
 

 

 

 

                                                                     

               RAPORT 
 O STANIE GMINY 

  PIŁAWA GÓRNA 

          2018 

 

 

 

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA ROK 2018      1 

 

1. Wstęp 
 

W 2018 roku zostały  znowelizowane przepisy o samorządzie gminnym, które  wprowadziły 

m.in. nowy obowiązek dla gmin, powiatów i sejmików. Co roku do 31 maja organ władzy 

wykonawczej, burmistrz, przedstawia radzie miejskiej raport, w którym podsumowuje swoją 

działalność za poprzedni rok. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim 

realizację strategii, programów, polityk, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego za 2018 

rok. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozwolą mieszkańcom Piławy Górnej uzyskać 

dokładny wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. Zgromadzone tutaj szczegółowe dane 

o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy mogą stać się podstawą do prowadzenia dialogu 

na temat przyszłości gminy. 

 

2. Ogólna charakterystyka Gminy 
 

Gmina Piława Górna położona jest we wschodniej części Kotliny Dzierżoniowskiej na obrzeżach 

Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich, w centralnej części województwa dolnośląskiego 

w powiecie dzierżoniowskim. Piławę Górną otaczają trzy pasma górskie: Wzgórza Bielawskie, 

Wzgórza Gilowskie i Wzgórza Gumińskie. Przez gminę płynie rzeka Piława, będąca 

prawobrzeżnym dopływem Bystrzycy. Gmina sąsiaduje od północy i zachodu z Gminą Niemcza, 

od południa z Gminą Ząbkowice Śląskie, zaś od północnego wchodu z Gminą Dzierżoniów. 

 

3. Organy Gminy 
 

Organami gminy są: Rada Miejska i Burmistrz Piławy Górnej.  

 

Burmistrz  jest organem wykonawczym, którego kadencja od 2018 roku będzie trwała 5 lat. 

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań 

Burmistrza należy w szczególności opracowywanie strategii programów rozwoju, gospodarowanie 

mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, przygotowywanie projektów uchwał  

Rady Miejskiej, określanie sposobu ich wykonywania oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje 

ją na zewnątrz. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.  

 

Funkcję Burmistrza do listopada 2018 roku sprawowała Zuzanna Bielawska,  

natomiast od listopada 2018 roku stanowisko to piastuje Krzysztof Chudyk. 

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym, od 2018 roku wybieranym na 5-letnią 

kadencję. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Organizację wewnętrzną i tryb pracy organów 

gminy określa statut gminy, który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowe-prawa-i-obowiazki-radnych-w-kadencji-2018-2023,111529.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowe-prawa-i-obowiazki-radnych-w-kadencji-2018-2023,111529.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowe-prawa-i-obowiazki-radnych-w-kadencji-2018-2023,111529.html
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Radę Miejską w Piławie Górnej tworzy 15 osób. W skład Rady do listopada 2018 roku wchodzili:  

Dariusz Oktawian Madejski - Przewodniczący Rady Miejskiej,  

Bogusława Barwacz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,   

Krzysztof  Bielawski,  

Teresa Budzyk, 

Anetta Burek – Uchman,  

Agnieszka Ceglarz,  

Marcin Chrobak,  

Tadeusz Chrzanowski,  

Bożena Dziendziel,  

Arnold Kazimierz Kordasiewicz, 

Jarosław Łoin, 

Tomasz Jan Piech,  

Halina Przepiórka, 

Barbara  Świetlik,  

Małgorzata Wiącek.   

 

Od listopada 2018 roku w skład Rady wchodzą: 

Dariusz Oktawian Madejski - Przewodniczący Rady Miejskiej,  

Tomasz Piech - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,   

Jarosław Łoin,   

Mirosław Sienkiewicz,  

Marcin Grzegorz Chrobak,   

Małgorzata Pacyk,   

Arnold Kazimierz Kordasiewicz,   

Wiktor Jeziorski,   

Arkadiusz Majcher,  

Małgorzata Wiącek,   

Agnieszka Szwec,  

Tadeusz Jan Chrzanowski,   

Justyna Grażyna Karaś,  

Barbara Świetlik,  

Stanisław Józef Pelczar. 

 

Radni współpracują w ramach 4 komisji stałych: 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budżetu i Infrastruktury Społecznej, 

- Komisja Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
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4. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Nazwa strategii, programu, planu 
Nazwa aktu 

wprowadzającego 

Czas 

obowiązywania 

Strategia Rozwoju  

Gminy Piława Górna  

na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 177/XLIX/2014 

z dnia 25.02.2014 
2014-2020 

Strategia Oświaty Gminy Piława Górna na 

lata 2018-2022 

Uchwała RM Nr 186/XLIII/2018 

z dnia 25.04.2018 
2018-2022 

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2018-2021 

Uchwała RM Nr 172/XL/2018  

z dnia 31.01.2018 
2018-2021 

Program aktywności społeczno-

zawodowej na rzecz kształtowania 

świadomości innowacyjnej 

i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi 

Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020  

Uchwała RM Nr 43/VI/2015  

 z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

Strategia Rozwoju Ziemi 

Dzierżoniowskiej 

 na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 44/VI/2015   

z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

Program Zwiększenia Retencyjności 

Ziemi Dzierżoniowskiej  

na lata 2014-2020  

Uchwała RM Nr 45/VI/2015  

z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

 Program Rozwoju Transportu Ziemi 

Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 46/VI/2015  

z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

Program Rewitalizacji  

Ziemi Dzierżoniowskiej  

na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 52/VII/2015  

z dnia 26.08.2015  
2014-2020 

Program Rewitalizacji 
Uchwała RM Nr 94/XXI/2016  

z dnia 25.05.2016 
bezterminowa 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2018 

Uchwała RM Nr 

161/XXXVIII/2017  

z dnia 29.11.2017 

2018 

Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Uchwała RM Nr 

160/XXXVIII/2017 z dnia 

29.11.2017 

2018 

 Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2020 

Uchwała RM Nr  23/VII/2015  

z dnia 25.03.2015 
2015-2020 

Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem  

Gminy Piława Górna  

na lata 2014-2018 

Uchwała RM Nr 178/XLIX/2014  

z dnia 25.02.2014 
2014-2018 

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Piława Górna 

Uchwała RM Nr 78/XIV/2016  

z dnia 30.03.2016 
2016-2020 

https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=2&cid=27&id=156
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2021 

 

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Piława Górna 

wytyczono następujące cele strategiczne: 

- aktywna walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, 

- wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy, 

- promocja zdrowego trybu życia i aktywna profilaktyka uzależnień, 

- aktywizacja społeczności lokalnej, 

- podnoszenie jakości usług społecznych.  

Obiektywne wskaźniki monitorowania realizacji założeń dokumentu: 

 

Wskaźniki monitorowania 2018 rok 
Liczba dzieci z rodzin ubogich 

objętych programem dożywiania 

Łącznie 98 osób, 

w tym: dzieci -70, dorośli - 28 

Liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi, 

którym skutecznie udzielono pomocy 

12 rodzin  

Liczba osób objętych pomocą 

w placówkach wsparcia dziennego 

na terenie gminy 

0  

Liczba osób uchronionych przed 

przemocą w rodzinie 

Realizacja zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa 

się w ramach funkcjonującego od 2011 roku Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie oraz Grup Roboczych zajmujących się prowadzeniem procedur 

NIEBIESKA KARTA. W 17 rodzinach, w których występuje przemoc 

były podejmowane i są kontynuowane działania. Zakończono procedurę 

Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy -11 rodzin. 

Liczna osób, które podjęły leczenie 

odwykowe (alkoholizm, narkomania) 

10 osób  

Ilość zorganizowanych kampanii 

na rzecz profilaktyki 

antyalkoholowej i antynarkotykowej 

oraz liczba osób, do których dotarły 

materiały i ulotki informujące 

o zagrożeniu związanym z tą 

patologią w ramach systemu 

sieciowej pomocy 

Materiały edukacyjne otrzymane od Stowarzyszenia DIAKONIA 

dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia 

umieszczone zostały w placówkach prowadzących sprzedaż alkoholu 

w miejscach widocznych dla klientów. W szkole podstawowej odbywały 

się pogadanki i prelekcje na temat uzależnień, zażywania środków 

psychoaktywnych, palenia papierosów oraz picia alkoholu – liczba 

odbiorców 489 osób. Wśród uczniów szkoły podstawowej była 

rozprowadzona gazetka ,,Szkodliwe nałogi” – liczba odbiorców 489 osób. 

Liczba atrakcji (zajęć, imprez itp.) 

organizowanych głównie dla dzieci 

i młodzieży mających na celu rozwój 

zainteresowań oraz promocję 

zdrowego stylu życia 

Konkurs szkolny ,,Jabłko zamiast papierosa”- 489 osób. W szkole 

podstawowej odbywały się pogadanki i prelekcje na temat ochrony zdrowia 

– liczba odbiorców 489 osób. 

W przedszkolu dla rodziców został utworzony kącik informacyjny 

zawierający gazetki  na temat: 

„Jak pomóc dziecku być zdrowym?”- zdrowie, 

„Woda zdrowia i urody doda” - zdrowie, 

„Mniej cukru i soli proszę”- zdrowie, 

„Prawidłowe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym”- zdrowie, 

„Woda - eliksir życia” - zdrowie, 
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„Zaszczep się na zdrowie” - zdrowie, 

„Ruch to zdrowie” - zdrowie. 

Konkursy w przedszkolu: 

Konkurs plastyczny „Baw się z nami owocami, warzywami” 03.2018 r.  

Konkurs plastyczny „Najciekawsze prace przedstawiające piramidę 

zdrowia” 03.2018 r.  

Konkurs plastyczny „Ekologiczne cudaki” 03.2018 r. 

Konkurs plastyczny „Coś z niczego” 04.2018 r  

Wizyta higienistki stomatologicznej „Zdrowy i piękny uśmiech”. Prelekcja 

z pokazem 04.2018 r. 

Wojewódzki konkurs plastyczny „112 - ratuje życie” 05.2018 r.  

Akcja „Listy do Ziemi” 04.2018 r. 

Obchody Dnia Ziemi” 04.2018 r. 

Warsztaty „Z rodziną w parku” - zajęcia sportowe z udziałem rodziców 

04.2018 r.  

„Szukamy pomnika przyrody”. Zabawy tropiące 04.2018 r. 

Konkurs fotograficzny „Park miejski w moich oczach” 04/05.2018 r. 

Akcja edukacyjna - happening pt.: „Park miejski w moich oczach”  

Konkurs na najpiękniejszy zielnik „Rośliny wokół nas” 05.2018 r. 

