
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      RAPORT 
   O STANIE GMINY PIŁAWA GÓRNA   

                            2019 
 

 



 
 

 

Szanowni Państwo! 

Dokument, który przedstawiam, podsumowuje 

ostatnie dwanaście miesięcy działań samorządu Piławy 

Górnej ósmej kadencji. Jest mi szczególnie bliski 

przynajmniej z dwóch powodów: powstaje 

w wyjątkowym czasie i zamyka pierwszy pełny rok 

pracy dla miasta.  

Raport ten oddaję Państwu w jubileusz samorządu 

terytorialnego. Trzydzieści lat temu skorzystaliśmy 

z możliwości decydowania o rozwoju lokalnych 

ojczyzn i dobrze zdaliśmy egzamin z dojrzałości. 

Nauczyliśmy się stawiać czoła nowym wyzwaniom.  

Samorządy napędzają dziś krajową gospodarkę 

i postęp społeczny, dlatego tak ważne jest, żeby 

pozostały w dobrej kondycji, również finansowej i nie 

były osłabiane raptownymi zmianami w prawie, 

wynagrodzeniach czy podatkach.  

Na ich barkach spoczywa wiele zadań i olbrzymia odpowiedzialność, co widać na przykładzie walki 

z pandemią koronawirusa, kiedy z dnia na dzień przeorganizowujemy funkcjonowanie miasta 

i gminnych instytucji. To nadzwyczajne okoliczności, dlatego można się domyślać, że przyszłoroczne 

podsumowanie będzie wyglądało inaczej niż czytane przez Państwa obecnie. W jakiej mierze będą się 

od siebie różniły? To zależy przede wszystkim od naszej determinacji.  

Raport opisuje tegoroczny stan miasta. Oddaje poziom realizacji przyjętych założeń. Przed ponad 

rokiem zadeklarowałem między innymi, że podejmiemy działania ograniczające emisję pyłu z kopalni, 

utworzymy radę seniorów, przeznaczymy większe środki na rozwój sportu i kultury, poszukamy 

impulsów dla lokalnej przedsiębiorczości i zaczniemy współpracę z powiatem w zakresie modernizacji 

głównej ulicy w mieście. Kontynuowałem też modernizację kilku dróg gminnych. Potwierdzenie tych 

działań znajdą Państwo w raporcie.   

Przed Państwem 55 stron podsumowania, ale raport o stanie miasta jest czymś więcej niż 

sprawozdaniem. Za rzędami danych stoją ludzie, ich zaangażowanie i codzienny wysiłek. Czytając go, 

pamiętajmy o wszystkich pracujących na rzecz lokalnej społeczności. Naszej społeczności. 

 

Burmistrz Piławy Górnej  

    Krzysztof Chudyk 
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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 2019 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 i Gminna Rada Seniorów 

 

Organami gminy są: Rada Miejska i Burmistrz.  

 

Burmistrz  jest organem wykonawczym. Do zadań Burmistrza należy przygotowywanie projektów 

uchwał Rady Miejskiej, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie 

mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 

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

własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.  

 

Funkcję Burmistrza  piastuje Krzysztof Chudyk.  

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. 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    

W skład Rady wchodzą: 

 Dariusz Oktawian Madejski - Przewodniczący Rady Miejskiej,  

 Tomasz Piech - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,   

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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 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. 

 

Rada Seniorów 

 

30 października 2019 roku Rada Miejska w Piławie Górnej  podjęła uchwałę o powołaniu  Rady 

Seniorów w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rada 

pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. Odnosząc się do charakteru konsultacyjnego, 

przykładowo można tu wymienić konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, lokalnych planów, 

strategii rozwoju, programów współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi, 

proponowanych inwestycji lub przedsięwzięć , które będą miały wpływ na życie codzienne osób 

starszych. W ramach kompetencji doradczej i inicjatywnej Rada może formułować własne propozycje 

rozwiązań w przedkładanych sprawach czy inspirować władze do podjęcia nowych działań mających na 

celu podniesienie jakości życia osób starszych we spólnocie samorządowej. Kadencja Rady Seniorów 

trwa  cztery lata.  
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Rada Seniorów 

 

W skład Rady Seniorów wchodzą: 

 Zbigniew Szyjka - Przewodniczący Rady Seniorów, 

 Anna Makowska - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów, 

 Maria Kaczorowska – Sekretarz Rady Seniorów, 

 Wanda Bulińska,  

 Barbara Wiatr,  

 Ewa Michalkiewicz,  

 Bogusława Dybisz. 

 

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 

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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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 
2015-2020 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2018 

Uchwała RM Nr 209/XLVIII/2018  

z dnia 31.10.2018 
2019 

 Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Uchwała RM Nr 210/XLVIII/2018 z dnia 

31.10.2018 
 2019 

 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 2019-2023 

Uchwała RM Nr 21/V/2019  

z dnia 28.02.2019 
2019-2023 

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Piława Górna 

Uchwała RM Nr 78/XIV/2016  

z dnia 30.03.2016 
2016-2020  

 

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 2019 rok 
Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych 

programem dożywiania 

Łącznie 97 osób, 

w tym: dzieci - 69, 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. 

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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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie oraz Grup Roboczych zajmujących się prowadzeniem procedur 

NIEBIESKA KARTA. W 18 rodzinach, w których występuje przemoc były 

podejmowane i są kontynuowane działania. Zakończono procedurę 

Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy - 13 rodzin. 

Liczba 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 (plakaty, ulotki, naklejki) 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. Były podejmowane następujące działania: 

 Udział w akcji „Dzień bez papierosa”: gazetka, pogadanki, rozmowy 

indywidualne, kontrolne pomiary ciśnienia, rozdawnictwo ulotek,   

 Szkodliwe nałogi (alkohol, papierosy, narkotyki) - lekcje 

wychowawcze, 

 „Uzależnienia XXI wieku” -  prelekcja dla rodziców, 

 „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” -  szkolenie dla rodziców 

i nauczycieli, 

 „Uzależnienia – jak rozpoznać zagrożenia, jak reagować” - spotkanie 

profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII,  

 „Debata” – program zapobiegania wczesnej inicjacji alkoholowej dla 

uczniów klas szóstych, 

- liczba zorganizowanych działań - 11 

- liczba odbiorców – 230 

Uzależnienia XXI wieku- zajęcia psychoedukacje dla uczniów 

- liczba odbiorców – 430 

Konkursy szkolne „Palenie szkodzi zdrowiu” 

-liczba odbiorców-320 

Ulotki: Alkohol to trucizna, Dopalacze, kolorowe tabletki, czarny 

scenariusz, Nikotyna to narkotyki, narkotyki i cierpi nie tylko ciało 

- liczba odbiorców - 430   

Liczba atrakcji (zajęć, imprez itp.) 

organizowanych głównie dla dzieci 

i młodzieży mających na celu rozwój 

zainteresowań oraz promocję zdrowego 

stylu życia 

Zajęcia organizowane w szkole: 

Konkursy szkolne ,,Jabłko zamiast papierosa”, „Palenie szkodzi zdrowiu” 

-liczba odbiorców - 320 

Działania edukacyjne w zakresie m.in. korzyści z właściwego odżywiania 

się oraz aktywności fizycznej: 

 „Umiem pływać”- cykliczny udział dzieci w pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 

 lekcje nt. fast-food. - plakaty, 

 prawidłowe odżywianie - piramida zdrowego żywienia - pogadanki 

z pielęgniarką szkolną, gazetka,  

 konkursy:  - na plakat „Bądź aktywny - to się opłaca”, - na projekt 

ulotki promującej zdrowy styl życia i odżywiania, 

 „Trzymaj formę”- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 

 ogólnopolski program „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”- 

kształtowanie prozdrowotnej edukacji najmłodszych, 

 zdrowe śniadanie - cykliczne, trwające cały rok akcje szkolne w klasach 

1-3, 

 gimnastyka korekcyjna - lekcje wf, 

 wycieczki klasowe promujące aktywność fizyczną (m.in.: park linowy, 

park trampolin, lodowisko itp.), 

 organizacja i udział w rejonowych i powiatowych rozgrywkach w piłkę 

siatkową i koszykową, 

- liczba zorganizowanych działań -7 
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- liczba odbiorców - 140 

Organizacja imprez, pikników oraz festynów sportowo - rekreacyjnych 

z udziałem osób niepełnosprawnych: 

 „Bieg Mikołajkowy – impreza sportowo – rekreacyjna 

współorganizowana ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - 

Wychowawczym w Piławie Górnej. 

- liczba zorganizowanych działań - 1 

- liczba odbiorców - 20 

Organizacja kampanii społecznych, konferencji i innych wydarzeń 

dotyczących profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej: 

 Bądź aktywny – program ogólnopolski (konkursy, gazetki, lekcje 

wychowawcze), 

 Higiena jamy ustnej – wyrabianie nawyków higienicznych, pogadanki 

w klasach I-VI, pokazy prawidłowego szczotkowania zębów, 

nadzorowanie szczotkowania zębów środkami z fluorem (6 razy 

w ciągu roku), 

- liczba zorganizowanych działań - 2 

- liczba  odbiorców  - 350 

Organizacja imprez plenerowych o charakterze sportowym 

i prozdrowotnym: 

 Piknik rodzinny pod hasłem „Trzymaj formę” 

 Szkolne dni sportu 

- liczba zorganizowanych działań - 2 

- liczba  odbiorców – 420. 

W przedszkolu dla rodziców został utworzony kącik informacyjny 

zawierający gazetki  na temat: 

 Bądź bezpieczny na drodze” – bezpieczeństwo, 

 „Ruch to zdrowie”- zdrowie, 

 „Bez śniadania nie ma nauczania” – zdrowie, 

 „ Bezpieczne ferie” – bezpieczeństwo, 

 „Zioła w naszej kuchni”- zdrowie, 

 „ Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?”- zdrowie, 

 „Bezpieczne wakacje.” –bezpieczeństwo, 

 „ Wszawica – temat wstydliwy, lecz nadal aktualny” – zdrowie, 

 „ Dziecko w internecie - zagrożenia” – bezpieczeństwo, 

 „Jak walczyć z przeziębieniem?” – zdrowie, 

 „Poznaj właściwości zdrowotne orzechów.” – zdrowie, 

I. Programy realizowane w placówce 

 Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa „Mali bezpieczni”, 

  Program profilaktyczny z zakresu edukacji zdrowotnej   „O zdrowie 

dbamy i zdrowo się  odżywiamy” , 

  Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zdrowo jem, 

więcej wiem”.  

II. Przedsięwzięcia  związane z realizacją programów  

 Wizyta higienistki stomatologicznej „ Zdrowy i piękny uśmiech”  

Prelekcja z pokazem 03.2019r. 

 Udział w akcji „Listy do Ziemi” 04.2019r. 

 Obchody Dnia Ziemi  04.2019r. 

 Konkurs plastyczny „ Rysunek pierwszego śniadania” 04.2019r. 

 Warsztaty „Aerobik z babcią”- zajęcia ruchowe z udziałem babć  

05.2019r.   

 Konkurs plastyczny „Piramida zdrowia” 05.2019r. 

 Wojewódzki konkurs plastyczny „112 – ratuje życie” 06.2019r.  

 Wizyta ratownika medycznego „ Ratujemy życie” 06.2019r. 

 Wizyta policjanta „Bądź bezpieczny” 06.2019r. 

 „Spotkanie ze strażakiem” 06.2019r.  



7 
 

 Warsztaty dla dzieci z udziałem rodzica „ Gotowanie z tatą” 

06.2019r. 

 Projekt  „Zioła w naszej kuchni” 03.-06. 2019r. 

 Sprzątanie Góry Grzybowiec w ramach Akcji Sprzątanie Świata 

09.2019r. 

 Ćwiczenia ppoz- ewakuacja z budynku przedszkola. 10.2019r. 

 „Dzień dyni” 10.2019r.  

 Konkurs plastyczny „Zagadki owocowo-warzywne” 11.2019r  

 Zorganizowanie powiatowego przeglądu piosenki ekologicznej 

„ O ekologię dbamy – optymistycznie śpiewamy” 11.2019r. 

III. Akcje charytatywne 

 Zbiórka surowców wtórnych (nakrętki, baterie). 

 Współpraca ze schroniskiem „Azyl” – zbiórka żywności dla zwierząt 

 Współpraca z Towarzystwem opieki nad zwierzętami 

w Ząbkowicach Śląskich- zbiórka żywności dla zwierząt. 

