podatkowych
w dochodach ogółem w %

Ubytek ten wypełniają rosnące udziały gminy w podatku z PIT i CIT, a także kwoty
dotacji na zadania socjalne przeznaczone dla jednostki pomocy społecznej - GOPS w
Warcie Bolesławieckiej. Kwota różnych form świadczeń w pomocy socjalnej osiąga
już wartość 10.000.000,00 zł.
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TABELA 07. DOCHODY WŁASNE GMINY W LATACH 2016-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE

2016

2017

2018

DOCHODY OGÓŁEM

33.255.415

36.072.497

36.904.627

Dochody własne

16.121.456

16.033.566

16.706.074

48,47

44,45

45,27

Udział dochodów własnych
w dochodach ogółem w %

Wszystkie elementy stabilności budżetu gminy są bardzo ważne i sprawiają, że władze
gminy bardzo ostrożnie podchodzą do planowania dochodów budżetu oraz realizacji
wydatków budżetowych w każdym roku budżetowym.
Gmina Warta Bolesławiecka ma w tym zakresie ogromną przewagę nad innymi
samorządami – gmina od lat nie zadłuża się i gospodaruje tylko środkami finansowymi,
które po stronie dochodów są możliwe do osiągnięcia. Wójt Gminy bardzo dokładnie
wraz ze Skarbnikiem gminy analizują sytuacje finansową swoich najważniejszych
podatników. Dziś najbardziej istotnymi po stronie dochodów do budżetu gminy są
spółki KGHM Lubin, które gwarantują nam 50% podatku od nieruchomości należnego
od jednostek gospodarki uspołecznionej.
Ocena sytuacji ekonomicznej sprawia, że zarówno organ stanowiący, jak i organ
wykonawczy gminy może być spokojny o jej przyszłość. Zawsze jednak należy mieć
świadomość, że obszar ujęty w opodatkowaniu będzie sukcesywnie ograniczany ze
względu na ciągle prowadzony proces rekultywacji terenów poprzemysłowych i
ograniczanie dotychczasowej działalności gospodarczej.
Działalność firm związanych z eksploatacją i przerobem piaskowca jest dla budżetu
gminnego bezpieczna. Firmy zajmujące się eksploatacją kamienia wapiennego i
kruszyw maja dobrą sytuację ekonomiczną i obecnie terminowo realizują swoje
zobowiązania podatkowe. Dobrze należy też ocenić kondycję finansową podatników
zajmujących się telekomunikacją, dystrybucją gazu i energii elektrycznej.
Podsumowując ocenę stanu finansów gminy należy stwierdzić, że dla utrzymania ich
stabilności nie można nie podejmować działań intensyfikujących działania gminy Warta
Bolesławiecka w celu pozyskiwania nowych inwestorów do gminy, szczególnie w
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pobliżu już działającej strefy ekonomicznej w Krzywej. Również bardzo ważnym
kierunkiem działań dla władz samorządowych gminy jest pozytywne nastawienie
wobec działań KGHM w zakresie budowy nowej kopalni rudy miedzi w miejscowości
Wartowice, w HEIDELBERGCEMENT w zakresie budowy nowej cementowni w
miejscowości Raciborowice Górne. Te dwa kierunki działań są najważniejsze w
zakresie pozyskiwania nowych dochodów podatkowych i w przyszłości mogą stanowić
podstawę dochodów gminy.

7. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego.
O wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki rozstrzyga
zgodnie z art. 2 ust. 1 - 4 ww. ustawy rada gminy, podejmując w terminie do dnia 31
marca roku poprzedzającego rok budżetowy uchwałę, w której wyraża bądź nie wyraża
zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Uchwała wyrażająca zgodę na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych
lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Uchwała o
niewyrażeniu zgody na wyodrębnieniu funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku
budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.
W Gminie Warta Bolesławiecka zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu
sołeckiego została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2014 roku uchwałą
nr XLII/312/14. Na jej podstawie corocznie jest ustalano wysokość środków na
realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok
budżetowy Wójt Gminy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków
przypadających na dane sołectwo. Sołtysi, mając wiedzę o wysokości środków
następnie zwołują zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wskazują
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach środków określonych dla danego
sołectwa.
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Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski zostają przekazane Wójtowi do dnia 30
września. Wójt po dokonaniu analizy i stwierdzeniu, że dany wniosek jest poprawny,
kompletny i spełnienia warunki określone w ustawie tj., że przedsięwzięcia w nim ujęte
są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i
są zgodne ze strategią rozwoju gminy, przedkłada je radzie gminy celem uwzględnienia
ich w projekcie budżetu gminy na następny rok budżetowy.

W 2018 roku realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki te
zrealizowane zostały w kwocie 265.535,03 zł, przy planie 306.848,83 zł, co daje
realizację na poziomie 86,5 %.
Udział wydatków z funduszu sołeckiego do wydatków ogółem przedstawia poniższy
wykres. Choć udział ten jest niski i kształtuje się na poziomie 0,68 % , to środki z
funduszu sołeckiego pozwalają poszczególnym sołectwom poprawiać warunki życia
swoich mieszkańców, poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć.
WYKRES 08: UDZIAŁ WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W WYDATKACH
OGÓŁEM W 2018 ROKU
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Udział wydatków sołeckich w wydatkach ogółem

39 014 062,45 zł

265 535,03 zł
Wydatki z funduszu sołeckiego

Wydatki ogółem

W 2018 roku wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach
funduszu sołeckiego wyniosła 306.848,83 zł. W ramach tych środków zrealizowano 67
przedsięwzięć między innymi z zakresu kultury, dróg, gospodarki komunalnej, kultury
fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i inne, poprawiając tym samym warunki życia
swoich mieszkańców.
Wysokość przyznanych na dane sołectwo środków oraz uchwalone do realizacji zadania
przedstawia niżej zamieszczone tabele:
- kultura
Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota

Zakup wyposażenia do świetlicy( m. innymi garnków do
kuchni)

2.000,00

Zakup paliwa do kosiarki na koszenie boiska oraz terenu
przy świetlicy wiejskiej

500,00

Iwiny
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Jurków

Lubków

Zakup artykułów na organizację imprez (m. innymi
Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny,
Dnia Seniora)

3.500,00

Oprawa muzyczna i animacje na imprezach (m. innymi
Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny,
Dnia Seniora – realizacja przez osobę fizyczną)

2.000,00

Zakup materiałów budowlanych na budowę Domku
Grillowego przy świetlicy

3.860,90

Animacje na imprezach (m. innymi zabawa choinkowa,
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka – realizacja przez osobę
fizyczną)

4.248,00

Zakup sprzętu AGD do świetlicy (m. innymi kuchenki
gazowej)

2.554,00

Zakup mebli tarasowych przed świetlicę wiejską (m.
innymi stoły, krzesła)

2.152,00

Zakup naczyń do świetlicy

3.446,00

Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia
Dziecka - realizacja przez firmę)

2.500,00

Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia
Seniora - realizacja przez osobę fizyczną)

1.500,00

Zakup kamery do świetlicy wiejskiej

Raciborowice
Dolne

27 maja 2019

500,00

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.
innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień
Dziecka, Dzień Seniora)

1.700,00

Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Przegląd
Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień
Seniora – realizacja przez firmę

800,00

Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej

3.000,00

Animacje na Dzień Dziecka (realizacja przez firmę)

1.000,00

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.
innymi Dzień Dziecka, Przegląd Kolędniczy, Dzień
Kobiet, Dzień Seniora)

5.000,00

Zakup artykułów i sprzętu AGD do świetlicy w tym
lodówki

2.000,00

Szczytnica

Animacje w tym wynajem urządzeń zabawowych na
imprezie z okazji Dnia Dziecka (realizacja przez firmę)

3.000,00

Tomaszów

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.
innymi Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Dzień Seniora,

3.000,00

Raciborowice
Górne
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Dożynki
Oprawa muzyczna imprez (realizacja przez osoby
fizyczne)

3.500,00

Wynajem urządzeń zabawowych

3.000,00

Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego w tym
obuwia

8.000,00

Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia
Kobiet i Mężczyzn

400,00

Oprawa muzyczna na imprezie z okazji Dnia Kobiet
600,00
i Mężczyzn
Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Dzień
Dziecka, Dzień Rodziny, Mikołajki – realizacja przez
osoby fizyczne)

2.000,00

Animacje na imprezach wraz z wynajmem urządzeń
zabawowych (realizacja przez firmę)

1.000,00

Zakup artykułów na organizację imprez

1.000,00

Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej

2.500,00

Cyklinowanie podłóg w świetlicy wiejskiej (realizacja
przez osobę fizyczną)

9.000,00

Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia
Dziecka, Dnia Kobiet

1.500,00

Wartowice

Wilczy Las

- drogi
Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota

Udział w remoncie drogi gminnej w Iwinach

10.000,00

Lubków

Udział w remoncie drogi

14.671,29

Raciborowice
Górne

Udział w remoncie drogi

15.360,90

Tomaszów
Bolesławiecki

Udział w remoncie dróg

2.060,90

Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu

1.000,00

Zakup materiałów na utwardzenie dróg

1 898,84

Iwiny

Wartowice
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- gospodarka komunalna
Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota

Raciborowice
Dolne

Ułożenie i transport kostki brukowej na alejach, na
cmentarzu (realizacja przez firmę)

15.000,00

Raciborowice
Górne

Zakup kostki brukowej na alejkę na cmentarzu

7.000,00

Udział w budowie cmentarza komunalnego w Szczytnicy

35.360,90

Przedsięwzięcie

Kwota

Szczytnica

- kultura fizyczna
Sołectwo

Zakup bramek piłkarskich na boisko w Iwinach
Iwiny

Tomaszów
Bolesławiecki

Warta
Bolesławiecka

Zakup paliwa do kosiarki na koszenie boiska oraz terenu
przy świetlicy wiejskiej

5.000,00
500,00

Zakup sprzętu sportowego w tym bramek

4.800,00

Zakup i montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym
na osiedlu

4.000,00

Zakup wózka do nawadniania boiska

6.200,00

Transport zakupionego wózka
Zakup sprzętu i materiałów do utrzymania stadionu
sportowego

33,00
2.127,90

Wartowice

Zakup sprzętu sportowego

300,00

Wilczy Las

Zakup siatki do piłki ręcznej

500,00

- bezpieczeństwo publiczne
Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota

Jurków

Zakup sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Jurków

Lubków

Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka

500,00

Raciborowice
Dolne

Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dla OSP
Raciborowice

3.500,00

Raciborowice

Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu dla OSP

8.000,00

5.000,00
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Raciborowice
Zakup nożyco-rozpieraków dla OSP Warta
Bolesławiecka

20.000,00

Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka

3.000,00

- pozostałe zadania
Sołectwo

Iwiny

Kwota

Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach

4.500,00

Zakup i montaż tablic z numerami posesji (realizacja
przez firmę)

6.500,00

Jurków

Zakup tablicy informacyjnej

Lubków

Wykonanie tablic informacyjnych z numerami obiektów

3.000,00

Zakup ławek rekreacyjnych – ustawienie wzdłuż
chodnika

2.000,00

Udział w budowie ścieżki rowerowej – zadanie
inwestycyjne

9.905,80

Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego

7.000,00

Zakup tablic informacyjnych z numerami obiektów

3.000,00

Zakup wyposażenia na skwer koło Domu Kultury
(między innymi ławek, koszy, stołu kamiennego,
stojaków na rowery)

3.400,00

Raciborowice
Dolne

Tomaszów
Bolesławiecki

Warta
Bolesławiecka

IV.

Przedsięwzięcie

Transport towaru zakupionego na skwer koło Domu
Kultury

246,01

600,00

Zakup, transport i montaż tablic informacyjnych z
numerami obiektów (realizacja przez firmę)

5.000,00

Wartowice

Wymiana lampy oraz wymiana sodowego oświetlenia
ulicznego na ledowe

2.200,00

Wilczy Las

Udział w budowie oświetlenia ulicznego

12.922,39

MIENIE KOMUNALNE
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Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona jest według. stanu na dzień 31.12
2018 r. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane
zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2018 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. w
celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacje na temat wartości
mienia komunalnego mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w
układzie tabelarycznym.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi Załącznik nr 1 do Raportu

V.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII
1. Strategia rozwoju gminy Warta Bolesławiecka na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju gminy została przyjęta uchwałą numer XLVII/369/14 Rady Gminy w Warcie
Bolesławieckiej z dnia 23 września 2014 roku. Zadania przyjęte w dokumencie podzielono na
trzy wymiary, a ich realizacja przedstawia się następująco.

Wymiar przestrzenny
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CEL OGÓLNY - Wzmocnienie wizerunku gminy poprzez stworzenie i umocnienie
wewnętrznej i zewnętrznej spójności komunikacyjnej, zapewnienie optymalnego
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej
na wysokim poziomie z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych przyjaznych
środowisku
W tym obszarze w roku 2018 zrealizowano działania operacyjne polegające:
● na budowie, remoncie dróg gminnych i wewnętrznych gminy Warta Bolesławiecka –
wartość robót – 2.160.751,61 zł;
● na udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych
na realizację zadania: przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta
Bolesławiecka w roku 2019- wartość – 21.980,00 zł;
● na budowie bezpiecznej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowościach Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne - wartość robót1.359.737,21 zł
● na zakupie zestawów ratownictwa technicznego dla OSP Warta Bolesławiecka na
kwotę 30.000 zł
● na zakupie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Warta Bol., OSP Tomaszów Bol.,
OSP Raciborowice Górne - na kwotę 26.364,00 zł
● na rozbudowie oświetlenia drogowego na terenie gminy Warta Bolesławiecka z
zastosowaniem nowoczesnych , energooszczędnych lamp oświetleniowych- wartość
robót – 1.571.331,15 zł
● na konserwacji i remoncie melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy
Warta Bolesławiecka – wartość robót – 24.990,53 zł

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń realizowany jest projekt polegający na
wymianie istniejącego ogrzewania cieplnego na ogrzewanie z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych
W celu usprawnienia działania Urzędu Gminy poprzez szerokie wykorzystanie e-usług
publicznych

wraz z innymi gminami zrealizowany został

wspólny projekt pn.

„Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych
elektrofonicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa
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dofinansowywany był ze środków Europejskiego Funduszu
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. E-usługi publiczne,
Poddziałanie 2.1.1. E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru
RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15). Projekt wdrożony został w 10 gminach w tym w
Gminie Warta Bolesławiecka.
W 2018r. wydatki dotyczące Gminy Warta Bolesławiecka wyniosły 34.051,90 zł z
czego wkład własny wyniósł 5.523,60 zł, natomiast wszystkie wydatki dotyczące
Gminy Warta Bolesławiecka (w roku 2017 i 2018) wyniosły 269.402,56 zł, z czego
wkład własny gminy to kwota 42.669,07 zł
Zadania w obszarze – gospodarka wodno-ściekowa realizowane są przez Samorządową
spółkę komunalną.
W zakresie właściwej gospodarki odpadami w roku 2018 przeprowadzono
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z
terenu gminy Warta Bolesławiecka ( z pełną segregacją odpadów )- wartość usługi –
874.800,00 zł.

WYMIAR SPOŁECZNY
CEL OGÓLNY - Człowiek jest najważniejszy - poprawa jakości życia społeczności
lokalnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju rodziny, pobudzanie i wspieranie
aktywności mieszkańców we włączanie się w zarządzanie rozwojem, zapewnienie
efektywnej ochrony zdrowotnej, społecznej, wsparcie osób wykluczonych społecznie,
zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju wysokiej jakości edukacji , oraz
utworzenie i popularyzacja miejsc dla wspólnej integracji i rekreacji
W tym obszarze w roku 2018 zrealizowano działania operacyjne polegające:
● na budowie boiska wielofunkcyjnego i siłowni w miejscowości Szczytnica – wartość
robót - 407.000,00 zł ;
● na budowie bieżni sportowych przy szkołach podstawowych w Tomaszowie
Bolesławieckim i w Raciborowicach Dolnych – wartość robót – 436.500,00 zł;
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● na organizacji zielonej szkoły i kolonii letniej oraz przewozu dzieci z gminy Warta
Bolesławieckiej – wartość usług – 239.360,00 zł
● na zakupie wyposażenia do nowo powstałego przedszkola w Publicznej szkole
podstawowej w Warcie Bolesławieckiej – wartość dostaw- 68.724,93 zł
● na remoncie cmentarza komunalnego w Raciborowicach Górnych – wartość robót –
86.100,00 zł
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka jako corocznie tak i w roku 2018 zorganizował
wyjazd kobiet z terenu Gminy na profilaktyczne badania mammograficzne.
W roku 2018 jak i w latach poprzednich Wójt Gminy wspiera środowiska społeczne,
gospodarcze, kulturalne organizujące uroczystości pielęgnujące tożsamość, zwyczaje i
obrzędy gminy i regionu. Angażuje się i bierze udział w imprezach kulturalnych,
sportowych itp. W których udział biorą dzieci , młodzież i dorośli wykluczone
społecznie.