„Co słychać w parku?” Teatrzyk z udziałem dzieci. 06.2018 r.  

Zorganizowanie powiatowego przeglądu piosenki ekologicznej 

„Wyśpiewać piękno przyrody” 

Obchody Dnia Ziemi. 

Udział dzieci w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. 

Organizacja i udział w  konkursach o tematyce ekologicznej. 

Akcje charytatywne w przedszkolu: 
Zbiórka surowców wtórnych (nakrętki, baterie). 

Zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”. 

Współpraca ze schroniskiem „Azyl” - zbiórka koców oraz żywności 

dla zwierząt. 

Programy realizowane w przedszkolu: 

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa „Mali bezpieczni”. 

Program profilaktyczny z zakresu edukacji zdrowotnej ,,O zdrowie dbamy 

i zdrowo się  odżywiamy” 

„Przyroda wokół nas - park miejski” – program ekologiczny 

dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Zdrowo jem, więc 

wiem”.  

Jednocześnie w naszej miejscowości były organizowane zawody sportowe, 

zajęcia plenerowe, imprezy kulturalne, pogadanki, prelekcje, zajęcia 

taneczne, plastyczne, wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze. 

 

Liczba atrakcji (kulturalnych, 

sportowych, integracyjnych) 

organizowanych na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych 

Dzień Seniora w szkole podstawowej, Wojewódzkie Spotkania 

Artystyczne Klubów Seniora, Piknik Seniora, wyjazdy  do teatru, 

wycieczki krajoznawcze, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Spotkanie 

Opłatkowe, spotkania integracyjne, zabawa taneczna, Piknik z okazji Dnia 

Inwalidy. 

 

 

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA ROK 2018      6 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 

 

Celem gminnego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych i używania substancji psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Piławy Górnej oraz prowadzenie 

skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych. 

Realizatorzy: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, 

3. Zespół Interdyscyplinarny, 

4. Placówki oświatowe z terenu Gminy Piława Górna. 

W ramach działań związanych z profilaktyką uzależnień i problemów alkoholowych w placówkach 

oświatowych były prowadzone różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane zarówno do uczniów, 

rodziców, jak i nauczycieli; miedzy innymi programy, konkursy, pogadanki, prelekcje i gazetki. 

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym udzielana jest pomoc terapeutyczna i psychologiczna 

osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, dostępna w szczególności dla osób 

uzależnionych od środków zmieniających świadomość oraz narażonych na przemoc i agresję.   

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 11 wniosków o objęcie leczeniem 

odwykowym. 10 osób dobrowolnie wyraziło zgodę na leczenie i jest monitorowanych.  

W ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2018 roku były realizowane następujące 

działania wspierające: 

- zajęcia profilaktyczne, rozwijające zainteresowania, ogólnorozwojowe i edukacyjne, 

- zapewnienie wypoczynku w czasie ferii zimowych,  

- udział w spotkaniach i imprezach promujących zdrowy styl życia, 

- organizowanie tradycyjnych wydarzeń, takich jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, wspólna wigilia. 

Dzieci poznały postawy związane ze zdrowym stylem życia, potrafią nawiązać prawidłowy kontakt 

z rówieśnikami i osobami dorosłymi, rodzicami, rozwinęły swoje zainteresowania, zostały 

uświadomione o negatywnym wpływie uzależnień na życie człowieka oraz poszerzyły wiedzę na 

temat kultury i tradycji. Podniosła się też ich kultura osobista i samoocena.  

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Głównym celem programu jest rozwój i rozszerzanie form współpracy Gminy Pilawa Górna  

z organizacjami pozarządowymi na rzecz szerszego zaspakajania potrzeb oraz poprawy warunków 

podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy. Cele szczegółowe to:  

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

2. Wzajemne informowanie się o proponowanych kierunkach działalności i współdziałaniu  w celu 

zharmonizowania tych kierunków.  

3. Integracja środowisk w celu lepszego zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. 

W ramach programu następujące podmioty otrzymały dotacje i realizowały zadania: 

 

Klub Sportowy „Piławianka”  – łączna kwota dotacji z budżetu gminy 91 000,00 zł 

 

1. Zadanie publiczne w zakresie ,,Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 

Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Piławy 

Górnej”. W ramach zadania odbywały się cykliczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, 
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prowadzono nabór nowych uczestników zajęć sportowych w czterech grupach wiekowych: żak, 

orlik, młodzik, trampkarz. W okresie sprawozdawczym rozegrano międzynarodowy turniej piłki 

nożnej. Zakupiono również sprzęt sportowy, zapewniając odpowiednie warunki do uprawiania 

sportu. W zajęciach brało udział ok. 80 uczestników. 

2. Zadanie w zakresie ,,Promowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu połączonych 

z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. 

W ramach zadania zorganizowano obóz sportowy w Jarocinie dla 35 wychowanków klubu. 

12 najstarszych zawodników brało udział w turnieju piłkarskim w Czechach. Odbyła się także 

jednodniowa wycieczka do leśniczówki w Piławie Górnej połączona z ogniskiem integracyjnym 

dla wszystkich grup treningowych (50 osób). 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział w Piławie Górnej - dotacja 

z budżetu gminy 11 000,00 zł, w tym 1500,00 zł na działalność Klubu Seniora „Radość” 
 

Zadanie publiczne w zakresie ,,Udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym działalność Klubu Seniora”. 

W ramach zadania zorganizowano: 

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet - 80 osób, 

- piknik z okazji Dnia Inwalidy- 43 osoby, 

- wycieczkę do Polanicy - 31 osób, 

- wycieczkę trzydniową - 44 osoby, 

- zabawę taneczną - 58 osób, 

- wycieczkę do Złotoryi - 48 osób, 

- wycieczkę do Trzebnicy i Wrocławia - 49 osób, 

- paczki świąteczne- 22 osoby. 

W Klubie Seniora ”Radość” zorganizowano 2 spotkania z policją - 6 kwietnia i 26 czerwca 2018 r. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie Górnej- Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze- łączna kwota dotacji z budżetu gminy 53 000,00 zł 

 

1. Zadanie publiczne „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej      

w zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z gminy Piława Górna,   

w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych”. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-

wychowawczej było uczestnictwo 15 wychowanków w zajęciach świetlicowych i plenerowych   - 

praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena     

i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, 

integracyjne i sportowe. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby 

uniknięcia tych zagrożeń. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom 

wypoczynku w okresie ferii zimowych, w tym wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze, 

wyjazdy do kina i teatru. Na zajęcia w czasie ferii zimowych uczęszczało 45 wychowanków. 

Stałych uczestników w trakcie realizacji zadania publicznego było 30. 

 

2. Zadanie publiczne „Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży 

połączone z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”. W ramach realizacji zadania 

zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla 30 uczestników oraz ogólnorozwojowe dla grupy ok. 
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55 wychowanków. Organizowane były wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze i piesze 

po okolicy.  

  

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orzeł”- dotacja z budżetu gminy 2 500,00 zł 

 

Zadanie publiczne „Propagowanie ciekawych zajęć kultury fizycznej poprzez promowanie 

edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej 

w zakresie popularyzacji muzyki, tańca i piłki siatkowej ”. Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” 

Działający przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej prowadził zajęcia 

z piłki siatkowej oraz taneczne. Brali w nich udział uczniowie w wieku od 10 do 14 lat (grupy 

po 15 osób). Zakupiono przybory taneczne, stroje, piłki siatkowe, materiały reklamowe.  

 

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” z elementami modelarstwa w Piławie Górnej – dotacja 

z budżetu gminy 2 500,00 zł 

 

Zadanie publiczne „Propagowanie ciekawych zajęć kultury fizycznej poprzez promowanie 

edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej 

w zakresie popularyzacji sportu modelarskiego”. W ramach zadania prowadzono zajęcia 

pozalekcyjne w klubie modelarskim. Młodzież była przygotowywana do udziału w konkursach 

i zawodach rejonowych. Celem działalności była również integracja środowiska modelarskiego 

przez kontakt z innymi modelarniami. W grudniu klub zorganizował zawody modelarskie pod 

hasłem „Złap bakcyla do lotnictwa” dla społeczności modelarskiej południowej części 

województwa dolnośląskiego. Spotkania odbywały się w cyklu 2-3 godzinnym raz w tygodniu. 

Regularnie w zajęciach brało udział 20 osób.  

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych– dotacja z budżetu gminy 1 000,00 zł 

 

Zadanie „Konkurs Lotów gołębi pocztowych – GENTHIN”. Zadanie było realizowane w trybie 

pozakonkursowym w terminie od 24.06.2018 r. do 20.09.2018 r. 

 

Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger”– dotacja z budżetu gminy 1 000,00 zł 

Zadanie  „Propagowanie ciekawych zajęć kultury fizycznej poprzez promowanie edukacyjnych 

i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej w zakresie 

popularyzacji sportów walki”. W treningach brało udział 47 osób. Zajęcia prowadzono 2 razy 

w tygodniu dla 3 grup wiekowych. W ramach przekazanej dotacji zakupiono sprzęt sportowy 

treningowy oraz sprzęt ochronny. 

 

Stowarzyszenie Koszykówki PG – łączna kwota dotacji z budżetu gminy  3 000,00 zł 

 

1. Zadanie „Propagowanie ciekawych zajęć kultury fizycznej poprzez promowanie edukacyjnych 

i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej w zakresie 

popularyzacji piłki koszykowej”. W ramach  zadania odbywały się treningi koszykówki i imprezy 

sportowe. W zajęciach uczestniczyło 40 osób z podziałem na 3 grupy wiekowe: najmłodsza, czyli 

dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do 10 lat, dzieci w wieku od 11 do 13 lat oraz młodzież 

w wieku od 14 do 18 lat. Treningi były prowadzone dwa razy w tygodniu. W ramach przekazanej 

dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, stroje i materiały promocyjne. 
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2. Zadanie „Letnia Liga Koszykówki dla dzieci i młodzieży połączona z wyjazdem do Parku 

Trampolin we Wrocławiu”. Grupa odbiorców to dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat - łącznie 

około 50 uczestników. Liga letnia składała się z cyklu 5 miniturniejów. Podsumowaniem był 

wyjazd dzieci do Parku Trampolin GO Jump we Wrocławiu. Zadanie było realizowane w trybie 

pozakonkursowym w terminie od 30 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 

2014-2018 

 

Celem Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna 

na lata 2014-2018 jest tworzenie warunków do właściwego i sprawnego realizowania ustawowych 

zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej, a także dokonanie analizy aktualnego stanu gminnej gospodarki mieszkaniowej 

i określenie podstawowych kierunków działania gminy w zakresie gospodarowania posiadanym 

zasobem mieszkaniowym. 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata                              

2014 - 2018 jest dokumentem skorelowanym z potrzebami mieszkaniowymi, możliwościami 

budżetu gminy, siłą nabywczą gospodarstw domowych oraz prognozowanym procesem rozwoju 

gminy. 