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, 

spotkanie z podologiem, spotkanie wigilijne,   

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 

 

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 2019 roku były realizowane następujące 

działania wspierające: 

 zajęcia profilaktyczne, rozwijające zainteresowania, ogólnorozwojowe i edukacyjne, 

 zapewnienie wypoczynku w czasie ferii zimowych,  
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 udział w spotkaniach i imprezach promujących zdrowy styl życia, 

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

Dzięki  TPD 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 2019 roku ogłoszono 7 konkursów na wykonanie zadań publicznych. W ogłoszonych konkursach 

złożono 16 ofert przez 10 organizacji pozarządowych. Złożono także 4 oferty w trybie 

pozakonkursowym przez 4 organizacje. Łącznie podpisano 15 umów. W sumie na realizację zadań 

przeznaczono 208 500,00 zł. 

 

W ramach programu następujące podmioty otrzymały dotacje i realizowały zadania: 

 

Klub Sportowy „Piławianka”  – łączna kwota dotacji z budżetu gminy 100 000,00 zł 

 

1. Zadanie publiczne ,,Upowszechnianie 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, prowadzono 

nabór nowych uczestników zajęć sportowych w pięciu grupach wiekowych: żak, orlik, młodzik, 

junior młodszy, senior. Sukcesem okazało się utworzenie grupy skrzat. Zawodnicy brali udział 

w turniejach, sparingach sportowych, meczach ligowych, w pikniku piłkarskim oraz imprezach 

plenerowych. Zakupiono również stroje sportowe oraz sprzęt umożliwiający zapewnienie 

odpowiednich warunków do uprawiania piłki nożnej. W zajęciach brało udział ok. 80 uczestników. 

 

2. Zadanie pod tytułem „Turniej piłkarski Piławianka”. Był to turniej piłkarski dla najmłodszych 

adeptów piłki nożnej- dzieci od 6 do 9 lat. W trakcie zawodów rozegrano 5 meczy w systemie po 

8 minut. Łącznie w turnieju wzięło udział 50 zawodników. W ramach dotacji zakupiono nowe stroje 

z logo Gminy i Stowarzyszenia. Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie 

od 2 listopada do 12 grudnia 2019r. 
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział w Piławie Górnej -  

łączna kwota dotacji z budżetu gminy 14 500,00 zł, w tym 1 500,00 zł na działalność Klubu 

Seniora „Radość” 

 

1. 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 

„Radość”. W ramach realizacji zadania zorganizowano: 

 spotkanie z okazji Dnia Kobiet - 100 osób 

 piknik z okazji Dnia Inwalidy połączony z wycieczką do Osówki - 62 osoby 

 spotkanie integracyjne dla seniorów na Zamczysku - 70 osób 

 wycieczka trzydniowa - 42 osoby 

 zabawa taneczna - 65 osób 

 wycieczka do Jawora  na święto pieczenia chleba - 46 osób 

 wycieczka do Wrocławia - 50 osób 

 spotkanie wigilijne - 81 osób 

 paczki świąteczne - 20 osób. 

W ramach spotkań Klubu Seniora ”Radość” zorganizowano spotkanie z podologiem i policją.  

 

2. Zadanie pod tytułem: „Spotkanie Świąteczne Seniorów w Piławie Górnej” .W spotkaniu 

świątecznym dla piławskich seniorów uczestniczyło 81 osób.  

W ramach dotacji zakupiono śpiewniki z kolędami.  

Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 15 listopada do 20 grudnia 

2019r. i zamknęło się w kwocie dotacji 1000,00 zł. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie Górnej – 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”.  W aktywnych formach spędzania wolnego czasu w warunkach 

świetlicowych i plenerowych brało udział 15 wychowanków - praca nad własnym rozwojem oraz 

eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Dzieciom 

udzielano  pomocy w odrabianiu zadań domowych Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, 

profilaktyczne, integracyjne i sportowe. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami 

i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Ważnym elementem pracy 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 z Piławy Górnej. 

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 20 uczestników oraz ogólnorozwojowe dla grupy ok. 50 wychowanków. 



10 
 

Organizowane były wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze i piesze po okolicy. W wyjeździe 

na kolonię do Ostrowa na 9 dni uczestniczyło 29 dzieci. 

  

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”- dotacja z budżetu gminy 3 000,00 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 ”. Działający przy Szkole Podstawowej 

w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” prowadził zajęcia taneczne oraz z piłki siatkowej. 

W zajęciach brali udział uczniowie w wieku od 10 do 14 lat (grupy po 15 osób). W ramach przekazanej 

dotacji zakupiono przybory taneczne, stroje, piłki siatkowe, materiały reklamowe.  

 

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

z budżetu gminy 3 000,00 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 październiku klub zorganizował imprezę modelarską „Święto Latawca im. 

E. Kozaka”. Ponadto modelarze budowali modele halowe i trenowali jazdę samochodami RC na hali 

sportowej. Spotkania odbywały się w cyklu 2-3 godzinnym raz w tygodniu. Regularnie w zajęciach brało 

udział 12 osób. 

 

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – dotacja z budżetu gminy 1 500,00 zł 

 

Zadanie „Konkurs lotów Gołębi Pocztowych Verden (Niemcy)” w ramach projektu „Kultura fizyczna 

i sport”.   

Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 25 lipca 2019r. do 13 października 

2019r. 

 

Stowarzyszenie „Boks Ciszewski” – dotacja z budżetu gminy 1 500,00 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 sportów walki”.  

W treningach brało udział 20 osób w wieku od 7 do 25 lat. Zajęcia prowadzono 3 razy w tygodniu. 

Zakupiono sprzęt sportowy- 2 worki mma, gruszkę refleksyjną oraz gruszkę bokserską gigant. 

 

 

 

 



11 
 

Stowarzyszenie Koszykówki PG –  łączna kwota dotacji 13 000,00 zł 

 

1. 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 piłki koszykowej”. W ramach zadnia odbywały się treningi koszykówki 

i imprezy sportowe. W zajęciach uczestniczyły 32 osoby z podziałem na 3 grupy wiekowe: 

najmłodsza, czyli dziewczynki i chłopcy w wieku 7-10 lat, dzieci w wieku 11-13 lat oraz młodzież 

w wieku 14 -18 lat. Treningi były prowadzone dwa razy w tygodniu.  

W ramach przekazanej dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, stroje i materiały promocyjne. 

Odbył się również: towarzyszący XXIV Dniom Piławy Górnej turniej koszykówki PG Basket Cup 

2019 oraz ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej „Na Metalowych 2019”. 

 

2. Zadanie „Letnia Liga Koszykówki dla dzieci i młodzieży. Obóz koszykarski 2019”. Grupa 

odbiorców to dzieci i młodzież w wieku 10 -15 lat - łącznie około 50 uczestników. Liga letnia 

składała się z cyklu 4 jednodniowych miniturniejów 3x3. Podsumowaniem zadania publicznego był 

wyjazd 25 dzieci na obóz koszykarski do Jastrowia. W ramach przekazanej dotacji zakupiono 

koszulki dla każdego uczestnika ligi, piłki meczowe oraz wózek firmy „Molten”.  

 

3. Zadanie pod tytułem: „Mikołajkowy turniej koszykówki dla dzieci połączony ze spektaklem” 

Zorganizowano interaktywny  spektakl mikołajkowy dla 100 uczestników w wieku 3 - 10 lat oraz 

mikołajkowy turniej koszykówki dla 80 dzieci w wieku 7 - 12 lat. W ramach dotacji zakupiono stroje 

meczowe dla zawodników oraz nagrody dla wszystkich drużyn. 

Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 26 listopada do 20 grudnia 2019r.  

Fundacja „Mam Pomysł” – dotacja z budżetu gminy 15 000,00 zł 

Zadanie pod nazwą „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna 

w 2019r”. W ramach zadania zapewniono  6 bezpańskim psom  podstawową opiekę weterynaryjną. Psy 

z terenu Piławy Górnej  trafiły do schroniska prowadzonego przez Fundację, uzyskały  odpowiednie dla 

siebie warunki życia i bytowania. Fundacja przez cały czas prowadziła akcje skierowane do 

potencjalnych nowych właścicieli tak, aby psy nie przebywały w schronisku dłużej niż to konieczne. 

Fundacja przeprowadzała i sprawowała piecze nad adopcjami, które odbywały się w roku 2019. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich –  dotacja  z budżetu gminy 4 000,00 zł  

 

Zadanie pod nazwą „Kastracja i sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie Gminy Piława Górna 

w 2019r.” W ramach zadania wysterylizowano  kotki i wykastrowano kocury wolnożyjące z terenu 

Gminy Piława Górna. Koty poddawane były zabiegom w gabinetach weterynaryjnych na terenie 

powiatu. Przechodziły rekonwalescencję w domach wolontariuszy, po czym były wypuszczane w ich 

naturalne miejsce bytowania. 
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 

2019-2023 

 

Celem Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 

2019-2023 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 2019 - 2023 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 2019 na remonty zdegradowanego zasobu mieszkaniowego oraz 

usuwanie nagłych awarii wydatkowano kwotę w wysokości 372 541,00 zł, w tym: remonty bieżące 272 

560,00 zł, wydatki inwestycyjne 99 981,00 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, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 
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Cele programu realizowane są poprzez : 

 diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie – zbieranie i analiza danych dotyczących 

występowania aktów przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji 

w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

podmiotach, osobach udzielających pomocy w zakresie i możliwościach jej uzyskania, inicjowanie 

działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 

przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, zbieranie materiałów dowodowych zgodnie 

z procedurą Niebieskiej Karty, 

 zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą – 

w razie konieczności nawiązanie kontaktu z placówkami zapewniającymi ofiarom przemocy 

schronienie, motywowanie sprawców do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych dla 

sprawców przemocy, 

 zwiększenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawisko przemocy w rodzinie – 

zamieszczanie i dystrybucja informacji oraz materiałów (plakaty, broszurki, ulotki) dotyczących 

problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie na tablicach informacyjnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piławie Górnej oraz na stronie internetowej gminy, 

 podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności 

podejmowanych działań - korzystanie z doradztwa, systematyczna wymiana doświadczeń 

pomiędzy pracownikami instytucji, podmiotów i placówek zaangażowanych w problematykę 

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. 
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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. 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. 

Cele strategii realizowane są poprzez: 

 

- tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

W 2019 roku rozpoczął się cykl spotkań z przedsiębiorcami pod nazwą ,,Spotkanie Biznesu Piława 

Górna”. Uczestniczyło w nim  blisko dziewięćdziesiąt osób. Wydarzenie było okazją dla władz miasta 

do bezpośrednich rozmów z przedsiębiorcami i przybliżenia pomysłów na wsparcie rozwoju 

gospodarczego Piławy Górnej. Burmistrz Krzysztof Chudyk zapowiedział wprowadzenie udogodnień 

dla nowych firm otwieranych na terenie gminy. Wiele atrakcyjnych rozwiązań podpowiadali goście 

konferencji, przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A, Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, Dolnośląskich Pracodawców Związku Regionalnego Konfederacji Lewiatan, inQUBE 

Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu oraz Związku Pracodawców Branży 

Kamieniarskiej.  

 

- rozwój rekreacji i turystyki 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, zwiększenie ilości 

atrakcji turystycznych gminy poprzez rozbudowę i modernizację bazy wypoczynkowej, sportowej 

i rekreacyjnej, organizacja otwartych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych o zasięgu 

lokalnym i regionalnym.  

Wyposażenie siłowni w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej. W ramach zadnia 

,,Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4” umeblowano ,,Izbę Pamięci Braci 

Morawskich” i świetlicę środowiskową. 

W trakcie  2019 roku odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych. Opisane zostały w dalszej 

części Raportu. 
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- promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna gminy 

Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Prowadzenie aktywnych form poszukiwania 

inwestorów. W marcu 2019 roku podpisano porozumienie z Wałbrzyska Strefą Ekonomiczną ,,INVEST-

PARK” sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu. Celem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy 

i wzajemnego wpierania się w zakresie nowych inwestycji na ternie Gminy. 

Wydano ,,Spacerownik po Piławie Górnej” . W publikacji zostały opracowane szlaki piesze obejmujące 

cztery trasy tematyczne po najciekawszych zakątkach Piławy Górnej. Spacerownik  to oferta zarówno 

dla miłośników zabytków historycznych jak i amatorów turystyki industrialnej i rekreacyjnej oraz osób 

szukających ciekawostek o wielokulturowości miasta i jego mieszkańcach. 

 

- rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska i zasobów 

przyrodniczych 

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole podstawowej. Modernizacja i rewitalizacja 

budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacja parku miejskiego i powstanie 

Izby Pamięci Braci Morawskich. 