WYMIAR GOSPODARCZY
CEL OGÓLNY
Bogactwa naturalne-przyszłością gminy- wsparcia ukierunkowane na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości, wykorzystanie potencjału intelektualnego mieszkańców, kooperacja
z podmiotami zewnętrznymi dla monitoringu rynku pracy, tworzenie instrumentów
wspomagania aktywnych gospodarczo, w tym osób niepełnosprawnych, aktywna
promocja posiadanych zasobów w celu ich wykorzystania.
W tym obszarze w roku 2018 zrealizowano działania operacyjne polegające:
● na wyłonieniu wykonawcy i realizacji usług z zakresu prac geodezyjnych i
kartograficznych nieruchomości położonych na terenie gminy Warta Bolesławiecka;
● na wyłonieniu wykonawcy i realizacji działania pn. Opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy
Warta Bolesławiecka oraz opracowanie Studium Uwarunkowań i kierunków

51 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY WARTA
BOLESŁAWIECKA ZA 2018 ROK

27 maja 2019

Zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka - wartość usługi –
137.000,00 zł.
Dla

realizacji

powyższych

zadań

niezbędne

było

uruchomienie

procedur

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W analizowanym roku 2018 przeprowadzono 22 postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w tym 13 postępowań o wartości powyżej 5000 euro a poniżej 30000
euro powyżej tej kwoty 9 postępowań.
A. Wartość udzielonych zamówień publicznych w przedziale 5000 euro-30000 euro to
kwota 701.241,78 zł w tym:
-wartość dostaw – 125.088,93 zł
-wartość usług - 490.053,85 zł
- wartość robót budowlanych – 86.100,00 zł
B. Wartość udzielonych zamówień publicznych powyżej 30000 euro to kwota
7.148.208,45 zł, w tym:
- wartość dostaw – 338.088,48 zł
- wartość usług - 874.800,00 zł
- wartość robót budowlanych- 5.935.319,97 zł
Realizacja zamówień publicznych w roku 2018 to działania, które wpisują się w
realizację przyjętych w Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 celów określonych w
wymiarach obejmujących określone obszary działalności.

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Warta Bolesławiecka.
B – Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka została opracowana w 2018r. przez
Pracownię Projektowo – Usługową „GAMA” S.C., Zbigniew Gałuszka, Krzysztof
Mularczyk z siedzibą ul. H. Pobożnego 12, 55-120 Oborniki Śląskie.

W wyniku
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przeprowadzonej analizy zauważono potrzebę aktualizacji „Studium” w następujących
zakresach:


wprowadzenia korekty ustaleń konserwatorskich w zakresie nowej Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków, które zostały zatwierdzone po uchwaleniu „Studium…” i nie
zostały uwzględnione w jego zmianach.



zniesienie granic terenów zamkniętych, które zostały określone dla terenów
kolejowych i w obecnym stanie prawnym przestały obowiązywać.



opracowanie bilansu terenów.



dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości
niezbędnej dla potrzeb użytkowników jak również urządzeń i obiektów
związanych z funkcją podstawową



przystosowanie obsługi komunikacyjnej do wymagań rynku, nowa lokalizacja
węzła autostradowego LSSE Krzywa.

W związku z powyższym w dniu 2 października 2018r. Rada Gminy w Warcie
Bolesławieckiej

podjęła uchwałę Nr XLII/333/18 w sprawie przystąpienia do

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Warta Bolesławiecka. Następnie w drodze przetargu został wyłoniony
wykonawca opracowania - Firma 3P PROJEKT Paweł Pach z siedz. Ul. Jedności
Narodowej 45B, 50-260 Wrocław a w dniu 08.01.2019r została z nim podpisana umowa
nr SOG.Um.2.2019. Procedura opracowania Studium jest obecnie w trakcie realizacji.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Warta Bolesławiecka została opracowana w 2018r. przez Pracownię
Projektowo – Usługową „GAMA” S.C., Zbigniew Gałuszka, Krzysztof Mularczyk z
siedz. ul. H. Pobożnego 12, 55-120 Oborniki Śląskie.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż z uwagi na pokrycie gminy planami miejscowymi
w 100%, nie ma dużej presji na określenie bezwzględnego i ścisłego harmonogramu
sporządzania planów miejscowych, jednakże zasadne jest przyjęcie takiego scenariusza,
w którym w pierwszej kolejności aktualizacją mpzp powinny być objęte obręby o
najbardziej dynamicznym stopniu rozwoju, w szczególności Tomaszów Bolesławiecki,
Warta Bolesławiecka, Szczytnica, Wilczy Las i Wartowice. Pozostałe miejscowości
mogą być realizowane sukcesywnie w bardziej odległym terminie.
W związku z powyższym w dniu 2 października 2018r. Rada Gminy w Warcie
Bolesławieckiej podjęła
53 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY WARTA
BOLESŁAWIECKA ZA 2018 ROK


27 maja 2019

uchwałę Nr XLII/334/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach
ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las;



uchwałę Nr XLII/335/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach
ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice.

Następnie w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca opracowania - Firma 3P
PROJEKT Paweł Pach z siedz. Ul. Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław a w dniu
08.01.2019r została z nim podpisana umowa nr SOG.Um.2.2019. Procedura
opracowania MPZP jest obecnie w trakcie realizacji.

4. Wieloletni plan
kanalizacyjnych

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2015-2018” został przyjęty uchwałą nr XLV/327/14 rady Gminy warta bolesławiecka z
dnia

17

czerwca

2014

r.

(aktualizacje

w

latach

kolejnych)

http://bip.wartaboleslawiecka.pl/wieloletni-plan-rozwoju-i-modernizacji-1

Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr
XXXVI/283/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2019-2022.
Plan realizowany jest zgodnie z założeniami. W ramach realizacji planu w 2018 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. wykonał 1103,00 m przyłączy
wodociągowych, 760,00 m przyłączy kanalizacyjnych, 0,39 km zbiorczej sieci
wodociągowej i 0,19 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowano
również stacje uzdatniania wody w Tomaszowie Bolesławieckim i Raciborowicach
Górnych oraz oczyszczalnię ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim. Zadania
realizowano ze środków własnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z
o.o. oraz mieszkańców - wykonawców przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Struktura odbiorców w roku 2018
Ilość odbiorców korzystających z:
 tylko wody: 87 w tym: 68 gosp. domowe, 19 firmy.
 tylko ścieków: 1 firma,
 zarówno z wody i ścieków: 2226 w tym: 2107 gosp. domowe, 78 firmy, 41 wspólnoty
mieszkaniowe,
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lubkowie Sp. z o. o. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 100% - ilość
przyłączy 1516 (w tym 32 z 2018 r.).
Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka eksploatowane są 4 ujęcia wód podziemnych –
8 studni głębinowych (4 SUW):
1. SUW Lubków z 2014
Czwartorzędowy poziom wodonośny
Zasoby eksploatacyjne ujęcia: Qe=48,0 m3/h
Liczba otworów : 2
Depresja zwierciadła wody na ujęciu:
- w warstwie wodonośnej średnio sw=0,72 m,
- w otworach: S-1 – sc=0,72 m, S=1a – sc = 0,70 m,
2. SUW Tomaszów Bolesławiecki powstała w 2015 r. z wcześniejszych hydroforni,
czwartorzędowy poziom wodonośny
Zasoby eksploatacyjne ujęcia:
Studnia nr 1
Wydajność eksploatacyjna Q=21, 0 m3/h,
Depresja S= 1,81 m,
Promień leja depresji R= 61 m.
Studnia nr 2
Wydajność eksploatacyjna Q=21, 0 m3/h,
Depresja S= 1,57 m,
Promień leja depresji R= 60 m.
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Studnie eksploatowane są naprzemiennie.
3. SUW Raciborowice Górne powstała w 2015 r. z wcześniejszych hydroforni,
triasowy poziom wodonośny z obrębu silnie spękanych i skrasowiałych skał
węglanowych, tj. wapieni i dolomitów środkowego triasu /tzw. wapienie Określenie
zasobów wodnych ujęcia
Wydajność eksploatacyjna ujęcia (1 studnia) Q=40, 0 m3/h,
Depresja S= 2,71 m,
Promień leja depresji R= 84 m.
4. SUW Wartowice powstała w 2015 r. z wcześniejszych hydroforni.
triasowy poziom wodonośny
Zasoby eksploatacyjne ujęcia:
Studnia nr 1
Wydajność eksploatacyjna Q=17, 0 m3/h,
Depresja S= 16,28 m,
Promień leja depresji R= 243 m.
Studnia nr 1a - awaryjna
Wydajność eksploatacyjna Q=12, 0 m3/h,
Depresja S= 25,92 m,
Promień leja depresji R= 180 m.
Studnia nr 2
Wydajność eksploatacyjna Q=16, 0 m3/h,
Depresja S= 17,17 m,
Promień leja depresji R= 165 m.
Sieć wodociągowa 97,9 km. Zastosowany materiał PVC kielichowe od DN 90 do DN
225 mm, PE 100 DN 110 mm. Wiek sieci od roku do 40 lat i więcej – własność Spółki.
SIEĆ KANALIZACYJNA
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków jest realizowane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o. o. Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej 100% - ilość przyłączy 1515 (w tym 32 z 2018 r.).
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Dnia 29 października 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr
XV/358/15 wyznaczył aglomerację Warta Bolesławiecka (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 6
listopada 2015 r. poz. 4545) położoną na terenie powiatu bolesławieckiego i
złotoryjskiego,

z

dwiema

oczyszczalniami

ścieków

zlokalizowanymi

w

miejscowościach Tomaszów Bolesławiecki i Raciborowice Dolne, gmina Warta
Bolesławiecka, powiat bolesławiecki.
W skład aglomeracji, o której mowa wchodzą miejscowości z terenu gminy Warta
Bolesławiecka: Iwiny, Jurków, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne,
Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice, Wilczy Las, z
terenu gminy Pielgrzymka: Sędzimirów i z terenu gminy Gromadka część obszaru
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Obszar Krzywa.

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Warta Bolesławiecka.
W ramach zadań wskazanych w Planie Gospodarki niskoemisyjnej przystąpiono do
realizacji programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego

realizowanego

na

terenie

Gminy

Warta

Bolesławiecka"

współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt zadania w 2018 roku wyniósł:
922844,20 zł, w tym koszty kwalifikowane: 887.066,16 zł. Wysokość dofinansowania
na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła wyniosła: 441.688,30 zł.
Dzięki realizacji programu w 2018 roku zlikwidowano 70 starych, nieekologicznych
źródeł ciepła, zastępując je 67 nowymi, bardziej ekologicznymi.
W ramach ograniczenia niskiej emisji wymieniono również kocioł w kotłowni
ogrzewającej budynek Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej na kocioł V klasy
spełniający normę PN-EN 303–5:2012. Koszt inwestycji wynosił 36674,84.

6. Program Ochrony Środowiska
W ramach zadań wskazanych w Programie ochrony środowiska podjęto działania
zmierzające do przyjęcia do realizacji zadań wskazanych w Strategii rozwoju
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społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej
„Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Zadania realizowane będą do 2030 roku.
Realizowane w przyszłości zadania przyczynią się do poprawy jakości powietrza
atmosferycznego.
W placówkach oświatowych w gminie Warta Bolesławiecka zorganizowano również
25. edycję akcji Sprzątanie świata pod hasłem „Akcja - segregacja! 2 x więcej, 2 x
czyściej”. Gmina zakupiła w tym celu rękawice ochronne i worki do zbiórki odpadów.
Po realizacji zadania odpady odebrane zostały przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Lubkowie Sp. z o.o. Koszt zakupu materiałów to 681,87 zł.
Przeprowadzono również prelekcje edukacyjne związane z tematyką ochrony
środowiska

i

segregacji

odpadów

komunalnych.

Przygotowano

i

rozesłano

mieszkańcom także ulotki informacyjne dotyczące zasad segregacji odpadów
komunalnych, których zadaniem było zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz poziomu recyklingu odpadów.
Realizowano również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Warta Bolesławiecka” w ramach którego udzielono 2 dotacji na realizację prac
wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających
azbest w kwocie 5440,80 zł.
Realizowano także budowę i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
opisaną szerzej powyżej w punkcie 4 oraz realizowano programu pn. "Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego realizowanego na terenie
Gminy Warta Bolesławiecka" opisany szerzej w pkt 5.
Na terenach będących własnością gminy nasadzono również 24 szt. drzew oraz
zrekultywowano składowisko odpadów w Warcie Bolesławieckiej.

7. Program Gospodarki Odpadami
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odbiór odpadów komunalnych z całego
terenu gminy odbywał się na podstawie 1954 złożonych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
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- ilość gospodarstw domowych (osób fizycznych): 1817 (łącznie 7805 osób),
- ilość budynków wspólnot mieszkaniowych: 40,
- ilość budynków spółdzielni mieszkaniowej: 5,
- ilość nieruchomości niezamieszkałych: 92;
Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa
dolnośląskiego jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2016-2022. Realizacja jego założeń prowadzi do osiągnięcia
celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz spełnienia wymogów
nałożonych ustawią z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
Zgodnie z założeniami ww. dokumentów gmina Warta Bolesławiecka znajduje się w
zachodnim regionie gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie znajdują się instalacje:
a) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych - RIPOK:

1.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych opadów komunalnych

MBP z lokalizacją:
a)

Trzebień ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec,

b)

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań,

c)

ul. Zgorzelecka, 59-920 Bogatynia;

2.

Przetwarzanie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających

biodegradacji zbieranych selektywnie z lokalizacją:
a)

Trzebień ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec,

b)

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań,

c)

ul. Zgorzelecka, 59-920 Bogatynia,

d)

Lubków 63, 59-720 Raciborowice Górne,

e)

Jędrzychowice, 59-900 Zgorzelec.

3.

Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne - składowisko z lokalizacją:

a)

Trzebień, ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec,

b)

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań,
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ul. Zgorzelecka, 59-920 Bogatynia.
Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi Regionu Zachodniego:

1.

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych:

a)

59-726 Świętoszów,

b)

59-720 Raciborowice Dolne,

c)

Jędrzychowice, 59-900 Zgorzelec.

Odpady selektywnie odbierane i zielone z terenu gminy Warta Bolesławiecka trafiają na
teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Spółka z o. o. w Lubkowie 63,
który posiada instalacje służące do:
- sortowania odpadów, doczyszczania i wstępnego przetwarzania i odzysku frakcji
surowcowych
selektywnie zbieranych i zmieszanych odpadów opakowaniowych) o wydajności 6000
Mg/rok,
- biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych biodegradowalnych (w tym
po procesie biologicznej stabilizacji prowadzonych w warunkach tlenowych) na płycie
kompostowniczej o wydajności 2000 Mg/rok.
Ponadto Zakład dysponuje następującymi środkami transportu:
- trzema samochodami bezpylnymi do odbioru i transportu zmieszanych odpadów i
selektywnie zebranych odpadów,
- dwoma samochodami dostawczymi o ładowności do 3,5 t,
- jedną ładowarką typu „fadroma”,
- dwoma koparko-ładowarkami,
- dwoma wózkami widłowymi,
- trzema ciągnikami z przyczepami.
Na terenie gminy funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych, tj. w
Raciborowicach Dolnych, o następujących parametrach:
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- powierzchnia całkowita 1,36 ha,
- pojemność całkowita 12240 m3,
- okres eksploatacji - do dnia 16 lipca 2024 r. - decyzja Starosty Bolesławieckiego Nr
149/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. znak: ROŚ.6233.19.2014 oraz Instrukcja prowadzenia
składowiska odpadów w Raciborowicach Dolnych zatwierdzona decyzją Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Nr I 132/2015 z dnia 19 maja 2015 r. DOW-SV.7241.9.2015.AK (L.dz.2368/05/2015).
Składowisko wyposażone jest w:
- kompaktor,
- wagę,
- brodzik dezynfekujący,
- drenaż odcieków,
- instalację odgazowującą składowisko,
- monitoring piezometryczny.
Odpady komunalne zmieszane z terenu gminy trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Trzebieniu (gmina Bolesławiec).