Realizacja zagadnień zawartych w programie jest prowadzona sukcesywnie, poprzez bieżące 

wykonywanie remontów i modernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób gminy. W roku 2018 na inwestycje, remonty zasobu mieszkaniowego oraz 

usuwanie awarii wydatkowano kwotę w wysokości 359 550,00 zł. 

Dysponowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w sposób zapewniający maksymalne 

jego wykorzystanie na cele związane z udzielaniem pomocy mieszkaniowej gospodarstwom 

domowym o niskich dochodach, a więc tym, które tego rzeczywiście potrzebują.   

Mimo podejmowanych przez gminę znacznych wysiłków w zakresie rozwiązywania problemów 

mieszkaniowych w mieście, w dalszym ciągu nie można mówić o pełnym sukcesie tychże działań. 

Zasób komunalny nadal charakteryzuje się niskim standardem technicznym, a także deficytem 

ilościowym. Bez wątpienia przyczyną tego stanu rzeczy są ogromne, kilkudziesięcioletnie 

zaniedbania inwestycyjne i organizacyjne, których nie sposób zrównoważyć kilkuletnim planem 

naprawczym. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Piławie Górnej na lata 2015-2020 

 

Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających eliminowaniu przemocy z życia 

rodzinnego oraz kontynuacja istniejącego już w gminie systemu profilaktyczno-interwencyjno-

terapeutycznego, a także dalsza integracja i aktywizacja specjalistów oraz podmiotów 

zaangażowanych w przeciwdziałanie.   

Do podstawowych celów programu zalicza się: 

-zmniejszenie skali przemocy w rodzinie, 

-zwiększenie dostępności kompleksowej pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych lub zagrożonych 

przemocą w rodzinie oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie (przemoc domową), 

-zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
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-zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Cele programu realizowane są poprzez : 

-systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy, 

-zwiększanie świadomości lokalnej społeczności w sprawie problemu przemocy w rodzinie oraz 

podnoszenie wrażliwości społecznej wobec tego zjawiska, 

 -wspieranie rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą, 

-edukację lokalnej  społeczności w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

-uaktualnianie wiedzy i podnoszenie poziomu kompetencji służb zaangażowanych 

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Strategia Oświaty Gminy Piława Górna na lata 2018-2022 

 

Dokument stanowi podstawę do podejmowania decyzji i działań związanych z oświatą w gminie 

Piława Górna. Wdrażanie jej zapisów przyczynia się do poprawy jakości kształcenia oraz 

umożliwia wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Najistotniejszą część dokumentu stanowi 

wizja oświaty w gminie: 

 

System oświaty w Piławie Górnej funkcjonuje sprawnie, odpowiada potrzebom mieszkańców 

(rodziców i dzieci), zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kompetentna Kadra Pedagogiczna 

ma zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji. Placówki edukacyjne dbają o rozwój 

talentów swoich uczniów i wspierają ich w rozwoju. 

 

Cele strategiczne w zakresie oświaty w gminie Piława Górna: 

1. Wysoka jakość nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych. 

2. Optymalizacja sposobu wykorzystywania infrastruktury placówek oświatowych. 

3. Wzmacnianie roli placówek oświatowych jako miejsc aktywności lokalnej. 

4. Realizacja działań w celu pozyskania przez gminę dodatkowych środków na cele edukacyjne. 

Cele realizowane są przez  Przedszkole Publiczne ,,Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej oraz Szkołę 

Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Piława Górna na lata 2014-2020 

 

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 

W dokumencie wskazana jest wizja rozwoju gminy:  

 

Gmina Piława Górna jest miejscem zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańcom poprzez 

tworzenie warunków rozwoju, zamieszkania, pracy i wypoczynku. Otwarta na potrzeby 

zmieniającego się otoczenia z uwzględnieniem partycypacji społecznej i konsensusu na rzecz dobra 

wspólnego i działań prorozwojowych.  

 

Sposobem urzeczywistniania zakładanej wizji jest tak sformułowana misja:  

 

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie przedsiębiorczości poprzez optymalne 

wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego, walorów przyrodniczych oraz zasobów 
naturalnych. 
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Powyższa wizja i misja jest realizowana za pośrednictwem celów strategicznych 

i przyporządkowanych im celów operacyjnych. 

W przyjętej strategii szczególny nacisk kładzie się na kwestie związane z rozwojem lokalnej 

gospodarki, a także poprawy jakości życia mieszkańców, w tym warunków rozwoju, pracy 

i wypoczynku oraz rozwoju społeczeństwa i integracji wspólnoty lokalnej. 

 

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 

 

W  ramach dokumentu realizowane są cztery pogramy sektorowe: 

1. Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

2. Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

3. Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej 

i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

4. Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

Opracowane dokumenty służą do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania 

wspólnych problemów i wskazują  kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego partnerstwa, 

a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru. Strategia określa główne 

kierunki rozwoju tego obszaru w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan pozwala gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dotyczących ograniczania niskiej 

emisji oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie gminy 

między innymi poprzez: termomodernizację budynków, wymianę pieców, usuwanie azbestu, 

oczyszczanie dróg, wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

 

5. Skargi, wnioski i petycje w sprawach indywidualnych 
  

Zestawienie ilościowe rozpatrzonych spraw mieszkańców, wniosków, petycji  i listów w sprawach 

indywidualnych według problematyki: 

 

Lp. Problematyka Ilość % 

1. 1. 
Sprawy pracy i zatrudnienia (przyjęcia w ramach robót publicznych, 

prac interwencyjnych, staży oraz praktyk) 
27 22% 

2. 2. 
Sprawy remontów  (przeprowadzenie remontu bieżącego 

w mieszkaniach i  budynkach komunalnych) 26 22% 

3. 3. 
Sprawy mieszkaniowe (przydział lokalu mieszkalnego, zamiany 

mieszkań) 
26 21% 

4. 4. 
Sprawy udzielenia pomocy finansowej (pomoc w uzyskaniu świadczeń 

z OPS, regulowanie opłat czynszu za lokale komunalne) 
12 10% 

5. 5. 
Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej (zmiany          w planie 

zagospodarowania przestrzennego, przebudowa        i remonty dróg, 

przepusty, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne 
23 19% 

6. 6. 
Sprawy skarg (konflikty pomiędzy mieszkańcami wspólnot 

mieszkaniowych z Zarządcą oraz z konflikty sąsiedzkie) 
7 6% 

OGÓŁEM PRZYJĘTO W 2018 ROKU 121 100% 
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6. Finanse 

Informacja dotycząca finansów Gminy Piława Górna sporządzona została w oparciu 

o sprawozdania budżetowe. 

1. Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe 

określenie źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania 

i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Plan dochodów ogółem budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok zakładał wpływy w kwocie 

27 870 372,04 zł, wykonano 26 876 796,10 zł, tj. 96,44% planu rocznego. Plan dochodów 

bieżących wyniósł 23 006 477,90 zł, wykonanie 23 134 428,97zł,  tj. 100,56% planu rocznego.  

 
Wykres.1 Struktura dochodów bieżących 
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Plan dochodów majątkowych wyniósł 4 863 894,14 zł, wykonanie 3 742 367,13 zł, tj. 76,94%. 

 
Wykres. 2. Struktura dochodów majątkowych 

 
 

Plan dochodów własnych wyniósł 9 436 083,00 zł, wykonanie - 9 768 256,29 zł - udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem 36,34%. Wykonanie dochodów PIT -  3 515 803,00 zł - udział 

w dochodach własnych 35,99%. Wykonanie dochodów PN - 2 906 053,69 - udział w dochodach 

własnych 29,75%. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 4 375,90 zł. 

2. Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych 

gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki 

na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi również wydatki bieżące, 

m.in. na ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic 

gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową, 

a także komunikację zbiorową. Plan wydatków ogółem budżetu Gminy Piława Górna na 2018 rok 

zakładał wydatki w kwocie 29 627 746,66 zł, zrealizowany w kwocie 26 853 438,02 zł, tj. 90,64% 

planu rocznego. Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4 372,10 zł 

 
Wykres. 3. Wydatki budżetowe w działach powyżej 1% wydatków ogółem w 2018 roku 
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Wydatki budżetowe w działach klasyfikacji budżetowej powyżej 1% poniesionych wydatków 

ogółem w 2018 roku: 

600 Transport i łączność – 1 604 611,09 zł (5,98%) 

700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 784 005,41 zł (10,37%) 

750 Administracja publiczna – 2 850 264,96 zł (10,61%) 

801 Oświata i wychowanie – 4 878 049,43 zł (18,17%) 

852 Pomoc społeczna – 1 427 250,84 zł (5,31%) 

855 Rodzina – 6 432 190,84 zł (23,95%) 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 192 013,47 zł (8,16%) 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 570 530,00 zł (2,12%) 

926 Kultura fizyczna – 3 343 018,60 zł (12,45%) 

Wydatki budżetowe w działach klasyfikacji budżetowej  poniżej 1% poniesionych wydatków 

ogółem w 2018 roku: 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 183 946,61 (0,70%) 

710 Działalność usługowa – 17 204,99 zł (0,06%) 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 59 015,17 zł (0,22%) 

752 Obrona narodowa – 2 312,41zł (0,01%) 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 81 376,43 zł (0,30%) 

757 Obsługa długu publicznego – 110 495,44 zł (0,41%) 

851 Ochrona zdrowia – 98 071,72 zł (0,37%) 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 000,00 zł (0,04%) 

854      Edukacyjna opieka wychowawcza 208 080,61 zł (0,77%) 

 

3. Poziom wydatków inwestycyjnych, finansowanych z budżetu gminy jest wielkością bardzo 

znaczącą. Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków wskazuje  

na prorozwojowy charakter gminy. Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest nie tylko  

na rozbudowanie infrastruktury technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Wydatki 

inwestycyjne gminy są realizowane przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii 

Europejskiej, dotacji z budżetu państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, 

a także krajowych wymaga jednak posiadania w określonych kwotach własnych środków gminy. 