Dążenie do ochrony środowiska. Budowa kanalizacji. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej 

w celu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Budowa i przebudowa dróg gminnych. 

 

-wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

Wsparcie finansowe i pozafinansowe dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. 

Wzmocnienie działań w zakresie profilaktyki uzależnień. Zwiększenie świadomości społecznej 

i wrażliwości na zjawisko przemocy w rodzinie. Dostęp mieszkańców do porad prawnych oraz porad 

psychologa. 

 

-wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Zadanie polega na aktywnym wparciu Organizacji Pozarządowych. Promocja zdrowia. 

Zwiększenie dostępu do Internetu. Realizowano Projekt pod nazwą ,,E-aktywni mieszkańcy Piława 

Górna”. Szkolenia mające na celu rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

 

 

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, 
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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, 

 remonty dróg. 

Usunięto z terenu Gminy 26,77 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania 

wyniósł 17 028,94 zł. zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 15 234,72 zł a wkład własny Gminy 

to 1 794,22 zł. 

Ponadto wykonano remonty dróg szczegółowo opisane w dziale 14. 

 

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

interwencyjnych, staży oraz praktyk) 
15 8% 

2.  
Sprawy remontów  (przeprowadzenie remontu bieżącego w mieszkaniach 

i  budynkach komunalnych) 
35 19% 

3.  Sprawy mieszkaniowe (przydział lokalu mieszkalnego, zamiany mieszkań) 38 21% 

4.  
Sprawy udzielenia pomocy finansowej (pomoc w uzyskaniu świadczeń z OPS, 

regulowanie opłat czynszu za lokale komunalne) 
23 12% 

5.  

Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej (zmiany           

w planie zagospodarowania przestrzennego, przebudowa        

 i remonty dróg, przepusty, przyłącza wodociągowo                   

-kanalizacyjne 

37 20% 

6.  
Sprawy skarg (konflikty pomiędzy mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych 

z Zarządcą oraz  konflikty sąsiedzkie) 
36 20% 

OGÓŁEM PRZYJĘTO W 2019 ROKU 184 100% 
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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 2019 rok zakładał wpływy w kwocie 

29 729 557,10 zł, wykonano 29 628 761,51 zł, tj. 99,66% planu rocznego.  

Plan dochodów bieżących wyniósł 25 531 827,38 zł, wykonanie 25 453 749,41 zł, tj. 99,69% planu 

rocznego. 

 

Wykres.1 Struktura dochodów bieżących 

 

 
 

Plan dochodów majątkowych wyniósł 4 197 729,72 zł, wykonanie 4 175 012,10 zł, tj. 99,46%. 
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Wykres. 2. Struktura dochodów majątkowych 

 

 
 

Plan dochodów własnych wyniósł 11 210 422,72 zł, wykonanie – 11 196 742,55 zł - udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem 37,78%. 

Wykonanie dochodów PIT - 3 631 766,00 zł - udział w dochodach własnych 32,43%  

Wykonanie dochodów PN - 2 857 745,84 zł - udział w dochodach własnych 25,52% 

 

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 4 898,13 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 2019 rok zakładał wydatki 

w kwocie 31 818 166,10 zł, zrealizowany w kwocie 29 974 422,80 zł tj. 94,21% planu rocznego 

 

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4 955,27 zł 
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Wykres. 3. Wydatki budżetowe w Działach powyżej 1% wydatków ogółem w 2019 roku 

 

 
Wydatki budżetowe w Działach klasyfikacji budżetowej powyżej 1% poniesionych wydatków 

ogółem w 2019 roku: 

600 Transport i łączność - 2 380 211,80 zł (7,94%) 

700 Gospodarka mieszkaniowa - 5 393 130,72 zł (17,99%) 

710 Działalność usługowa -342 337,46 zł (1,14%) 

750 Administracja publiczna - 3 031 818,09 zł (10,11%) 

801 Oświata i wychowanie - 5 241 484,92 zł (17,49%) 

852 Pomoc społeczna - 1 216 822,08 zł (4,06%) 

855 Rodzina - 7 676 966,47 zł (25,61%) 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 609 386,26 zł (8,71%) 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 539 000,00 zł (1,80%) 

926 Kultura fizyczna - 738 409,53 zł (2,46%) 

 

Wydatki budżetowe w Działach klasyfikacji budżetowej poniżej 1% poniesionych wydatków 

ogółem w 2019 roku: 
 

010 Rolnictwo i łowiectwo - 206 223,48 zł (0,70%) 

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

36 987,21 zł (0,12%) 

752 Obrona narodowa - 2 642,69 zł (0,01%) 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45 536,57 zł (0,15%) 

757 Obsługa długu publicznego - 124 876,65 zł (0,42%) 

851 Ochrona zdrowia - 106 119,69 zł (0,35%) 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 95 165,30 zł (0,32%) 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 187 303,88 zł (0,62%) 
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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 2019 roku plan wydatków 

inwestycyjnych zakładał wydatki w kwocie 7 483 161,00 zł, wydatkowano 6 695 462,87 zł, co 

oznacza, że udział procentowy wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2019 roku wyniósł 

22,34%. 

 

4. Przychody budżetu Gminy w 2019 roku wniosły ogółem: 2 827 900,41 zł, z tego z tytułu: 

- zaciągniętego kredytu długoterminowego - 840 000,00 zł 

- uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych - 1 987 900,41 zł. 

  

5. Rozchody budżetu Gminy wyniosły 502 732,00 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych pożyczek, 

kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. 

 

6. Poziom zadłużenia i jego obsługa 

Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Gminy oraz 

minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy  

w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie w wysokości 840 000,00 zł w celu częściowego 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku, związanego z realizacją zadań 

majątkowych, ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań finansowych.  

Na obsługę długu wydatkowano 627 608,65 zł, z tego: 

 spłata rat kapitałowych - 502 732,00 zł, 

 koszty emisji obligacji komunalnych i spłata odsetek od samorządowych papierów 

wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek – 124 876,65 zł. 

 

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 4 957 704,00 zł. 

 

 

7. Środki zewnętrzne 

  

W 2019 roku ze środków zewnętrznych w gminie zrealizowano następujące projekty lub zadania: 

 

Projekty zrealizowane lub realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej: 

- ,,Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie: Lider - Stowarzyszenie 

Ziemia Dzierżoniowska wraz z Partnerami:  Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina 
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Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki,  kwota zewnętrznego 

dofinansowania w 2019 roku wyniosła 41 648,27 zł, 

-„Rewitalizacja budynku przy pl. Piastów Śląskich 4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania w 2019 roku wyniosła 

2 577 976,32 zł, 

- „E–aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, realizowany 

w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła w 2019 roku 80 304,00 zł.  

 

Projekty lub zadania zrealizowane przy udziale środków krajowych: 

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej” etap II obejmujący sektor A w ramach środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 25 182,00  zł,  

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118024D ul. Cichej oraz drogi wewnętrznej (działka nr 

211 obręb Północ) w Piławie Górnej, km 2+809 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 

r.]”. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 441 980,00 zł,  

- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza    

w Piławie Górnej, km 2+809 [intensywne opady deszczu i silne wiatry, sierpień 2017 r.]”. Zadanie 

zrealizowane w ramach budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego dofinansowania 

wyniosła 448 017,00 zł,   

- „Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe 

w Piławie Górnej” Zadanie zrealizowane ramach budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 

240 378,00 zł,  

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna” w ramach środków      

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 15 234,72 zł,  

- „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Piławie Górnej" w ramach środków z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 

11 604,55 zł, 

- „Aktywna Tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 

2017-2019 kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 14 000,00 zł, 

- „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 

2015-2020, Moduł II kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 17 400,00 zł, 

- „Publikacje promujące Piławę Górną na jubileusz 275–lecia powstania osady Braci Morawskich” 

w ramach środków Stowarzyszenia „Ślężanie” Lokalna Grupa Działania, kwota zewnętrznego 

dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.  

 

8. Mieszkańcy Gminy  
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W  2019 roku liczba mieszkańców stałych Piławy Górnej zmniejszyła się o 93 osoby, przez co na dzień 

31 grudnia 2019 roku wynosiła 6049 osoby, w tym 3174 kobiet i 2875 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

-  liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) -  462, a liczba mężczyzn - 434, 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (od 15 do 59 lat) - 1805, a liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym (od 15 do 64 lat) - 2068, 

-  liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym - 907, a liczba mężczyzn - 373. 

W naszej miejscowości  urodziło się  47 dzieci, w tym 24 dziewczynek i 23 chłopców, a zmarły 89 osoby, 

w tym 52 kobiety i 37 mężczyzn. Według danych nadal utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej w październiku  zorganizował  uroczystość dla par małżeńskich 

obchodzących jubileusz złotych  godów. Medalami, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej, „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, odznaczono 7 par małżeńskich. W Miejskim Ośrodku 

Kultury spotkały się świętujące pary i ich rodziny, znajomi, przyjaciele, osoby zaproszone oraz władze 

miasta. 

 

 
 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

 

9. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. mieszkaniowy zasób gminy obejmował 392 lokale mieszkalne, w tym: 

- 78 lokali komunalnych o powierzchni ogółem 3 273,26 m2, położonych w 11 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. 
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W 2019 r. liczba lokali mieszkalnych uległa niewielkiej zmianie. W drodze przetargu sprzedany został 

jeden budynek z jednym lokalem mieszkalnym. Nie było sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich 

najemców. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 42 m2.     

Na początku 2019 r. na mieszkania z zasobu Gminy oczekiwało 67 osób,  pod koniec 2019 r. były to 

53 osoby. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosi ok. 2 - 3 lat. Czas oczekiwania 

utrzymuje się na podobnym poziomie względem lat poprzednich.           

Mieszkania komunalne przyznawane są rodzinom lub osobom ujętym na listach przydziałów mieszkań, 

sporządzanych corocznie przez burmistrza, po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

w Piławie Górnej lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

 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 2019 r. przydzielonych zostało 17 mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy. 

Na modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, Gmina w 2019 roku wydatkowała  

kwotę w wysokości 372 541,00 zł, w tym: remonty bieżące 272 559,98 zł, wydatki inwestycyjne 

99 981,00 zł. 

W ramach powyższej kwoty wykonano między innymi: 

1. wymianę instalacji elektrycznych oraz inne prace elektryczne w 9 lokalach komunalnych,  

2. wymianę instalacji lub usuwanie nieszczelności gazowych w 8 lokalach komunalnych, 

3. remont lub wymianę pieców kaflowych w 9 lokalach komunalnych,  

4. wentylacje nawiewno-wywiewne w 6 lokalach, 

5. wymianę lub remont instalacji wodno- kanalizacyjnych w 10 lokalach, 

6. remont szamba dla wspólnoty mieszkaniowej z udziałem gminy,  

7. wymianę drzwi wejściowych w 4 budynkach, 

8. naprawę pokrycia dachowego na 2 budynkach,  

9. prace remontowe przed kolejnym zasiedleniem w 5 lokalach komunalnych, 

10. ekspertyzy techniczne dla 2 budynków, 

11. remont klatki schodowej w budynku, wymianę wodomierzy, naprawę podłóg i sufitów, wymianę 

okien, wymianę pokryć na pomieszczeniach gospodarczych, itp. 

Ponadto, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego 

zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” 

wykonano:   

1. remont lokalu komunalnego położonego w budynku plac Piastów Śląskich 5/1-6,  

przeznaczonego Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 14.09.2018r.  

na mieszkanie chronione,  

2. remont dwóch ścian szczytowych oraz ściany osłonowej bocznej budynku Wspólnoty  

Mieszkaniowej Piastowska 64 w Piławie Górnej (udział Gminy 83,31%).     
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ul. Piastowska 64 

10. Przedsiębiorcy  

 

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

(CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2019 r., na terenie 

Gminy Piława Górna: 

 zarejestrowano 30 nowych przedsiębiorców (osoby fizyczne), których przedmiotem działalności 

była najczęściej zróżnicowana branża usługowa; 

 wyrejestrowano 30 przedsiębiorców (osoby fizyczne), których przedmiotem działalności był 

najczęściej handel różnymi artykułami. 

Na terenie gminy 31 grudnia 2019 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 
 

Burmistrz Piławy Górnej, działając jako organ podatkowy może udzielać pomocy publicznej w formie 

de minimis na podstawie: 

  1.ustawy Ordynacja podatkowa – poprzez: 

 odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; 

 odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 

 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych (umorzenie zaległości powoduje również 

umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części w jakiej została umorzona zaległość 

podatkowa) lub odsetek za zwłokę; 

2.uchwał Rady Miejskiej w Piławie Górnej podjętych z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

pomocy publicznej : 

 wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości; 
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 określających szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których 

ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. 