Liczba mieszkańców na koniec 2018 r.: 8500;
Liczba kontrahentów: 1954 w tym: 1862 kontrahentów z terenów zamieszkanych i 92
kontrahentów z nieruchomości niezamieszkałych.

TABELA 08: ODPADY ODEBRANE W 2018 ROKU

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów
[Mg]

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

397,335

15 01 07

Opakowania ze szkła

228,180

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i

32,00
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elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
16 01 03

Zużyte opony

20 01 08

Odpady kuchenne ulęgające biodegradacji

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

2,800

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,115

20 01 34

20 01
35*

2,335
1 108,30

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w

0,110

20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 201 01 23,

5,447

zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 36

inne niż wymienione w 20 01 21, 201 01 23 i

9,906

201 01 35
20 03 01
20 03 07
20 03 99

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne – przekazane do RIPOK Trzebień
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne nie wymienione w innych
podgrupach (popiół)
ŁĄCZNIE:

382,680
42,950
808,673
3 020,831

TABELA 09. ODPADY KOMUNALNE ZEBRANE W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W LUBKOWIE 63

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów
[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,360

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,068

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

4,200
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odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
16 01 03

Zużyte opony

0,370

17 04 05

Żelazo i stal

0,515

Urządzenia zawierające freony

0,037

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,010

20 01
23*
20 01 32
20 01
35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 201 01 23,

0,068

zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 36

inne niż wymienione w 20 01 21, 201 01 23 i

0,634

201 01 35
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

0,380

ŁĄCZNIE:

7,642

TABELA 10: ODPADY ODEBRANE I ZEBRANE Z TERENU GMINY W POPRZEDNICH
LATACH (MAGAZYNOWANYCH) I PRZEKAZANYCH DO ZAGOSPODAROWANIA W 2018
ROKU:

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów
[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

50,712

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

87,535

15 01 07

Opakowania ze szkła

57,490

15 01 04

Opakowania z metali

11,590

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych
podgrupach (popiół)
ŁĄCZNIE:

1500,00
1707,3270

TABELA 11: ODPADY KOMUNALNE ZEBRANYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE ZAKŁADU GOSPODARKI
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KOMUNALNEJ W LUBKOWIE 63 W POPRZEDNICH LATACH (MAGAZYNOWANYCH) I
PRZEKAZANYCH DO ZAGOSPODAROWANIA W 2018 ROKU:

Kod

Rodzaj odpadów

odpadów

Masa odpadów
[Mg]

15 01 04

Opakowania z metali

0,075

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,345

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,055

17 04 05

Żelazo i stal

0,500

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 36

0,003

inne niż wymienione w 20 01 21, 201 01 23 i
201 01 35

0,978

ŁĄCZNIE:

W roku 2018 do instalacji RIPOK - instalacja do kompostowania odpadów zielonych i
innych biodegradowalnych przyjęto następujące ilości odpadów:
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1108,660 Mg, z których
wytworzono
664,700 Mg kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (ex 19 05 03),
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06 - 6,600 Mg, z których
wytworzono 6,600 Mg kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (ex 19 05 03).
Odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 w ilości 382,680 Mg przekazano do
ZUOK Trzebień. W wyniku poddania procesom przetwarzania powstało:

- 15 01 01 - 4,370 Mg - R13,
- 15 01 02 - 6,710 Mg - R13,
- 15 01 04 - 1,730 Mg - R13,
- 15 01 07 - 2,490 Mg - R13,
- 19 12 12 > 80 mm (balast) - 191,340 Mg - D8,
- 19 12 12 < 80 mm (balast) - 176,040 Mg - D8.

64 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY WARTA
BOLESŁAWIECKA ZA 2018 ROK

27 maja 2019

Na stanowisko ręcznego demontażu odpadów wielkogabarytowych przyjęto 8,85 Mg
odpadów o kodzie 20 03 07 z których wytworzono:
- 19 12 12 (balast) - 1,500 Mg - zmagazynowano,
- 19 12 02 - 1,250 Mg - przekazano,
- 19 12 04 - 0,500 Mg - zmagazynowano,
- 19 12 07 - 5,600 Mg - kompost,
Pozostałą część odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 w ilości 34,100 Mg przekazano do ZUOK Trzebień.

Podstawowym założeniem ustawy o czystości i porządku w gminach jest osiągnięcie
wskazanych w wykonawczych aktach prawnych tzw. poziomów ograniczenia ilości
odpadów i recyklingu:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania (20 02 01) - 0 % - max. określony rozporządzeniem
Ministra Środowiska wynosi 40 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru (15 01 01), metali (15 01 04), tworzyw sztucznych
(15 01 02) i szkła (15 01 07) - 38 % - min. określony rozporządzeniem Ministra
Środowiska wynosi 30 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(170107) – 99 % - min. określony rozporządzeniem Ministra Środowiska wynosi
50%.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. mieszkańcy gminy z tytułu opłat
za odbiór odpadów dokonali wpłat na kwotę 1 500 525,75 zł. W podsumowaniu roku
zaległości wyniosły 178 610,28 zł, a nadpłaty: 38 702,70 zł.

Powyższy wyniki negatywnie wpływa na efekty gospodarki odpadami w gminie Warta
Bolesławiecka. Dług – pomimo działań Urzędu Gminy, mających na celu egzekucję
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zaległości corocznie wzrasta, podobnie jak koszt usług za odbiór i zagospodarowanie
odpadów.
Podmiotowi, któremu gmina zleca realizację zadania w 2018 roku wypłaciliśmy środki
w kwocie łącznej 874800,00 zł. – za odbiór odpadów oraz 1 012 965,99 zł. za ich
zagospodarowanie (z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych). Ponadto za
utrzymanie i obsługę PSZOK w Lubkowie przekazaliśmy kwotę 12 960,00 zł
Łącznie system w roku 2018 kosztował 1 900 725,99 zł (odbiór i zagospodarowanie
odpadów oraz utrzymanie i obsługa PSZOK wraz z wynagrodzeniem pracowników), a
zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi
powinien

funkcjonować

na

zasadzie

„samofinansowania”,

tzn.

koszty

jego

funkcjonowania powinno się pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od
właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Jednakże w 2018 roku Gmina
Warta Bolesławiecka musiała dołożyć do właściwego funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe ze swojego budżetu w
wysokości 400 200,24 zł (1 900 725,99 zł minus 1 500 525,75 zł).
Działania gminy na kolejne okresy muszą być więc ukierunkowane na likwidacji długu
oraz zrównaniu wielkości opłat z kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów z
terenów zamieszkałych i niezamieszkałych.

8. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy na lata
2014-2020.
Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 9 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 3
lokale socjalne. Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka pozostało 3 budynków w stu
procentach gminnych, w których znajduje się 6 lokali mieszkalnych. Jedynie w tych
budynkach gmina może sama decydować o potrzebach remontowych, pozostałe
budynki są własnością wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udział i
tam o remontach części wspólnych budynków decydują wszyscy właściciele lokali
mieszkalnych.
TABELA 12: LOKALE
MIESZKANIOWEGO:

MIESZKALNE

WCHODZĄCE

DO

GMINNEGO

ZASOBU
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mieszkań
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Powierzchnia
użytkowa w
m2

1

Lubków 2/4

1

24,20

2

Raciborowice Górne 108/8

1

12,60

3

Raciborowice Górne 194 (1 i 2)

2

119,03

4

Tomaszów Bolesławiecki 100

1

83,11

5

Szczytnica 122/10

1

35,50

6

274,44

RAZEM mieszkalne

Lp.

1.

Ilość

Lokale socjalne

mieszkań

Wartowice

Powierzchnia
użytkowa w
m2

3

102,50

RAZEM socjalne

3

102,50

OGÓŁEM ZASÓB GMINY

9

376,94

W powyższym zasobie pozostają 2 lokale poz. 1-2 tabeli, które w myśl obowiązujących
przepisów nie uzyskają zaświadczenia o samodzielności lokali, co uniemożliwia ich
sprzedaż oraz jeden lokal wymieniony w poz. 3 tabeli, dla którego nie ustanowiono
odrębnej własności lokalu.
Stawkę bazową czynszu za 1m2 w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Warta Bolesławiecka ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia
z uwzględnieniem wszystkich czynników podwyższających lub obniżających ich
wartość użytkową.

TABELA 13: STAWKI CZYNSZU ZA LOKALE MIESZKALNE WCHODZĄCE DO
GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

l.p.

Czynniki wpływające na

Zwyżki w stosunku do

Zniżki w stosunku do

wysokość stawki czynszu

stawki bazowej

stawki bazowej

1 Lokal w budynku przeznaczonym
do remontu kapitalnego

15%
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2 Lokal z ciemną kuchnią

5%

3 Lokal w suterenie

5%

4 Lokal bez łazienki w mieszkaniu

5%

5 Lokal wyposażony w instalację c.o.

10%

zasilany z kotłowni
6 Lokal wyposażony w ciepłą wodę

10%

zasilaną z centralnej kotłowni
7 Lokal

wyposażony

w instalację

5%

gazową

W 2018 r. obowiązywały dwa akty prawne Wójta Gminy ustanawiające stawki czynszu
za 1m2 najmu lokali mieszkalnych.
a) w okresie od 01 stycznia do 31.06.2018 r. stawka bazowa czynszu za 1m 2 w lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warta Bolesławiecka ustalona
przez Wójt Gminy w drodze zarządzenia nr SOG.Z.11.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
wynosiła:
1) dla lokali socjalnych

- 3,15 złotych,

2) dla pozostałych lokali

- 6,30 złotych,

b) w okresie od 01 lipca do 31.12.2018 r. stawka bazowa czynszu za 1m2 w lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warta Bolesławiecka ustalona
przez Wójt Gminy w drodze zarządzenia nr SOG.Z.23.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
wynosiła:
1) dla lokali socjalnych

- 3,15 złotych,

2) dla pozostałych lokali

- 6,30 złotych,

Z powyższych danych widać, że gmina nie podwyższyła stawek obowiązujących w
okresie 2018 roku stawek czynszu.

TABELA 14: LOKALE MIESZKALNE WYNAJMOWANE Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU
GMINY:
Czynsz
Ilość
Lp.
Lokale mieszkalne
Rodzaj umowy
regulowany w
mieszkań
wysokości
1
2

Lubków 2 / 4
Raciborowice Górne 108 / 8

1
1

na czas nie
określony
na czas

144,72 zł
75,35 zł
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nieokreślony
3

Tomaszów Bolesławiecki 100
RAZEM

Lp.

1.

Lokale socjalne

Wartowice 37D / 3

na czas

1

nieokreślony

575,95 zł
796,02 zł

3
Ilość

Powierzchnia

mieszkań

użytkowa w m2
na czas

1

określony - 1 rok

Czynsz
regulowany w
wysokości
88,98 zł

RAZEM

1

88,98 zł

OGÓŁEM w zasobie

4

885,00 zł

9. Strategia Rozwiązywania Problemów
Bolesławiecka na lata 2015-2020.

Społecznych

W celu realizacji strategii niezbędne jest utworzenie
zapewniającego godne warunki życia

w

gminie

Warta

spójnego systemu wsparcia

dla mieszkańców Gminy warta Bolesławiecka

w różnych sferach życia społecznego poprzez działania na rzecz zapobiegania
marginalizacji i wykluczenia społecznego. W związku z powyższym pracownicy
socjalni są współorganizatorami zadań strategicznych.
Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
W realizacji uczestniczą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Bolesławcu, Poradnia Pedagogiczna w Bolesławcu, Policja.
Pomoc polega na wsparciu rodzin, ułatwianie dostępu do poradnictwa specjalistycznego
(psycholog, pedagog, prawnik), pomocy finansowej wynikającej z realizacji świadczeń
rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z pomocy społecznej. Organizacja
czasu wolnego, aktywizacja społeczności, pomoc w opiece i wychowaniu poprzez
udział w akcjach kolonijnych.
W roku 2018 udzielono rodzinom wsparcia finansowego w ramach realizacji i wypłaty
świadczeń rodzinnych:
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W roku 2018 wypłacono 11 083 świadczeń rodzinnych i dodatków na kwotę
1.264.730,00 zł.
 wypłacono 58 zasiłków jednorazowych (tzw. becikowe) na kwotę 58.000,00 zł.
 z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono 228 świadczeń na kwotę
102.382,00 zł.,
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku wprowadziło
program rządowy „Dobry Strat”. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
otrzymało 1089 dzieci na kwotę 326.700,00 zł.,
 z tytułu świadczeń wychowawczych rozpatrzono 640 wniosków, wypłacono 11
285 świadczeń na kwotę 5.628.175,00 zł.,
 w roku 2018 wpłynęło 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano
29 kart,
Wspieranie osób starszych, oraz niepełnosprawnych i ich rodzin w celu integracji
ze środowiskiem i poprawy funkcjonowania w środowisku polega na integracji osób
starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, pobudzanie ich aktywności,
usuwanie barier architektonicznych. Rozwoju kulturalnym osób wychowanych w
tradycji wsi polskiej, budowaniu szacunku dla osób starszych.
Ośrodek

w

tym

zakresie

Stowarzyszeniami Wsi,

współpracuje

z:

Gminnym

Centrum

Kultury,

ze Szkołami Podstawowymi PCPR w Bolesławcu,

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniami Wsi.
W 2018 roku udział w Spotkaniu Opłatkowym wzięło 61 osób ( 36 niepełnosprawnych,
25 opiekunów tych osób) . Koszt poczęstunku i paczek dla tych osób wyniósł 1 719 zł.
Niepełnosprawne dzieci w wieku do lat 16 uczestniczą w corocznej

zabawie

choinkowej organizowanej wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu.
Osoby niepełnosprawne objęto również pomocą finansową:
W 2018 roku wypłacono 50 zasiłków dla opiekunów na kwotę 26 000 zł, 533
świadczenia pielęgnacyjnych kwotę 646 886 zł.
Częściowy koszt pobytu 11 osób umieszczonych w

Domach Pomocy Społecznej

wyniósł 327 424 zł.
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10. Gminny Program Wspierania Rodziny.
Zgodnie z artykułem 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2016 roku
poz.332 z późn.zm.) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu
wspierania rodziny.
W świetle zadań ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter
interdyscyplinarny i być udzielana

przez właściwych specjalistów w ramach

zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem
rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji.
Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą
najbardziej optymalną i skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku
gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak
najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania wspierające w utrzymaniu pełnej
rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych, gdyż
służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub
instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W roku 2018 8 rodzin objętych zostało pomocą ze strony Asystenta rodziny.
11. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej Uchwałą nr XXXV/264/18 z dnia 6 marca
2018r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorem Programu jest Urząd
Gminy Warta Bolesławiecka.
Zadania Gminnego Programu obejmują w szczególności:
1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych

oraz

integracji

społecznej

osób

uzależnionych

od

alkoholu,

w szczególności wymienionych w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) realizację zadań określonych w art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
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3) określenie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej.
Diagnoza sytuacji dotycząca problemów uzależnień i kierunki działań
W 2018 roku mieszkańcy naszej Gminy w 16 punktach sprzedaży detalicznej i 4
punktach sprzedaży gastronomicznej tworzących legalne punkty sprzedaży napojów
alkoholowych działające na obszarze Gminy wydali kwotę 6.464.792,21 zł. ( w 2017
r. –5.872.334,38zł) co oznacza, że każdy statystyczny mieszkaniec naszej Gminy (stan
mieszkańców na dzień 31.12.2018 – 8.500) wydał w trakcie 2018 roku na zakup
alkoholu kwotę 760,56 zł., co w stosunku do roku 2017 oznacza wzrost kwoty
przeznaczonej na zakup alkoholu w punktach sprzedaży działających na terenie gminy
o 72,56 złote. Oznacza to również, że miesięcznie w 2018 roku każdy statystyczny
mieszkaniec (czyli od noworodka po najstarszego mieszkańca gminy) przeznaczył ze
swojego budżetu kwotę 63,38 zł. na zakup napojów alkoholowych (wzrost o 6,08 zł w
stosunku do roku 2017).
Z kwoty ogółem w placówkach handlu i gastronomii klienci wydali kwotę
3.404.468,10 zł (w 2017 r. – 2.806.011,28 zł.) na zakup napojów alkoholowych do
4,5% w tym piwa, 323.502,21 zł ( w 2017 r. –312.465,23 zł) na zakup napojów
alkoholowych o zawartości od 4,5 do 18% (wina) i kwotę 2.736.822,23 zł (w 2017 r. –
2.699.857,82 zł) na zakup napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%. Z
przedstawionych powyżej kwot wynika, że pomimo rezygnacji dwóch podmiotów – w
porównaniu z 2017 rokiem – z prowadzenia działalności gospodarczej ze sprzedażą
napojów alkoholowych, nastąpił znaczny wzrost zakupów napojów alkoholowych w
legalnych punktach sprzedaży działających na terenie gminy. Po złożeniu w terminie
do dnia 31 stycznia 2019 roku informacji o sprzedaży napojów alkoholowych wiemy,
że dzieje się tak w wyniku działalności na naszym terenie dwóch minimarketów DINO
oraz minimarketu LEWIATAN w Tomaszowie Bolesławieckim, w których
mieszkańcy - nie tylko naszej gminy – korzystając z dogodnego usytuowania
dokonują zakupów artykułów spożywczych – w tym również napojów alkoholowych.
W 2018 roku Gminna Komisja sfinansowała realizację niżej wymienionych zadań:
1) wszczęcie 9 postępowań w sprawie ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu;
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2) skierowanie 7 osób na badania do biegłego psychologa i psychiatry celem ustalenia
stopnia uzależnienia od alkoholu; opinia warunkuje sposób dalszego prowadzenia
czynności
w sprawach – koszt badań to kwota 2.275,00 zł.
3) współfinansowanie i współorganizowanie XIII Balu bez Alkoholu – na zadanie
wydano kwotę 2.400,00 zł.
4) organizację imprezy pod nazwą „Rajd rowerowy” i hasłem „Trzeźwo czyli
zdrowo”, która zgromadziła 416 uczestników w wieku od 2 do około 70 lat; rok
wcześniej
w imprezie wzięło udział około 270 uczestników – koszt imprezy to kwota
18.462,84zł.
5) dofinansowanie wyjazdu kolonijnego dzieci i młodzieży zabezpieczając środki
w kwocie 40.000,00

zł

i

przeprowadzenie w trakcie turnusów zajęć

profilaktycznych dostosowanych do wieku uczestników kolonii - koszt zajęć to
kwota 1.200,00 zł.;
6) realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rad pedagogicznych
w: Publicznej Szkole Podstawowej w Szczytnicy, koszt w wysokości 1.000,00 zł.;
7) zakup materiały promocyjne (książki, filmy, prezentacje) z zakresu uzależnień na
potrzeby - Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnicy i Szkoły Podstawowej w
Warcie Bolesławieckiej - kwota 798,00zł.;
8) udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – koszt materiałów
promocyjnych -1.230,00 zł.
9) udział w ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”