W 2018 roku plan wydatków inwestycyjnych zakładał wydatki w kwocie 7 505 716,00 zł, 

wydatkowano 5 934 750,83 zł, co oznacza, że udział procentowy wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem w 2018 roku wyniósł 22,10% 

4. Przychody budżetu gminy w 2018 roku wyniosły ogółem: 2 400 627,22 zł z tego z tytułu: 

- wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 100 000,00 zł 

- zaciągniętej pożyczki – 40 500,00 zł 

 uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych – 1 260 127,22 zł. 

5. Rozchody budżetu gminy wyniosły 434 932,00 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych pożyczek  

i kredytów. 

6. Poziom zadłużenia i jego obsługa 

Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych gminy oraz 

minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła” w wysokości 

40 500,00 zł. Dofinansowanie do wymiany pieca w mieszkaniu wynosiło 2 500,00 zł, a w domku 
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jednorodzinnym 3 000,00 zł. Dotacji udzielono 15 osobom fizycznym, na podstawie zawartych 

umów, na łączną kwotę 40 500,00 zł.  

W 2018 roku gmina, na podstawie umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji  

z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 

wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości 1 100 000,00 zł. Emisja miała na celu 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku, związanego z realizacją zadań 

majątkowych, ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Na obsługę długu wydatkowano 540 367,44 zł, 

z tego: 

- spłata rat kapitałowych 434 932,00 zł 

- spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek         

  105 435,44 zł. 

Kwota długu 31 grudnia 2018 roku wyniosła 4 620 436,00 zł. 

 

7. Środki zewnętrzne 
  

W 2018 roku ze środków zewnętrznych w gminie zrealizowano następujące projekty lub zadania: 

 

Projekty zrealizowane lub realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej: 

 

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 296 748,54 zł, z tej kwoty wpłynęło  w 2018 roku 90 490,82 zł, 

 

- „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kośmińskiej w Piławie Górnej”. Projekt 

współfinasowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”, kwota 

zewnętrznego dofinansowania wyniosła 129 403,00 zł, wpływ dofinansowania nastąpi w 2019 

roku, 

 

- „Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość” - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie 

pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Projekt 

współfinasowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 233 602,47 zł, z tej kwoty wpłynęło 

w 2018 roku 2 134,42 zł,  

 

- „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”. Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  

2014-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 4 877 108,06 zł, z tej kwoty wpłynęło 

w 2018 roku 1 086 106,76 zł. 
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Projekty lub zadania zrealizowane przy udziale środków krajowych: 
 

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”. Zadanie zrealizowane  

w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Rozwoju Bazy  Sportowej 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 

3 200 000 zł, z tej kwoty w 2018 roku wpłynęła dotacja 2 000 000 zł, 

- „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Zadanie zrealizowane w ramach Programu 

Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 

150 000 zł,  

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej”. Zadanie zrealizowane w ramach środków 

z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota pozyskanego 

zewnętrznego dofinansowania wyniosła 37 400 zł,  

- „Bezpieczna Kultura - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji 

elektrycznej w budynku MOKiB”. Zadanie w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 7 847 zł,  

- „Kośmin droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zadanie rekultywacyjne zrealizowane w ramach 

dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego dofinansowania 

wyniosła 42 000 zł,   

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118022D ul. Zielonej w Piławie Górnej km 0+000 – 

0+222 (intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.)”. Zadanie zrealizowane w ramach 

budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 155 200 zł, 

- „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie w Górnej”. Zadanie zrealizowane 

w ramach środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości, kwota 

zewnętrznego dofinansowania wyniosła 24 065,64 zł,  

- „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej”. Zadanie 

zrealizowane ramach budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 126 003 zł,  

- „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Piławie Górnej km 

0+000 – 0+118 (intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.)”. Zadanie zrealizowane 

w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 234 722 zł,  

- „Przyroda wokół nas – park miejski”. Projekt ekologiczny zrealizowany w ramach środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  kwota 

zewnętrznego dofinansowania wyniosła 7 970 zł.  

 

8. Mieszkańcy Gminy  
 

W  2018 roku liczba mieszkańców Piławy Górnej zmniejszyła się o 58 osób, przez co na dzień 31 

grudnia 2018 roku wynosiła 6 142 osoby, w tym 3 214 kobiet i 2 928 mężczyzn. W odniesieniu 

do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) -  462, liczba mężczyzn - 438, 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (od 15 do 59 lat) – 1 862, liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym (od 15 do 64 lat) - 2 150, 

- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym - 890, liczba mężczyzn - 340. 

W naszej miejscowości  urodziło się  50 dzieci, w tym 21 dziewczynek i 29 chłopców, zmarły 84 

osoby, w tym 43 kobiety i 41 mężczyzn. Według danych nadal utrzymuje się ujemny przyrost 

naturalny. 
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9. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Zarząd nad komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym gminy sprawuje Zarząd 

Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 15A.  

ZBM jest spółką prawa handlowego, Gmina posiada 100% udziałów. W 2018 roku wniesiony 

został wkład pieniężny w wysokości 60 000 zł na objęcie przez Gminę 120 udziałów o wartości 

nominalnej po 500 zł każdy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy spółki wyniósł 

769 000 zł i dzieli się na 1538 udziałów.  

Spółka zarządza budynkami i obsługuje je w zakresie:  

- zarządu częściami wspólnymi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, 

- spraw lokalowych, 

- eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych, 

- remontów i bieżących napraw, 

- przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń,   

- utrzymania porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu,   

- windykacji w imieniu gminy czynszu i innych opłat, 

- rachunkowości. 

Do zakresu działalności spółki należy również prowadzenie składowiska odpadów kamieniarskich 

oraz świadczenie usług noclegowych. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. mieszkaniowy zasób gminy obejmował 393 lokale mieszkalne, w tym: 

- 79 lokali komunalnych o powierzchni ogółem 3 360,42 m2, położonych w 12 budynkach  

będących w 100% własnością gminy,  

- 314 lokali komunalnych o powierzchni ogółem 13 183,40 m2, położonych w 95 budynkach  

wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, zarządzanych przez ZBM Sp. z. o.o. oraz przez 

innych zarządców. 

W 2018 r. liczba lokali mieszkalnych nie uległa zmianie, z uwagi na brak wolnych mieszkań 

komunalnych do sprzedaży. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 42 m2. 

W 2018 r. wynajętych zostało 17 mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy. Zasady 

przyznawania mieszkań były następujące: lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Gminy były 

przydzielane rodzinom ujętym na listach przydziałów mieszkań, sporządzanych przez burmistrza, 

po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Piławie Górnej. Listy opracowuje 

się w oparciu o kryteria zawarte w następujących przepisach: 

- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego, 

- uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład zasobu Gminy Piława Górna, 

- uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 2019 – 2023. 

W 2018 roku na remonty bieżące oraz usuwanie awarii wydatkowano środki finansowe 

w wysokości 213 887,90 zł. W ramach powyższych środków wykonano remonty 

w 65 mieszkaniach komunalnych. Zakres rzeczowy obejmował: 

- naprawę pokryć dachowych na 8 budynkach, 

- wymianę lub naprawa instalacji elektrycznych w 14 lokalach,  

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 3 lokali, 

- wymianę instalacji gazowych w 6 lokalach,  

- remont pieców kaflowych w 12 lokalach,  
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- remont kominów w 7 budynkach, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 9 lokalach, 

- wykonanie toalet w 3 lokalach, 

- prace remontowo-porządkowe w 5 lokalach, 

- wykonanie 2 elewacji i pokryć dachowych. 

 

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano: 

- remont elewacji ściany frontowej wraz z izolacją budynku gminnego Piastowska 22 w Piławie 

Górnej,  

- wymianę pokrycia dachowego papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 2 

w Piławie Górnej oraz remont tarasu i schodów wejściowych do budynku, 

- wymianę pokrycia dachowego ceramicznego wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych  

dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kośmińska 29 w Piławie Górnej, 

- remont elewacji budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 i 20 wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu Gminy oczekiwało 57 osób, zaś pod koniec 2018 r. 

były to 42 osoby. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosi od 2 do 3 lat. Czas 

oczekiwania utrzymuje się na podobnym poziomie względem lat poprzednich. 

    
 Remont elewacji ul. Sienkewicza 17                            Remont elewacji ul. Sienkiewicza 20 

 
Remont elewacji ul. Piastowska 22 
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10. Przedsiębiorcy  
 

Na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r., na terenie 

Gminy Piława Górna: 

- zarejestrowano 41 nowych przedsiębiorców (osoby fizyczne), których przedmiotem działalności 

była najczęściej branża budowlana; 

- wyrejestrowano 24 przedsiębiorców (osoby fizyczne), których przedmiotem działalności 

był najczęściej handel detaliczny różnymi artykułami. 

Na terenie gminy 31 grudnia 2018 roku było zarejestrowanych 376 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Najwięcej podmiotów działa w sekcji przetwórstwa przemysłowego, w tym głównie przetwórstwa 

kamienia, w branży budowlanej, transporcie, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów 

samochodowych, obsługi rynku nieruchomości oraz różnego rodzaju usługach. 

 

11. Pomoc publiczna 
 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu płatności 

podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, umorzeniu zaległości podatkowych w całości lub 

w części. 

Pomoc publiczna dla rolników. W 2018 roku wydano 37 decyzji przyznających zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na łączną 

kwotę 117 428,49  zł. 

 

Pomoc de minimis dla pracodawców zatrudniających młodocianych do wykonywania pracy 

w zawodzie. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w roku 2018 kształtowało 

się następująco: 17 pracodawcom przyznano dofinansowanie, w tym: z powodu nauki zawodu 

dla 15 młodocianych i 2 przyuczających się do zawodu na łączną kwotę 109 016,01 zł. Środki 

pochodziły z Funduszu Pracy. 

 

12. Inwestycje  
 

1. W 2018 roku została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa, zawierająca arenę 

główną oraz trybuny dla 150 widzów. Wielofunkcyjne boisko umożliwia trenowanie i rozgrywanie 

meczy wszystkich drużynowych dyscyplin zespołowych, tj. piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej 

halowej, siatkówki. Ponadto w hali znajduje się również sala fitness i siłownia oraz pokój 

instruktorów, szatnie, magazyny sprzętu, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze. 

2. Rozpoczęto rewitalizację budynku przy Placu Piastów Śląskich 4. 

3. Modernizowano drogi gminne. 

4. Rozbudowa cmentarza komunalnego. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej 

dokonano wyboru wykonawcy.  

