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I.  POLITYKA FINANSOWA GMINY 
 

Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie środków finansowych  
na realizacje zadań bieżących Gminy przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu poziomu 
wydatków inwestycyjnych. Równorzędnym zadaniem na najbliższe lata jest łagodzenie 
konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego, skutki którego odczuły samorządy  
w Polsce. 
Zasady planowania, pozyskiwania i wydatkowania środków niezbędnych do realizacji zadań 
na przestrzeni ostatnich ośmiu lat regulowały: ustawa o finansach publicznych z dnia 30 
czerwca 2005 r. oraz nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku 
Naczelną zasadą jest dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny,  
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 
Dochody 

 
Zgodnie z zapisami ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, na dochody składają się: 

� dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach 
budżetu państwa – PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpłaty 
zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od 
środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , udział w dochodach 
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, inne), 

� subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa. 
Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także: 

� środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 
� środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 
� inne środki określone w odrębnych przepisach. 

 
2006 11 490 989 
2007 12 455 504 
2008 13 924 615 
2009 15 424 754 
2010 17 359 641 
2011 16 841 572 
2012 14 312 440 
2013 15 819 370 
2014 18 782 959* 

*Plan dochodów – stan na 30.06.2014 r. 
 
Na wielkość dochodów budżetowych Gminy znaczący wpływ mają następujące źródła: 
� udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy z podatku 

dochodowego od osób prawnych i fizycznych, 
� subwencje i dotacje na działalność związaną z realizacją zadań własnych i zleconych, 
� podatki i opłaty lokalne, 
� dochody z majątku Gminy 
Światowy kryzys gospodarczy nie pozostał bez wpływu na gospodarkę Polski. Nastąpiło 
wyraźne spowolnienie gospodarcze, a bezpośrednim jego skutkiem, odczuwanym przez 
samorządy, jest spadek ich dochodów. W warunkach dekoniunktury spadła liczba transakcji, 
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zwłaszcza dotyczących nieruchomości, a więc i wpływów z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Niezmiernie trudno jest też dokonywać sprzedaży nieruchomości 
komunalnych, zaś ich rynkowe ceny znacząco spadły.  
 

Wydatki 
 
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań własnych, które określone są w ustawie z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, których obowiązek realizacji wynika z ustaw. Gmina ponosi również 
wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawieranych między jednostkami 
samorządu terytorialnego, a także na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu 
terytorialnego, którym udziela pomocy finansowej.  
Gmina realizuje zadania:  
• bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy,  
• majątkowe, związane ze zwiększeniem czy odtworzeniem majątku.  
 

2006 12 065 266 
2007 11 766 514 
2008 12 527 945 
2009 14 784 949 
2010 18 855 750 
2011 16 493 846 
2012 15 697 867 
2013 15 312 067 
2014 18 775 799* 

*Plan wydatków – stan na 30.06.2014 r. 
 
W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery 
edukacji. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym 
wzrostem subwencji na zadania oświatowe, stąd Miasto finansuje znaczną część wydatków na 
edukacje dochodami własnymi. Kolejną  sferą mająca znaczny udział w wydatkach Gminy jest 
pomoc społeczna i ochrona zdrowia.  
Gmina ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która 
obejmuje m. in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, 
gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową,  
a także komunikację zbiorową.  
 

Wydatki inwestycyjne 
 

Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych odbywa sie w dwóch wymiarach czasowych: 
- planowanie wieloletnie, 
- planowanie roczne – budżetowe. 
Roczne planowanie zakresu inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym 
odbywa sie na podstawie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej  (WPF). Weryfikacji 
poddawane są koszty planowanych przedsięwzięć oraz zakres prac do zrealizowania, zgodnie 
ze stanem zaawansowania w roku poprzednimi ewentualnymi innymi zmianami. Planowanie 
roczne zadań inwestycyjnych odbywa sie zgodnie z procedurą budżetowa. 
Poziom inwestycji finansowanych z budżetu gminy w latach 2006-2014 wynosił od 0,5 mln 
do 4,7 mln zł, stanowiąc od 4,55% do 30,98% wszystkich wydatków z budżetu gminy,  
co w porównaniu z wieloma innymi gminami o podobnym charakterze, jest wielkością bardzo 
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znaczącą. Taki odsetek ogółu wydatków przeznaczanych na inwestycje świadczy 
o stosunkowo perspektywicznym charakterze budżetu gminy, wskazuje na prorozwojowy 
charakter gminy i zachowanie odpowiedniej proporcji w stosunku do innych wydatków 
budżetowych. W obecnej, niepewnej sytuacji finansowej samorządów, obok problemów  
z finansowaniem realizacji zadań bieżących, szczególnie wielu problemów dostarcza 
wieloletnie planowanie inwestycji. 

 
2006 1 333 603 
2007 535 714 
2008 663 125 
2009 1 473 770 
2010 4 743 959 
2011 1 778 118 
2012 2 060 457 
2013 1 738 323 
2014 4 660 636* 

*Plan wydatków – stan na 30.06.2014 r. 
 
Wyższy udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków możliwy stał się przede 
wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu 
państwa i innych środków finansowych zewnętrznych. Korzystanie z dofinansowania  
ze środków unijnych, a także  krajowych wymaga, jednak, posiadania w określonych 
rozmiarach własnych środków finansowych. Gmina wykorzystuje również wygenerowane 
nadwyżki  budżetowe. 
 

Deficyt/nadwyżka 
 

W zależności od relacji między poziomem dochodów a poziomem wydatków mówimy  
o deficycie budżetowym bądź nadwyżce budżetowej. Ujemna różnica między dochodami  
a wydatkami określa wysokość deficytu budżetowego. Jeżeli zaś dochody są wyższe  
od wydatków mówimy o nadwyżce budżetowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Stan na 30.06.2014 r. 
 

 
Stan zadłużenia 

 
Warunki zaciągania pożyczek i kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązujące do końca 2013 roku, są określone w ustawa o finansach publicznych z dnia 30 
czerwca 2005 r. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z 
wyemitowanych papierów wartościowych, nie może przekroczyć kwoty określonej  

2006 -574 276,48 
2007 688 990,36 
2008 1 396 670,54 
2009 639 805,64 
2010 -1 496 108,26 
2011 347 725,59 
2012 -1 385 426,36 
2013 507 302,90 
2014 7 161,00* 
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w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota przypadających  
w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od 
papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% 
planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna 
kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może 
przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. 
Począwszy od 2011 roku Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (art. 226 – 232) 
z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralna częścią 
wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu. 
Ponadto wprowadziła indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według tych 
przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie 
może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 
3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku 
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Nowe wskaźniki zadłużenia 
obowiązują od 1 stycznia 2014 r. 
Analiza zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez 
prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi 
zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby 
zrealizować niezbędne i pilne potrzeby Gminy w zakresie wydatków majątkowych. Zatem 
istnieje konieczność ustalenia, jakie są możliwości zwiększenia nakładów inwestycyjnych 
poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych. 
Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat zadłużenie Gminy zmniejszyło się o 857 291 zł.  
 