– koszt

materiałów promocyjnych -1.230,00 zł.
10) udział w ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze – powiedz stop” - koszt materiałów
promocyjnych – 2.460,00 zł.
11) opłacenie kosztów prowadzonych w 7 sprawach postępowań sądowych w Sądzie
Rejonowym w Bolesławcu – koszt 280,00 zł.;
12) sfinansowanie kosztów działalności Punktu Konsultacyjnego oraz zajęć grupy
wsparcia WARTO w Warcie Bolesławieckiej – koszt roczny 8.556,00 zł.
W celu zorganizowania wyżej wymienionych zadań Komisja spotkała się na 12
posiedzeniach.
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Punkt Konsultacyjny w Warcie Bolesławieckiej prowadzi diagnozowanie sytuacji
osób, które do niego lub na grupę wsparcia WARTO trafiają. W 2018 roku
zatrudniony lektor udzielił 4 konsultacji osobom uzależnionym, 10 konsultacji
dorosłym osobom mieszkającym w rodzinie alkoholowej. Z 33 osób, które skorzystały
z pomocy, 26 osób było w Punkcie po raz pierwszy. W zajęciach grupy wsparcia
WARTO uczestniczyło każdorazowo od 4 do 10 osób, które są wspierane w
abstynencji alkoholowej.
Komisja w trakcie rocznej działalności wydała

także 4 postanowienia opiniując

wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla
prowadzących punkty sprzedaży detalicznej i gastronomicznej na terenie gminy Warta
Bolesławiecka.
W 2018 roku realizacja zadań przebiegała zgodnie z Rekomendacjami Państwowej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok oraz zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Narodowym Programem
Zdrowia na lata 2016-2020.
Najważniejszym do osiągnięcia efektami działań Komisji jest zwiększenie wśród
mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka świadomości i wiedzy na temat
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, podniesienie
świadomości uczniów i nauczycieli na temat różnych aspektów związanych z
zachowaniami agresywnymi i poprzez to osiągnięcie celów na rzecz ograniczenia
spożycia alkoholu, zmniejszenia nowych przypadków uzależnienia, udziału osób
nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego, a szczególnie
z udziałem dzieci i młodzieży, a także ograniczenie zachowań agresywnych w grupach
rówieśniczych i na terenie szkół.
Prowadzone od wielu lat działania wskazują na zmiany w postrzeganiu problemu
przez mieszkańców gminy, co objawia się poprzez sięganie po pomoc organów
ścigania w sytuacjach zagrożenia przemocą domową, alkoholizmem ect. Ważnym
kierunkiem działań jest również zwiększenie wiedzy środowiska nauczycieli, którzy
mają najbliższy kontakt z dziećmi i młodzieżą i są pierwszym – ważnym ogniwem
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mogącym dzięki bieżącemu kontaktowi dostrzec wśród uczniów zachowania
wymagające interwencji.
Efektem działań szkoleniowo-informacyjnych jest również zmiana osobistych
motywacji

sprzedawców

napojów

alkoholowych

oraz

nabycie

umiejętności

wykorzystania w praktyce zachowań asertywnych.
Istotnym

efektem

realizacji

zamierzeń

Programu

będzie

również

zmiana

dotychczasowych postaw społecznych na rzecz postaw wspierających profilaktykę
uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, uświadomienie rodzicom ich
roli w życiu młodego człowieka i wpływu na ukształtowanie jego osobowości.
12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W ramach strategii realizujemy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie. Działania pracowników socjalnych podnoszą poczucie bezpieczeństwa oraz
minimalizują skutki występowania przemocy w rodzinie poprzez monitorowanie
sytuacji w rodzinach, umożliwiania im bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej w
ramach współpracy Z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu oraz
Policją.
W ramach programu powołany jest Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. Przemocy w
Rodzinie
W roku 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 22 Niebieskie

Karty.

Powołano 44 grupy robocze. Odbyło się 84 posiedzeń grup roboczych. Procedurą
objęto 93 osoby. Praca w Zespole Interdyscyplinarnym wymaga

wzmożonej

współpracy z rodziną dotkniętą przemocą, Policją , Prokuraturą, Kuratorami Sądowymi
i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświatą, gdy przemoc
dotyka dzieci w rodzinach z przemocą domową.
Współpraca z miejscową Policją układa się poprawnie. Kierownik Posterunku Policji
lub jego pracownicy biorą udział w posiedzeniach ZI lub grup roboczych. Informują o
sytuacjach w dozorowanych środowiskach.
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13. Wieloletni Program Współpracy gminy Warta Bolesławiecka z z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2018-2025
Zgodnie

z

przyjętym

„Wieloletnim

Programem

Współpracy

Gminy

Warta

Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025” (Uchwała Nr XXXI/240/17 Rady
Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 listopada 2017 roku Gmina współpracuje z
organizacjami

pozarządowymi

poprzez

zlecanie,

wspieranie

lub

powierzanie

wykonywania zadań publicznych.
Program

współpracy

wyznacza

zadania

umożliwiające

zaspokajanie

potrzeb

mieszkańców oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Głównym celem programu jest tworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
gminy i podnoszenie, jakości życia mieszkańców.
Celami szczegółowymi programu są:
1) współpraca i integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie
przez Gminę Warta Bolesławiecka i organizacje pozarządowe,
2) zwiększenie aktywności

w realizacji

zadań nieobjętych przez

struktury

samorządowe,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
4) zaktywowanie mieszkańców do działań mających na celu rozwiązywanie lokalnych
problemów.
Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku Gmina
Warta Bolesławiecka podejmowała działania o charakterze finansowym, które
realizowane były poprzez wspieranie i powierzanie wykonywania tych zadań wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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Zadanie wymienione w programie realizowane było w formie otwartego konkursu ofert.
Na powierzenie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe
w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w budżecie Gminy Warta Bolesławiecka przeznaczono środki finansowe
w wysokości:
1) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze
szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego
trybu życia wśród dzieci szkolnej i młodzieży gimnazjalnej – 20.500,00 zł,
2) upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów
biorących udział w rozgrywkach ligowych – 179.500,00 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację na realizację zadań otrzymały niżej
wymienione organizację pozarządowe:
1) Gminny Klub Sportowy Raciborowice Górne

– 41.000,00 zł,

2) Gminny Klub Sportowy Warta Bolesławiecka

– 56.500,00 zł,

3) Gminny Klub Sportowy Tomaszów Bolesławiecki

– 41.000,00 zł,

4) Gminny Klub Sportowy Iwiny

– 41.000,00 zł,

5) Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTPARK.pl” Iwiny – 15.500,00 zł,
6) Uczniowski Klub Sportowy „TUKAN” Iwiny

– 5.000,00 zł.

Gmina Warta Bolesławiecka realizując w 2018 roku Program Współpracy Gminy
Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieliła organizacjom pozarządowym
wsparcia finansowego na łączną kwotę 200.000,00 zł.
14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka
Jednym z zadań gminy, realizowanym zgodnie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2019r. poz.122), jest coroczne przygotowanie i
przyjęcie uchwałą rady gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na swoim trenie, a następnie jego realizowanie. W
minionych latach, przy realizacji tych zadań, napotykaliśmy na poważne trudności,
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szczególnie w zawarciu stosownych umów ze schroniskami dla zwierząt, aby zapewnić
odłowionym psom opiekę. Widząc rysującą się możliwość, gmina przystąpiła do
Związku Gmin „KWISA” i w ramach tego związku wspólnie z innymi gminami
uruchomiła w 2014r, schronisko dla zwierząt, które prowadzimy nadal.
Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu polegającemu na prowadzeniu, przez piętnaście
gmin w tym gminę Warta Bolesławiecka, wspólnego schroniska dla zwierząt, gmina
realizuje, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, wszystkie zadania w zakresie
zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz
zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. Doraźną opiekę nad
zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych zapewnia lekarz weterynarii w
ramach zawartej umowy. Gmina prowadzi również dokarmianie wolno żyjących kotów
na terenie osiedla mieszkaniowego w Szczytnicy. Zakupioną karmę przekazujemy
bezpośrednio osobie fizycznej - społecznej karmicielce, która dozuje ilość i
częstotliwość podawanej karmy.
W 2018r. gmina wydatkowała na powyższe zadanie łącznie 51.038,72zł., w tym na
odłowienie i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku – 40.011,10zł,
leczenie zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, opiekę leczenie oraz
sterylizację kotów wolno żyjących - 9.750,00zł, dokarmianie kotów wolno żyjących –
1.277,62zł.
Na obniżenie kosztów realizowanych zadań z pewnością wpłynąłby, przewidywany
w projekcie zmiany ustawy o ochronie zwierząt, ustawowy obowiązek znakowania
psów z równoczesną ich ewidencją w krajowym rejestrze, jak również wprowadzenie
nadzoru nad rozrodem psów prowadzonym przez osoby fizyczne. W ramach przyznanych
środków udzielono 6 dotacji organizacjom pozarządowym.

VI.

REALIZACJA

DZIAŁALNOŚCI

STANOWIĄCEGO

GMINY

UCHWAŁODAWCZEJ
–

RADY

GMINY

ORGANU
WARTA

BOLESŁAWIECKA
W załączniku nr 2 do Raportu o Stanie Gminy
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WSPÓŁDZIAŁANIE Z SAMORZĄDAMI W REALIZACJI ZADAŃ GMIN

1. Związek Gmin „Kwisa”
Osobowość prawną Związek Gmin „Kwisa” uzyskał 7 lutego 1992 r. i w związku z tym
został wpisany do rejestru związków międzygminnych jako 49 organizacja tego typu w
kraju.
Gmina Warta Bolesławiecka przystąpiła do Związku w dniu 25 października 2012r. w
wyniku podjętej tego dnia Uchwały nr XXVI/200/12 w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin „Kwisa” przez Radą Gminy Warta Bolesławiecka.
Siedzibą Związku z dniem 1.01.2016r. jest Lubań. Obecnie w skład Związku
wchodzi 15 jednostek samorządu terytorialnego : 2 miasta - Lubań i Bolesławiec,
8 jednostek miejsko-gminnych – Leśna, Gryfów, Lubomierz, Mirsk,
Nowogrodziec, Lwówek Śląski i Wleń,

Olszyna,

5 gmin wiejskich – Siekierczyn, Lubań,

Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Bolesławiec
Od 1992 r. ZG „Kwisa” posiada własne logo, które przedstawia arnikę górską, na tle
schematycznego biegu Kwisy .
Obszar ZG "Kwisa" obejmuje bieg rzeki Kwisy i Bobru oraz obszary przyległe.
Centralnie względem całego obszaru Związku położony jest Lubań - miasto i siedziba
ZG "Kwisa".
Głównymi celami ZG „Kwisa” są wspólne działania zrzeszonych gmin służące
ochronie środowiska Kwisy i Bobru, prowadzenie schroniska dla zwierząt małych oraz
organizowanie wspólnych imprez w zakresie rekreacji, sportu, kultury fizycznej i
turystyki. Działalność związku finansowana jest ze składek gmin – członków związku,
oraz dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł.
Uroczyste otwarcie schroniska dla bezdomnych psów, w którym docelowo może
przebywać nawet 500 czworonogów, odbyło się 30.09.2014 roku. Inicjatorami
utworzenia schroniska było 13 gmin Związku Gmin Kwisa, w tym również nasza
gmina.
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Schronisko Związku Gmin „Kwisa” dla Bezdomnych Małych Zwierząt w Przylasku w
gminie Platerówka to kompleks obejmujący przede wszystkim budynek wielofunkcyjny
z pomieszczeniem kuchennym, zapleczem i biurami, częścią sanitarną dla personelu
i pomieszczeniem wydawania zwierząt do adopcji oraz pawilon z kojcami ogrzewanymi
dla psów chorych i zwierząt po zabiegach, kilka długich rzędów kojców dla psów i
jeden podwójny dla kotów wraz z budami, oraz kojce kwarantanny i obiekty
magazynowe.
W związku z prowadzona działalnością Związku w 2018 roku gmina Warta
Bolesławiecka poniosła wydatki w łącznej kwocie 51.558,00zł, z czego kwota
8.593,00zł stanowiła roczną składkę członkowską przeznaczoną na funkcjonowanie
Związku, natomiast kwota 42.558,00zł stanowiła zryczałtowaną opłatę roczną
przeznaczoną na prowadzenie schroniska dla zwierząt.
W ubiegłym roku z terenu naszej gminy do schroniska trafiło sześć bezdomnych psów.
Łącznie z psami przyjętymi w poprzednich latach, a nie oddanymi do adopcji, na koniec
2018r. w schronisku przebywa dziesięć psów pochodzących z terenu gminy Warta
Bolesławiecka.

2. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”
Gmina Warta Bolesławiecka Uchwałą Nr XX/137/08 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z
dnia 12 listopada 2008 r.

przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny.

Stowarzyszenie skupia 18 gmin .
Celem przystąpienia gminy do Lokalnej Grupy Działania jest możliwość ubiegania się i
uzyskiwania unijnych środków finansowych na realizację projektów na rzecz zrównoważonego
rozwoju gminy Warta Bolesławiecka.
W roku 2018 gmina otrzymała kwotę w wysokości 175.582,00 zł jako refundację wydatków
poniesionych na realizację projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku na
terenie gminy Warta Bolesławiecka w ramach /PROW 2014-2020; poddziałanie „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
realizowaną przez Stowarzyszenie.
Wartość projektu- 275.943,12 zł
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Rok 2018 był dla Stowarzyszenia bardzo trudny. Z uwagi na skomplikowane procedury oraz
liczne zmiany w przepisach prawnych nabory dla administracji publicznej i jej jednostek zostały
bardzo opóźnione. W roku ubiegłym ogłaszane nabory dotyczyły sfery gospodarczej i
organizacji pozarządowych.
Gmina utrzymuje na bieżąco kontakt ze Stowarzyszeniem w obszarze ogłoszenia naboru
wniosków na dofinansowanie dla administracji publicznej.

3. Współpraca z samorządami: powiatowym i wojewódzkim, w realizacji zadań.
1) współpraca ze Starostem Powiatowym w Bolesławcu
Gmina Warta Bolesławiecka zawarła umowę z Powiatem Bolesławieckim na udzielenie
pomocy finansowej przy realizacji 2 zadań drogowych:


przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka –
Wartowice oraz zadanie pn.



droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Raciborowice Górne – Żeliszów
(droga powiatowa nr 2293D, długość odcinka 960mb).