5. Utworzono i wyposażono Klub Senior +, którego siedziba mieści się przy ul. Piastowskiej 29. 

6. Wprowadzono pierwszy etap rewitalizacji Parku Miejskiego. 

7. Dofinansowano koszty wymiany ogrzewania na przyjazne środowisku - wymieniono 17 starych 

pieców na ekologiczne w 15 nieruchomościach prywatnych. 
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8. Wybudowano kompleks rekreacyjny przy ul. Kośmińskiej. W skład kompleksu wchodzi: boisko 

do piłki nożnej, boisko do streetballa, mini siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci. 

9. Zakupiono nowy piec c.o. do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zlecono opracowanie 

dokumentacji projektowej na  modernizację instalacji elektrycznej w budynku MOK. 

10. Zakupiono sprzęt do transmisji obrad. 

11. W szkole podstawowej  w głównym budynku na parterze zaadoptowano 2 pomieszczenia 

na pracownie cyfrowe w ramach realizowanego przez gminę projektu ,,Nowoczesna szkoła – 

inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych 

i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.” 

 

 

  
                 Nowa hala sportowa                                               Budynek przy Placu Piastów Śląskich 4 
 

 
Kompleks rekreacyjny przy ul. Kośmińskiej 
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13. Drogi  

1. Remont drogi gminnej - ulicy Fabrycznej: 

- nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 1500 m² i długości 195 m, 

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pow. 663 m², 

- zmiana organizacji ruchu drogowego.  

2. Modernizacja drogi gminnej - ul. Bolesława Limanowskiego - chodnik. Nawierzchnia z kostki 

brukowej betonowej gr 8 cm na pow. 290 m². 

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kosynierów. Została wykonana 

nawierzchnia asfaltowa na pow. 650 m² i dł. 202 m. 

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej. Nawierzchnia asfaltowa na pow. 805 m². 

5. Remont drogi gminnej - ul. Adama Mickiewicza. Została wykonana nawierzchnia jezdni 

i chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pow. 1009 m². 

6. Remont drogi wewnętrznej. Została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

na dł. 80 m i pow. 230 m². 

 

  
                    Przebudowa ul. Kosynierów                                       Remont ul. Adama Mickiewicza 
 

 

    
             Modernizacja ul. Limanowskiego                                           Remont ul. Fabryczna 
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14. Komunikacja 
 

Gmina realizuje ustawowy obowiązek poprzez zapewnienie komunikacji miejskiej w granicach 

administracyjnych miasta. Na podstawie uchwały z 2009 roku w sprawie przekazania zadania 

własnego w zakresie komunikacji miejskiej prowadzenie komunikacji publicznej na terenie miasta 

zostało powierzone Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Bielawie. Pasażerowie, którzy korzystają 

z komunikacji miejskiej, mogą również skorzystać z ulg przy zakupie jednorazowych biletów, 

okresowych biletów na okaziciela i okresowych imiennych biletów. Część pasażerów może 

korzystać z bezpłatnych przejazdów, tj.: 

- dzieci do lat 4, 

- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, uczęszczająca do przedszkoli, 

szkół, 

- osoby , które ukończyły 70 lat, 

- osoby niewidome i ich opiekunowie lub pies przewodnik, 

- osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy inwalidztwa, 

- umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej i żołnierze zasadniczej służby wojskowej.  

Koszt udzielonych ulg pokrywa gmina na podstawie wykonanych analiz wozokilometrów oraz 

sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. Środki przekazane na pokrycie kosztów 

komunikacji miejskiej w 2018 roku wyniosły 331 909,92 zł. 

15. Sprawy obywatelskie 

W 2018 roku na podstawie uchwały nr 141/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

30 sierpnia 2017 roku odbyła się pierwsza edycja budżetu obywatelskiego.  

Przedłożono 17 projektów, z których 10 odrzucono z uwagi na niespełnienie kryteriów zawartych 

w uchwale, a 7 projektów poddano pod głosowanie mieszkańców. W toku głosowania do realizacji 

wybrano 3 projekty, na które wydatkowano łącznie 18 452,19 zł: 

 

Lp. Nazwa projektu 
Czynności związane 

z realizacją projektu 

Termin 

zakończenia 

1. Mój pies nie brudzi 

Zakup pojemników wraz 

z woreczkami 
sierpień 2018 r. 

Montaż pojemników grudzień 2018 r. 

Ulotki edukacyjno-

informacyjne 
sierpień 2018 r. 

Czipowanie psów czerwiec 2019 r. 

2. 

Utworzenie tablic informacyjnych przy 

pojemnikach do selektywnej zbiórki 

odpadów wraz z utwardzeniem 

nawierzchni. 

Zakup tablic sierpień  2018 r. 

Montaż tablic grudzień  2018 r. 

Utwardzenie nawierzchni grudzień  2018 r. 

3. Iluminacja świetlna  Montaż iluminacji grudzień 2018 r. 
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16. Biblioteki 
 

1. W gminie funkcjonuje jedna biblioteka publiczna przy ulicy Sienkiewicza 32. 

Księgozbiór 1 stycznia 2018 r. wynosił 21 645 woluminów, zaś na koniec roku 21 914. Łączna 

liczba woluminów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3,52 - 1 stycznia 2018 r. oraz 

3,56 – 31 grudnia 2018 r. W piławskiej bibliotece nie było możliwości wypożyczenia płyt CD 

i DVD. Na początku roku zarejestrowano 556 czytelników, zaś na koniec - 547. W ciągu roku 

z usług skorzystało 547 czytelników (łącznie z 8 369 woluminów). Zbiory biblioteki wzbogacono 

o 358 pozycji książkowych. 

W bibliotece użytkowano 8 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalog on-

line obejmował 100% zbiorów biblioteki. W 2018 r. biblioteka zapewniła możliwość zdalnego 

(internetowego) składania zamówień. 

 

W 2018 r. biblioteka zorganizowała  spotkania autorskie oraz imprezy promujące czytelnictwo,  

łącznie 18 wydarzeń, w których wzięli udział  mieszkańcy Piławy Górnej oraz zaproszeni goście. 

W związku z tymi wydarzeniami biblioteka poniosła wydatki w kwocie 9 000 zł. W 2018 r. 

na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina przekazała dotację w kwocie 

148 000 zł. 

2. W Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego funkcjonuje biblioteka, z której 

korzystają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Księgozbiór 1 stycznia 2018 r. wynosił  17 318 

woluminów, zaś na koniec roku 15 026.  

Na początku roku zarejestrowano 490 czytelników, zaś na koniec - 483. W ciągu roku z usług 

biblioteki skorzystało 431 osób, które wypożyczyły łącznie  431  woluminów. Zbiory biblioteki 

wzbogacono o 30 pozycji. W bibliotece użytkowano 5 komputerów bez dostępu 

do szerokopasmowego Internetu. 

 

17. Działalność kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej w roku 2018 zorganizowały imprezy 

artystyczne i kulturalne: 

Orszak Trzech Króli (6 stycznia) – po raz trzeci Piława Górna włączyła się w organizację 

ogólnopolskiego ulicznego przedstawienia jasełkowego. Różnobarwny korowód wyruszył spod 

kościoła, by pokłonić się małemu Jezusowi. Orszak przeszedł przez centrum miasta, zachęcając 

mieszkańców do wspólnego kolędowania i kultywowania polskiej tradycji jasełkowej.  

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (14 stycznia). W Piławie Górnej 

od wczesnego rana kwestowało 35 wolontariuszy. Od godziny 16:00 trwał koncert finałowy w sali 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Zaangażowanie kwestującej młodzieży 

i wielkie serca mieszkańców pomogły zebrać 10 295,14 zł. 

Ferie 2018 w MOKiB (od 15 do 26 lutego). Zimowe ferie w Miejskim Ośrodku Kultury 

i Bibliotece obfitowały w zajęcia artystyczne, ale nie zabrakło również wyjazdów i sporej dawki 

współzawodnictwa. Z oferty piławskiej instytucji kultury skorzystało w sumie ponad 300 osób. 

W ferie nie zabrakło rozrywki dla miłośników gier na konsolę. Rozegrano Turniej FIFA PlayStation 

o Puchar dyrektora MOKiB. Wielu amatorów łyżew skorzystało z wyjazdu na kryte lodowisko 

w Świdnicy. Równie wielu chętnych miał wyjazd na basen do Strzelina i Bielawy. Mali miłośnicy 

teatru pojechali do wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora. W sumie z ofert wyjazdowej i oferowanej 

na miejscu skorzystało około 250 osób. 
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Eliminacje miejskiego etapu XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 

2018 (13 lutego). Do udziału w eliminacjach powiatowych Jury w trzyosobowym składzie wybrało 

7 uczniów Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej z oddziałami 

gimnazjalnymi.  

9. edycja Pokaż Talent Piława Górna 2018 (24 lutego). Pięć minut, żeby zabłysnąć w oczach 

jurorów i publiczności mieli uczestnicy przeglądu w Piławie Górnej. Licznie zgromadzona 

widownia i czteroosobowe jury przez ponad 4 godziny przyglądało się 25 prezentacjom młodych 

utalentowanych artystów. Wśród nagrodzonych nie zabrakło młodych piławian. 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Piławie Górnej (1 marca) - 

współorganizacja. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe 

obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych - żołnierzom 

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 

Dzień Kobiet w Piławie Górnej (8 marca). Koncert Szymona Wydry z okazji Dnia Kobiet w sali 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej wzbudził bardzo duże 

zainteresowanie. Ponad 90 minut dobrej zabawy, świetna atmosfera i wspólne śpiewanie znanych 

przebojów, nie tylko z repertuaru Carpe Diem, to krótka recenzja imprezy. Wcześniej muzycy 

odwiedzili piławskie placówki edukacyjne. 

Kiermasz Wielkanocny oraz konkurs na pisankę i palmę wielkanocną (24 marca). 

Kiermaszowi Wielkanocnemu w Piławie Górnej towarzyszył konkurs na najładniejszą palmę 

i pisankę wielkanocną. Sędziowie przyznali nagrody w kilku kategoriach. Do konkursu zgłoszono 

62 pisanki, oceniane w kategorii „duża” i „mała” oraz 20 palm – kategoria „praca indywidualna” 

i „grupowa. Oprócz wystawy nagrodzonych prac w holu ośrodka znalazły 

się również stoiska rękodzielnicze. 

Święto Ziemi (18 kwietnia). W bibliotece, w ramach obchodów Święta Ziemi, odbyły się zajęcia 

ekologiczne „Mądre rady na odpady”. Uczestnikami spotkania były dwie grupy przedszkolaków 

z „Tęczowej Krainy” – Żabki i Jeżyki. 