2006 3 958 790 
2007 3 907 699 
2008 3 667 311 
2009 3 391 301 
2010 2 830 806 
2011 3 125 410 
2012 3 934 914 
2013 3 578 499 
2014 3 101 499* 

 
*Stan na 30.06.2014 r. 
Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Gminy oraz 
minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. 
Środki pożyczkowe są niezbędne dla finansowania zamierzeń rozwojowych, ujętych w WPF. 
Rozmiar potrzeb prezentowany jest w wieloletniej prognozie kwoty długu, corocznie 
załączanej do projektu budżetu. Prognoza uwzględnia: 
• stan zadłużenia bieżącego, 
• wielkość nadwyżki operacyjnej, 
• koszt obsługi zadłużenia istniejącego i przyszłego, 
• przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku, 
• wieloletnie nakłady inwestycyjne, 
• ograniczenia wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych. 
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Wysokość zadłużenia planowanego w kolejnych latach wynika bezpośrednio z wysokości 
deficytu budżetowego oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.  
 
Władze Gminy podjęły starania mające na celu złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. 
W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane są działania polegające na: 
� stałym monitorowaniu wydatków bieżących, 
� ograniczaniu wydatków bieżących,  
� monitorowaniu zadań majątkowych pod kątem wielkości nadwyżki operacyjnej, 
� intensyfikowanie działań w kierunku pozyskania dochodów z tytułu sprzedaży majątku 

oraz środków pomocowych, 
� monitorowanie zadłużenia Gminy. 
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II.  DROGI GMINNE 
 

2010 
 

1. Remont drogi gminnej 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej- II etap –  wykonano 
nową nawierzchnię  z mieszanki mineralno bitumicznej SMA – 500 mb,  3.500 m2. Zadanie 
dofinansowane w ramach projektu pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011” w wysokości 115.534,00 zł. Koszt 231.068,00 zł. 

2. Remont odcinka drogi ul. Kolejowej – 110 mb,  559 m2, koszt 46,244,04 zł. 
3. Remont drogi ul. Leśnej –  715 mb, 2846 m2.Koszt  204.918,46 zł. 
4. Remont nawierzchni drogi Plac Piastów Śląskich – zakres robót to wykonanie nowej 

nawierzchni  3.300 m2, 660 mb Koszt zadania 188.858,51 zł.  
5. Remont odcinka drogi ul. Krótka w Piławie Górnej -  wykonanie nawierzchni drogi 276 

m2, 55 mb  33.312,16 zł. 
6. Modernizacja drogi dojazdowej ul. Okrzei prowadzącej do obszaru aktywności 

gospodarczej w Piławie Górnej. – wykonano nową nawierzchnię drogi  5.321 m2 , 1100 mb 
oraz chodnik z kostki brukowej betonowej – 173 m2, 120 mb,  koszt zadania 634.970,48 zł.  

7. Budowa chodnika – droga wewnętrzna przy budynku nr 44 ul. Piastowska –  
wykonano nową nawierzchni  z kostki brukowej betonowej pow. 114 m2, 57 mb, koszt 
16.668,77 zł. 

8. Remont chodnika przy ul. Fabrycznej -  wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej 
betonowej pow. 544 m2, 270 mb, koszt 58.005,99 zł.  

 
2011 

 
1. Modernizacja nawierzchni ulicy i chodników ul. Szkolna : zakres rzeczowy droga-  

200 mb,  1217 m2 , chodnik - 380 mb  686 m2 wartość robót 183.425,00 zł. 
 
2. Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Młynarskiej : zakres rzeczowy 630 mb, 1610 m2 

wartość robót 149.242,54 zł. 
3. Modernizacja odcinka drogi ul. Mickiewicza; Zakres rzeczowy 19 mb , 95 m2, wartość robót 

24.594,54 zł. 
4. Modernizacja drogi dojazdowej ulicy Sienkiewicza ( odcinek od ul. Fabrycznej do ul. 

Stawowej oraz odcinek od ul. Słonecznej do ul. Kilińskiego) prowadzącej do obszaru 
aktywności gospodarczej w Piławie Górnej: zakres rzeczowy 957 mb, 5.742 m2, wartość 
robót 357.657,98  zł. 

5. Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza odcinek od posesji nr 6 wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Lipową: zakres rzeczony 160 mb, 805,00 m2. Koszt robót 30.750,00 zł 

6. Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Okrzei : zakres rzeczowy 70 mb, 396m2, 
wartość robót 34.422,02 zł. 

 
2012 

 
1. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Krótka  w Piławie Górnej : zakres rzeczowy droga- 140 
mb,  chodnik -  170 mb  wartość robót 144.358,22 zł. 
 
2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej 118064D ul. Kosmińska : zakres rzeczowy 460 
mb, wartość robót 841.367,68 zł. Dodatkowo kopalnia „SJENIT” przekazała nieodpłatnie 
7.422,2 t kruszywa na podbudowę drogi o wartości 117.339,00 zł. 
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2014 
 

1. „ Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118032D ul. 
Limanowskiego w Piławie Górnej”: zakres robót – nawierzchnia dróg 1075 mb, koszt robót 
867 974,71 zł. 

2. „ Przebudowa nawierzchni drogi ( działka nr 69, 76/2, 76/10 obręb Kopanica) w Piławie 
Górnej” – ( km 0+000 – 0+123), intensywne opady czerwiec 2013, zakres robót obejmuje 
wykonanie nawierzchni  884 m2 , 123 mb , koszt  robót 141 787,76 zł. 

3. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118048D i chodnika ul. Kasztanowej w 
Piławie Górnej” – ( km 0+000 – 0+168 ), intensywne opady czerwiec 2013, zakres robót 
obejmuje wykonanie nawierzchni: jezdni 840 m2, dł 168 mb i chodnika 299,3 m2, dł 168 mb, 
koszt robót 129 150,00 zł. 