Udział finansowy gminy w przebudowie drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta
Bolesławiecka – Wartowice wyniósł 232.919,00zł tj. 50% kosztów zadania.
Udział finansowy gminy w przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy,
stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych relacji Raciborowice Górne –
Żeliszów wyniósł 136.531,31 zł. Pozostałe koszty zadania w kwocie 201.600,00zł
zostały sfinansowane przez Powiat Bolesławiecki z dotacji celowej otrzymanej z
budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Zgodnie z zawartą umową zadania zostały realizowane w całości przez Starostwo
Powiatowe w Bolesławcu.
2) współdziałanie z innymi samorządami gminnymi w realizacji zadań:
Projekt "Łużyce–Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo
pogranicza”:
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jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska-Saksonia 2014-2020.
Partnerem Wiodącym jest Gmina Bolesławiec przy współpracy z Gminą Warta
Bolesławiecka, Gminą Osiecznica, Gminą Miejską Bolesławiec oraz partnerem
niemieckim – Miastem Bernsdorf.
W ramach projektu planuje się budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Bolesławiec (odcinek Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km) i Gminy Warta
Bolesławiecka

(3,13

km),

biegnących

po

nieczynnym

nasypie

kolejowym,

zagospodarowanie przebiegu szlaku rowerowego w miejsca wypoczynku wyposażone
w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery (na obszarze Gmin Bolesławiec, Warta
Bolesławiecka, Osiecznica), montaż dwujęzycznych tablic turystycznych (dodatkowo
na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec) oraz wykonanie oznakowania całości
przebiegu szlaku (o długości ponad 62 km).
Po stronie niemieckiej zaplanowano modernizację parku miejskiego, który znajduje się
na trasie istniejącej „Żabiej ścieżki” i jest zlokalizowany na obszarze ochrony
krajobrazu „Bernsdorfer Teichlandschaft”. Zamierzone prace obejmą m.in. stworzenie
ścieżki edukacyjnej, wydzielenie miejsc rekreacyjnych (plac do wypoczynku, platforma
widokowa) oraz oznakowanie obszaru w tablice informacyjne przedstawiające m.in.
opisy długowiecznych drzew zlokalizowanych na terenie parku.

W ramach

popularyzacji wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym obszaru

realizacji projektu zostanie utworzona 2-języczna aplikacja mobilna i strony
internetowe. Oprócz elementów z zakresu udostępnienia informacji cyfrowej Partnerzy
przewidzieli również wykonanie dwujęzycznych papierowych map turystycznych, które
będą zawierały opisy szlaków oraz parku w Bernsdorf. Celem projektu jest rozwój
infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego,
popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć
i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego.
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W ramach projektu przewidziane są wspólne wydarzenia promocyjno-kulturalne:
1) Konferencja inauguracyjna w gminie Bolesławiec
2) Wydarzenie inauguracyjne w mieście Bernsdorf
3) Piknik rycerski w gminie Osiecznica
4) Piknik rowerowy w gminie Bolesławiec
5) Piknik rodzinny w gminie Warta Bolesławiecka
6) Dzień parków i ogrodów w mieście Bernsdorf
W roku 2018 w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 523.411,01 zł, które
wykorzystano na budowę ścieżki rowerowej

wraz z MOR-em i infrastrukturą

towarzyszącą w miejscowościach Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne.
W ramach zadania wykonano w 2018 roku roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
roboty ziemne i podbudowy, zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe oraz
sporządzono dokumentację oznakowania szlaku rowerowego. Zakończenie zadania
zaplanowano na rok 2019r. Gmina Warta uczestniczyła we wspólnych wydarzeniach
związanych z projektem, tj. konferencji inauguracyjnej w Gminie Bolesławiec oraz
wydarzeniu inauguracyjnym w Mieście Bernsdorf.
4. Wsparcie finansowe dla działań innych podmiotów.
1) wsparcie dla jednostek działających w ochronie zdrowia
Gmina Warta Bolesławiecka w ramach współpracy z innymi społecznościami
samorządowymi przyznała dotację w wysokości 15.000 zł

Zespołowi Opieki

Zdrowotnej w Bolesławcu na zakup Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej ZOZ Bolesławiec.
W ramach realizacji tego samego zakresu działania, zgodnie z zawartym
Porozumieniem Międzygminnym, została udzielona Gminie Miejskiej Bolesławiec
dotacja w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania
schroniska dla osób bezdomnych prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Bolesławiec.
2) wspieranie działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych
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Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w
tym porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i
przeciwpowodziowa.
Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka zadanie to realizowane jest przy pomocy 4
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostki OSP zrzeszały w swoich szeregach
w 2018 roku łącznie 109 druhen i druhów. Wszystkie jednostki OSP posiadają
podstawowy sprzęt gaśniczy, wyposażenie, umundurowanie oraz wyszkolenie. OSP w
Warcie Bolesławieckiej należy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
TABELA 15: SAMOCHODY POZOSTAJĄCE W WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK OSP

OSP

Typ pojazdu

Marka, rok produkcji

Warta

średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
samochód osobowy
średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
średni samochód
ratowniczo-gaśniczy

Mercedes-Jelcz r. prod.
2002
STAR 244, r. prod. 1983
Lublin

Bolesławiecka

Jurków
Raciborowice
Tomaszów
Bolesławiecki

Mercedes 1113B -, r. prod.
1976
Mercedes ATEGO r. prod.
2014
IVECO EUROCARGO r.
prod. podwozie 2006,
zabudowa 2014

Źródło: oprac. własne

Wszystkie pojazdy i sprzęt poddawane są przeglądom i bieżącej konserwacji.
Samochód STAR 244 użytkowany przez OSP w Warcie Bolesławieckiej jest zużyty,
przestarzały i nie zapewnia prowadzenia szybkich i sprawnych akcji ratowniczych.
Zachodzi potrzeba wymiany pojazdu na nowszy, szczególnie zważywszy na dużą liczbę
wyjazdów do działań ratowniczych w/w jednostki.
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TABELA 16: ZADYSPONOWANIE JEDNOSTEK OSP DO ZDARZEŃ WG RODZAJÓW W 2018 ROKU

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Wyjazdy
gospodarcze

64

47

4

0

118

Jurków

7

0

0

0

7

Raciborowice

33

22

0

7

62

Tomaszów

22

24

4

0

50

OSP
Warta

Razem

Bolesławiecka

Bolesławiecki
Źródło: oprac. własne na podstawie raportów OSP

Gmina Warta Bolesławiecka ponosiła koszty utrzymania Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym wypłaty ekwiwalentów za działania ratownicze, za udział w
szkoleniach, zakup paliwa do samochodów, sprzętu, części zamiennych, przeglądy
samochodów i sprzętu, badania lekarskie, płace konserwatorów sprzętu i za energię,
zakupy sprzętu i umundurowania. Wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie
jednostek OSP zależy w sporej mierze od ilości akcji ratowniczych w ciągu roku i
związanych z nimi kosztów min. eksploatacji pojazdów i sprzętu oraz ekwiwalentu za
udział w działaniach ratowniczych. Ze względu na systematyczne doposażanie
jednostek w niezbędny sprzęt i wyposażenie ze środków własnych , w tym w ramach
funduszu sołeckiego, a także środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, poziom
usprzętowienia poszczególnych OSP uległ w ostatnich latach widocznej poprawie i
unowocześnieniu.
Pomimo dużych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek Gmina
Warta Bolesławiecka w 2018 r. dofinansowała zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu w kwocie 6.000
zł.
W 2018r Gmina Warta Bolesławiecka przekazała także dotacje celowe z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia: dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciborowicach w kwocie 716,30zł oraz dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej w kwocie 1850 zł. Jednostka OSP w
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Raciborowicach przeznaczyła dotację na dofinansowanie zakupu 2 kompletów
aparatów powietrznych wraz z maskami. Jednostka OSP w Warcie Bolesławieckiej
dofinansowała

zakup pilarki do drewna, węża tłocznego, rękawic specjalnych,

kominiarek niepalnych oraz obuwia strażackiego. Przekazane dotacje pozwoliły
jednostkom na zabezpieczenie wkładu własnego przy wnioskowaniu o środki
zewnętrzne.
Ponadto Gmina przekazała dla OSP w Warcie Bolesławieckiej dotację w wysokości
30.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu zestawu ratownictwa

technicznego - hydraulicznych narzędzi ratowniczych. W ramach tej kwoty 10.000 zł
stanowiły środki pozyskane przez Gminę

z Urzędu Marszałkowskiego w ramach

konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018. Koszt
całkowity zadania wyniósł 70.000zł, a pozostałe środki OSP pozyskała z innych źródeł.
W 2018 r. zakupiono dla jednostek OSP w ramach dofinansowania z Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości sprzęt o wartości
26.264,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło aż 26.100,56 zł. – czyli 99% kwoty. W
skład zakupów weszły: 2 defibrylatory dla OSP w Raciborowicach i OSP w
Tomaszowie Bolesławieckim oraz wyważacz do drzwi dla OSP w Warcie
Bolesławieckiej. Nowoczesny sprzęt umożliwi strażakom sprawne udzielanie pierwszej
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
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VIII. DZIEDZINOWY RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ
1. Oświata i edukacja.
1) placówki oświatowe na terenie gminy
Na terenie gminy Warta Bolesławiecka obowiązek szkolny realizowany jest
w 5 szkołach podstawowych - w tym 1 prowadzona przez stowarzyszenie.
TABELA 17: PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ
WARTA BOLESŁAWIECKA
Nazwa jednostki

L
p

Nazwa szkoły stan obecny /nr RSPO

.

organizacyjnej, w
skład której

Adres siedziby

wchodzi szkoła

1
Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza
w Raciborowicach Dolnych
.

Raciborowice Dolne nr 3

-

Dolne
Tomaszów Bolesławiecki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy

2

II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie

.

-

Bolesławieckim

Władysława Stanisława Reymonta w Warcie

.

-

Zespół Szkolno-

Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach z

Przedszkolny w

.

29
59-720 Warta
Bolesławiecka

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

klasami gimnazjum

59-720 Tomaszów
Warta Bolesławiecka nr

Bolesławieckiej

4

nr 96
Bolesławiecki

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

3

59-720 Raciborowice

Iwinach

Szkoła - Iwiny os. I nr 6
59-720 Iwiny

TABELA 18: PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ OSOBY
PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (LUB OSOBY
FIZYCZNE):
Nazwa jednostki

L
p

Nazwa szkoły stan obecny /nr RSPO

.

organizacyjnej, w
wchodzi szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczytnicy

1

prowadzona przez „Stowarzyszenie Rozwoju

.

wsi Szczytnica i okolice”

Adres siedziby

skład której

-

Szczytnica nr 34
59-720 Szczytnica
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Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka (na podstawie SIO - stan na 30 września
2018r.) w szkołach podstawowych uczy się 683 uczniów klas I-VIII szkół
podstawowych w 42 oddziałach oraz 57 uczniów klas gimnazjalnych w 2 oddziałach.
Szkoły oprócz szeregu pracowni tematycznych, posiadają świetlice, stołówki, gabinety
pedagoga oraz sale gimnastyczne i kompleksy boisk. Każda ze szkół funkcjonuje w
jednym budynku.
Wychowanie przedszkolne odbywa się w:


6 oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,



2 oddziałach Przedszkola Publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Iwinach,


2 Punktach przedszkolnych tj. PP "Bajka" w PSP w Raciborowicach Dolnych i

PP "Tęczowy ogród" w PSP w Tomaszowie Bolesławieckim,


3

oddziałach

Przedszkola

Niepublicznego

"Akademia

Rozwoju"

w

Tomaszowie Bolesławieckim.
Na podstawie SIO - stan na 30 września 2018r. - do przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego uczęszcza 286 dzieci.
Dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczytnica i Okolice, które prowadzi Publiczną Szkołę
Podstawową w Szczytnicy na działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i
na utrzymanie obiektu oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych otrzymuje dotację zgodnie z
obowiązującymi przepisami tj. od 01 stycznia 2018r. wprowadzonych ustawą z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) oraz
ogłoszonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Warta Bolesławiecka nr SOG.Z.87.2018 z
dnia 30 października 2018r. podstawowymi kwotami dotacji, statystycznej liczby
dzieci i wskaźnika zwiększającego w roku 2018. Na podstawie powyższych przepisów
dotację otrzymuje także Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju" w
Tomaszowie Bolesławieckim.
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Ponieważ do przedszkola niepublicznego uczęszczają także dzieci nie będące
mieszkańcami gminy Warta Bolesławiecka to gminy, których są mieszkańcami zostają
obciążane kwotami należnej dotacji za każde dziecko.
Natomiast przedszkolaki, które są mieszkańcami naszej gminy uczęszczają także do
innych przedszkoli poza terenem gminy i z tego powodu Gmina Warta Bolesławiecka
musi dokonywać zwrotu należnej dotacji dla innych gmin.
2) Zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły
Zgodnie z art. 17, ust. 3a. ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest:
"zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z
niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej lub zwrot kosztów
przejazdu ucznia, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, odbywa się na zasadach
określonych

w

umowie

zawartej

między

wójtem

i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.”
Gmina podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski w Bolesławcu, którzy posiadają specjalistyczny bus dostosowany do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dowożą 10 uczniów z terenu gminy do
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu i do
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Mali Odkrywcy" w Bolesławcu. Ponadto
gmina podpisała umowę z jednym opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego,
który sam dowozi dziecko do szkoły, a gmina zwraca koszty za dowóz.

3) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
W 2018 r. w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na doskonalenie zawodowe
nauczycieli jednak z tego przywileju skorzystało tylko 3 nauczycieli .
4) średnie wynagrodzenie nauczycieli
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Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz.U.2018.967 t.j.) po przeprowadzenie analizy poniesionych w roku 2018
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które przedstawia sie
następująco:
TABELA 19: SREDNIE WYNAGRODZEŃ WEDŁUG STOPNI AWANSU ZAWOWODWEGO

Lp

Stopnie awansu

.

zawodowego

Średnioroczna liczba etatów

Suma iloczynów

ustalana dla okresów

średniorocznej liczby

obowiązywania

etatów i średnich

poszczególnych kwot

wynagrodzeń, o których

bazowych

mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela,

od dnia

od dnia

ustalonych dla okresów

1 stycznia do dnia

1 kwietnia do dnia

obowiązywania

31 marca

31 grudnia

poszczególnych kwot

Wydatki poniesione w

Kwota

roku na wynagrodzenia

różnicy

w składnikach
wskazanych w art. 30
ust.1 Karty Nauczyciela
(kol. 6 - kol. 5)

bazowych
1

2

1

nauczyciel stażysta

2
3
4

3

nauczyciel
kontraktowy
nauczyciel
mianowany
nauczyciel
dyplomowany

4

5

6

7

5,22

5,20

178 840,09

184 052,71

5 212,62

9,21

9,47

358 804,22

367 468,20

8 663,98

18,87

16,98

862 634,00

887 652,48

25 018,48

42,73

45,58

2 838 415,48

2 975 209,75

136 794,27

5) stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe
Do ubiegania się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce
uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
1)

osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj.

uzyskali średnią ocen minimum 5,1,
2)

w przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III

gimnazjum uzyskali średnią ocen minimum 5,1 lub wyniku z egzaminu kończącego
szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów.
Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe uprawnieni są
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uczniowie, którzy są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach, olimpiadach na
szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe na koniec roku
szkolnego 2017/2018

zostały przyznane 48 uczniom a 5 uczniom przyznano

wyróżnienie.
TABELA 20: STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Szkoła

Stypendia

Wyróżnienia

PSP Raciborowice Dolne

6

1

PSP Warta Bolesławiecka

4

1

PSP Tomaszów Bolesławiecki

13

1

ZS-P Iwiny

16

2

PSP Szczytnica

2

0

7

0

Uczniowie będący mieszkańcami Gminy Warta
Bolesławiecka uczęszczający do innych szkół