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Piławie Górnej (16 maja). Zakończeniem obchodów 

Tygodnia Bibliotek było spotkanie z czytelnikami zorganizowane 16 maja. W bibliotece wręczono 

dyplomy dla dziesięciu najlepszych „Czytelników Roku 2017”, a bibliotekarze otrzymali życzenia. 

Dyrektor podsumował ostatnie 11 lat działalności placówki. Uroczystość ubarwił Janusz Mrzygłód 

koncertem gitarowym. 

Wystawa OSP w Izbie Regionalnej (17 maja). Zbiory Regionalnej Izby Pamięci w Piławie Górnej 

powiększyły się o eksponaty przekazane przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Wernisaż 

wystawy stał się okazją do przypomnienia historii organizacji i roli, jaką odegrała w mieście. 

Podpisanie porozumienia o trójstronnej współpracy (26 maja). Reprezentanci samorządów 

Piławy Górnej, Airaines i Kriftel 26 maja podpisali porozumienie o współpracy. To nowy rozdział 

w historii trzech miast. W sali widowiskowej piławskiego ośrodka kultury przedstawiciele trzech 

samorządów uroczyście zobowiązali się utrzymywać i pogłębiać przyjacielskie stosunki pomiędzy 

miastami. Podpisali dokumenty służące wszechstronnemu dobru, zmierzającemu do umocnienia 

przyjaźni, rozwoju i dobrobytu mieszkańców. 

Obchody Dnia Dziecka połączone z Piknikiem w szkole podstawowej (2 czerwca). Piknik, 

podczas którego piławianie świętowali Dzień Dziecka, był udany. Oprócz tradycyjnych stoisk, 

organizatorzy postarali się też o „szafę marzeń”, a każdy chętny mógł sobie pomalować twarz lub 

zmienić fryzurę. Duże wzięcie miały ręcznie wykonane maskotki, oferowane przez uczennice 

gimnazjum. Najmłodsi chętnie bawili się w nadmuchiwanym zamku i skakali na trampolinie. 

Animatorzy zabawiali dzieci ciekawymi konkursami, a emocje podgrzewała loteria fantowa. 
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II Konferencja „Osada Braci Morawskich” (15 czerwca) odbyła się w Miejskim Ośrodku 

Kultury w ramach jubileuszu 275-lecia powstania osiedla Braci Morawskich. Patronat honorowy 

nad imprezą objął Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce PhDr. Ivan Jestřáb oraz Burmistrz 

Piławy Górnej Zuzanna Bielawska. To druga edycja konferencji, która przybliżyła historię Piławy 

Górnej i twórców jej rozwoju w XVIII wieku.  

XXIII Dni Piławy Górnej 2018 (od 16 do 17 czerwca). Tradycyjnie, na piławskim stadionie każdy 

znalazł coś interesującego dla siebie. Dzieci – wyjątkowo bogatą w ofertę bezpłatnych animacji 

(szczudlarze, bańki, malowanie twarzy, gry i zabawy), starsi zaś dużo dobrej muzyki, wesołe 

miasteczko i strefę cateringową. Sobota była dniem mocniejszego grania. Na scenie, oprócz 

lokalnych zespołów, zaprezentowali się: Mc Benya, Nullizmatyka i Papa D. W niedzielę wystąpiła 

Eleni i Antek Smykiewicz. Imprezie towarzyszył turniej piłki nożnej dla dzieci.   

Wakacje z MOKiB (od 1 do 31 sierpnia) – Akcja lato w mieście. Dla dzieci i młodzieży 

przygotowano różnorodne zajęcia: grill integracyjny na rozpoczęcie, konkurs karaoke, turniej Fifa 

na konsoli o puchar dyrektora, warsztaty plastyczne, zajęcia dziennikarskie i fotograficzne, 

wycieczki Piławskiego Klubu Górskiego: Adršpašské skály – Czechy, Zlate Hory – Biskupia Kopa 

– Jarnołtówek, Stog Izerski – Świeradów Zdrój, Wielka Sowa, a także wyjazd na basen 

do Strzelina i wycieczka do ZOO we Wrocławiu. We współpracy z Teatrem Lalki i Aktora 

w Wałbrzychu zorganizowano także spektakl plenerowy na skateparku - „U/rodziny”. 

Piknik charytatywny (28 sierpnia). Akcja charytatywna na koniec wakacji jest co roku okazją 

do pomocy potrzebującym mieszkańcom Piławy Górnej. Goście imprezy wsparli kwotą 5 037 zł 

leczenie 2,5-letniego chłopca. Obfitujący w atrakcje piknik odbył się przy piławskim Orliku. 

Narodowe Czytanie (8 września). Miłośnicy literatury, młodzież szkolna oraz grono stałych 

czytelników wzięło udział w czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Losy Cezarego 

Baryki przypomniano w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Podczas wspólnej lektury 

każdy mógł zdobyć pamiątkową pieczątkę na swoim egzemplarzu książki. Najstarsze przyniesione 

do biblioteki wydanie pochodziło z 1973 r.  

Mały Festiwal „Ty i Ja” (6 września). Po raz siódmy, w Piławie Górnej odbył się Mały Festiwal 

„Ty i Ja”, organizowany w ramach 15. Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” 

w Koszalinie. Imprezie patronowało hasło „Życie można zacząć wiele razy”. Organizatorami 

festiwalu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie 

Górnej, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej. 

Zaduszki w Bibliotece (8 listopada). W bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie o życiu    

i twórczości Agnieszki Osieckiej. Licznie przybyli goście zobaczyli prezentację multimedialną   

o artystce, wysłuchali jej wierszy przygotowanych przez uczniów z klas gimnazjalnych oraz 

obejrzeli wystawę prac plastycznych inspirowanych Osiecką, wykonanych przez uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego.  

„O ósmej na arce” – spektakl plenerowy w wykonaniu aktorów Zdrojowego Teatru Animacji 

z Jeleniej Góry (30 września). Z powodu brzydkiej pogody spektakl odbył się w sali MOK. 

Promocja książki „Legendy Piławy Górnej” (4 października). Każde miasto ma swoje 

opowieści, legendy i podania, często przekazywane z pokolenia na pokolenie i w historii każdej 

miejscowości przychodzi kiedyś czas na ich spisanie. Udało się to w Piławie Górnej, a premiera 

wyjątkowego wydawnictwa, autorstwa Janiny Weretki - Piechowiak, odbyła się w sali 

widowiskowej MOKiB. 

Otwarcie hali sportowej (od 12 do 14 października). Współorganizacja otwarcia hali sportowej 

w Piławie Górnej – koordynacja turnieju piłki nożnej, turnieju bokserskiego, koncert talentów 

i disco-polo. Odbył się również turniej koszykówki, pokaz gimnastyczny, spektakl „Czego 

nie wiecie o smokach?” 
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Narodowe Święto Niepodległości w Piławie Górnej (10 listopada) współorganizacja pochodu. 

XXV Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora (17 listopada). Prawie dwustu 

artystów-amatorów zaprezentowało się na piławskiej scenie. Z okazji 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości każdy zespół zaprezentował jeden utwór patriotyczny. 

Spektakl „Mikołajki niezapominajki” (8 grudnia). Święty Mikołaj dotarł do Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Piławie Górnej razem z krakowskim Teatrem w Ruchu. Dzieci 

po przedstawieniu dostały słodką niespodziankę. 

Jarmark Bożonarodzeniowy (15 grudnia). Plac Piastów Śląskich w Piławie Górnej tętnił życiem 

w sobotnie zimowe popołudnie 15 grudnia. Do centrum miasta ściągnęły tłumy za sprawą 

czwartego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Jasełka Szkoły Podstawowej (16 grudnia). Współorganizacja - pomoc techniczna w sali MOKiB. 

Jasełka Przedszkola „Tęczowa Kraina” (20 grudnia). Współorganizacja - pomoc techniczna  

w sali MOKiB. 

Projekt „Z pisarzami w drodze” dofinansowany z MKiDN. Jesienią, w bibliotece, czytelnicy 

mogli poznać twórczość pisarzy-podróżników, zadawać im pytania i poszerzyć wiedzę o świecie 

Książki zapraszanych autorów zostały zakupione do piławskiej biblioteki, a wraz z nimi pojawili 

się nowi czytelnicy. 

W ramach projektu odbyły się spotkania: 

- 24 października w szkole podstawowej z Sergiuszem Pinkwartem, pisarzem, blogerem, 

przewodnikiem oraz autorem serii „Drakulcio ma kłopoty”, „Mikołaj i dziewczyna z gwiazd”, 

„Zaczarowana Wigilia”, „Tata Reporter” i „Podróże z fantazją”, 

- 30 października w przedszkolu z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci, 

podróżnikiem i biografem, 

- 16 listopada w bibliotece z Robertem Maciągiem, dwukrotnym laureatem nagrody „TRAVELER” 

miesięcznika „National Geographic”, pisarzem i podróżnikiem, 

- 5 grudnia w sali widowiskowej MOKiB z autorami bloga „Busem przez świat” – Olą 
i Karolem Lewandowskimi. 

Projekt „Trzy razy Teatr” dofinansowany z MKiDN. W ramach projektu odbyły się trzy 

spektakle dla dzieci i młodzieży: 

- 30 sierpnia w sali widowiskowej MOKiB „U/RODZINY” wystawiony przez „Teatr Lalki 

i Aktora” w Wałbrzychu, 

- 30 września w sali widowiskowej MOKiB „O ósmej na arce” w wykonaniu aktorów „Zdrojowego 

Teatru Animacji” z Jeleniej Góry, 

- 14 października w hali sportowej  „Czego nie wiecie o smokach” - „Teatr Rozrywki Trójkąt”.  

Udało się zrealizować zaplanowaną w projekcie współpracę z teatrami profesjonalnymi, głównie 

z regionu Dolnego Śląska. 

Internetowy Klub Seniora – zajęcia dla seniorów w bibliotece, nauka wykorzystania Internetu 

do codziennych zadań, kontaktu z rodziną i rozwijania własnych zainteresowań.  

Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków - „Spotkanie z bajką i baśnią”, „W krainie bajek i baśni”, 

zajęcia służące wyrabianiu u najmłodszych  zainteresowanie czytelnictwem. 

Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania dorosłych czytelników oraz wyjazdy grupy 

do pobliskich instytucji kultury.  

 

Przy samorządowej instytucji kultury funkcjonują następujące zespoły i sekcje: Zespół Siwy Włos, 

Zespół Górzanie, sekcja plastyczna, sekcja break dance, sekcja gimnastyczna. 
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18. Profilaktyka  
 

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pochodzą z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  Środki te mogą być przeznaczone 

wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. 