W 2019 roku jednemu przedsiębiorcy udzielono pomocy w formie  rozłożenia na raty zobowiązania  

cywilnoprawnego. 

Pomoc publiczna dla rolników. W 2019 roku złożono 43 wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

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

136 224,50  zł. 

Pomoc de minimis dla pracodawców zatrudniających młodocianych do wykonywania pracy 

w zawodzie. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w roku 2019 kształtowało się 

następująco: 9 pracodawcom przyznano dofinansowanie, w tym: z powodu nauki zawodu dla 

7 młodocianych na łączną kwotę 52 083,15 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pracy. 

 

12. Inwestycje  

 

1. Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4. 

W roku 2019 zostało zakończone zadanie inwestycyjne. Wykonano roboty budowlane 

w zabytkowym wielorodzinnym budynku mieszkalnym związane z jego przebudową na potrzeby 

mieszkalne i społeczno – kulturalne oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu 

przyległego do  budynku. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie 

Górnej. Powstało 18 mieszkań komunalnych, świetlica, Izba Pamięci Braci Morawskich, 

zagospodarowanie terenu objęło wykonanie drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych, nasadzania 

zieleni oraz budowę wiat śmietnikowych. Parametry budynku: 

 powierzchnia zabudowy: PZ =   655,15 m2 

 powierzchnia użytkowa:  Pu = 1 322,50 m2 

 liczba kondygnacji nadziemnych: 3 

 kubatura brutto:  K=8 141,80 m³ 

 wysokość budynku (do góry stropu nad poddaszem użytkowym) H=10,20 m 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plac Piastów Śląskach 4. Elewacja frontowa      Plac Piastów Śląskach 4. Świetlica 
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2. Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym ,,Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. 

Remont instalacji na parterze budynku. 

W roku 2019 rozpoczęto modernizację instalacji elektrycznej w budynku przedszkola, w ramach 

której, na parterze budynku, wykonano przeniesienie układu pomiarowego na  zewnątrz budynku 

wraz z zabudową wyłącznika p.poż., remont instalacji elektrycznej (WLZ), gniazd i oświetlenia, 

instalacji LAN, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 

z dźwiękowym systemem ostrzegawczym i awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym na parterze 

budynku, montaż szafy RACK. W ramach usuwania awarii zmodernizowano także przeciwpożarową 

instalację hydrantową w budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                       Przedszkole ,,Tęczowa Kraina”. Nowa instalacja elektryczna i oświetlenie sal. 

 

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej. Etap I i Etap II. 

Etap I.  Budowa sieci wodociągowej, bez przyłączy, w ul. Górnej i H. Sienkiewicza w Piławie Górnej, 

działki drogowe nr 247 257, 269 - obręb Północ. Etap II. Budowa sieci wodociągowej, bez przyłączy, 

w ul. Górnej w Piławie Górnej; działka drogowa nr 257 - obręb Północ. 

Sieci wodociągowe o średnicach Ø160mm, Ø110mm, Ø90mm projektuje się z rur ciśnieniowych 

z polietylenu o wysokiej gęstości łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 

 

Długości sieci:  

średnica de 160  l =  145,50 mb 

średnica de 110 l =  121,80 mb  

średnica de   90 l =    59,80 mb 

łącznie l =  327,10 mb 
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                           Ulica Górna 

 

               Ulica Górna. Początek robót. 

 

4. Wyposażenie siłowni w hali sportowej w Piławie Górnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 

Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej. 

Zakupione zostało kompletne wyposażenie siłowni w Hali sportowej:  bieżnie elektryczne, 

urządzenia eliptyczne, maszyna Smitha, ławki uniwersalne – regulowane, ławka regulowana 

na brzuch, maszyna na mięśnie przywodzicieli i  odwodzicieli, maszyna brama – dwustacyjna, 

maszyna na klatkę i plecy,  maszyna dwufunkcyjna wyciąg z góry / wyciąg z dołu, maszyna 

dwufunkcyjna na mięśnie czworogłowe / dwugłowe ud, obciążenia olimpijskie zestaw 120 kg, zestaw 

sztangielek ogumowanych od 2 do 35kg wraz ze stojakiem, Podłoga ochronna typu PUZZLE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Wizualizacja wyposażenia siłowni w Hali sportowej 

 

5. Zakup wyposażenia. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja budynku przy Placu 

Piastów Śląskich 4. 
Dostawa mebli. 

Gablota szklana (witryna) stojąca dwudrzwiowa, 2 gabloty szklane (witryna pozioma), biurko, 

krzesło obrotowe, stoły i krzesła do świetlicy, szafa ubraniowa (180 szer.), komplet mebli 

kuchennych. 

Dostawa stołu do piłkarzyków. 

Dostawa wyposażenia toalet. 
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6. Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej. 
W roku 2019 została zawarta umowa na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Powierzchnia zabudowy:  689,20m2 

Powierzchnia użytkowa:   602,83m2 

Kubatura budynku: 2 260,60m3 

Budynek żłobka parterowy, nakryty dachem płaskim o niewielkim spadku, przeznaczony docelowo 

dla ok. 40 dzieci, podzielonych na trzy grupy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wizualizacja budynku żłobka 

 

7. Remont lokalu komunalnego położonego w budynku Plac Piastów Śląskich 5/1-6,  przeznaczonego 

Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 14.09.2018r. na mieszkanie chronione.  

8. Remont dwóch ścian szczytowych oraz ściany osłonowej bocznej budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej Piastowska 64 w Piławie Górnej (udział Gminy 83,31%). 

9. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej. 

Częściowe wykonanie robót budowlanych – 296 169,46 zł, w tym wykonano: 

1) nawierzchnie z kostki brukowej, 

2) instalację kablową oświetlenia zewnętrznego, 

3) kanalizację deszczową, 

4) sieć wodociągową. 

10. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej. Zadanie obejmowało wykonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew (154 szt.) oraz usunięcie drzew (7szt.) z frezowaniem 

pni. 

 

13. 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, 
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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.  

W 2019 r. wprowadzono bilety jednorazowe czasowe  na przejazd w czasie 1 godziny i 30 min, zmianie 

uległa cena biletów jednorazowych i miesięcznych. Koszt biletu z Dzierżoniowa do Piławy Górnej to 

kwota 4,20 zł ( przed podwyżką to 3,80 zł.). 

Koszt udzielonych ulg pokrywa gmina na podstawie wykonanych analiz wozokilometrów oraz 

sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. Środki przekazane na komunikację miejską w 2019 

r. to kwota 399 843,48 zł. 

Ponadto w ramach poprawy infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej zakupiono 

i zamontowano nową wiatę  na przystanku przy ul. Młynarskiej.  

 

Przystanek przy ul. Młynarskiej 

14. Drogi  

1. Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej  i nr 118054D ul. Osiedle Małe 

w Piławie Górnej.  

Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na nową z mieszanki mineralno bitumicznej 

ul. Młynarskiej odcinek o dł. 500 m oraz wymianę nawierzchni na Osiedlu Małym z asfaltowej na kostkę  

brukową betonową odcinek   o dł. 200 m. Koszt robót budowlanych to 533 445,20 zł. 

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w wysokości 240 378,00 zł w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.  
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ul. Młynarska.                  Osiedle Małe 

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1180 28D ul. Stawowej w Piławie Górnej. 

Wykonano  chodnik z kostki brukowej betonowej na dł. 60 m oraz  oświetlenia – 3 szt. słupów  

oświetleniowych, koszt robót 63 965,99 zł. 

3. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D  ul. Henryka Sienkiewicza 

w Piławie Górnej km 2+809. Zakres robót objął   remont przyczółków mostu oraz wymianę płyty 

mostu, remont nawierzchni w obrębie mostu o pow. 520m2, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 

15 m. Zadanie uzyskało  dofinansowanie  z   rezerwy celowej Ministerstwa  Administracji 

i Cyfryzacji  na podstawie promesy z dnia  27 lutego 2019 r.   w wysokości  448 017,00 zł. Środki 

Gminy 155 218,07 zł. 

 

 
 

             Budowa chodnika przy ul.Stawowej       Przebudowa mostu drogowego ul. Henryka Sienkiewicza 
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4. Wykonanie   nawierzchni   drogi   gminnej   nr   118024D ul. Cichej  oraz  drogi  wewnętrznej  

( działka nr 211 obręb Północ) w Piławie Górnej. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni 

mineralno asfaltowej ul. Cichej o dł. 127 m oraz wykonanie muru oporowego, kanalizacji 

deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drodze wewnętrznej – działka nr 211 

obręb Północ. Zadanie uzyskało  dofinansowanie  z   rezerwy celowej Ministerstwa  Administracji  

i Cyfryzacji  na podstawie promesy z dnia  27 lutego 2019 r.   w wysokości  441 980,00 zł. Środki 

Gminy 137 905,69 zł. 

 

           
  
  ul. Cicha                                                                      Droga wewnętrzna 

 

15. Sprawy obywatelskie 

W 2019 roku na podstawie uchwały nr 22/V/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego  

2019 roku odbyła się druga edycja Budżetu Obywatelskiego.  

Przedłożono 7 projektów. Niestety spośród wszystkich złożonych pomysłów tylko jeden spełnił wymogi 

regulaminu Budżetu Obywatelskiego wynikającego z ww. uchwały. Był to projekt ,,Kino pod 

gwiazdami”, który zakładał projekcje dwóch seansów filmowych na ekranie wystawionym w plenerze, 

w odstępie miesięcznym. W związku z czym na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.pilawagorna.pl, w okresie od dnia 17 do 28 czerwca br., została zamieszczona sonda, zachęcająca 

do wyrażenia przez mieszkańców swojej opinii, poprzez głosowanie na „tak” lub „nie”  co do realizacji 

tego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

63 głosy na tak  

83 głosy na nie. 

Z uwagi na przeważającą ilość głosów na „nie” projekt nie został zrealizowany. 

 

16. Biblioteki 

 

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

http://www.pilawagorna.pl/
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Księgozbiór 1 stycznia 2019 r. liczył 21 914 woluminów. Na koniec roku 22 493 jednostek 

inwentarzowych, w tym 165 audiobooków. Łączna liczba woluminów w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wynosiła 3,56- 1 stycznia 2019 r. oraz 3,71 - 31 grudnia 2019 r.  

Na początku roku aktywnie wypożyczających było 547 czytelników, zaś na koniec roku było ich 

591. Ilość wypożyczeń w bibliotece wyniosła 9763.  

Ilość nowych jednostek inwentarzowych  w 2019 roku – 579,  z czego 211 zakupiono w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja),  289  (środki własne), 79 (przekazane od 

darczyńców). 

Czytelników zarejestrowanych w bibliotece: 1375 osób. 

Aktywnie wypożyczających: 591 osób. 

Ilość wypożyczeń audiobooków: 55. 

W bibliotece użytkowano komputery z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalog on-line 

obejmował 100% zbiorów biblioteki. W 2019 r. biblioteka zapewniła możliwość zdalnego 

(internetowego) składania zamówień. 

W 2019 r. biblioteka zorganizowała spotkania autorskie oraz imprezy promujące czytelnictwo, 

w których wzięli udział mieszkańcy Piławy Górnej oraz zaproszeni goście. 

W 2019 r. na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina przekazała dotację 

w kwocie 150  000,00 zł. 

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

korzystają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Księgozbiór 1 stycznia 2019 r. wynosił 15 026 

woluminów, zaś na koniec roku 12 561. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 416 osób, które 

wypożyczyły łącznie 2625 woluminów. Zbiory biblioteki wzbogacono o 45 pozycji. W bibliotece 

użytkowano 5 komputerów bez dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

 

17. Działalność kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  

 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka zorganizował m.in. następujące wydarzenia 

kulturalne i sportowe: 

 

PG Break Dance Battle 2019 (05.01.2019) 

Impreza przygotowana we współpracy z BWA Breakers z udziałem około 60 tancerzy z Dolnego Śląska. 

Turniej rozgrywany z podziałam na kategorie wiekowe w sali widowiskowej MOK. Uczestników 

oceniało profesjonalne jury, w tym zawodowi tancerze z Czech. 