6) stypendia szkolne
dofinansowanie

świadczeń

pomocy

materialnej

dla

uczniów

o charakterze socjalnym – w 2018 roku w okresie od stycznia do czerwca (tj. na 6
miesięcy) zostały przyznane stypendia na kolejny okres roku szkolnego 2017/2018 28
uczniom
Na nowy rok szkolny 2018/2019 stypendium szkolne zostało przyznane 19 uczniom
na okres od września do końca grudnia 2018r. (tj. na 4 miesiące). Łącznie wypłacono
stypendia na kwotę 25.940,00 zł z czego 5.188,00zł stanowiły środki własne gminy a
20.752,00 zł stanowiła dotacja.
7) organizacja kolonii letniej i „Zielonej szkoły” dla dzieci w Darłowie
Gmina Warta Bolesławiecka od wielu lat organizuje dwutygodniowy wyjazd
śródroczny tzw. "Zieloną szkołę" dla uczniów klasy V i dwutygodniową kolonię
letnią.
W 2018 roku gmina otrzymała darowiznę z Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w
związku z tym zorganizowana została tygodniowa "Zielona szkoła" także dla uczniów
klas III. „Zielona szkoła” odbyła się w terminie od 09.06.2018r. do 22.06.2018r. i
uczestniczyło w niej 80 uczniów klasy V oraz 104 uczniów klasy III.
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Kolonia letnia odbyła się w terminie od 23.06.2018r. do 06.07.2018r. i wyjechało na
nią 80 uczniów.
2. Kultura i turystyka, sport w tym ochrona zabytków.
Gmina Warta Bolesławiecka nie posiada opracowanego Programu Ochrony Zabytków,
jaki jest wymagany art. 87 ustawy o ochronie zabytków. Podstawą jego opracowania
jest posiadanie Gminnej Ewidencji Zabytków a Gmina Warta Bolesławiecka jest w
trakcie realizacji tego zadania. Wykonano ewidencję w pięciu miejscowościach tj. w
Warcie Bolesławieckiej, Wartowicach, Raciborowicach Dolnych, Raciborowicach
Górnych oraz Jurkowie. W najbliższych czasie planuje się wykonanie ewidencji w
pozostałych miejscowościach gminy.
Gmina od lat prowadzi działania na rzecz stworzenia zaplecza dla podwyższenia
standardów usług publicznych. Dzięki takim działaniom mieszkańcy mogą spędzać
swój czas wolny na:
- 10 placów zabaw
- 12 siłowni zewnętrznych
- 8 boisk sportowych, w tym 6 o sztucznej nawierzchni oraz jedno boisko typu „Orlik”.
Wiele zadań stwarzających warunki wypoczynku mieszkańców sołectw realizowanych
jest również ze środków wydzielonych dla funduszy sołeckich.
W 2018 roku z tych właśnie środków wybudowano wiatę grillową o wymiarach 8x4m
usytuowaną przy świetlicy w miejscowości Wilczy Las.
Obiekty małej infrastruktury, z których korzystają dzieci i młodzież wymagają stałego
nadzoru ze strony zarządcy, jakim jest gmina. Z tej przyczyny dwa razy w tygodniu
pracownicy społeczno użyteczni dbają o utrzymanie porządku, systematycznie też – w
terminach wynikających z potrzeb, wykonywane są prace naprawcze i konserwatorskie,
głównie przez pracowników grupy interwencyjnej.
Dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i trwałości urządzeń ustalono
plan oraz częstotliwość kontroli powyższych obiektów

budowlanych tj. kontrola
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regularna co najmniej raz w tygodniu, kontrola funkcjonalna raz na trzy miesiące oraz
kontrola podstawowa wykonywana raz w roku, prowadzone przez pracowników Urzędu
Gminy.
W ramach kontroli wykonywanych przez organy zewnętrzne, dniu 25.04.2018 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu przeprowadził kontrolę
obiektów małej architektury na terenie gminy Warta Bolesławiecka, podczas której nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ostatnia z kontroli placów zabaw wykonana
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu miała miejsce
dnia 04 lipca 2018 roku; kontrola również nie wykazała nieprawidłowości.

3. Publikacje o gminie, konkursy, rankingi
Gmina Warta Bolesławiecka w 2018 roku zleciła publikację Biuletynu Informacyjnego
o Gminie Warta Bolesławiecka firmie PPU „ UNIFOT” Andrzej Bobik Chojnów.
Wydano cztery nakłady, każdy zwierał po 1000 egzemplarzy, łącznie wykonano 4000
egzemplarzy na kwotę 9.200,00 złotych.
W

wykonanych

biuletynach

zamieszczono zawierająca

informacje

dotyczące

funkcjonowania Gminy Warta Bolesławiecka. Znajdują się w nim zarówno informacje
dotyczące zrealizowanych inwestycji i zadań jak również informacje z dziedziny
kultury, oświaty, sportu oraz spraw społecznych. Zamieszczane są w nim również
ważne dla mieszkańców gminy informacje między innymi o terminach i wysokościach
opłat ustanawianych dla mieszkańców gminy.
Publikacja jest bezpłatna i dostępna zarówno w Urzędzie Gminy, jak i w obiektach
gminnych.
W 100-lecie odzyskania niepodległości Polski Instytut Biograficzny wraz z Polskim
Towarzystwem Biograficznym oraz wydawnictwem Hellon przygotowały kolejne
wydanie Złotej Księgi Polskiego Samorządu. Edycja ta obejmuje kadencję 2014-2018.
Celem tej publikacji, jest uhonorowanie oraz zaprezentowanie osób aktywnie
działających w strukturach samorządowych. Przy tej edycji poproszono gminę o
przygotowanie materiału dot. gospodarza gminy tj. Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
Materiał został zamieszczony w wydanej publikacji. Koszt książki wyniósł 132 zł.
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W ramach realizacji zadań z zakresu promocji zlecono firmie „ STEFAŃCZYK FILM
STUDIO’’

Bolesławiec, wykonanie pięciu filmów dla miejscowości: Warta

Bolesławiecka, Jurków, Szczytnica, Lubków, Wartowice. Koszt zadania wyniósł 7.500
złotych.
Przy realizacji filmu wykorzystano technikę obrazu z tzw. „ lotu ptaka”, która
uatrakcyjniła przekaz. W filmach pokazano najważniejsze i najciekawsze miejsca i
obiekty w danych miejscowościach.
Kolejnym zrealizowanym w tym zakresie projektem było zlecenie wykonania materiału
filmowego

o

wykonanej

przez

Gminę

inwestycji

pn.:

‘’Budowa

boiska

wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznych”. Film w ciekawy, wizualny sposób pokazuje
przebieg prac, jak i efekt końcowy wykonanej inwestycji. Dziesięciominutową
projekcję wykonała Telewizja Lokalna „ AZART- SAT” Bolesławiec. Koszt filmu
wyniósł 615,00 zł.
Telewizja ta również wykonała i wyemitowała program z obchodów Dożynek
Gminnych, zorganizowanych w miejscowości warta Bolesławiecka. W materiale
znalazły się skróty z przebiegu całej uroczystości, zarówno z części oficjalnej w której
uczestniczyli zaproszeni goście m. innymi senator dr Dorota Czudowska, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Bolesławiecki Karol Stasik,
jak również z części artystycznej. Gwiazdą tych obchodów był zespół „ Piękni i
Młodzi”.

Sporą część programu zajął materiał filmowy poświęcony jednemu z

najważniejszych elementów imprezy tj. przygotowanych przez sołectwa gminy
wieńców dożynkowych. Pięknie i starannie wykonane z dużą dozą wyobraźni i z
elementów zaskoczenia stanowiły doskonałą oprawę całego wydarzenia.
Projekcja programu kosztowała 1.845,00 zl.
W miesiącu październiku 2018 roku ukazał się w Gazecie Wojewódzkiej Top-Biznes
wywiad z Wójtem Gminy Warta Bolesławiecka, którym wiodącym tematem była
informacja o zrealizowanych na terenie gminy inwestycjach. Wójt Gminy wspomniał w
nim o realizowanych licznych inwestycjach drogowych, w tym przekazał informację o
budowie ścieżki rowerowej, projekcie realizowanym wspólnie z Gminami ; Warta
94 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY WARTA
BOLESŁAWIECKA ZA 2018 ROK

27 maja 2019

Bolesławiecka, Osiecznica, Gmina Wiejska Bolesławiec, Miast Bolesławiec, Miasto
Bernsdorf Niemcy w ramach projektu pn. „ Łużyce –Bobry rowerem przez kulturowe i
przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”
Kolejną ważną dla gminy inwestycją, o której była mowa w artykule to oświetlenie
terenów gminy, w tym budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z zastosowaniem
lamp typu LED. W artykule znalazły się również informacje dot. innych, realizowanych
przez gminę inwestycjach z zakresu infrastruktury społecznej.
Koszt artykułu wyniósł 1.400,00 złotych.
Ogółem na promocję gminy Warta Bolesławiecka w 2018 roku wydano z budżetu
gminy środki w kwocie 55825,80 złotych.
4. Wspieranie działalności rolniczej na obszarze gminy
Trudnym zadaniem realizowanym przez Wójta Gminy było wytypowanie kandydatów
na członków komisji do szacowania szkód suszowych w rolnictwie powołanej przez
Wojewodę Dolnośląskiego, jej obsługa oraz nadzór nad jej pracą. Przeprowadzenie
szacunku

strat

i

sporządzenie

z

tych

czynności

protokołów

umożliwiało

poszkodowanym rolnikom ubieganie się o pomoc publiczną udzielaną przez ARiMR
(Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), o kredyty na wznowienie
produkcji rolnej czy też o umorzenia zobowiązań, w tym podatkowych na rzecz gminy.
Zadanie realizowano w okresie od 14 czerwca 2018 roku do stycznia 2019 roku
obejmując łącznie 119 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 7.250 ha użytków
rolnych.
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PODSUMOWANIE

Raport o stanie gminy za 2018 rok jest dokumentem stworzonym po raz pierwszy.
Zawiera szereg informacji, które Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
Warta Bolesławiecka uznali za ważne i niezbędne dla kompletności treści Raportu.
Są jeszcze dziedziny, które mogły być omówione w Raporcie, jednak wiele z nich
wiąże się głównie z działalnością administracyjną gminy i jej jednostek
organizacyjnych i jako takie nie zostały wprowadzone do dokumentu.
Pierwsza ocena działalności Wójta Gminy przeprowadzona na podstawie
dokumentu, być może, wskaże te obszary działalności gminy i jej jednostek, które
znajdują w kręgu zainteresowania Szanownych Radnych i Mieszkańców gminy
Warta Bolesławiecka i jako takie mogłyby się znaleźć w tym obszernym już
dokumencie.
W ocenie Wójta Gminy wszystkie zadania realizowane prze gminę Warta
Bolesławiecka w 2018 roku były wykonane w sposób rzetelny, prawidłowy i
zgodny z rachunkiem ekonomicznym, zaspokajając różnorodne oczekiwania
społeczności lokalnej, co potwierdza również dokument stanowiący sprawozdanie
finansowe z działalności gminy i jej organu wykonawczego za 2018 rok.
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ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
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INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018R.
GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Warta Bolesławiecka
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Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) cyt.
„Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do
poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych
w tym przedsiębiorstw”.
Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi
gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina
odpowiada mieniem do niej należącym.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są
nieruchomości gruntowe.
Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym
opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie
tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz
wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2018 r. oraz na
dzień 31.12.2018 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.
Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia
nieruchomości, a także innego rozdysponowania. Gmina Warta Bolesławiecka
przeprowadziła w poprzednich latach kompletną inwentaryzację i analizę gruntów,
stanowiących mienie gminne. Wnioski wyciągnięte z powyższego działania skutkowały
rozpoczęciem w roku 2011 działań mających na celu uporządkowanie praw władania
nieruchomościami. W związku z powyższym zostały podpisane umowy dzierżawy
i użyczenia z dotychczasowymi bezumownymi użytkownikami. Rozpoczęte w 2011
roku działania mające na celu uporządkowanie władania nieruchomościami gminnymi
są kontynuowane w latach następnych.
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MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2018r.
1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

435,4691 ha
425,3255ha

1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność
gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie
wieczyste
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami
gospodarczymi
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne,
w tym ogrody działkowe
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki
przydomowe
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie
wymienione powyżej

404,9398 ha
21,8904 ha
0,1846 ha
21,5740 ha
0,0843 ha
0,0475 ha

1.1.2.

GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE

5,8463 ha

1.1.3.

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE

0,9070 ha

1.1.4.

GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

0,7759 ha

GRUNTY POZOSTAJĄCE W
BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące
przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta
Bolesławiecka
1.1.5.

1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE

2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA
BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

375,5202 ha

20,3857 ha
0,0584 ha

10,1436 ha
9,0951 ha
1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 01.01 2018r. wynosi 35, w tym :
przemysłowo użytkowe 9
użyteczności publicznej 23
inne
3
łącznie
36
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Ponadto gmina była współwłaścicielem 3 budynków mieszkalnych i 1 budynku
gospodarczego w różnej wielkości udziałów.
ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – w okresie
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

II.

1. NABYCIE

W roku 2018 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 1,8694 ha z rozbiciem:
GRUNTY NABYTE DO ZASOBU GMINY W ROKU 2018
I. GRUNTY NABYTE W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ
1. Działka nr 77/8 o pow. 0,0966
w Tomaszowie Bolesławieckim,
2. Działka nr 702/8 o pow. 0,0743
w Tomaszowie Bolesławieckim,
3. Działka nr 421/3 o pow. 1,4094
w Raciborowicach Dolnych.
4. Działka nr 36/2 o pow. 0,0649
w Warcie Bolesławieckiej.

1,6452 ha

ha, zlokalizowana

0,0966 ha

ha, zlokalizowana

0,0743ha

ha, zlokalizowana

1,4094 ha

ha, zlokalizowana

II. GRUNTY NABYTE Z MOCY PRAWA W DRODZE DECYZJI
1. Działka nr 42/1 o pow. 0,0083
w Warcie Bolesławieckiej,
2. Działka nr 576/3 o pow. 0,0116
w Warcie Bolesławieckiej,
3. Działka nr 652/7 o pow. 0,0077
w Warcie Bolesławieckiej,
4. Działka nr 1/4 o pow. 0,0274
w Tomaszowie Bolesławieckim,
5. Działka nr 5/37 o pow. 0,1692
w Szczytnicy.

1,8694 ha

0,0649 ha

0,2242 ha

ha, zlokalizowana

0,0083 ha

ha, zlokalizowana

0,0116 ha

ha, zlokalizowana

0,0077 ha

ha, zlokalizowana

0,0274 ha

ha, zlokalizowana

0,1692 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. ZBYCIE

W roku 2018 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 0,2839 ha z rozbiciem:
GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2017
I. GRUNTY ZBYTE W DRODZE PRZETARGU
1. Działka nr 368/1 o pow. 0,0690 ha, zlokalizowana
w Raciborowicach Dolnych,
II.

GRUNTY ZBYTE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

0,2839 ha
0,0690 ha
0,0690 ha

0,2149 ha
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1. Działka nr 493/9 o pow. 0,0231 ha, zlokalizowana
w Tomaszowie Bolesławieckim,
2. Działka nr 995 o pow. 0,0118 ha, zlokalizowana
w Tomaszowie Bolesławieckim,
3. Działka nr 707 o pow. 0,1800 ha, zlokalizowana
w Raciborowicach Górnych,

27 maja 2019
0,0231 ha
0,0118 ha
0,1800ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Ponadto w wyniku podziału działki nr 493/2 w Tomaszowie Bolesławieckim dokonano
sprostowania powierzchni działki w wyniku którego zmniejszyła się powierzchnia zasobu
Gminy o 0,0105 ha.
III.

MIENIE KOMUNALNE – stan na 31.12.2018r.
1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:
III.

ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
1.

WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność
gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie
wieczyste
1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ
1. Grunty pod garażami i budynkami
gospodarczymi
2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w
tym ogrody działkowe
3.
Grunty stanowiące ogródki
przydomowe
4.
Grunty inne, przeznaczone na cele nie
wymienione powyżej

2.

437,0441 ha
426,9005 ha
406,5148 ha
23,2905 ha
0,1886ha
22,9676 ha
0,0918 ha
0,0425 ha

2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE

5,8463 ha

3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE

0,9070 ha

4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

0,7759 ha

5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM
ZARZĄDZIE GMINY
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące
przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta
Bolesławiecka
1. GRUNTY ODDANE W
UŻYTKOWANIE

IV. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY
WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

375,6951 ha

20,3857 ha
0,0584 ha

10,1436 ha
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1.
2.
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9,0951 ha
1,0485 ha

NA CELE MIESZKANIOWE
NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE
Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12 2018r. wynosi 35, w tym :
przemysłowo użytkowe 9
użyteczności publicznej 23
inne
3
łącznie
36
Ponadto gmina była współwłaścicielem 3 budynków mieszkalnych i 1 budynku
gospodarczego w różnej wielkości udziałów.
IV.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO
1. DOCHODY W 2018 R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
w 2018r. wyniosły między innymi:

Z TYTUŁU:

ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI
NAJEM,
DZIERŻAWA
UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE

WYKONANIE [ZŁ]

PLAN

[ZŁ]

WARTOŚĆ
PROCENTOWA
WYKONANIA
PLANU
[%]

42 296,12

42 296,00

100,00

60 113,81

45 817,00

131,20

15 525,47

15 451,00

100,48

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka jest udziałowcem w jednej spółce prawa handlowego i nie
udzielała poręczeń.
2. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2019.