 
W latach 2010 – 2014 na drogach gminnych wykonano nowe nawierzchnie: 

 
1. Dróg  -  6,5  km 
2. Chodników  - 1,6 km 
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III.  INWESTYCJE GMINNE 
 

Rok 2009 
 

1. Remont toalet wraz z wykonaniem instalacji p. pożarowej  w budynku Gimnazjum 
Publicznego w Piławie Górnej. 

2. Wykonanie rewitalizacji placu, dróg, chodników i fontanny Placu Piastów Śląskich 
w Piławie Górnej- I etap. 

Realizacja zadania obejmowała: 
1) wykonanie nowej fontanny, kanalizacji sanitarnej przelewowej, roboty elektryczne, 

instalację i montaż urządzeń fontanny, 
2) wykonanie chodników placu z kostki  i  płyt granitowych o pow.  688,42 m2. 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei, B. 
Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej i Sąsiedzkiej – I etap –do torów 
kolejowych. 

W ramach realizacji zadania wykonano 1 874,25mb sieci kanalizacyjnej wraz z 78 studniami. 
 

Rok 2010 
 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei, B. 
Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej i Sąsiedzkiej w Piławie Górnej – 
etap II od torów kolejowych do ulicy Ząbkowickiej. 

Wykonano 1 628mb sieci kanalizacyjnej wraz z 74 studniami oraz 10 indywidualnych 
przepompowni ścieków. 

2. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego - Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej. 

W ramach realizacji zadania wykonano: 
1) docieplenie elewacji i stropodachu, 
2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  
3) modernizację instalacji c.o. oraz kotłowni gazowej, 
4) wykonano roboty ogólnobudowlane w holu i  w pomieszczeniu – garderoby I piętra. 

3. Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem zadania pn ”Realizacja budowy 
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – 
ORLIK 2012”. 

W ramach realizacji zadania wykonano: 
1) boisko do piłki nożnej; 
2) boisko do siatkówki/koszykówki; 
3) sieci wod.-kan., elektryczną i monitoringu; 
4) ogrodzenie terenu; 
5) wybudowano budynek socjalny, w którym mieszczą się szatnie, łazienki, 

pomieszczenie dla trenerów oraz magazyn sprzętu sportowego. 
 

Rok 2011 

 
3. Rewitalizacja placu, dróg, chodników i fontanny na Placu Piastów Śląskich - II etap 

1) Część środkowa z pomnikiem – wykonano: 
a) chodniki z kostki  kamiennej i  płyt granitowych - 964m2; 
b) przebudowę schodów, wykonanie okładzin schodów z płyt kamiennych; 
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c) montaż ławek – 6 szt. oraz koszy parkowych – 6 szt.; 
d) nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych oraz wysianie trawy. 

2) Część górna z krzyżem – wykonano: 
a) chodniki z kostki  kamiennej przy krzyżu 895m2; 
b) przebudowę schodów, wykonanie okładzin schodów z płyt kamiennych; 
c) montaż ławek – 10 szt. oraz koszy parkowych – 10 szt.; 
d) naprawę muru oporowego; 
e) nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych oraz wysianie trawy. 

4. Wykonanie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła”. 

1) wybudowanie szkolnego placu zabaw o powierzchni  240m2 – „mały plac”; 
2) kompletne wyposażenie placu zabaw:  

a) zestaw zabawowy z wieżą z dachem, rurą strażacką, wieżą bez dachu, długim 
ślizgiem, pomostem z ruchomymi klockami, 

b) zestaw do ćwiczeń 5-elementowy, 
c) huśtawka wagowa ważka,  
d) pomost na sprężynie, 
e) równoważnia - 2szt., 
f) ławka metalowo - drewniana z oparciem - 3szt.  
g) kosz na śmieci - 3szt.  
h) tablica z regulaminem placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” i wieszakami  
i) nawierzchnie amortyzujące upadki. 

5. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum,  ul. Wiejska 2                     
w Piławie Górnej. 

1) W ramach prac remontowych instalacji grzewczej wykonano nową miedzianą 
instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano nowe grzejniki wyposażone 
w termostaty. 

2) W ramach prac remontowych w kotłowni wykonano montaż zaworów, pompy 
obiegowej instalacji c.o., urządzenia do podgrzewania wody. 

6. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole podstawowej. ETAP I – remont 
instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej oraz strukturalnej LAN na II pi ętrze 
w budynku A. 
W ramach przeprowadzonej modernizacji wymieniono instalacje elektryczną na II piętrze 
budynku A, wykonano montaż: 

1) 115 opraw oświetleniowych,  
2) 63 gniazd wtykowych 230V, 
3) 29 gniazd wtykowych 230V typu DATA z kluczem, 
4) 29 gniazd sieciowych, 
5) szafy krosowej, 
6) rozdzielnicy piętrowej. 

7. Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych 
Wykonano łącznie 9 punktów świetlnych. Zakres zadania objął wykonanie oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta Piława Górna:   

1) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej położonej między ulicami 
Piastowską 40 i Sienkiewicza 7 w Piławie Górnej. 
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2) Doświetlenie ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej (na odcinku od nr 43 do 47), 
ul. Krótkiej (na odcinku od nr 7 do parku), drogi wewnętrznej położonej między 
nieruchomościami Sąsiedzka nr 7 i 10 w Piławie Górnej. 

 
Rok 2012 

 
1. W ramach projektu RPO:„Renowacja zespołu budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52,  67” 
w ramach Priorytetu 9, Działanie 9.2. zrealizowano następujące inwestycje: 

1) ul. Piastowska 11A wymiana 236m2 pokrycia dachu i przemurowanie kominów, 
2) ul. Piastowska 9 wymiana 441m2 pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku, 
3) ul. Piastowska 27 wymieniono 291m2 pokrycia dachu i przemurowanie kominów 

oraz remont elewacji budynku, 
4)  ul. Piastowska 33 remont elewacji budynku, 
5) ul. Piastowska 45 remont elewacji budynku i przemurowanie kominów. 

2. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 na siedzibę Urzędu Miasta, 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Informacji. 

1) wyburzenie przybudówki wzniesionej na początku lat 90-tych, 
2) wzniesienie w miejscu wyburzonej przybudówki nowej części budynku, w której 

znajduje się m.in. wejście do Urzędu, sala posiedzeń Rady Miejskiej i Sala Ślubów. 

3. Utworzenie placu zabaw – Osiedle Młyńskie.  
W roku 2011 wykonano pierwszy etap prac, który obejmował: 

Prace przygotowawcze - montaż bramek do piłki nożnej oraz kosza do koszykówki, 
ogrodzenie 166,5mb, piłkochwyty wykonane z siatki stalowej ocynkowanej 22,5mb, 
nawierzchnia trawiasta boiska. 
W roku 2012 wykonano drugi etap prac, który obejmował Dostawa i montaż urządzeń 
zabawowych, wykonanie  nawierzchni bezpiecznej w strefie upadkowej w sąsiedztwie 
urządzeń zabawowych: 

1) huśtawka podwójna, 
2) piaskownica, 
3) karuzela, 
4) kiwak na sprężynie „skuter”, 
5) kiwak na sprężynie „konik”, 
6) zestaw typu zamek. 