 

Orszak Trzech Króli (06.01.2019)   

Piława Górna już po raz czwarty włączyła się w ogólnopolską akcję „Orszak III Króli”, który przeszedł 

ulicami miasta.  Nieodzownym punktem wydarzenia był udział dzieci i dorosłych, którzy przebierają się 

w stroje Trzech Króli, Świętej Rodziny oraz bożonarodzeniowych postaci. Różnobarwny korowód 

zachęcać miał mieszkańców do wspólnego kolędowania i kultywowania tradycji jasełkowych. 

Uczestnicy otrzymali korony i śpiewniki. Orszak jest wydarzeniem kulturalnym i religijnym i – 

co ważne – apolitycznym. 
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13.01.2019) 

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej wzorem lat ubiegłych przyłączył się do 

organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab Miejski WOŚP został zarejestrowany, 

dzięki czemu od wczesnych godzin rannych mogło kwestować około 30 wolontariuszy. Od godziny 

16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbywał się koncert finałowy, którego ważnym 

punktem były licytacje fantów przekazanych przez darczyńców. Zaangażowanie kwestującej młodzieży 

i wielkie serca mieszkańców zaowocowały kwotą 13 836,18 zł, która zasiliła konto Fundacji WOŚP. 

  

Ferie w MOKiB (28.01–08.02.2019) 

Ferie zimowe w Miejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece to głównie zajęcia artystyczne, sportowe 

i wycieczki. Zimowy wypoczynek rozpoczął się organizacją Turnieju FIFA PlayStation o Puchar 

Dyrektora MOKiB, który odbył się w sali widowiskowej MOK. Kolejne dni obfitowały w propozycje 

sportowe, jak i turystyczne atrakcje. Na hali sportowej najmłodsi wzięli udział w zajęciach zumby, a dla 

starszych zorganizowano Piłkarski Turniej Drużyn Podwórkowych. Odbyły się również wyjazdy na 

lodowisko w Świdnicy, do Aquaparku Granit w Strzelinie oraz wycieczka na Ślężę. Na zakończenie ferii 

MOKiB zaprosił dzieci do bezpłatnego korzystania z dmuchanego zamku. Propozycja spotkała się 

z dużym zainteresowaniem, a ponieważ atrakcja zlokalizowana była w hali sportowej, na chłód i mróz 

nikt nie narzekał. 

 

10. Edycja Pokaż Talent (23.02.2019) 

Pięć minut, żeby zaistnieć w oczach jurorów i publiczności. Tyle czasu mieli uczestnicy kolejnej edycji 

imprezy „Pokaż Talent”.  Licznie zgromadzona widownia i czteroosobowe jury przez ponad 4 godziny 

przyglądało się około 40 prezentacjom młodych utalentowanych artystów z powiatu dzierżoniowskiego. 

 

Eliminacje miejskie  XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 2019 

(26.02.2019) 

Impreza popularyzująca czytelnictwo i recytację. Finał imprezy odbywa się w Kłodzkim Ośrodku 

Kultury. Wydarzenie składa się z etapów  (eliminacje szkolne, miejskie, powiatowe). Jury 

w trzyosobowym składzie wybrało 3 recytatorów reprezentujących Piławę Górną. 

 

Gimnastyczne Powitanie Wiosny – zawody gimnastyki akrobatycznej na Hali sportowej 

(06.04.2019) 

Po raz pierwszy w Piławie Górnej odbyły się zawody gimnastyczne. W wydarzeniu wzięło udział  130 

zawodniczek z trzech klubów: Arte-Fit Dzierżoniów, Akrobatyka Sportowa Dzierżoniów oraz grupa 

gimnastyczna działająca przy MOKiB. Zawody zostały podzielone na dwie kategorie – zgodnie 

z klasyfikacją Polskiego Związku Gimnastycznego: Pierwszy Krok i Młodzik. 

 

 

Dzień Kobiet (10.03.2019) 

Z okazji święta kobiet MOKiB zaprosił mieszkańców na recital w wykonaniu Gabriela Fleszara. 

Po koncercie Burmistrz Piławy Górnej oraz Radni Rady Miejskiej wręczyli paniom bukiety kwiatów. 
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Konkurs na pisankę i palmę wielkanocną. Kiermasz wielkanocny (13.04.2019) 

Kiermaszowi Wielkanocnemu w Piławie Górnej towarzyszył konkurs na najładniejszą palmę i pisankę 

wielkanocną. Jurorzy przyznali nagrody w kilku kategoriach. Coroczne święto twórców i amatorów 

wielkanocnego rękodzieła zdążyło już zyskać sympatyków z całego powiatu dzierżoniowskiego. 

Kiermaszowi towarzyszyła projekcja filmu „Cierń Boga” w reż. Óscara Parra de Carrizosa. 

 

Wybieram wolność. Obchody 30. rocznicy wolnych wyborów (04.06.2019) 

W Miejskim Ośrodku Kultury wydarzenie uczczono wystawą „Narodziny wolności” ze zbiorów 

Instytutu Pamięci Narodowej, prelekcją historyczną, którą wygłosił pracownik Biura Edukacji IPN oraz 

wystawą woluminów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piławie Górnej. Największą niespodzianką 

okazała się jednak zupa pomidorowa z ryżem, którą przed trzydziestu laty posilali się uczestnicy 

Okrągłego Stołu. „Menu wolności” spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników wydarzenia. 

 

XXIV Dni Piławy Górnej 2019 (15–16.06.2019) 

Kolejne Dni Miasta odbyły się, jak co roku, na piławskim stadionie miejskim. Przez dwa dni każdy mógł 

znaleźć w programie coś interesującego dla siebie.  Dla dzieci przygotowano bezpłatną ofertę animacji 

(szczudlarze, bańki mydlane, malowanie twarzy, gry i zabawy, dmuchańce), wesołe miasteczko 

i Festiwal Kolorów. Starsi uczestnicy imprezy do wyboru mieli różnorodne propozycje muzyczne, jak 

również bogato zaopatrzoną strefę cateringową. Sobota była dniem zabawy w rytmie disco. Na scenie 

pojawił się m.in. Tarzan Boy. Niestety nagłe załamanie pogody uniemożliwiło występ gwiazdy 

wieczoru, zespołu Bayer Full. Koncert został przełożony i odbył się ku uciesze fanów 1 września. 

W niedzielę na scenie zaprezentowali się lokalni wykonawcy (dzieci z piławskich placówek 

edukacyjnych, zespoły MOKiB i laureaci konkursu Pokaż Talent). Jedną z atrakcji dla dzieci był 

interaktywny program w wykonaniu Teatru Nie-Wielki Pompon z Bąblem. Wystąpiła także grupa 

Centrala 57 oraz gwiazda polskiego rocka Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Działaniem 

towarzyszącym tegorocznej edycji Dni Miasta był wykład Arnolda Kordasiewicza ,,Historia jakiej nie 

znacie” oraz wystawa ,,Piława Górna na starych fotografiach”. 

 

     
 

Przedstawiciele miast partnerskich                                             Koncert zespołu Centrala 57 
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Lato Pokoju (01.08.2019) 

Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego MOKiB uczcił koncertem pieśni 

patriotycznych w wykonaniu zespołów Siwy Włos i Górzanie oraz projekcją filmu „Urodziny młodego 

warszawiaka” w reż. Ewy i Czesława Petelskich. 

 

Lato w mieście (01–31.08.2019) 

W ramach akcji Lato w mieście dla dzieci i młodzieży przygotowano różne zajęcia: sportowe, plastyczne 

i kulturalne. Odbyły się także wycieczki: do parku miniatur w Kłodzku oraz aquaparków w Strzelinie 

i Bielawie. Najmłodsi spędzali czas na animacjach w bibliotece, a miłośnicy twórczej aktywności na 

zajęciach i warsztatach: letnim warsztacie break dance, warsztatach kukiełkowych połączonych ze 

spektaklem „Calineczka” oraz warsztatach biżuterii „Mały Jubiler”. Dzieci miały okazję również zdobyć 

nową wiedzę. Zorganizowano Geo zabawę, podczas której najmłodsi mieli okazję poznać  

prehistoryczne trylobity i skamieliny roślinne. Aspekt edukacyjny miało także spotkanie 

z podróżnikiem, który opowiedział o wyprawie do Boliwii i Peru. Ponadto odbył się plener malarski, 

animacje na świeżym powietrzu, spacery, a także projekcja bajek z  dawnych lat. Oferta Lata w mieście 

zachęcała również do sportowej aktywności: odbyły się zajęcia „pierwszego kroku bokserskiego”, 

zorganizowano mini turniej piłki nożnej oraz zajęcia z koszykówki. 

 

Światowy Dzień Sybiraka oraz 80. rocznica sowieckiej napaści na Polskę (17.09.2019) 

W ramach tego wydarzenia odbyła się prelekcja historyczna, którą wygłosił pracownik Biura Edukacji 

IPN. Po wystąpieniu widzowie mieli okazję zobaczyć film „Syberiada polska” z 2013 roku w reżyserii 

Janusza Zaorskiego (na podstawie książki Zbigniewa Domino). 

 

XXIV Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora (26.11.2019) 

Ponad 200 osób z trzynastu zespołów zaprezentowało się w sali widowiskowej MOK.  Wykonawcy 

przybyli z powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego i wrocławskiego. Po części 

artystycznej odbyło się spotkanie integracyjne połączone z Balem Seniora. 

 

Mikołajkowy spektakl teatralny (06.12.2019) 

6 grudnia wszystkie dzieci w Piławie Górnej już od samego rana z wielką niecierpliwością wyglądały 

Mikołaja. Zanim dotarł na spotkanie, został zatrzymany przez Królową Śniegu. Aby uwolnić Mikołaja, 

najmłodsi piławianie musieli wykonać wspólnie kilka zadań. Wszystko dobrze się skończyło, 

a w nagrodę każde z dzieci otrzymało z rąk świętego paczkę. W tym roku wsparciem dla Świętego 

Mikołaja w Piławie Górnej była Kompania Górnicza oraz Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej, 

którzy ufundowali upominki dla każdego dziecka. Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie 

Koszykówki PG.  

 

Piławski Jarmark Świąteczny (15.12.2019) 

MOKiB przy wsparciu Gminy Piława Górna oraz Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej zorganizował 

piąty już Piławski Jarmark Świąteczny. Atrakcją jarmarku były stoiska z rękodziełem i wyrobami 

lokalnych wytwórców, a  także placówek oświatowych z terenu miasta. W ramach Jarmarku 

zaprezentowane zostały Jasełka przygotowane przez Szkołę Podstawową w Piławie Górnej. 
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Sportowe  soboty – (nowa propozycja, od października) 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Piławy Górnej od października w Hali sportowej 

odbywały się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Formę zajęć zgodnie z zainteresowaniami 

wybierali sami uczestnicy. W sportowych sobotach brały udział całe rodziny, a także młodzież i dzieci. 

 

Amatorska liga futsalu – (nowa propozycja, od listopada) 

Na Hali sportowej odbywały się mecze drużyn amatorskiej ligi futsalu. W wydarzeniu brały udział 

zgłoszone wcześniej drużyny amatorskie. 

 

Ponadto MOKiB zorganizował następujące zajęcia: 

• taniec towarzyski (nowa sekcja – zajęcia od października 2019) 

• plastyka dla dzieci i młodzieży (do czerwca 2019) 

• break dance 

• nauka gry na gitarze 

• zespół „Siwy Włos” 

• zespół „Górzanie” 

• nauka gry w szachy (nowa sekcja – zajęcia od października 2019) 

• gimnastyka artystyczna 

• kolarstwo (nowa sekcja) 

Rowerowa szkółka kolarska liczy 9 zawodników. 

Reprezentanci w 2019 roku wystartowali w 9 wyścigach: 

• kwiecień 2019 – Dzierżoniów 

• maj 2019 – Jelenia Góra – Cieplice 

• sierpień 2019 - Jodłownik 

• sierpień 2019 – Tuszyn 

• wrzesień 2019 – Roztocznik 

• październik 2019 – Sobótka 

• październik 2019 – III etapy wyścigu w Dzierżoniowie 

 

Wybrane wydarzenia kulturalne zorganizowane w bibliotece: 

• Narodowe Czytanie. Nowele polskie: Dym M. Konopnickiej 

• 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – Popołudnie z Moniuszką 

• Tydzień Bibliotek – spotkanie z czytelnikami. Przyznanie wyróżnień dla aktywnych czytelników 

• Światowy Dzień Pluszowego Misia 

• 24. Dni Piławy Górnej – kiermasz książek, animacje 

• Czytanie Łączy Pokolenia – wydarzenie organizowane we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

• Walentynki – Wróżby walentynkowe w bibliotece 

 

Spotkania autorskie: 

• Michał Kukuła – promocja książki Inne miasteczko 
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• Adam Lizakowski – promocja książki Jak zdobyto dziki zachód. Wiersze  i poematy 

• Miłosz Wrzesiński – promocja tomików poezji: Uwaga miłe Panie, Tereny intymne, Łatwizna 

 

Lekcje biblioteczne 

Tematy zajęć to m.in: Poznajemy życie dinozaurów, ABC uczę się, Rola książki w życiu dzieci 

i młodzieży, Poznajemy znaki drogowe – bezpieczne poruszanie się na drodze, Poznajemy bibliotekę – 

zwiedzanie, Głośne czytanie bajek, Poznajemy tradycje i obyczaje wielkanocne, Poznajemy autora 

Kubusia Puchatka –  A.A. Milne’a, Poznajemy tradycje bożonarodzeniowe. 