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5 230,00 zł, w tym: 

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej - 700,00 zł, 

- konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzone 3 razy w miesiącu 

po 1 godzinie (12 godzin konsultacji), z których skorzystało 10 osób, spektakle o charakterze 

profilaktycznym dla uczniów szkoły podstawowej – 4 530,00 zł, 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 92 841,72 zł, w tym na: 

- dotację celową z budżetu gminy, na zadania bieżące zlecane innym podmiotom  w zakresie 

przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży – 40 000,00 zł , 

- dotację celową dla MOKiB na częściowe pokrycie kosztów utrzymania telefonu zaufania oraz 

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego -7200,00 zł, 

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

11 350,00 zł, 

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, m.in. udzielanie porad 

i konsultacji w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem oraz wynagrodzenie 

psychologa w szkole podstawowej  - 19 360,00 zł, 

- zakup wyposażenia do jednego z pomieszczeń w punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym (meble)    

  1499,81 zł, 

- Terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez specjalistę 2  razy w tygodniu 

po 1,5 godziny (43,5 godziny), w których wzięło udział od 9 do 10 osób, partycypacja w kosztach 

wyjazdu do Częstochowy na XXV jubileuszowe jasnogórskie spotkania trzeźwościowe pod 

hasłem „Radosna prawda - trzeźwy dom i rodzina”, wykonanie szyldu informacyjnego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego, dorobienie kluczy do budynku, wyrobienie pieczątki imiennej – 

13 431,91 zł. 

Na terenie Gminy Piława Górna 1 stycznia 2018 roku 22 podmioty gospodarcze posiadały 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a na 31 grudnia 2018 r. zezwolenia 

posiadało 20 podmiotów. Przyczyną spadku liczby zezwoleń była likwidacja działalności 

w 2 placówkach handlowych na terenie miasta. 

19. Sprawy obywatelskie 

Do urzędu w 2018 r. wpłynęło 66 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczących: 

spraw obywatelskich, opieki nad zwierzętami, funkcjonowania urzędu, ochrony środowiska, 

zamówień publicznych. Na wszystkie wnioski, które wpłynęły do urzędu, informacja została 

udostępniona wnioskodawcy. Nie wydano decyzji odmownych. 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 5 petycji. Przedmiotem petycji była: ochrona środowiska, 

zamówienia publiczne oraz program skierowany do szkół - Czysta łazienka. 

 

 

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA ROK 2018      28 

20. Edukacja 
 

W gminie funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. K .K. Baczyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi. 

W 2018 r. w przeliczeniu na 1 ucznia wydatki na szkołę z budżetu gminy wyniosły ok. 1792 zł. 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 430 uczniów, tym 253 uczennice i 237 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 21 osób, największy odział liczył 27 uczniów, 

najmniejszy 15 uczniów. W szkole odbywała się nauka dwóch języków obcych: angielskiego 

i niemieckiego. 

W szkole podstawowej zatrudnionych było ogółem 37 pracowników pedagogicznych, w tym:  

1- kontraktowy, 16 - mianowanych i 20 - dyplomowanych. W 2018 r. szkołę ukończyło 40 osób 

z klas gimnazjalnych.  

Za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 13 uczniów otrzymało nagrodę 

Burmistrza, w łącznej kwocie 5 500 zł. 

Gmina pokrywa zwrot kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz dzieci 

i młodzieży realizującej obowiązek szkolny środkami komunikacji publicznej, z miejsca 

zamieszkania do placówek oświatowych gminy. Zwrot kosztów dojazdu otrzymało 5 osób.   

W gminie funkcjonuje także Przedszkole Publiczne ,,Tęczowa Kraina”. Do placówki uczęszczało 

174 dzieci, w tym 98 dziewczynek i 76 chłopców z następujących roczników: 

 

 

Rocznik Razem Chłopcy Dziewczynki 

2011 2 1 1 

2012 49 24 25 

2013 46 24 22 

2014 40 14 25 

2015 37 13 25 

Razem: 174 76 98 

Wydatki gminy na całą oświatę w 2018 roku wyniosły 5 086 130,04 zł, w tym 2 958 252,00 zł 

zostało pokryte z subwencji oświatowej. 

21. Środowisko  
 

21.1. Oczyszczanie miasta 

 

Gmina utrzymuje w czystości drogi, ulice i place. Usuwane są zanieczyszczenia z ulic i chodników, 

koszone  pobocza, pasy zieleni i rowy. Zbierane są i wywożone odpady z koszy ulicznych, 

malowane i naprawiane ławki na terenie Piławy Górnej. W okresie zimowym są odśnieżane ulice, 

chodniki i place. Gmina łącznie utrzymuje 24,8 km dróg. W 2018 roku w ramach projektu ,,Mój 

pies nie brudzi” zainstalowano pojemniki wraz z woreczkami.  

 

21.2. Utrzymanie zieleni 

 

Tereny zielni miejskiej zajmują powierzchnię 5,08 ha, w tym: klomby i rabaty - 0,21 ha, trawniki 

- 4,00 ha, alejki - 0,87 ha. 

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA ROK 2018      29 

 

 

  
                           Plac Piastów Śląskich                                                                      Park miejski 

 

W ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonywane są nasadzenia kwiatów, krzewów, 

pielęgnowane są żywopłoty, klomby i rabaty. Ponadto utrzymywane są w estetycznym wyglądzie 

ławki i kosze parkowe. 

W roku 2018 posadzono 54 drzewa oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne 

na 47 drzewach i niskiej roślinności krzaczastej. 

 

21.3. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Gmina Piława Górna we własnym zakresie prowadzi działania związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych z terenu gminy zajmuje się firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym. 

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa 

sztuczne, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji. Ponadto w różnych  punktach na terenie 

Gminy oraz podczas objazdowych zbiórek odbierane są odpady takie jak: zużyte baterie, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe. 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca gminy 

przypadało 3,5 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 38 kg zmieszanych 

odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 4 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 39 kg zmieszanych odpadów komunalnych. 

Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młynarskiej. 

Można tam oddawać odpady zapisane w regulaminie PSZOK, który znajduje się m.in. 

na ogrodzeniu terenu. Są to np.  odpady zielone, które powstają podczas prac porządkowych 

w przydomowych ogródkach czy działkach, papier, szkło, plastik, stare meble, zużyte opony, 

niewielkie ilości gruzu, różne chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny. 

21.4. Ochrona środowiska 

 

W celu polepszenia warunków środowiskowych gmina prowadzi następujące działania: 

- wprowadzanie w obiektach użyteczności publicznej alternatywnych, czystych źródeł ogrzewania, 

takich jak np. kolektory słoneczne na hali sportowej, 

- uczestnictwo w grupach zakupowych na sprzedaż energii elektrycznej oraz paliwa gazowego,  
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- członkostwo w Dzierżoniowskim Klastrze Energetycznym, które umożliwia pozyskiwanie 

dofinansowania do odnawialnych źródeł energii, 

- prowadzenie akcji edukacyjnych polegającej na happeningach, ulotkach, artykułach w prasie 

i innych mediach, 

- dofinansowywanie mieszkańcom wymiany pieców ze starego typu na paliwo stałe na nowe 

ekologiczne źródła ciepła. W 2018 r. wymieniono w ten sposób 15 źródeł ciepła, sfinansowane 

pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 40 500,00 zł. Gmina otwarta jest na nowe formy wspomagania 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła w przyszłości, 

- utrzymanie stanu czystości w mieście poprzez zamiatanie ulic na mokro specjalistycznym 

sprzętem, aby w maksymalnym stopniu zniwelować pylenie podczas tych prac. 

 

21.5. Ochrona zwierząt 

 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na ternie Gminy 

realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,,Azyl” oraz Gabinet Weterynaryjny ,,DAMAR”. 

W 2018 oddano do schroniska 7 psów, zakupiono  ok. 40 kg karmy dla bezdomnych zwierząt, 

wykonano 5 zabiegów polegających na kastracji lub sterylizacji zwierząt. 

 

 

22. Promocja 
 

Na przestrzeni 2018 roku odbyło się wiele wydarzeń promujących gminę i mających dobry wpływ 

na współpracę z miastami partnerskimi. Cykl spotkań rozpoczął się od wizyty czeskich 

przedstawicieli wspólnoty Braci Morawskich. Do obchodów 275-lecia powstania osady dobrze 

przygotowały nas wyjazdy do Herrnhut i Suchdolu nad Odrą. Urząd zlecił też wykonanie 

kamiennych tablic okolicznościowych u wejścia na dawny cmentarz, odsłoniętych na koniec 

jubileuszowego sympozjum oraz tabliczek informacyjnych na domach braci. Drugiej Konferencji 

„Osada Braci Morawskich” patronował Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Ivan Jestřáb, 

a wydarzenie przyciągnęło gości z Liberca, Dobruški i naszego powiatu. Stało się też okazją 

do oficjalnego poinformowania opinii publicznej o zakończonych sukcesem wieloletnich 

staraniach samorządu ukierunkowanych na remont zabytkowego Domu Braci. 

Osada była ważniejszym z tematów wizyty czeskich i polskich naukowców zainteresowanych 

rozwojem Geoparku Przedgórze Sudeckie, a konferencja wstępem do XXIII Dni Piławy Górnej. 

Dzięki miejscowej geoturystyce ubiegłoroczne święto miasta trwało tydzień dłużej. Organizatorzy 

Dnia Otwartego Kopalni Piława Górna, który w 2018 roku wpisał się również w Weekend 

w Geoparku, przygotowali mnóstwo atrakcji. Wizyta Wolfganga Thusta rozpoczęła 

zaś przygotowania do obchodów 200-lecia firmy prekursorskiej dla miejscowego kamieniarstwa.  

Kluczowym dla rozwoju miasta było podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy. 

Zaprzyjaźnione samorządy Piławy Górnej, Kriftel i Airaines od 26 maja 2018 roku są już oficjalnie 

partnerami realizującymi projekty podtrzymujące i zacieśniające wzajemne relacje. Wydarzenie 

uwieczniły kamienne tablice przekazane zagranicznym partnerom. Do partnerskich inicjatyw 

należy między innymi wymiana młodzieży. Młodzi przedstawiciele trzech miast podczas wakacji 

we Francji, 1 sierpnia złożyli podpisy pod analogicznym dokumentem o współpracy. Odbyła 

się też wizyta robocza zaprzyjaźnionych samorządów: Piławy Górnej, Dobruški i Pohoří. 
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Działania piławskiego samorządu zostały dostrzeżone z najwyższego szczebla. Prezydent Polski 

przyznał Burmistrz Zuzannie Bielawskiej Brązowy Krzyż Zasługi. Piława Górna znalazła 

się też w gronie samorządów zaproszonych na konsultacje przez Prezesa Rady Ministrów.  