4. Utworzenie placu zabaw w Kopanicy dz. nr 641 Kopanica.  

W roku 2011 wykonano pierwszy etap prac, który obejmował: 

Prace przygotowawcze - montaż bramek do piłki nożnej oraz kosza do koszykówki, 
ogrodzenie 214,5mb, piłkochwyty wykonane z siatki stalowej ocynkowanej 38mb, 
nawierzchnia trawiasta boiska. 
W roku 2012 wykonano drugi etap prac, który obejmował dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych, wykonanie  nawierzchni bezpiecznej w strefie upadkowej w sąsiedztwie 
urządzeń zabawowych: 

1) huśtawki podwójne, 
2) huśtawki wagowe, 
3) piaskownica, 
4) karuzela, 
5) kiwak na sprężynie „skuter”, 
6) kiwak na sprężynie „konik”, 
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7) regulamin placu zabaw, 
8) zestaw typu zamek. 

 
Rok 2013 

 
1. Remont mieszkaniowego zasobu gminy 
Zadanie współfinansowane ze środków  Gminy Piława Górna. Zadanie zrealizowane przez 

ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej. W ramach zadania wykonano roboty remontowe: 
1) ul. Piastowska 33 – wymiana instalacji gazowej w części wspólnej budynku, 
2) ul. Bolesława Chrobrego 33 – wymiana instalacji gazowej w części wspólnej budynku 

oraz przemurowanie komina, 
3) ul. Wąska 10 – wymiana instalacji gazowej w części wspólnej budynku, 
4) ul. Wąska 12 – wymiana pokrycia dachu budynku, 
5) ul. Piastowska 46 – wymiana pokrycia dachu budynku. 

2. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 – kontynuacja robót.  
Roboty związane z wymianą pokrycia dachu, roboty rozbiórkowe wewnątrz, roboty 
instalacyjne, tynkarskie na elewacjach oraz roboty związane z nowym układem pomieszczeń i 
aranżacją wnętrz.  
3. Dofinansowanie do dwóch bram wjazdowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piławie Górnej. 
Przekazano dofinansowanie w kwocie 5 000,00zł na wymianę dwóch bram wjazdowych do 
garaży wozów bojowych w remizie OSP w Piławie Górnej.  
4. Remont dachu w części starej obiektu zabytkowego - Kościoła p.w. Św. Marcina 
w Piławie Górnej.  
Zgodnie z  Uchwałą Nr 148/XXXVI/2013Rady Miejskiej w Piławie Górnej Remont, na 
podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Piława Górna 
przyznała dotację w kwocie 20 000,00 zł na realizację ww. zadania. 

 

Rok 2014 

 

1. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 – kontynuacja robót.  
Roboty tynkarskie na elewacjach i ścianach wewnętrznych, roboty instalacyjne oraz roboty 
związane z aranżacją wnętrz. 
2. Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b.  
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in. wymianę kotła c.o., wykonanie nowego 
przyłącza gazu oraz modernizację pomieszczenia kotłowni. 
3. Remont instalacji elektrycznej w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej 
Etap II.   
Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2011, którego przedmiotem jest 
modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynkach Szkoły podstawowej 
zakres robót obejmuje m.in. remont instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej oraz 
strukturalnej LAN na parterze i I piętrze w budynku A. 
4. Budowa oświetlenia drogowego.  
Realizacja zadania obejmuje wykonanie łącznie 23 punktów świetlnych. 
Wykonanie oświetlenia ulic Dalszej, Kośmińskiej, Bolesława Chrobrego, Szkolnej. 
5. Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej.  



12 
 

W roku 2014 rozpoczęto I Etapu realizacji zadania obejmującego wykonanie siłowni 
plenerowej i niewielkiego placu zabaw dla dzieci oraz instalacji oświetlenia i odwodnienia 
terenu. Etap II, który będzie realizowany w roku 2015 obejmuje wykonanie skateparku. 
6. Remont sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków 
dostępności mieszkańców do oferty MOK w Piławie Górnej. 
W ramach zadania zamontowano 206 nowych foteli na widowni oraz położono 218 m2 nowej 
wykładziny na podłodze widowni. 
 Odbudowa muru oporowego przy posesjach nr 70 i 72 przy ul. Sienkiewicza w Piławie 
Górnej. 
Wykonano nową żelbetową ścianę oporową, nowe ogrodzenie, schody, ułożono chodnik 
z kostki betonowej wzdłuż budynku. 
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IV.  FUNDUSZE Z DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW 
ZA LATA 2010 – 2014 

 
Gmina Piława Górna latach 2010-2014 w oparciu o możliwości finansowe budżetu 
Gminy uzyskała dofinansowanie z dostępnych programów i funduszy na realizację 
następujących projektów inwestycyjno – infrastrukturalnych 
 

2010 
 

1)  Na projekt „Współpraca oznacza jedno – My” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanie na kwotę  49.991,50 zł,   
2) Dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 666.000,00 zł. 
3) Na projekt „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
dofinansowanie w kwocie 1.252.227,00 zł.  
4) Na projekt pn. „Zróbmy coś dla siebie - aktywne dzieciństwo w oku kamery” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
dofinansowanie na kwotę 39 764,40 zł.  
5) Na modernizację drogi dojazdowej – ulicy Okrzei pozyskano dofinansowanie w kwocie 
295.236,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2010.  
6) Dla zadania „Remont drogi gminnej 118050D ulicy Młynarskiej w Piławie Górnej etap II” 
dofinansowanie w kwocie 115.534,00 zł dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
 

2011 
 

1) Na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej – ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. 
Fabrycznej do ul. Stawowej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kilińskiego) prowadzącej do 
obszaru aktywności gospodarczej w Piławie Górnej” dofinansowanie w kwocie 253.564,00 zł  
w ramach DFPR 2011. 
2) Na zadanie „Utworzenie szkolnego placu zabaw”. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 
58.025,00 zł, w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła”. 
3) Na zadanie „Organizacja sportowych zajęć dla uczniów, ukierunkowanych na naukę 
pływania” dofinansowanie w kwocie 13.925,00 zł, w ramach programu Ministra Sportu 
i Turystyki z środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 
4) Na zadanie „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Piławie Górnej 
o łącznej długości 2405 mb” dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł w ramach środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
5) Na zadanie „Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie 
Górnej przy ul. Piastowskiej 9,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67 ” w ramach PROWD 
dofinansowanie w kwocie 673.176,10 zł.  
6) Na realizację w 2011 roku projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem 
własnego umysłu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie  482.730,00 zł. przy wartości całości 
zadania 1.252.227 zł. 
 