 

Ferie w bibliotece 

W programie: gry integracyjne, kalambury, gry komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne. 

 

Lato w bibliotece 

Program: Bajkowy koncert życzeń, Tworzymy zielnik, Plener malarski, Przygotowujemy 

przedstawienie Zakupy w Galerii, Zabawy i gry na świeżym powietrzu, Zwiedzamy naszą małą ojczyznę 

– spacer po Piławie, zajęcia plastyczne inspirowane ulubionymi bohaterami. 

 

Wystawy: 

Wystawa z okazji 30. Rocznicy pierwszych wolnych wyborów, Zakochane pary w literaturze, Noblistka 

– Olga Tokarczuk, Poezja i Proza, Misie w literaturze, Dzień kota – wystawa plastyczna, Życie 

i twórczość Stanisława Moniuszki, Nowości w bibliotece (kilka wystaw w ciągu roku), Wystawa książek 

z DKK, Wystawa świąteczna książek – Wielkanoc, wystawa książek o tematyce Bożego Narodzenia. 

Co czytali Twoi Dziadkowie – przeczytaj i TY – wystawa książek. 

 

Bajkowe czwartki 

Cykl spotkań z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym. W 2019 odbyły się 4 spotkania. 

       

Czytaj w Bibliotece 

Cykl spotkań w pierwszą sobotę miesiąca, podczas których zapraszamy dzieci i młodzież na wspólne 

czytanie. W 2019 roku odbyły się 2 spotkania. 

 

Udział w projektach: 

1. Mała książka – wielki człowiek 

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat), realizowany w ramach ogólnopolskiej 

kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja zachęca rodziców do odwiedzania bibliotek 

i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do 

biblioteki, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce znajdą 

coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej 

roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 

odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny. W roku sprawozdawczym wydano 

52 pierwsze wyprawki czytelnicze w ramach projektu „Mała Książka – wielki Człowiek”, na które 

składają się: Karta Małego Czytelnika oraz książka „Pierwsze czytanki dla…” przygotowane specjalnie 
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przez Instytut Książki. 

 

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 zakup nowości wydawniczych 

Wnioskowana kwota dofinansowana 4 700,00 zł została wydatkowana w całości, natomiast 

wnioskowana kwota wkładu własnego została zwiększona i wydatkowana w kwocie 7 055,78 zł. Cele 

Priorytetu 1 zostały zrealizowane. Zakupu książek dokonano do działu dziecięco-młodzieżowego, 

uzupełniając księgozbiór o lektury szkolne, bajki, powieści przygodowe oraz fantastykę. 

Do wypożyczalni głównej zakupiono woluminy z działu popularnonaukowego, literatury pięknej, 

historii, fantastyki, kryminału i sensacji, a także poradniki psychologiczne. Przy zakupie nowości 

bibliotekarki sugerowały się rankingiem bestsellerów książkowych oraz propozycjami zgłaszanymi 

przez czytelników. Dzięki udziałowi w programie zakupiono 211 książek, w tym 27 audiobooków. 

Wpłynęło to na wypożyczenia czytelnicze, które od września do listopada, kiedy realizowany był 

projekt, zwiększyły się o 19%. 

Odwiedziny czytelników w okresie od 2019.01.01 do 2019.08.31, tj. 2145 : 8 miesięcy = 268,13 

miesięcznie 

Odwiedziny czytelników w okresie od 2019.09.01 do 2019.11.27, tj. 966 :  3 miesiące = 322 miesięcznie 

(średnia miesięczna wypożyczeń wzrosła o 20,09%) 

Wypożyczenia czytelników w okresie od 2019.01.01 do 2019.08.31, tj. 6 072 :  8 = 759 

Wypożyczenia czytelników w okresie od 2019.09.01 do 2019.11.27, tj. 2 710 :  3 = 903,34 (średnia 

miesięczna wypożyczeń wzrosła o 19,02% 

 

3. Tydzień bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek 

Akcja zainicjowana w 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma na celu zwiększenie 

zainteresowania szerokich kręgów społeczeństwa czytelnictwem oraz podkreślanie roli bibliotek 

w środowisku lokalnym. Spotkanie podsumowujące działalność piławskiej biblioteki odbyło się 

w rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło okolicznościowego tortu oraz nagród dla najaktywniejszych 

czytelników. Panie zatrudnione w bibliotece otrzymały podziękowania z okazji  Dnia Bibliotekarza. 

       

Kluby działające w bibliotece: 

• Dyskusyjny Klub Książki – ilość spotkań w roku 9 

• Internetowy Klub Seniora – ilość spotkań w roku 34 

       

Dyskusyjny Klub Książki 

Zachęca ludzi do aktywnego udziału w życiu kulturalnym w ramach cyklicznych spotkań DKK. 

To miejsce dla tych osób, które lubią czytać i rozmawiać o przeczytanych książkach. Udział w Klubie 

gwarantuje dostęp do nowości wydawniczych, umożliwia spotkania z pisarzami  

i swobodną dyskusję na temat przeczytanych książek, jak również obejrzanego filmu, spektaklu 

teatralnego. W czerwcu grupa klubowiczów z DKK Internetowego Klubu Seniora uczestniczyła 

w spotkaniu integracyjnym w Zamczysku u Państwa Malinowskich w Piławie Górnej. 

Ilość osób: 15. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (oprócz wakacji). 
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Internetowy  Klub Seniora 

Spotkania są doskonałą formą spędzania wolnego czasu i okazją do poznania nowych osób, mających 

podobne zainteresowania. Powstanie Klubu było inicjatywą, która w założeniu miała pozwolić  osobom 

starszym na integrację, rozwijanie zainteresowań, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i promocję cyfryzacji. Klubowicze nie tylko surfują w Internecie, ale również organizują wycieczki 

krajoznawcze (ostatnia taka wycieczka odbyła się do Kamieńca Ząbkowickiego). 

Ilość osób: 5. 

 

Zestawienie imprez sportowych, które odbyły się na  Hali sportowej w roku 2019 

Lp. Nazwa imprezy organizator data 

1. Ferie z koszykówką 
UM Piława Górna,  

PG Crew, MOKiB 
28.01-01.02.2019 r. 

2. 
Ferie z MOKiB, gry i zabawy sportowe, 

zumba dla dzieci 

UM Piława Górna,  

MOKiB 
29.01.2019 r. 

3. 
Ferie z MOKiB, turniej drużyn 

podwórkowych w piłkę nożną 

UM Piława Górna,  

MOKiB 
04.02.2019 r. 

4. Ferie z MOKiB, dmuchany plac zabaw 
UM Piława Górna,  

MOKiB 
08.02.2019 r. 

5. 
Finał strefy wałbrzyskiej w mini 

koszykówce dziewcząt 
SP Piława Górna 18.02.2019 r. 

6. 
Turniej piłki halowej dla dzieci rocznika 

2008/2009 
KS Piławianka 02.03.2019 r 

7. 
Gimnastyczne Powitanie Wiosny- zawody 

gimnastyczne 

UM Piława Górna, 

MOKiB, Arte-fit 

Dzierżoniów 

06.04.2019 r 

8. 
Sparing koszykarski PG Crew-  

MKS Otmuchów 

UM Piława Górna,  

PG Crew 
17.05.2019 r, 

9. PG Basket Cup Dni Piławy Górnej 
UM Piława Górna,  

PG Crew, MOKiB 
16.06.2019 r. 

10. Lato w mieście, otwarte zajęcia koszykówki 
UM Piława Górna,  

PG Crew, MOKiB 
02.08.2019 r. 

11. 
Lato w mieście, turniej drużyn 

podwórkowych 

UM Piława Górna, 

MOKiB 
13.08.2019 r. 

12. 
Lato w mieście, pierwszy krok- otwarte 

zajęcia bokserskie, pokaz walki bokserskiej 

UM Piława Górna, 

MOKiB 
14.08.2019 r 

13 Turniej koszykówki 
UM Piława Górna,  

PG Crew, MOKiB 
14.10.2019 r 
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14 Mikołajkowy turniej koszykówki 

MOKiB, 

Stowarzyszenie 

Koszykówki PG 

07.12.2019 r 

 

    
             
                         Mikołajkowy turniej koszykówki                                         Gimnastyczne Powitanie Wiosny 

 

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 4 357,00 zł, w tym: 

 materiały edukacyjne – 354,00 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 – 4 003,00 zł. 

 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 101 762,69 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 -7 200,00 zł, 

 wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

11 450,00 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 - 17 358,00 zł, 
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 zakup wyposażenia do jednego z pomieszczeń w punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym, w którym 

odbywają się zajęcia terapeutyczne i poczekalni PKI (meble) – 3 468,69 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 jasnogórskie spotkania trzeźwościowe, programy rekomendowane przez 

PARPA ,,Debata” dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców i nauczycieli, materiały edukacyjne, 

programy profilaktyczne dla uczniów, szkolenie sprzedawców alkoholu w formie terenowej oraz 

eksperyment tajemniczy klient, koszty postępowania sądowego osób uzależnionych, paczki 

świąteczne dla osób uzależnionych korzystających z terapii uzależnień w PKI – 22 286,00 zł. 

Na terenie Gminy Piława Górna na dzień 1 stycznia 2019 roku 20 podmiotów gospodarczych posiadało 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. zezwolenia 

posiadało 19 podmiotów. Przyczyną spadku liczby zezwoleń była likwidacja działalności w 1 placówce 

gastronomicznej na terenie miasta. 

19. Sprawy obywatelskie 

Do urzędu w 2019 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 9 petycji. Przedmiotem petycji była: ochrona środowiska, oraz 

program skierowany do szkół - Czysta łazienka , prowadzenie płatności bezgotówkowej, redukcji 

kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych. 

 

20. Edukacja 

 

W gminie funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. K .K. Baczyńskiego (do czerwca 2019 z oddziałami 

gimnazjalnymi).  

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 430 uczniów w tym: 226 uczennice i 204 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, 14 - mianowanych i 22 - dyplomowanych. W 2019 r. szkołę ukończyło 51 osób  

z klas gimnazjalnych. Burmistrz w 2019 r. przyznał za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe  

i artystyczne stypendia dla 29 uczniów. Wyniosły one 5 500,00 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 7 osób.   

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

w roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia do czerwca 2019) 175 dzieci, w tym 96 dziewczynek  
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i 79 chłopców, a w roku szkolnym 2019/2020 (od września do grudnia 2019) 175 dzieci, w tym 

98 dziewczynek i 77 chłopców z następujących roczników: 

 

Liczba oddziałów przedszkolnych  i szkolnych oraz uczęszczających dzieci. 

 

Szkoła Podstawowa im K.K. Baczyńskiego 

Rok szkolny 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba uczniów 315 463 482 430 

Liczba oddziałów 14 22 23 20 

Liczba dzieci na 

oddział 
22 21 21 21 

 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 

Rok szkolny 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba uczniów 133 - - - 

Liczba oddziałów 7 - - - 

Liczba dzieci na 

oddział 
19 - - - 

 

Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” 

Rok szkolny 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba dzieci 174 175 173 175 

Liczba oddziałów 7 7 7 7 

Liczba dzieci na 

oddział 
25 25 25 25 

Wydatki gminy na całą oświatę w 2019 roku wyniosły 5 428 788,86 zł, w tym 3 135 058,00 zł zostało 

pokryte z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w kwocie 173 046, 03. 