Na 2019 rok planuje się następujące wpływy:
Z TYTUŁU:
ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI

PLAN

[ZŁ]

30 000,00
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NAJEM,
DZIERŻAWA
UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE

27 maja 2019

60 000,00
10 000,00

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

V.

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
1. GRUNTY

Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów
w oparciu o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta
Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja
Baja w dniu 05.05.2010r. Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy na dzień
31.12.2018r. wynosi 78 670 893,87 zł zł i rozkłada się w następujący sposób:
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:
1. WARTOŚĆ ZASOBU
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność
gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w
użytkowanie wieczyste
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące
przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta
Bolesławiecka

78 670 893,87 zł
75 486 762,43 zł
3 184 131,44 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY

Wartość księgowa budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem 50 549
826,96 zł według następującego podziału:
A. MIESZKALNE

Wartość księgowa udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi 695 627,11
zł.
B. NIEMIESZKALNE

Wartość księgowa budynków niemieszkalnych wynosi 10 949 695,16 zł
zgodnie z następującą klasyfikacją:
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Wyszczególnienie
Budynki biurowe
Świetlice
Remizy
Lokale użytkowe
Inne
RAZEM

Wartość majątku
[zł]
181 670,00
6 573 576,61
1 443 592,79
118 997,00
2 631 858,76
10 949 695,16 zł

27 maja 2019

Uwagi
wartość księgowa
wartość księgowa
wartość księgowa
wartość księgowa
wartość księgowa

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

3. INNE

Wartość księgowa innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi 38 904 504,69 zł
zł zgodnie z następującą klasyfikacją:
Wyszczególnienie

Wartość brutto
majątku w zł

Uwagi

Suma

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Linie energetyczne
6 151 889,02
wartość księgowa
Mosty, wiadukty
357 967,97
wartość księgowa

36 210 571,78 zł

Drogi osiedlowe,
place utwardzone

22 641 141,07

wartość księgowa

36 210 571,78 zł

Inne

7 059 573,72

wartość księgowa

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
Maszyny i urządzenia
330 147,06
Zespoły
455 580,43
komputerowe
ŚRODKI TRANSPORTU
Samochody specjalne
1 647 465,00
Samochody osobowe
251 040,00
Pozostałe
156 787,40
RAZEM

738 797,39 zł

wartość księgowa
wartość księgowa

785 727,49 zł
1 908 205,42 zł

wartość księgowa
wartość księgowa
wartość księgowa

1 908 205,42 zł
38 904 504,69 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka
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2. Załącznik nr 2 - Wykaz uchwał przyjętych w 2018 roku w podziale na kadencje
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Poz.

NUMER
UCHWAŁY

DATA
UCHWALENIA

TYTUŁ (w sprawie)

Data wejścia w
życie

ogłoszenie
w Wojewódzkim
Dzienniku
Urzędowym

ZMIANY/UCHY
LENIA/ INNE
INFORMACJE
(termin
obowiązywania)

SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY,
SKUTKI WYKONANIA (np. finansowe),
INNE

KADENCJA 2014-2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XXXIII/249/18

XXXIV/250/18

XXXIV/251/18

11.01.2018r.

30.01.2018r.

30.01.2018r.

XXXIV/252/18

30.01.2018r.

XXXIV/253/18

30.01.2018r.

XXXIV/254/18

30.01.2018r.

W sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji publicznym i
niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym
formom wychowania przedszkolnego
prowadzonym na terenie Gminy Warta
Bolesławiecka przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
W sprawie aktualizacji wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2015-2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Bolesławieckiego
W sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Warcie
Bolesławieckiej na prace konserwatorskie,
restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Warta Bolesławiecka

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta

Realizacja trwa

1.01.2018r.

Dz.Urz.Woj.
Doln. z
18.01.2018r. poz.
312

Zm. Uchwałą nr
III/17/18 z
14.12.2018r.
Uchyla uchwałę
nr XXIV/188/17 z
21.03.2017r.

Zrealizowana – dot. przesunięcia środków
własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Lubkowie z zadań niezrealizowanych na
realizację bieżących zadań z zakresu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w 2018 roku

30.01.2018r.

30.01.2018r.

Uchylona uchwała
nr XXXVI/294/18
z 10.04.2018r.

30.01.2018r.

Dotacja w kwocie
30 tys.zł

30.01.2018r.

Zm. WPF 20182022

30.01.2018r.

Udzielono i rozliczono dotację na prowadzenie
Publicznej szkoły podstawowej w Szczytnicy w
kwocie 808.343,26zł oraz udzielono i
rozliczono dotację na prowadzenie
Niepublicznego Przedszkola "Akademia
Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim w
kwocie 246.240,08zł

Udzielono

Zrealizowano, zgodnie z zawartą w dniu 02
lutego 2018 roku umową

Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy
Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy
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Bolesławiecka na 2018 rok

7.

XXXIV/255/18

30.01.2018r.

8.

XXXV/256/18

6.03.2018r.

9.

XXXV/257/18

6.03.2018r.

10.

11.

12.

13.

14.

XXXV/258/18

XXXV/261/18

XXXV/262/18

W sprawie podziału Gminy Warta
Bolesławiecka na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
W sprawie podziału gminy Warta
Bolesławiecka na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

6.03.2018r.

W sprawie aktualizacji wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2015-2018

6.03.2018r.

W sprawie wysokości opłat za usługi
świadczone przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

XXXV/259/18

XXXV/260/18

W sprawie przystąpienia do prac nad strategią
rozwoju społeczno-gospodarczego
południowej części Dolnego Śląska „SUDETY
2030”

6.03.2018r.

6.03.2018r.

6.03.2018r.

W sprawie przekazania środków finansowych
dla Policji
W sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Tomaszowie
Bolesławieckim na prace konserwatorskie,
restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
W sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Tomaszowie
Bolesławieckim na prace konserwatorskie,
restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków

W trakcie realizacji - trwają prace zmierzające
do przyjęcia do realizacji zadań wskazanych w
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
południowej
i zachodniej części Dolnego
Śląska, zwanej „Strategią Rozwoju Sudety
2030”. Zadania realizowane będą do 2030 roku

30.01.2018r.

6.03.2018r.

6.03.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 15.03.2018r.
poz. 1330

Przyjęto i wdrożono zapisy uchwały

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 15.03.2018r.
poz. 1331

Przyjęto i wdrożono zapisy uchwały
Zrealizowana – dot. przesunięcia środków
własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Lubkowie z zadań niezrealizowanych na
realizację bieżących zadań z zakresu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w 2018 roku

6.08.2018r.

1.04.2018r.

6.03.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 16.03.2018r.
poz. 1382

Zm. Uchwałą nr
XXXVI/281/18 z
10.04.2018r.
16.000 zł na
ponadnormatywna
służbę + 3.000zł
na nagrody

6.03.2018r.

Dotacja w kwocie
10.000 zł (obraz)

6.03.2018r.

Dotacja w kwocie
10.000 zł (ołtarz)

Przyjęta do realizacji – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. korzysta z
nowego cennika usług
Zrealizowano zgodnie z Porozumieniem
zawartym dnia 12 marca 2018r.

Zrealizowano, zgodnie z zawartą w dniu 12
marca 2018 roku umową

Zrealizowano, zgodnie z zawartą w dniu 12
marca 2018 roku umową
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15.

16.

17.

18.

XXXV/263/18

XXXV/264/18

XXXV/265/18

XXXV/266/18

6.03.2018r.

6.03.2018r.

6.03.2018r.

6.03.2018r.

W sprawie określenia kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych form
wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Warta
Bolesławiecka

W
sprawie
uchwalenia
GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na
2018 rok
W sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
na
terenie
gminy
Warta
Bolesławiecka

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Warta Bolesławiecka

27 maja 2019

31.03.2018r.

1.01.2018r.

Przekazano do realizacji Dyrektorom szkół dla
których Gmina Warta Bolesławiecka jest
organem prowadzącym

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 15.03.2018r.
poz. 1332

realizacja
Rok 2018

6.03.2018r.

realizacja
Rok 2018

6.03.2018r.

Zm. WPF 20182022

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok

19.
XXXV/267/18

6.03.2018r.

20.

XXXV/268/18

6.03.2018r.

21.

XXXV/269/18

6.03.2018r.

XXXV/270/18

6.03.2018r.

22.

Zrealizowano w okresie od 1 kwietnia 2018r.
do 31 marca 2019r. Gmina w ramach umowy
partycypuje w kosztach prowadzenia schroniska (40.011,10zł). Zawarła umowę z lekarzem
weterynarii w sprawie opieki nad zwierzętami
poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych.
Prowadzono dokarmianie, leczenie, sterylizację
i kastrację bezdomnych kotów
Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy
Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

6.03.2018r.
Zmieniająca uchwałę nr XXXV/268/13 Rady
Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 18 czerwca
2013r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządcą jest Gmina Warta Bolesławiecka, dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i
zasad korzystania z tych obiektów
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka

Zrealizowano

6.03.2018r.

Anulowana
uchwała nr
XXXVI/287/18 z
10.04.2018r.

6.03.2018r.

Obręb Iwiny

6.03.2018r.

Obręb Iwiny

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy
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23.

XXXV/271/18

6.03.2018r.

24.

XXXV/272/18

6.03.2018r.

25.

XXXV/273/18

6.03.2018r.

26.

XXXV/274/18

6.03.2018r.

27.

28.

29.

30.

XXXV/275/18

XXXV/276/18

XXXV/277/18

XXXV/278/18

6.03.2018r.

6.03.2018r.

6.03.2018r.

6.03.2018r.

W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą
własność
Gminy
Warta
Bolesławiecka

27 maja 2019

Obręb Iwiny

6.03.2018r.

Obręb Iwiny

6.03.2018r.

Obręb Iwiny

6.03.2018r.

Obręb Tomaszów
Bol.

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

6.03.2018r.

Obręb Warta Bol.

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

6.03.2018r.

Obręb Warta Bol.

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

6.03.2018r.

Obręb Lubków

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

6.03.2018r.

Obręb
Raciborowice
Górne

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Warta Bolesławiecka
31.

32.

XXXV/279/18

XXXVI/280/18

6.03.2018r.

10.04.2018r.

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

6.03.2018r.

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

Uchwała, będąca odpowiedzią na skargę,
została przesłana Skarżącemu
6.03.2018r.

W sprawie aktualizacji wieloletniego planu
rozwoju
i
modernizacji
urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2015-2018

10.04.2018r.

Zrealizowana – dot. przesunięcia środków
własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Lubkowie z zadań niezrealizowanych na
realizację bieżących zadań z zakresu rozwoju i
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33.

34.

35.

XXXVI/281/18

XXXVI/282/18

XXXVI/283/18

10.04.2018r.

10.04.2018r.

10.04.2018r.

XXXVI/284/18
36.

37.

38.

39.

40.

10.04.2018r.

XXXVI/285/18

XXXVI/286/18

XXXVI/287/18

XXXVI/288/18

10.04.2018r.

10.04.2018r.

10.04.2018r.

10.04.2018r.

O zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat
za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
O zmianie uchwały w sprawie powierzenia
wykonywania zadań własnych Gminy Warta
Bolesławiecka
Zakładowi
Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
W sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju
i
modernizacji
urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2019-2022

W sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki
Medycznej na dofinansowanie zakupu Aparatu
do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca

W sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Mirsk
W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok
O zmianie uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Warta
Bolesławiecka, dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Warta

27 maja 2019

8.05.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 23.04.2018r.
poz. 2229

8.05.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 23.04.2018r.
poz. 2230

10.04.2018r.

Zm. Do uchwały
nr XXXV/259/18
z 6.03.2018r.

Zrealizowano Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lubkowie Sp. z o.o. realizuje nowe zadania
wskazane w uchwale

Plan na 20192022

10.04.2018r.

Dotacja w kwocie
15.000zł

10.04.2018r.

Dotacja celowa w
kwocie 10.000zł

10.04.2018r.

Uchwała określa zadania, które będą
realizowane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. w zakresie
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i urządzeń
kanalizacyjnych 2019 - 2022

Zrealizowano, zgodnie z zawartą w dniu
17 kwietnia 2018 roku umową

Zrealizowana. Udzielono dotacji w kwocie
10.000zł na usuwanie skutków katastrofy
budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 1 w
Mirsku.
Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

10.04.2018r.

8.05.2018r.

modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w 2018 roku
Przyjęta do realizacji – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. korzysta ze
zaktualizowanego cennika usług

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 23.04.2018r.
poz. 2231

Zm. Do uchwały
nr XXXV/268/13
z 18.06.2013r.

Budynki - Ośrodki
zdrowia

Wykonano - uchwała realizowana przez
operatorów i przewoźników korzystających z
przystanków których właścicielem lub zarządcą
jest Gmina Warta Bolesławiecka

Wykonano – podpisana umowa najmu

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy
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41.

42.

43.

XXXVI/289/18

XXXVI/290/18

XXXVI/291/18

10.04.2018r.

10.04.2018r.

10.04.2018r.

44.

XXXVI/292/18

10.04.2018r.

45.

XXXVI/293/18

10.04.2018r.

46.

47.

48.

49.

XXXVI/294/18

XXXVII/295/18

XXXVII/296/18

XXXVII/297/18

10.04.2018r.

10.05.2018r.

10.05.2018r.

10.05.2018r.

Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą
w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Warta
Bolesławiecka
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne
zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Warta
Bolesławiecka

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Bolesławieckiego

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy Warta
Bolesławiecka za rok 2017 oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2017
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta
Bolesławiecka absolutorium z wykonania
budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za rok
2017
W sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury

27 maja 2019
10.04.2018r.

Obręb Iwiny

10.04.2018r.

Obręb Iwiny

10.04.2018r.

Skarb Państwa
obręb Iwiny

10.04.2018r.

Obręb Iwiny

10.04.2018r.

Obręb
Raciborowice
Górne

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

10.04.2018r.

Dotacja celowa na
przebudowę dróg
powiatowych na
kwotę 386.600zł

10.05.2018r.

10.05.2018r.

10.05.2018r.

Absolutorium za
rok 2017

Sprawozdanie

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy

Wykonano – podpisana umowa dzierżawy
Przekazano dotacje celowe na przebudowę
drogi powiatowej nr 2291D relacji Warta
Bolesławiecka-Wartowice oraz na zadanie
„Raciborowice Górne- Żeliszów droga
dojazdowa do gruntów rolnych” na łączną
kwotę 369.450,31zł. Kwota wynika z
przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zadania zrealizowano.
Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy
przyjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie
finansowe za rok 2017 i sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy
zatwierdziła Sprawozdanie Gminnego Centrum
Kultury za rok 2017
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27 maja 2019

w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

XXXVII/298/18

XXXVII/299/18

XXXVII/300/18

XXXVIII/301/18

XXXIX/302/18

XXXIX/303/18

XXXIX/304/18

XXXIX/305/18

10.05.2018r.

10.05.2018r.

10.05.2018r.

21.05.2018r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Warcie Bolesławiecka za rok
2017

W sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka za
rok 2017
W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok

28.06.2018r.

W sprawie dopłat do cen zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

28.06.2018r.

W sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Warta Bolesławiecka

GCK za rok 2017

Sprawozdanie
GOPS za rok
2017

10.05.2018r.

Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy
przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za rok 2017

Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy
przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w
formie przedstawionej przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

10.05.2018r.

10.05.2018r.

Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

21.05.2018r.

Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

1.08.2018r.31.05.2019r.

Dopłaty dla
mieszkańców na
okres 1.08.2018r.
do 31.05.2019r.

28.06.2018r.

Opinia negatywna

28.06.2018r.

O zmianie uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Warta Bolesławiecka

21.07.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3426

28.06.2018r.