Gmina Piława Górna pozyskała z funduszy zewnętrznych kwotę              1.521.420,10  zł 
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał kwotę;                        60.860,00 zł  
Łącznie z różnych źródeł udało się pozyskać w kwotę  w  2011 roku     1.582.280,10 zł 
       

2012 
 

1) Dla zadania „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych 
i edukacyjnych” w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT Republika Czeska – 
Rzeczypospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Glacensis dofinansowanie w kwocie 
49.802,79 zł. 
2) Dla zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Piława Górna” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozyskano dofinansowanie w kwocie 82.570,34 zł. 
3) Dla zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piławie  
Górnej” w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa  w  Województwie Dolnośląskim 
w roku 2012” pozyskano 97.000,00 zł. 
4) Dla zadania „Przedszkolaki z Piławy Górnej”, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozyskano dofinansowanie w kwocie  239.372,40 zł. 
5) Na realizację w 2012 roku zadania „Renowacja zespołu budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 9,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67”  w 
ramach PROWD w kwocie 312.000,00 zł na 2012 rok, przy czym wartość całości zadania 
zwiększyła się na kwotę 987.777,41 zł. 
6) Na realizację w 2012 roku projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem 
własnego umysłu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie  334.382,79 
na 2012 rok przy wartości całości zadania 1.252.227 zł. 

 
Gmina Piława Górna pozyskała z funduszy zewnętrznych kwotę:        1.115.128,32 zł 
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał kwotę;                            60.000,00   zł 
Łącznie z różnych źródeł udało się pozyskać w kwotę  w 2012 roku  1.175.128,32 zł  

 
2013 

 
1) Dla zadania „Przedszkolaki z Piławy Górnej”, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozyskano dofinansowanie w kwocie 141.300,54 na 2013 rok przy wartości 
całości zadania 239.372,40 zł; 
2) Na realizację w 2013 roku zadania „Renowacja zespołu budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 9,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67 ” 
w ramach PROWD pozyskano dofinansowanie 208.027,65 zł na 2013 rok, przy czym 
wartość całości zadania zwiększyła się na kwotę 1.028.701,83 zł; 
3) Dla zadania „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozyskano dofinasowanie w kwocie 444.000,00 zł,  
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4) Dla zadania „Eko - Akcja nowa segregacja – kampania edukacyjno-informacyjna w 
zakresie gospodarki odpadami” dofinansowany w ramach środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozyskano 
dofinansowanie w kwocie 5.842,82 zł,  
5) na projekt „Postaw na rozwój” realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacji 
Obywatelskiej i Rozwoju Sportu z siedzibą w Bielawie  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, w kwocie 5.010,00 zł. 
 
Gmina Piława Górna pozyskała z funduszy zewnętrznych kwotę                804.181,01  zł 
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał kwotę;                        37.080,40 zł. 
Łącznie z różnych źródeł udało się pozyskać 2013 roku w kwotę        841.261,41 zł 
             

2014 
 

1) Dla zadania „Remont sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych 
warunków dostępności mieszkańców do oferty MOK w P.G.” w ramach konkursu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł, 
2) Dla zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 
118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność – Rozwój” pozyskano dofinansowanie w kwocie 433.987,00 zł,  
3) Dla zadania pn. Konkurs przyrodniczo-ekologiczny pod nazwą „Jestem znawcą przyrody” 
w ramach środków z WFOŚiGW pozyskano dofinansowanie w kwocie 3.400,00 zł,  
4) Dla zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego w budynku 
A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Etap II” w ramach Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej na 2014 pozyskano dofinansowanie w kwocie 182.441,00 zł,  
5) Dla zadania „Wymiana nawierzchni placu apelowego przy budynku A Szkoły 
Podstawowej w Piławie Górnej” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 
na 2014 pozyskano dofinansowanie w kwocie 17 859,00 zł,  
6) Dla zadania „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej” w ramach 
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 
2016 pozyskano dofinansowanie  150.000,00 zł., 
7) Dla zadania „Eko edukacja dzieci i młodzieży w Gminie Piława Górna” w ramach 
środków z WFOiGW we Wrocławiu pozyskano dofinansowanie w kwocie 3.700,00 zł,  
8) Na zadania  związane z remontem, odbudową lub przebudową obiektów zniszczonych lub 
uszkodzonych w rezultacie zdarzeń o znamionach klęsk żywiołowych, które pozyskano 
z rezerwy budżetu państwa, w ramach których zostanie:  wybudowana nawierzchnia z kostki 
brukowej na drodze za pawilonem przy ulicy Piastowskiej 50A, a także zostaną zrealizowane 
zadania: Odbudowa muru oporowego przy ul. Sienkiewicza 70 i 72 zł oraz przebudowa 
nawierzchni i chodnika ul. Kasztanowej. Na te trzy zadania gmina otrzyma 256.946,00 zł, 
 

Gmina Piława Górna z środków zewnętrznych               1.148.333,00 zł 
Ośrodek Pomocy Społecznej          35.756,00 zł 
Łącznie z różnych źródeł udało się pozyskać 2014 roku w kwotę      1.184.089,00 zł 
Razem pozyskanych funduszy zewnętrznych w latach 2011-2014   4.782.758,73 
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V. REMONT ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY  

W LATACH 2011 – 2014  
 

Podstawę określenia potrzeb remontowych i modernizacyjnych w mieszkaniowym zasobie 
Gminy stanowią przeglądy techniczne budynków wykonywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego oraz zgłoszenia lokatorskie i związane z nimi wizje lokalne dokonywane przez 
służby techniczne zarządcy - Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej. 
 Z uwagi na duże potrzeby remontowe, przyjmuje się następującą kolejność przy 
opracowywaniu rocznych planów: 
1) poprawa stanu technicznego budynków, poprzez wykonanie remontów dachów oraz  
    remontów zabezpieczających, 
2) uporządkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach, z wykonaniem wpięć  
    do sieci sanitarnej w ulicach, 
3) wymiana instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach. 
Niezależnie od powyższego, w budynkach i lokalach przeprowadzane są – w ramach 
zgłaszanych awarii - drobne roboty konserwacyjno-remontowe. 
 
Remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy 
realizowane są na podstawie prawomocnych uchwał podejmowanych na zebraniach, które 
odbywają się corocznie w I kwartale danego roku lub w razie potrzeby - w trakcie roku. 
Realizacja tych robót odbywa się po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych środków 
finansowych na funduszu remontowym. Wykonawcy prac wyłaniani są w drodze 
postępowania przetargowego lub wskazywani przez przedstawicieli wspólnot 
mieszkaniowych.  

 
W latach 2011-2014 na bieżące utrzymanie oraz remonty mieszkaniowego zasobu gminy 
(w tym udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych), wydatkowano kwotę w wysokości 
1.426.193 zł, w ramach której wykonano: 
 
1. Wymianę oraz remonty kapitalne pokryć dachowych na 19 budynkach: 
    Piastowska 7A, Piastowska 11, Piastowska 20 (w trakcie realizacji), Piastowska 21,  
    Piastowska 28, Piastowska 72, Piastowska 76, Piastowska 78, Lipowa 2, Lipowa 4,   
    Kośmińska 31, Krótka 6, Limanowskiego 19, Wąska 4, Wąska 12, Sienkiewicza 8,  
    Sienkiewicza 17, Sienkiewicza 72, Sienkiewicza 112. 
 
2. Remonty elewacji (w tym: remont  częściowy) 7 budynków: 
    Piastowska 52, Mała 16 (elewacja galerii wewnętrznej budynku), Sienkiewicza 112,   
    Piastowska 17 (do realizacji), Piastowska 78, Piastowska 82, Wąska 4. 
 
3. Wymianę drzwi frontowych w  13 budynkach: 
     Lipowa 2, B. Chrobrego 4, Wąska 10, Wąska 11, Sienkiewicza 22, Sienkiewicza 23, 
     Pl. Piastów Śl. 6, Kośmińska 27, Piastowska 72, Krótka 6 (do realizacji), Mała 16 
     (do realizacji), Kwiatowa 1(do realizacji), Piastowska 62 (do realizacji). 
 
4. Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych w 6 budynkach: 
   Piastowska 27, Piastowska 45, Piastowska 63, Sienkiewicza 72, Wąska 12, Staszica 4. 
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5. Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej do 11 budynków: 
    B. Chrobrego 8, B. Chrobrego 16, B. Chrobrego 20, B. Chrobrego 20A,  
    B. Chrobrego 22, B. Chrobrego 24, Okrzei 3, Okrzei 14, Limanowskiego 14,  
    Piastowska 52, B. Chrobrego 34. 
 
6. Remonty instalacji elektrycznych w  lokalach komunalnych  lub w częściach  
    wspólnych w 36 budynkach: 
    Piastowska 4, Piastowska 7, Piastowska 7A, Piastowska 9, Piastowska 20A,  
    Piastowska 21, Piastowska 27, Piastowska 28, Piastowska 43, Piastowska 45,  
    Piastowska 46,  Piastowska 56, Piastowska 65, Sienkiewicza  17, Sienkiewicza 6,  
    Sienkiewicza 22, Sienkiewicza 88, Sienkiewicza 112, Sienkiewicza 72, Pl. Piastów 
    Śl. 1, Pl. Piastów Śl. 2, Pl. Piastów Śl. 5, Pl. Piastów Śl. 5A, Pl. Piastów Śl. 9,  
    Szkolna 1, Okrzei 14, Mała 2B, B. Chrobrego 20, Kili ńskiego 7, Kwiatowa 2,  
    Lipowa 4, Limanowskiego 14, Limanowskiego 19, Krótka 4, Polna 6, Polna 8. 
 
7. Remonty instalacji gazowych w lokalach komunalnych lub w częściach  
    wspólnych w 17 budynkach: 
    Piastowska 21, Piastowska 27, Piastowska 33, Piastowska 45, Piastowska 64,  
    Piastowska 74, Piastowska 76, Piastowska 78, Pl. Piastów Śl. 5 (15 lokali  
    komunalnych), Fabryczna 11, Młynarska 6, B. Chrobrego 33, B. Chrobrego 34,  
    Wąska 10, Polna 2, Polna 8, Sienkiewicza 72(dwa lokale). 

 
8. Przestawienie lub postawienie pieców grzewczych w 30 lokalach komunalnych  
    w budynkach: 
     Piastowska 7, Piastowska 11, Piastowska 20A, Piastowska 23, Piastowska 27,   
     Piastowska 45, Piastowska  57, Piastowska  63(dwa lokale),  Piastowska  64,  
     Piastowska 76, Piastowska  82, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 72(dwa lokale),  
     Sienkiewicza 88, Staszica 4, Krótka 4, Kilińskiego 5, Kilińskiego 7, Wąska 3,  
     Wąska 4, Wąska 10, Lipowa 2, Limanowskiego 19, Polna 2, B. Chrobrego 20,  
     B. Chrobrego 34, Mała 16, Fabryczna 1. 
     
    Wykonanie etażowego ogrzewania gazowego w 4 lokalach komunalnych                   
     w budynku Pl. Piastów Śl. 6. 
 
9. Przemurowanie kominów lub montaż wkładów kominowych w 25 budynkach: 
    Piastowska 7, Piastowska 14, Piastowska 46, Piastowska 63, Piastowska 67,  
    Piastowska 70A, Polna 6, Polna 8, B. Chrobrego 16, B. Chrobrego 20A, 
    B. Chrobrego 33, Sienkiewicza 17, Sienkiewicza 20, Sienkiewicza 48, Staszica 4, 
    Staszica 28, Sienkiewicza 62, Kilińskiego 1, Kilińskiego 7, Wąska 12, Mała 2B,  
    Mała 16, Kwiatowa 2, Pl. Piastów Śl. 1, Krótka 4. 
     
W latach 2011-2014 na bieżące utrzymanie oraz remonty mieszkaniowego zasobu gminy 
(w tym udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych), w rozbiciu na poszczególne lata 
wydatkowano: 
2011r.          369.530,00 zł 
2012r.          308.891,00 zł 
2013r.          277.772,00 zł  
2014r.          470.000,00 zł (plan) 
Ogółem:    1.426.193,00 zł 
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VI.  GOSPODRAKA MIENIEM  

OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO 30 CZERWCA 2014 R. 
 
W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2014 r. zbyto w drodze przetargów i w drodze 
bezprzetargowej ogółem 8.408 m2  gruntów mieszkaniowych i zurbanizowanych oraz 
4,23,66 ha gruntów rolnych. Wartość sprzedanego mienia wyniosła 476.893 zł a wpływy 
tytułu ich sprzedaży wyniosły - 550.857 zł.    
 