Rok 2019 był rokiem Jubileuszowym dla Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie 

Górnej. Wstępem do uroczystości było wykonanie przy pomocy drona zdjęć i filmu całej społeczności 

szkolnej ustawionej w kształcie serca na boisku Orlik, wkopanie kapsuły czasu i zasadzenie 

jubileuszowego drzewa, umieszczenie na budynku szkoły kamiennej tablicy upamiętniającej obchody 

50-lecia oraz tablicy w holu szkoły upamiętniającej wszystkich dyrektorów placówki. 24 maja 2019 

roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Obchody rozpoczęły się od uroczystej liturgii w 
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kościele parafialnym pw. św. Marcina w Piławie Górnej. Kulminacyjnym punktem uroczystości była 

akademia w Miejskim Ośrodku Kultury, w której uczestniczyli między innymi dawni dyrektorzy 

i nauczyciele. Zaproszeni goście mogli obejrzeć przygotowany przez młodzież program artystyczny, 

podziwiać uczniowskie talenty i poznać historię szkoły od początku jej istnienia. Obchody 50-lecia 

szkoły zakończyły się w Zespole Pałacowym ,,Zamczysko” degustacją pięknego jubileuszowego tortu. 

 
 

Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej 

 

14 października 2019 roku w piławskim magistracie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

Burmistrz Piławy Górnej przyznał indywidualne nagrody pieniężne dla czterech wyróżniających się 

pracowników gminnych placówek oświatowych na łączną kwotę 5 400,00 zł.      

  

Projekty realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w 2019 roku- fundusze 

europejskie i źródła krajowe: 

 Projekt pn. ,,Kreatywność i nauka- każdy uczeń tego szuka”; 

 Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna”- 2 025,00 zł; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe- zakupiono 

podręczniki/ ćwiczenia dla 435 uczniów na łączną kwotę 33 835,66zł.   
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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 i wywożone są odpady z koszy ulicznych, malowane 

i naprawiane są ławki na terenie Piławy Górnej. Dodatkowo, w okresie zimowym,  zajmujemy się 

odśnieżaniem ulic, chodników i placów. Gmina łącznie utrzymuje 24,8 km dróg. Dodatkowo 

zainstalowano pojemniki na psie odchody.  

 

21.2.Utrzymanie zieleni 

 

Tereny zielni miejskiej zajmują powierzchnię 5,26 ha, w tym: 

 klomby i rabaty - 0,21 ha, 

 trawniki - 4, 18 ha, 

 alejki - 0,87 ha. 

W ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2019 r. wykonywane były nasadzenia kwiatów, 

krzewów, pielęgnowanie żywopłotów, klombów i rabat. Ponadto utrzymywane były                                               

w estetycznym wyglądzie ławki i kosze parkowe. 

W roku 2019 posadzono 20 drzew oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne 

na 10 drzewach. 

 

21.3.Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

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

komunalnymi. Pod koniec 2018 roku gmina zawarła 3-letnią umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy z firmą wyłonioną 

w postępowaniu przetargowym. 

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych następujących frakcji: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady 

ulegające biodegradacji, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz 

odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 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 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. 
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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,  

 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; 

 utrzymywanie stan czystości w mieście poprzez zamiatanie ulic na mokro specjalistycznym 

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

 usunięto z terenu Gminy 26,77 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania 

wyniósł 17 028,94 zł. zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 15 234,72 zł a wkład własny 

Gminy to 1 794,22 zł. 

Z dniem 10 października Gmina Piława Górna stała się współwłaścicielem spółki Wodociągi 

i Kanalizacja w Dzierżoniowie. Piława Górna jako ostatnia gmina powiatu dzierżoniowskiego 

przystąpiła do spółki. Gmina objęła 1262 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 631 tys. zł wnosząc 

w zamian wkład niepieniężny (aport) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piastowskiej, 

Kilińskiego, Wąskiej, Polnej i Limanowskiego. Majątek przed przekazaniem był wyceniony przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Wartość majątku WiK to ok. 70 mln zł. Piława Górna obejmuje niecały 

1% majątku.  Do korzyści płynących  z przystąpienia  do WiK należy zaliczyć:  

1. Bez kosztową zamianę majątku rzeczowego na majątek finansowy (udziały są papierami 

wartościowymi). 

2. Dużo większy wpływ na działanie spółki WiK w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy. 

3. Większą możliwość korzystania ze środków zewnętrznych przy kanalizowaniu tych obszarów 

miasta, które tego potrzebują. 

4. Większe bezpieczeństwo przy usuwaniu awarii oraz sytuacjach kryzysowych dotyczących 

gospodarki wodno-ściekowej. 

5. Realizację polityki szeroko rozumianej współpracy w jak największym zakresie ze wszystkimi 

gminami powiatu dzierżoniowskiego. 

 

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 realizowały: Fundacja 

Mam Pomysł prowadząca schronisko dla zwierząt w Świdnicy, Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich oraz Gabinet Weterynaryjny ,,DAMAR”. W 2019 oddano do schroniska 6 psów, 

zakupiono ok. 40 kg karmy dla bezdomnych zwierząt, wykonano 5 zabiegów polegających na kastracji 

lub sterylizacji zwierząt. 
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22. Promocja 

 

Gmina zorganizowała szereg imprez własnych i skutecznie angażowała się w działania promocyjne 

jednostek i stowarzyszeń. Sprawozdanie podkreśla cztery kluczowe imprezy, wokół których finansowo 

i organizacyjnie ogniskowały się wysiłki urzędu, ale nie pomija innych eventów, szczególnie licznych 

w omawianym okresie. Okazji nie brakowało, czemu sprzyjała również spora ilość rocznic i jubileuszy. 

Samorząd tej kadencji dużą rolę przywiązuje do aktywizacji gospodarki i społeczeństwa, co znalazło 

wyraz w sprawozdaniu. Wśród wielu nowych rozwiązań warto zwrócić uwagę na promowanie osiągnięć 

mieszkańców i udział w plebiscytach, a także większą niż dotychczas ilość wydawnictw własnych 

i materiałów promocyjnych. 

 

22.1 Materiały własne 

Urząd zaangażował się w wydanie materiałów promocyjnych. Wśród własnych produkcji na szczególną 

uwagę zasługują: publikacja zbioru pocztówek retro o Piławie Górnej, podpisanie umowy na 

dofinasowanie i wydanie spacerownika po Piławie Górnej oraz zbioru materiałów historycznych 

„Konferencja Osada Braci Morawskich” na podsumowanie 275-lecia powołania do życia osady, wersja 

angielskojęzyczna i niemieckojęzyczna filmu promocyjnego o Piławie Górnej, publikacja 

promocyjnych kalendarzy ściennych i książkowych, plakatów okolicznościowych, zaproszeń, kartek 

świątecznych, kubków promocyjnych, toreb reklamowych, herbów miast partnerskich, sfinansowanie 

zakupów i zakup nagród w konkursach z udziałem gminy, publikacja tekstów promocyjnych 

w czasopismach „Rocznik Dzierżoniowski”, „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”, 

publikacja „Wieści z Piławy Górnej” i materiałów na portalu Doba.pl.   

 

22.2.Kluczowe imprezy 

 

Do najważniejszych debiutów przyjdzie zaliczyć: Spotkanie Biznesu Piława Górna’ 2019, 

współorganizację lokalnych obchodów 200-lecia firmy Thust, Konferencję inaugurującą jubileusz 

800-lecia Piławy Górnej. 

W Spotkaniu Biznesu Piława Górna’ 2019 uczestniczyło blisko dziewięćdziesiąt osób. Wydarzenie 

było okazją dla władz miasta do bezpośrednich rozmów z przedsiębiorcami i przybliżenia pomysłów na 

wsparcie rozwoju gospodarczego Piławy Górnej. Burmistrz Krzysztof Chudyk zapowiedział 

wprowadzenie udogodnień dla nowych firm otwieranych na terenie gminy: zwolnienie na sześć 

miesięcy z podatku od nieruchomości, półroczne zwolnienie z opłat za najem lokalu lub dzierżawę 

gminnego terenu. Inwestowaniu w Piławie Górnej ma sprzyjać również pozyskanie i wytyczenie 

nowych oraz uzbrojenie istniejących gruntów na działalność gospodarczą. Wiele atrakcyjnych 

rozwiązań podpowiadali goście konferencji, przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego 

„AGROREG” S.A, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskich Pracodawców Związku Regionalnego 

Konfederacji Lewiatan, inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu oraz 

Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. 

 



47 
 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spotkanie Biznesu Piława Górna’ 2019 

 

Jubileusz 200-lecia firmy Thust na jeden dzień przeniósł się do Piławy Górnej. Miasto odwiedzili 

goście z Niemiec, zaproszeni przez potomka założyciela legendarnego przedsiębiorstwa 

kamieniarskiego, Wolfganga Thusta. 

 

 
 

Jubileusz 200-lecia firmy Thust – odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

 

Piława Górna rozpoczęła obchody 800-lecia mocnym akcentem. Trzech prelegentów i trzy intrygujące 

tematy. Było w czym wybierać: „Trudne początki. Piławskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego 

w pierwszych latach powojennych”, „Zapomniany piławianin. Meandry kariery nazistowskiego 

przywódcy Hemlutha Brücknera” oraz „Piława Górna. Fakty i ciekawostki”. Historyczne sensacje 

przyciągnęły kilkudziesięciu fascynatów lokalnej spuścizny. 
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22.3.Promocja gospodarki 

 

Budowa nowych domów wielorodzinnych w Piławie Górnej odbiła się echem w lokalnych mediach. 

Współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie urząd oficjalnie zainicjował 8 stycznia 

2019 roku. Cykl kontynuujący inaugurację miało też Spotkanie Biznesu Piława Górna’ 2019. Urząd 

zorganizował dwa spotkania pokonferencyjne. Lokalni przedsiębiorcy podczas kilku godzin spędzonych 

z przedstawicielami Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej poznali m.in. zalety sieciowania. 

Uczestniczyli też w spotkaniu z właścicielką Szkół Niepublicznych w Bielawie, żeby omówić szczegóły 

utworzenia kamieniarskiej klasy patronackiej w Szkole Wielobranżowej.   

 

22.4.Kultura 

 

Szczególną uwagę warto zwrócić na kilkanaście wydarzeń o charakterze kulturalnym, przygotowanych 

przez urząd lub z jego udziałem. To: XXX rocznica pierwszych wyborów parlamentarnych, XXVI 

Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora, X Pokaż talent, 80. rocznica wybuchu II wojny 

światowej, Narodowe Czytanie, Światowy Dzień Sybiraka i 80. rocznica sowieckiej napaści na Polskę, 

święta państwowe oraz pozostałe działania jednostek i stowarzyszeń, m.in.: cykl Busem przez świat, 

Zaduszki, jasełka, Trzeci Jarmark Bożonarodzeniowy, Opłatek PZERiI, Orszak Trzech Króli, Strażackie 

powitanie wiosny MDP, Gabriel Fleszar na Dzień Kobiet, Kiermasz Wielkanocny, „wracaMy” pikniki 

charytatywny na zakończenie wakacji, „Lato Pokoju”, spotkania autorskie, warsztaty (taneczne, szachy). 

 

22.5.Sport 

 

Ubiegłorocznym novum w dziedzinie aktywności fizycznej był Międzynarodowy Turniej Piłkarski 

w Airaines. Impreza dała okazję do promowania miasta w materiałach publikowanych przez lokalne 

media. Obok turnieju PG Break Dance Battle najbardziej medialnym sportowym eventem pozostaje 

oczywiście Na Metalowych’ 2019. Organizatorzy dwunastej edycji imprezy postarali się o atrakcyjną 

oprawę, co nie uszło uwadze widzów i lokalnych redakcji. Oprócz sztandarowych eventów, 

reprezentatywnych dla Piławy Górnej, wiele działań promocyjnych ogniskowała nowo otwarta hala 

sportowa. Do najważniejszych tematów przyjdzie zaliczyć: Zawody modeli szybowców rzucanych 

z ręki „Złap bakcyla do lotnictwa”, Ferie z koszykówką, inaugurację sekcji kolarskiej, gimnastyczne 

powitanie wiosny, wyposażenie siłowni, turniej piłkarski KS Piławianka. Nowym kanałem 

promocyjnym w ubiegłym roku stał się plebiscyt „Gazety Wrocławskiej” (Drużyna roku - KS 

Piławianka), ale poza promocją klubu urząd popularyzował też działania innych jednostek, stowarzyszeń 

czy mieszkańców. W tej materii szczególnie wyróżniają się: Szkolny Klub Taekwon-do Tiger 

(piławianin trenujący młodzież został m.in. potrójnym medalistą na mistrzostwach Europy), drużynowe 

mistrzostwo Polski piławianina i indywidulanie wicemistrzostwo Polski w pływaniu, sukcesy klubu 

Boks Ciszewski Piława Górna, turniej Szkolnej Ligi Koszykówki Biuro Pro dla Dzieci i Młodzieży, XXI 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Sowiogórski Rajd MBP czy koszykarski Turniej o Puchar 

Burmistrza Siechnic. 
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22.6.Aktywność prospołeczna 

 

Choć dopiero samorząd ósmej kadencji dał odpowiedni wyraz dla udziału mieszkańców w życiu lokalnej 

społeczności, ubiegły rok stworzył wiele okazji do aktywizowania piławian. To m.in.: zbiórka na ofiary 

pożaru budynków przy ul. Piastowskiej 76 i 78, budżet obywatelski, finał Szlachetnej Paczki, XIII Akcja 

Świąteczna „Podziel się z potrzebującymi”, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, plebiscyt 

„Gazety Wrocławskiej” (Osobowość roku w kategorii działalność społeczna). Nowością pozostanie 

jednak powołanie Rady Seniorów. Na aktywizację starszych mieszkańców były ukierunkowane także 

spotkania w Klubie Seniora (Radość). Nie mniej uwagi media poświęciły działaniom gminy 

oczekiwanym przez wszystkich piławian, jak powiększenie cmentarza komunalnego. 