Prasa w roku 2018 często powiadamiała o sukcesach urzędu. Piława Górna znalazła się wśród 

samorządów, które w obecności Ministra MPiPS podpisały umowy na dofinansowanie „Klubu 

Senior +”, a także odebrały promesy na remont dróg gminnych od Ministra MSWiA. 

Do najważniejszych wydarzeń promocyjnych należy zaliczyć uroczystość otwarcia hali sportowej 

12 października. Imprezy towarzyszące otwarciu trwały trzy dni. 13 października odbyła się Gala 

Boksu Global Boxing.  

W 2018 roku w całej Polsce świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. W Piławie 

Górnej, zorganizowano Marsz Niepodległości. Biało-czerwony orszak 10 listopada 

przemaszerował ulicami miasta. Trzydziestoosobowa reprezentacja gminy uczestniczyła 

też w powiatowych obchodach święta. 

Do sztandarowych cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze promocyjnym przyjdzie 

zaliczyć Konkurs „Pokaż Talent” i Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora, 

ale spory potencjał promocyjny wykazał też Piknik Patriotyczny czy imprezy bardziej lokalne, 

w rodzaju Kiermaszu Wielkanocnego, Orszaku Trzech Króli albo Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Promocję miasta wsparły również działania lokalnych organizacji pozarządowych, takich 

jak odnoszący sukcesy na skalę regionu Uczniowski Klub Sportowy „Sporty Modelarskie 

i Rekreacja” czy PG Crew.    

Rok w promocji dobrze podsumowuje unikalna publikacja „Legend o Piławie Górnej”. Relacje 

publikowane zbiorczo w „Wieściach z Piławy Górnej” i na stronie www.pilawagorna.pl stały się 

materiałem prasowym zamieszczanym na portalach internetowych, a także gazetach o zasięgu 

krajowym czy regionalnym jak: „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”, 

„SAMORZĄDY – Najlepsze w Polsce”. Promocyjny charakter miały zwłaszcza wywiady 

z piławianami. Stałą obecność w Internecie, poza informacjami zamieszczanymi na stronie urzędu, 

zapewniły między innymi umowy z „Doba.pl” i „Netkoncept.com”.  

 

23. Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej na poziomie gminy realizuje politykę społeczną 

państwa w zakresie pomocy społecznej określaną jako niezbędną i integralną część prawa 

zabezpieczenia społecznego. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej podejmowane są w celu: zaspokajania podstawowych 

potrzeb życiowych, wyrównywania szans oraz podnoszenia poziomu życia członków lokalnej 

społeczności. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował działania wyznaczone przez przyjęte 

do realizacji programy: 

1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Piławie Górnej na lata 2016 – 2018. 

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Piławie Górnej na lata 2015 – 2020. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii – ustalany corocznie. 

Jednocześnie realizuje obowiązkowe zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie (z zakresu 

administracji rządowej): 

1. W ramach ustawy o pomocy społecznej w 2018 roku świadczone były: 
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- praca socjalna, czyli działania pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób 

i rodzin w ich środowisku społecznym, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej – 213 osób ze 101 rodzin, 

- poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje – zgodnie 

ze zgłaszanymi potrzebami, 

- świadczenia materialne, niematerialne oraz w naturze:  

 zasiłki stałe – 28 osób (296 świadczeń) 

 zasiłki okresowe – 32 osoby/rodziny (130 świadczeń)  

 zasiłki celowe pieniężne i w naturze, w tym opał – 70 osób/rodzin  

 sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie  

 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 3 rodziny (3 świadczenia) 

 schronienie – 2 osoby (154 świadczenia) 

 posiłki – 98 osób, w tym: 70 dzieci i uczniów (17 443 świadczenia)  

 świadczenia rzeczowe i pieniężne w ramach dożywiania – 10 osób (10 świadczeń)  

 usługi opiekuńcze – 2 osoby (294 świadczenia) 

 pobyt w domu pomocy społecznej – 6 mieszkańców (67 świadczeń). 

2. Realizacja zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się w ramach 

funkcjonującego od 2011 roku Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych zajmujących 

się prowadzeniem procedur NIEBIESKA KARTA. W rodzinach, w których występuje przemoc         

– w 2018 roku działania były podejmowane i kontynuowane w 17 rodzinach. Ogółem 

od początku działalności do 31 grudnia 2018 roku wszczęto 69 procedur. Były prowadzone 

psychologiczne świadczenia terapeutyczne dla ofiar przemocy oraz jej sprawców. 

3. Z Karty Dużej Rodziny, upoważniającej do korzystania z ulg i uprawnień rodzinom 

wychowującym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat, od 2014 roku korzysta w gminie 37 rodzin 

(do końca 2018 roku wydano 202 karty). 

4. W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawane są zasiłki rodzinne i przysługujące 

do nich dodatki, oraz zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, a także świadczenia rodzicielskie. W 2018 roku skorzystało 

z nich 349 rodzin. 

5. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznawane są świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. W 2018 roku otrzymało je 71 dzieci z 45 rodzin (849 świadczeń). 

6. W ramach ustawy o systemie oświaty przyznawane są stypendia – pomoc materialna 

dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej: 

- rok szkolny 2017/2018 – wsparcie uzyskało 52 uczniów z 31 rodzin, 

- rok szkolny 2018/2019 – wsparcie otrzymało 37 uczniów z 23 rodzin. 

7. W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatków mieszkaniowych korzystają osoby 

i rodziny mające trudności z regulowaniem należności płatniczych z tytułu funkcjonowania 

gospodarstw domowych (przyznawane są na okres 6 miesięcy). W 2018 roku 62 rodzinom 

przyznano 539 świadczeń. 

8. Rządowy program „Rodzina 500+” został stworzony w celu częściowego pokrycia wydatków 

związanych z wychowywaniem dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokajaniem ich potrzeb 

życiowych. Program funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenia wychowawcze w 2018 

roku zostały przyznane  590 dzieciom (liczba świadczeń – 7481) z 380 rodzin. 

9. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rodzinach 

przeżywających (zazwyczaj długotrwale) trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–

wychowawczych oraz mających problemy związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego 
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podejmuje działania ASYSTENT RODZINY. Od 2014 roku asystent współpracował 

z 25 rodzinami, w 2018 roku miał pod opieką 12 rodzin; ponadto na gminie ciąży obowiązek 

częściowego finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. W 2018 roku: 

- rodziny zastępcze – pobyt 20 dzieci z 13 rodzin, 

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – pobyt 3 dzieci z 1 rodziny. 

10. W ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pracownicy 

Ośrodka: 

- wspierają osoby i rodziny mające problemy z powodu nadużywania alkoholu, 

- współpracują z Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym zajmującym się problematyką 

uzależnień, a zwłaszcza poradnictwem i terapią osób dorosłych,  

- współpracują z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

11. Rządowy Program „Dobry start” funkcjonujący od 30 maja 2018 roku zapewnia pomoc 

każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok szkolny od 7 roku życia do ukończenia 20 lat, w formie 

jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł. Na rok szkolny 2018/2019: 

- złożono 466 wniosków, 

- przyznano 626 świadczeń. 

12. W ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, gmina  samodzielnie 

finansuje oraz otrzymuje dofinansowanie, przeznaczane na: 

- finansowanie dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych 

i szkół ponadgminazjalnych, 

- dożywianie osób dorosłych w Punkcie Żywieniowym (jadłodajni), który został utworzony 

w październiku 2011 roku i od tej pory funkcjonuje przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem lipca 

i sierpnia). Z jednodaniowych gorących posiłków korzysta miesięcznie ok. 30 osób; odbywają się 

w nim również okazjonalne spotkania w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt 

Wielkanocnych. Posiłki i świąteczne produkty żywnościowe dostarcza CARITAS Diecezji 

Świdnickiej, z którym ośrodek współpracuje. 

Dzięki współpracy z CARITAS Diecezji Świdnickiej Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat 

może również realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach którego przekazuje 

w szerokim wyborze artykuły żywnościowe mieszkańcom o dochodach nieprzekraczających 200% 

kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej (dla osób prowadzących 

jednoosobowe gospodarstwo domowe – 1 402,00 zł, dla osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym 1 056,00 zł). Systematycznie z tego rodzaju wsparcia każdorazowo korzysta ponad 300 

mieszkańców. 

Mieszkańcom w wieku senioralnym stworzono przyjazne miejsce spotkań, co stało się możliwe 

dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu 

„Senior+”. Parterowe pomieszczenia budynku przy ul. Piastowskiej 29 zostały zaadaptowane 

i przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przygotowano ofertę mobilizującą 

do aktywności fizycznej i intelektualnej oraz służącą wypoczynkowi i relaksowi. Klub SENIOR+ 

od 18 grudnia 2018 roku oficjalnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej, któremu powierzono obsługę finansowo – organizacyjną. 
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24. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 
Miasto wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne - Komenda 

Powiatowa Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicza Straż Pożarna i Powiatowa Straż 

Pożarna. 

Na terenie gminy funkcjonuje system monitoringu miejskiego, który poprawia bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz usprawnia działania funkcjonariuszy piławskiej Policji. 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy odnotowano ogółem 818 interwencji: 

- wykroczeń społecznych – 118 

- ilość zatrzymań na gorącym uczynku – 22 

- przestępstw przeciwko zdrowiu – 8 

- przestępstw przeciwko mieniu – 25 

- ilość wypadków – 5, w tym jeden śmiertelny 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej w 2018 roku otrzymała: 

- dotację celowa – 28 000 zł z przeznaczeniem na koszty wyposażenia, utrzymania, ubezpieczenia 

samochodów, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, 

- dotację celowa – 20 000 zł na malowanie wieży remizy i świetlicy OSP, 

- dotację celowa – 17 000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch pieców do remizy i świetlicy.  

 

Ponadto w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Piławie Górnej z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, 

zakupiono sprzęt o łącznej wartości 24 308,03 zł (defibrylator, pilarka ratownicza do drewna, 

pilarka lekka, detektor prądu i zestaw do otwierania drzwi). 

 

  
                         Posterunek Policji                                                               Ochotnicza Straż Pożarna 

 
Burmistrz Piławy Górnej  

    Krzysztof Chudyk 
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