W tym okresie dokonano przekształceń we własność 18,6031 ha gruntów rolnych, 
mieszkaniowych, zabudowanych garażami i przeznaczonych na prowadzenie działalności 
gospodarczej będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym, których wartość 
rynkowa po pomniejszeniu o wartość użytkowania wieczystego wyniosła 117.804,00 zł. 
Uzyskany przez Gminę dochód z przekształcenia pomniejszony o należne bonifikaty wyniósł 
30.991,90 zł.Ponadto Urząd Miasta, prowadził bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych             
na rzecz ich dotychczasowych najemców. Dokonano zbycia ogółem 24 lokali mieszkalnych 
o wartości rynkowej  1.594.884 zł, przy czym po zastosowaniu bonifikat wpływy do budżetu 
gminy wyniosły 178.229,06 zł.  
 
W drodze przetargu zbyto jeden lokal mieszkalny o wartości rynkowej 5.650,70 zł. 
Sprzedaży podlegały również lokale użytkowe. Na wniosek najemców sprzedano dwa  lokale 
o wartości rynkowej 99.924 zł.  
W drodze przetargu zbyto jeden budynek gospodarczy o wartości rynkowej 6.875 zł. Wpływ 
do budżetu wyniósł 6.944 zł.  
 

W 2011 r. Gmina nabyła następujące nieruchomości: 
 

- Nieodpłatnie w drodze darowizny od Starostwa powiatowego w Dzierżoniowie dz. nr 1 
i 459 o pow. 10.318 m2 o wartości 64.384 zł. 
-Nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych SP dz. 641/1 – Obręb Kopanica o pow. 
4.664 m2 o wartości 46.480 zł. 
- Odpłatnie od PGNiG prawo użytkowania wieczystego działki  nr 298 – Obręb Północ 
o pow. 1.118 m2, za kwotę 33.210 zł.  
 

W 2014 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyto: 
 

- Działki nr 29/1 i 306 – Obręb Północ o pow. 1134 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie 
cmentarza komunalnego. Cena nabycia nieruchomości wyniosła 11.350 zł netto. 
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VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
W LATACH 2011 – 2014 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

W zakresie ochrony wód realizowane były prace na rzece Piława, w granicach 
administracyjnych miasta. Instytucją odpowiedzialną za stan rzeki jest Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, do którego Gmina wielokrotnie kierowała wnioski 
w sprawie konieczności wykonania regulacji koryta rzeki, na najbardziej zagrożonych 
odcinkach. W 2012 roku, na zlecenie RZGW we Wrocławiu,  wykonany został remont 
zabudowy regulacyjnej rzeki Piławy, na odcinku od ul. Górnej do ul. Wąskiej. 
Koryto rzeki Piławy oczyszczane było również w ramach prac  interwencyjnych i robót 
publicznych organizowanych przez Gminę w latach 2011-2014. Prace polegały m.in. 
na wycięciu roślinności z dna i brzegów rzeki, odspojeniu namułu z dna rzeki, co w znacznym 
stopniu poprawia spływ wód. 
 
W latach 2011-2014 dofinansowano budowę pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanych na terenie prywatnych nieruchomości. (2011 r. – 1 szt., 2012 r. – 2 szt., 2013 
r. – 1 szt., 2014 – 1 szt.). 
 
W 2012 r. opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn. Budowa 
kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od  ul. 
Dalszej do oczyszczalni ścieków).  
 

Oczyszczanie miasta 
 

Usługi w zakresie oczyszczania miasta wykonywane były przez  przedsiębiorców 
wyłonionych w przetargach nieograniczonych. Łącznie Gmina utrzymuje 24 841 mb dróg. 
Drogi powiatowe oraz wpusty uliczne w tych drogach utrzymywane były na zlecenie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.  
 

Utrzymanie zieleni 
 

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w okresie od 2011 do 2014 r. wykonywane było 
przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargów nieograniczonych i obejmowało: 
utrzymywanie trawników i alejek, boisk i placów zabaw, nasadzanie drzew, krzewów i 
kwiatów, konserwację ławek itp. Ponadto wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne drzew 
(cięcia sanitarno – techniczne), rosnących w parkach i przy drogach gminnych, stanowiących 
zagrożenie dla otoczenia.  
 
W 2011 r. zagospodarowano II i III część Placu Piastów Śląskich, które obsadzone zostały 
drzewami i krzewami.  
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Zagospodarowanie terenów zielonych na placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej polegało 
na: 

− przygotowaniu terenu (wykonanie oprysków, koszenie, dowiezienie ziemi, uformowanie 
skarp, wyrównanie terenu),  

− ułożeniu obrzeży z kostki granitowej, 
− wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów - 1260 roślin (irga, tawuła, kosodrzewina, 

trzmielina, róże okrywowe, klon flamingo, jodła, jarząb szwedzki, berberys, kostrzewa 
(1260 roślin),  

− założeniu trawników z siewu (1415 m²). 
 

W 2011 r. zagospodarowano również teren przy ulicy Leśnej, na którym założono trawnik 
i dokonano nasadzeń krzewów (cis, żywotnik itp./)   

W 2012 r. posadzone zostały drzewa i krzewy na terenie nowo powstałego placu zabaw na 
osiedlu Młyńskim (brzoza – 8 szt., klon – 4 szt., Thuja Smaragd 26 szt.). 

 
W 2011 zakupiono:   
− ławki parkowe: typu Wiedeń – 10 szt., – 2011 r. typu Oslo 4 szt. - 2014 r. 
− kosze parkowe – 10 szt. – 2011 r., które zamontowane zostały na pl. Piastów Śl.  
 
W 2013 r. zakupiono  
− konstrukcje kwietnikowe (2 szt.), które tak jak pozostałe 4 szt zakupione w latach 
poprzednich obsadzane są kwiatami pelargonii i ustawiane na terenie miasta                                  
(4 szt przed fontanną, 2 szt przed budynkiem Piastowska 37a. 
 
Boiska sportowe zlokalizowane na terenach gminnych przy ulicach: Herbacianej, Okrzei, 
Kośmińskiej, w parku przy ul. Chrobrego i na oś. Młyńskim (5 obiektów) i place zabaw dla 
dzieci zlokalizowane przy ulicach: Herbacianej, Limanowskiego, Okrzei, Kośmińskiej, 
w parkach: przy ul. B.Chrobrego i przy ul. Oś Nowe oraz na Oś. Młyńskim (7 obiektów) były 
na bieżąco utrzymywane. Na placach zabaw przeprowadzane były kontrole stanu 
technicznego urządzeń oraz wykonywano drobne naprawy. Większych napraw (wymiany 
poszczególnych elementów urządzeń), wymagał plac zabaw zlokalizowany przy ul. 
Herbacianej (2013 r.).  
Urządzenia na placach zabaw: w parku przy ul. Chrobrego i przy ul. Kośmińskiej, z uwagi na 
zły stan techniczny zostały zdemontowane.  
 