 

22.7.Oświata 

 

Aktywność gminnych jednostek oświatowych nadarzała wielu okazji do promowania miasta. 

Do najważniejszych wydarzeń nagłaśnianych przez urząd należy zaliczyć Szkolny Piknik Rodzinny na 

Dzień Dziecka, Przegląd Piosenki Ekologicznej, Dzień Seniora, zwycięstwa szkolnych drużyn 

koszykarskich i siatkarskich oraz 50-lecie szkoły podstawowej. 

 

22.8.Inne przedsięwzięcia 

 

Promocja Piławy Górnej nie ograniczyła się do wydarzeń inicjowanych przez urząd czy imprez 

przygotowywanych przez gminne jednostki i lokalne organizacje. Gmina wspierała również inicjatywy 

społeczno-kulturalne Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie i Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Dzierżoniowie. Wzięła też udział w projekcie Via Exulantis. To inicjatywa Stowarzyszenia „Moravian” 

z Suchdolu nad Odrą, które tworzy trasę na wzór słynnego Szlaku Św. Jakuba prowadzącego do Santiago 

de Compostela. Via exulantis odwzorowuje drogę, jaką pokonali religijni emigranci, uciekający na 

początku XVIII wieku przed prześladowaniami. Trasa prowadzi z północnych Moraw przez Piławę 

Górną do niemieckiego Herrnhut. 

 

22.9.Współpraca zagraniczna 

 

Miniony okres należał do owocnych w kontaktach z partnerami zagranicznych. Choć ostatnie wybory 

samorządowe mogły wiele zmienić na płaszczyźnie wymiany między zaprzyjaźnionymi miastami, 

w efekcie relacje zagraniczne stały się nawet bardziej efektywne.    

Nowe władze Dobruški i Piławy Górnej miały okazję poznać się osobiście wkrótce po wyborach na 

spotkaniu w piławskim magistracie. Współpracę z czeskimi partnerami gmina rozwinęła między innymi 

przy realizacji projektu Via Exulantis. To inicjatywa Stowarzyszenia „Moravian” z Suchdolu nad Odrą, 

które tworzy trasę na wzór słynnego Szlaku Św. Jakuba prowadzącego do Santiago de Compostela. Z tą 

różnicą, że projekt Via exulantis odwzorowuje drogę, jaką pokonali religijni emigranci, uciekający na 

początku XVIII wieku przed prześladowaniami. Trasa o długości około 500 km rozpoczyna się 

w Suchdolu i prowadzi z północnych Moraw przez południe Polski do niemieckiego Herrnhut. Ważnym 

punktem po drodze jest Piława Górna, z wiernie zachowanym osiedlem Braci Morawskich. 
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Relacje z zachodnimi sąsiadami były równie owocne. Miasto brało udział (opisywane w rozdziale 

PROMOCJA) w obchodach 200-lecia firmy Thust w Piławie Górnej, a piławscy samorządowcy 

uczestniczyli w Kriftel w Europa-Fest. Dla polskiej delegacji była to pierwsza wizyta robocza od 

podpisania porozumienia o współpracy, a zarazem pierwsza okazja do rozmów burmistrza Krzysztofa 

Chudyka z zachodnimi partnerami Piławy Górnej. Spotkanie wypadło znakomicie. Zainaugurowano 

wyjazd młodych piłkarzy Klubu Sportowego Piławianka na turniej do Airaines we Francji, współpracę 

przy organizacji międzynarodowego koncertu chórów podczas najbliższych Dni Piławy Górnej oraz 

turniej koszykarski w Piławie Górnej, w którym weźmie udział młodzież z miast partnerskich. 

Wystąpienia burmistrza na sesji Rady Miejskiej Kriftel, jak i przemówienie przed ratuszem podczas 

Dnia Europy spotkały się z gorącym przyjęciem. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali znaczenie, 

jakie dla rozwoju Europy ma podtrzymywanie dobrych relacji między sąsiadami. 

 

Trzy zaprzyjaźnione samorządy spotkały się w listopadzie we Francji. Jarmark Świętego Klemensa 

był pretekstem do omówienia działań integrujących mieszkańców Airaines, Kriftel i Piławy Górnej. 

Dwa zespoły zrzeszające niemieckich, polskich i francuskich włodarzy oraz pracowników 

odpowiedzialnych za współpracę i wymianę międzynarodową przez kilka godzin debatowały nad 

przyszłością. Udało się dokładnie zaplanować imprezy sportowe i kulturalne z udziałem młodzieży, 

zespołów muzycznych na kolejne lata. 

Wizyta gości zagranicznych podczas XXIV Dni Piławy Górnej zaowocowała wzmocnieniem 

wzajemnych relacji między miastami partnerskimi. W jednym miejscu i czasie udało się zgromadzić 

przedstawicieli Airaines, Kriftel i Dobruški. Samorządowcy chętnie spotykali się i rozmawiali 

z mieszkańcami Piławy Górnej. Wizyta w naszym mieście stałą się okazją do zaplanowania nowych 

wspólnych przedsięwzięć 

 

 

     

                                    Europa-Fest w Kriftel                                        Wizyta  piławskiego samorządu w Airaines 
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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 2019-2021. 

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 2019 roku świadczone były: 

- 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 – 195 osób z 97 rodzin, 

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

ze zgłaszanymi potrzebami, 

- świadczenia materialne, niematerialne oraz w naturze:  

 zasiłki stałe – 32 osób (280 świadczeń) 

 zasiłki okresowe – 28 osoby/rodziny (158 świadczeń)  

 zasiłki celowe pieniężne i w naturze, w tym opał – 55 osób/rodzin  

 sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie  

 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 6 rodziny (6 świadczenia) 

 schronienie – 2 osoby (522 świadczenia) 

 posiłki – 97 osób, w tym: 69 dzieci i uczniów (15 189 świadczeń)  

 świadczenia rzeczowe i pieniężne w ramach dożywiania – 23 osób (23 świadczeń)  

 usługi opiekuńcze – 1 osoba (132 świadczenia) 

 pobyt w domu pomocy społecznej – 6 mieszkańców (53 świadczeń). 

W ramach realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym dotyczącego prowadzenia 

i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Piława Górna utworzono 

mieszkanie chronione o powierzchni 28,52 m² usytuowane na parterze budynku przy Placu Piastów 

Śląskich 5/1-6. 

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

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych zajmujących się prowadzeniem procedur NIEBIESKA 
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KARTA. W rodzinach, w których występuje przemoc – w 2019 roku działania były podejmowane 

i kontynuowane w 18 rodzinach. Ogółem od początku działalności do 31 grudnia 2019 roku 

wszczęto 80 procedur. W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 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, a od 01 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Kart Dużej 

Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci –  w 2019 roku w gminie wydano 117 kart dla  53 rodzin. 

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 2019 roku skorzystało 

z nich 342 rodzin. 

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

z funduszu alimentacyjnego. W 2019 roku otrzymało je 70 dzieci z 43 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 2018/2019 – wsparcie otrzymało 37 uczniów z 23 rodzin, 

 rok szkolny 2019/2020 – wsparcie otrzymało 39 uczniów z 25 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 2019 roku 56 rodzinom 

przyznano 455 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. Świadczenia wychowawcze w 2019 roku zostały przyznane  893 dzieciom (liczba 

świadczeń – 9241) z 562 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 podejmuje działania 

ASYSTENT RODZINY. W 2019 roku miał pod opieką 12 rodzin; ponadto na gminie ciąży 

obowiązek częściowego finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. W 2019 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. 
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11. Rządowy Program „Dobry start”  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 2019/2020: 

 złożono 468 wniosków, 

 przyznano 630 świadczeń. 

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

„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”, gmina  samodzielnie finansuje oraz otrzymuje 

dofinansowanie, przeznaczane na: 

 finansowanie dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych 

i szkół ponadpodstawowych, w 2019 roku korzystało 69 dzieci, 

 dożywianie osób dorosłych w Punkcie Żywieniowym (jadłodajni), który  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 również 

realizuje 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 – 1402,00 zł, dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym 1056,00 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+”. W 2019 

roku Gmina Piława Górna otrzymała dofinansowanie w wysokości 17.400,00 zł na „Zapewnienie 

funkcjonowania 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+  funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu powierzono 

obsługę finansowo – organizacyjną. 

 

24. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Miasto wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne tj. Komendę 

Powiatową Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe – Ochotniczą Straż Pożarną i Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej. 

W mieście działa system monitoringu miejskiego, który usprawnia działania funkcjonariuszy piławskiej 

Policji, Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole posiadają osobne zestawy monitorujące. 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy odnotowano ogółem 1057 interwencji: 

 wykroczeń społecznych – 118; 
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 ilość zatrzymań na gorącym uczynku – 22, 

 przestępstw przeciwko zdrowiu – 5, 

 przestępstw przeciwko mieniu – 18. 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku był dobry. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej w 2019 roku otrzymała dotację celową w kwocie  

28 000,00 zł z przeznaczeniem na  wyposażenie, utrzymanie, ubezpieczenie samochodów, wyszkolenie 

i zapewnienie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej. 

W OSP funkcjonuje 16 strażaków, którzy posiadają uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. 

Jednocześnie posiadają uprawnienia: z zakresu zabezpieczania lądowania LPR, ratownictwa 

technicznego, kierowania ruchem drogowym,  udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, działań 

przeciwpowodziowych,  są pilarze do drewna, betonu i stali oraz  dowodzący. Prawie wszyscy strażacy 

posiadają kwalifikacje do posługiwania się sprzętem hydraulicznym.  

W 2019 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wzięła udział w 45 akcjach, w tym 20 razy 

wyjeżdżała do gaszenia pożaru. 

Na wyposażeniu OSP znajduje się następujący sprzęt: 

 3 pompy szlamowe 

 1 pływająca 

 2 agregaty prądotwórcze 

 4 pilarki spalinowe 

 1 przecinarka do stali betonu 

 sprzęt burzący: łopaty, kilof, młot 

 1 łom wielofunkcyjny 

 odcinki pożarowe 75 i 52 

 1 miernik wielogazowy 

 1 miernik prądu przemiennego 

 latarki 

 aparaty tlenowe 

 radia przenośne 

 1 pompa pożarowa do zawodów sportowych 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

Liczba członków: 22, w tym 11 dziewcząt i 11 chłopców 

Zadania:  

Wspieranie OSP w działaniach i porządkach przy remizie, edukacja dla bezpieczeństwa, pozyskiwanie 

przyszłych strażaków do OSP, angażowanie się  w akcje dla promowania bezpieczeństwa, integracja 

z innymi Młodzieżowymi Drużynami Pożarowymi. 

Sukcesy: 

II miejsce na zawodach pożarniczych MDP powiat Dzierżoniów, I miejsce w Rajdzie Sowiogórskim 

MDP- grupa młodsza, III miejsce- grupa starsza. I miejsce w  powiatowym konkursie plastycznym 

,,Praca strażaka oczami dziecka”, IV miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej dla MDP powiat 

Dzierżoniów. 
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zorganizowała ,,Wiosnę strażacką” dla drużyn powiatu 

dzierżoniowskiego.  W spotkaniu uczestniczyło 160 osób. 

Pozyskane środki :  łącznie 1965,00 zł. 

 

 
 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP w Piławie Górnej 
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