O zmianie uchwały w sprawie rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi

21.07.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3427

Zm. Uchwały nr
XIV/129/16 z
28.04.2016r. Wzór deklaracji

W trakcie realizacji w okresie od 1.08.2018 r.
do 31.12.2018 r. gmina dopłaciła do cen
dostawy wody i odprowadzania ścieków
łącznie 320 307,00
tys. zł (769 572,63
zł przez cały 2018 rok)
Nie była realizowana ze względu na negatywną
opinię organu opiniującego, tj. Wód Polskich

Zrealizowana – dot. uzupełnienia wzoru
deklaracji o klauzulę informacyjną RODO

Zrealizowana – dot. uzupełnienia wzoru
deklaracji o klauzulę informacyjną RODO
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58.

59.

60.

61.

XXXIX/306/18

XXXIX/307/18

XXXIX/308/18

XXXIX/309/18

28.06.2018r.

28.06.2018r.

28.06.2018r.

28.06.2018r.

W sprawie przyznawania stypendiów Wójta
Gminy Warta Bolesławiecka dla uczniów
będących mieszkańcami Gminy Warta
Bolesławiecka

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest gmina Warta
Bolesławiecka

W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Iwinach do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z
wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w
Iwinach i oddziałach przedszkolnych w
Publicznej Szkole Podstawowej w Iwinach
wchodzących w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Iwinach
W sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy II Armii
Wojska Polskiego w Tomaszowie
Bolesławieckim do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w
oddziałach przedszkolnych w Publicznej
Szkole Podstawowej w Tomaszowie
62.Bolesławieckim i Punkcie Przedszkolnym
„Tęczowy ogród” funkcjonującym w
Publicznej Szkole Podstawowej w
Tomaszowie Bolesławieckim
W sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych do

27 maja 2019

21.07.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3428

Traci moc
uchwała nr
XVI/147/16 z dnia
21.06.2016r.

Realizacja trwa
W ramach realizacji uchwały Wójt przyznał 48
uczniom stypendium za wysokie wyniki w
nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe
zdobyte w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie
19.200,00zł

Tracą moc:

21.07.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3429

Uchwała nr
IX/51/11 z
9.06.2011r.;
Uchwała nr
XXI/169/16 z
15.12.2016r.

Przekazano do realizacji Dyrektorom szkół dla
których Gmina Warta Bolesławiecka jest
organem prowadzącym

21.07.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3430

upoważnienie

Przekazano do realizacji Dyrektorowi szkoły

21.07.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3431

upoważnienie

Przekazano do realizacji Dyrektorowi szkoły

Dz.Urz.Woj.Doln.
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

XXXIX/310/18

XXXIX/311/18

XXXIX/312/18

XXXIX/313/18

XXXIX/314/18

XXXIX/315/18

28.06.2018r.

28.06.2018r.

28.06.2018r.

28.06.2018r.

28.06.2018r.

28.06.2018r.

załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z
wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w
Publicznej Szkole Podstawowej w
Raciborowicach Dolnych i Punkcie
Przedszkolnym „BAJKA” funkcjonującym w
Publicznej Szkole Podstawowej w
Raciborowicach Dolnych
W sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Władysława
Stanisława Reymonta w Warcie
Bolesławieckiej do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w
oddziałach przedszkolnych w Publicznej
Szkole Podstawowej w Warcie
Bolesławieckiej
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Warta Bolesławiecka

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok

W sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosława
Haniszewskiego

27 maja 2019
21.07.2018r.

21.07.2018r.

z 6.07.2018r.
poz. 3432

upoważnienie

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 6.07.2018r.
poz. 3433

Przekazano do realizacji Dyrektorowi szkoły

Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy

28.06.2018r.

Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

28.06.2018r.

Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy
powołała Komisję Statutową w celu
opracowania projektu Statutu Gminy. Komisja
skończyła pracę w dniu ogłoszenia Statutu
Gminy w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego tj. w dniu
22.10.2018r.

28.06.2018r.

Po zmianie
od 1.10.2018r.

Przekazano do realizacji Dyrektorowi szkoły

Zm. Uchwałą nr
XL/317/18 z
20.07.2018r.

Uchwała została zrealizowana do końca
kadencji 2014-2018
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

XXXIX/316/18

XL/317/18

XLI/318/18

XLI/319/18

XLI/320/18

XLI/321/18

28.06.2018r.

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby
i składów osobowych komisji stałych Rady
Gminy na okres kadencji 2014-2018

20.07.2018r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warta
Bolesławiecka – Mirosława Haniszewskiego

4.09.2018r.

4.09.2018r.

4.09.2018r.

4.09.2018r.

W sprawie aktualności „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie
Warta Bolesławiecka
W sprawie zmiany uchwały nr XXIX/213/17
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka
dla udokumentowanego złoża piaskowca w
obrębie Wartowice

W sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej

27 maja 2019
Uchwała została zrealizowana.
28.06.2018r.
zm. do uchwały nr
XXXIX/315/18 z
28.06.2018r.

20.07.2018r.

Uchwała została zrealizowana do końca
kadencji 2014-2018

Wykonano – na podstawie raportu o
aktualności dokumentów planistycznych
przystąpiono do opracowania nowego Studium
Uwarunkowań oraz dwóch MPZP

4.09.2018r.

zmiana uchwały
nr XXIX/213/17 z
26.09.2017r.

4.09.2018r.

Wykonano – po podjęciu uchwały przystąpiono
do dalszej procedury opracowywania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka
dla udokumentowanego złoża piaskowca w
obrębie Wartowice

Uchyla uchwałę
nr XXX/223/13 z
31.01.2013r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4464
3.10.2018r.

Wykonanie
zaleceń
pokontrolnych w
GOPS
Zmieniona
uchwała nr
XLII/338/18 z
2.10.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4465
3.10.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.

Uchwałą dotyczy określenia kosztu jednej
godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej i
zawiera tabelę określającą kryterium
dochodowe uprawniające do skorzystania ze
wsparcia finansowego.
WDROŻONO

Wykonanie
zaleceń
pokontrolnych w
GOPS

Gmina od 1996 roku nie zmieniła treści
uchwały (przepis „martwy”), co wykazała
kontrola Wydziału Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego. Wprowadzono uchwałę w
nowej treści pod obrady Rady zgodnie z
nowym brzmieniem przepisu prawa

Uchyla uchwałę
nr V/25/07 z

Kontrola Wydziału Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego wykazała brak czynności ze
strony gminy po zmianie przepisem
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74.

XLI/322/18

4.09.2018r.

do wydawania decyzji administracyjnych

27 maja 2019
3.10.2018r.

z 18.09.2018r.
poz. 4466

20.02.2007r.
Wykonanie
zaleceń
pokontrolnych w
GOPS

ustawowym organu uprawnionego do wydania
upoważnienia do załatwiania spraw – uchylono
uchwałę a Wójt Gminy upoważnił kierownika
GOPS do realizacji zadań

Tracą moc:

75.

76.

XLI/323/18

XLI/324/18

4.09.2018r.

4.09.2018r.

W sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
zatrudnionych pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych w szkołach i
przedszkolach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka

W sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do sprzedaży w miejscu
sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na
terenie Gminy Warta Bolesławiecka

1-Uchwała nr
XXVII/204/17 z
27.06.2017r.;
3.10.2018r. z
mocą od
1.09.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4467

2-uchwała nr
XVI/148/16 z
21.06.2016r.;

Przekazano do realizacji Dyrektorom szkół dla
których Gmina Warta Bolesławiecka jest
organem prowadzącym

3-uchwała nr
XXXIII/243/13 z
18.04.2013r.
Traci moc
uchwała nr
XXIV/115/05 z
22.02.2015r.

Uchwała w bieżącej realizacji

3.10.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4468

Traci moc
uchwała nr
XV/75/04 z
24.02.2004r.

Uchwała w bieżącej realizacji

3.10.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4469

Wprowadzono do realizacji

77.

XLI/325/18

4.09.2018r.

W sprawie zasad usytuowania na terenie
Gminy Warta Bolesławiecka miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

78.

XLI/326/18

4.09.2018r.

W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2019 rok

3.10.2018r. z
mocą od
1.01.2019r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4470

Rok
obowiązywania
2019

79.

XLI/327/18

4.09.2018r.

O zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego

3.10.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.

Zmiana do
uchwały nr
XIX/126/08 z

Wprowadzono do realizacji
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27 maja 2019
poz. 4471

80.

XLI/328/18

4.09.2018r.

81.

XLI/329/18

4.09.2018r.

82.

XLI/330/18

4.09.2018r.

83.

84.

85.

86.

87.

XLI/331/18

XLI/332/18

XLII/333/18

XLII/334/18

XLII/335/18

4.09.2018r.

4.09.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i
opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy
Warta Bolesławiecka z pomocą innego
instrumentu płatniczego

W sprawie wysokości i zasad pobierania diet
przez przewodniczących organu
wykonawczego jednostki pomocniczej

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Warta Bolesławiecka

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018r.
O zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Warta Bolesławiecka w ramach programu
priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego”
W sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Warta Bolesławiecka
W sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w
granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów
Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las
W sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w
granicach ewidencyjnych obrębów: Warta
Bolesławiecka i Wartowice

3.10.2018r.

28.10.2008r.

Wprowadzono do realizacji

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4472

1.09.2018r.

4.09.2018r.

Traci moc
uchwała nr
III/34/15 z
24.02.2015r.

Uchwała w realizacji bieżącej

Zm. WPF 20182022

Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy
Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

4.09.2018r.

3.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 18.09.2018r.
poz. 4473

Traci moc
załącznik nr 2 do
uchwały nr
XXIX/214/17 z
26.09.2017r.

Zrealizowana – dotyczy usunięcia z uchwały
wzoru umowy pomiędzy gminą a
beneficjentami końcowymi

W trakcie realizacji –wyłoniono w drodze
przetargu planistę, który opracowuje dokument
planistyczny

W trakcie realizacji –wyłoniono w drodze
przetargu planistę, który opracowuje dokument
planistyczny

W trakcie realizacji –wyłoniono w drodze
przetargu planistę, który opracowuje dokument
planistyczny
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

XLII/336/18

XLII/337/18

XLII/338/18

XLII/339/18

XLII/340/18

XLII/341/18

XLIII/342/18

2.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

2.10.2018r.

16.10.2018r.

W sprawie założenia cmentarza komunalnego
w Szczytnicy
O zmianie uchwały w sprawie Regulaminu
cmentarzy komunalnych w gminie Warta
Bolesławiecka
O zmianie uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania
O zmianie uchwały w sprawie wysokości
zasad pobierania diet przez przewodniczących
organu wykonawczego jednostki pomocniczej

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Warta Bolesławiecka

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok

W sprawie Statutu Gminy Warta
Bolesławiecka

W sprawie wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej
95.

XLIII/343/18

16.10.2018r.

27 maja 2019

3.11.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 12.10.2018r.
poz. 4961

3.11.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 12.10.2018r.
poz. 4962

3.11.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 12.10.2018r.
poz. 4963

Zrealizowana – Cmentarz Komunalny w
Szczytnicy został oddany do użytkowania
Zrealizowana – dotyczy dodania do
Regulaminy cmentarzy komunalnych w gminie
Warta Bolesławiecka Cmentarza Komunalnego
w Szczytnicy

Zm. Do uchwały
nr XLI/320/18 z
4.09.2018r.

Zm. Do uchwały
nr XLI/329/18 z
4.09.2018r.

2.10.2018r.

Zm. WPF 20182022

2.10.2018r.

Uchwała w bieżącej realizacji

Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy

Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

2.10.2018r.
6.11.2018r. z
mocą od
17.11.2018r.
(nowa kadencja
rad)

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 22.10.2018r.
poz. 5140

Uchwała w bieżącej realizacji

6.11.2018r. z
mocą od
17.11.2018r.
(nowa kadencja
rad)

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 22.10.2018r.
poz. 5141

Uchwała w bieżącej realizacji

KADENCJA 2018-2023 – WYKONANIE ZA 2018 ROK
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I/1/18

20.11.2018

96.

97.

I/2/18

20.11.2018

W sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY

W sprawie wyboru
WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY
GMINY

27 maja 2019

20.11.2018r.

Rada Gminy wybrała pana Adama
Maksymczyk na Przewodniczącego Rady
Gminy Warta Bolesławiecka
Rada Gminy wybrała dwóch
Wiceprzewodniczących Rady.
Wiceprzewodniczącymi zostali:

20.11.2018r.

I - Krzysztof Robert Boluk;
II - Zenon Lisiewicz

98

I/3/18

20.11.2018r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosława
Haniszewskiego

20.11.2018r.

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Warta Bolesławiecka

20.11.2018r.

W sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Warta
Bolesławiecka

20.11.2018r.

W sprawie powołania Komisji Planowania
Budżetu i Finansów Rady Gminy Warta
Bolesławiecka

99.
I/4/18

I/5/18
100.

I/6/18
101.

102.

I/7/18

20.11.2018r.

W sprawie powołania Komisji Działań
Społecznych, Oświaty, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy

20.11.2018r.

20.11.2018r.

20.11.2018r.

20.11.2018r.

20.11.2018r.

Uchwała w bieżącej realizacji

Rada Gminy powołała Komisję ustalając jej
skład

Rada Gminy powołała Komisję ustalając jej
skład

Rada Gminy powołała Komisję ustalając jej
skład

Rada Gminy powołała Komisję ustalając jej
skład
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27 maja 2019

Warta Bolesławiecka

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

I/8/18

I/9/18

II/10/18

II/11/18

II/12/18

II/13/18

II/14/18

20.11.2018r.

20.11.2018r.

29.11.2018r.

29.11.2018r.

29.11.2018r.

29.11.2018r.

29.11.2018r.

W sprawie powołania Komisji Rolnictwa,
Gospodarki i Ochrony Środowiska
Naturalnego Rady Gminy Warta
Bolesławiecka
W sprawie wysokości i zasad pobierania diet
przez radnych Rady Gminy Warta
Bolesławiecka oraz sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego

W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2019
rok

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Warta Bolesławiecka

W sprawie zmiany budżetu gminy Warta
Bolesławiecka na 2018 rok
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie
przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec
obowiązku zapewnienia schronienia
bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy
Warta Bolesławiecka
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Warta Bolesławiecka

Rada Gminy powołała Komisję ustalając jej
skład

20.11.2018r.

Uchwała w bieżącej realizacji
20.11.2018r.

1.01.2019r.

1.01.2019r.

29.11.2018r.

29.11.2018r.

29.11.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 4.12.2018r.
poz. 6020
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 4.12.2018r.
poz. 6021

Podatek na rok
2019

Podatek na rok
2019

Zm. WPF 20182022

Wprowadzono do realizacji

Wprowadzono do realizacji

Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy

Wprowadzono aktualizację planów
finansowych i przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Legnicy

W trakcie realizacji, Porozumienie zostało
zawarte w dniu 22 stycznia 2019 roku

Dokonano zmiany WPF i przesłano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy
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110.

III/15/18

14.12.2018r.

27 maja 2019
1.01.2019r.

W sprawie budżetu gminy na 2019 rok
111.

III/16/18

14.12.2018r.

1.01.2019r.

WPF 2019-2023
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 3.01.2019r.
poz. 46

Wprowadzono do realizacji

Realizacja trwa

112.

113.

III/17/18

III/18/18

14.12.2018r.

14.12.2018r.

114.
III/19/18

14.12.2018r.

W sprawie zmiany ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji publicznym i
niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym
formom wychowania przedszkolnego
prowadzonym na terenie Gminy Warta
Bolesławiecka przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

W sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Warta Bolesławiecka
W sprawie wysokości oraz warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących własność
Gminy Warta Bolesławiecka w prawo
własności tych gruntów

30.12.2018r. z
mocą od
1.01.2019r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 15.12.2018r.
poz. 6286

Przekazano do
zaopiniowania
przez Wody
Polskie

14.12.2018r.

30.12.2018r.

Zm. Do uchwały
nr XXXIII/249/18
z 11.01.2018r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 15.12.2018r.
poz. 6287

Realizacją od
1.01.2019r. z
mocy ustawy

Udzielono i rozliczono dotację na prowadzenie
Publicznej szkoły podstawowej w Szczytnicy w
kwocie 808.343,26zł oraz udzielono i
rozliczono dotację na prowadzenie
Niepublicznego Przedszkola "Akademia
Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim w
kwocie 246.240,08zł

Oczekiwanie na opinię Wód Polskich (stan na
31.12.2018)
W trakcie realizacji- na dzień 26.03.2019r
zgłoszeń o zamiarze wniesienia opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntu dokonało 153 osoby i wszystkim tym
udzielono bonifikaty

OPRACOWAŁA na podstawie danych przedstawionych
przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek org. Gminy:
Małgorzata Kwiatkowska
27 maja 2019 r.
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