W 2014 r. zakupiono i zamontowano niżej wymienione urządzenia zabawowe: 
− w parku przy ul. Chrobrego – zestaw zabawowy i huśtawkę podwójną, 

− przy ul. Kośmińskiej – zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, równoważnię i drabinkę.  
Ponadto, w 2014 r. na zlecenie gminy, zakupiony i zamontowany został zestaw zabawowy w 
Przedszkolu Publicznym przy ul. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej.  
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Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 

2013 r. Dokonana została wymiana opraw oświetleniowych w ciągu drogi powiatowej ul. 
Chrobrego (13 szt.). Zakupiono:  
− lampki choinkowe LED (40 kpl.) i 3 gwiazdy na ubranie choinek ustawionych w okresie 
świąt na Placu Piastów Śląskich, przy ul. Piastowskiej 37 i na skwerze przy zbiegu ulic 
Piastowskiej z Polną, 
− dekoracje latarniowe LED (5 szt.), do zamontowania na słupach oświetleniowych przy ul. 
Piastowskiej. 
 

2014 r. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach (termin wykon. - 15.10.2014 r.): 
− Kośmińskiej, na odc. od skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego do drogi DSS 
(5 słupów energetycznych, 9 opraw oświetleniowych),  
− Bolesława Chrobrego, na odc. od skrzyżowania z ul. Ząbkowicką do lasu (14 słupów 
energetycznych, 5 opraw oświetleniowych), 

− Szkolnej, na odc. od parkingu do parku (1 słup energetyczny, 2 oprawy oświetleniowe). 
 
W 2014 r. zamontowano dodatkowe oprawy  oświetleniowe: 
- na ul. Limanowskiego 2 szt., 
- na ulicy Szkolnej - 1 szt., 
- na ulicy Lipowej- 1 szt. 
 

Gospodarka odpadami od dnia wejścia w życie sytemu 
 

W dniu 1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Od tego dnia to gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami                      
na swoim terenie. Uchwałą Nr 117/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 
grudnia 2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Gmina objęła nowym systemem wszystkich, nie tylko mieszkańców, ale również 
przedsiębiorców. 
 
W dniu 18 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. W wymaganym terminie została złożona jedna oferta przez Zakład Usług 
Komunalnych Tadeusz Drozdowski, 58-250 Pieszyce ul. Bielawska 6. Firma ta świadczy 
usługi wywozu odpadów z terenu Gminy od 01.07.2013 r. do 31.03.2015 r. 
ZUK Tadeusz Drozdowski w ramach umowy zawartej z Gminą będzie również: 
- prowadził zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 4 razy w roku, 
- prowadził zbiórkę ,,elektrośmieci” – 2 razy w roku, 
- prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy 
Piława Górna, 
- dostarczał pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych mieszkańcom oraz 
firmom z terenu Gminy, 
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- dostarczał worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcom oraz firmom 
z terenu Gminy, 
- utrzymywał pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
 
Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani byli do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 28 lutego 2013 r. 
Mieszkańcom, którzy mimo wezwań do złożenia nie złożyli w/w deklaracji opłata zostanie 
naliczona w drodze decyzji administracyjnej. Do dnia 31 sierpnia 2014 r zostało złożonych: 
os. fizyczne - 1092 deklaracji, os. inne  – 185 deklaracji. Prowadzone są postępowania 
administracyjne wobec osób, które nie złożyły deklaracji. Gmina Piława Górna przed 
terminem pierwszej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami rozesłała wszystkim 
mieszkańcom indywidualne nr kont, na które te opłaty należy wnosić. Pierwsza wpłata 
w wysokości wyliczonej przez każdego w deklaracji uiszczana była do 15 lipca 2013 r. 
Opłaty powinny być uiszczane do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. Na początku roku 
2014 Gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i wydrukowała oraz dostarczyła 
wszystkim wypełnione, gotowe i darmowe formularze wpłaty gotówkowej do opłaty za 
odpady komunalne. Opłaty te można uiszczać bez żadnych dodatkowych kosztów w Banku 
Spółdzielczym przy ul. Kościuszki 2 w Piławie Górnej. 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) uruchomiony został 
tymczasowo przy ul. Młynarskiej (koło stawu). Punkt ten prowadzony jest przez Firmę 
Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski, 58-250 Pieszyce ul. Bielawska 6. 
Do PSZOK-u mieszkańcy Piławy mogą przywozić i oddawać odpady powstałe w ich 
gospodarstwach domowych całkowicie za darmo. Nie ma zatem potrzeby zostawiania 
odpadów przy tzw. ,,gniazdach” do segregacji które ulokowane są na terenie całej Piławy. 
Sytuacje takie skutkują narażeniem Gminy na dodatkowe koszty sprzątnięcia ich, ponieważ 
firma odbierająca odpady nie ma obowiązku zabierania takich odpadów. 
PSZOK otwarty jest w każdą: 
- środę - od godz. 14:00 do 18:00 
- sobotę - od godz. 09:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Oddawać można tam odpady zapisane w regulaminie PSZOK, który znajduje się 
na ogrodzeniu terenu. Są to np. papier, szkło, plastik, stare meble, parę zużytych opon, 
niewielkie ilości gruzu, różne chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady zielone itp. 
Każdy mieszkaniec przy pierwszej wizycie będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety, która 
później pozwoli na obliczanie masy oddawanych odpadów w Piławie Górnej                                  
na 1 mieszkańca. Są to dane zbierane do celów statystycznych. Odpady oddawane do PSZOK 
muszą być przez mieszkańców posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń. Pracownik 
punktu wskaże odpowiednie miejsce gdzie powinny one być złożone. 
 
Nowy system gospodarki odpadami jest w myśl Ustawy o utrzymaniu czystości                         
i porządku w gminach systemem samofinansującym się. Oznacza to, że z opłat uzyskanych 
od mieszkańców gmina może finansować tylko gospodarkę odpadami w gminie. Mieszczą się 
tu koszty odbioru i wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy, koszty 
administracyjne (tj. wynagrodzenia pracownicze, artykuły biurowe itp.), prowadzenie działań 



23 
 

edukacyjnych. Z opłat tych finansowane jest także sprzątanie przy pojemnikach do segregacji, 
a koszt takiego dodatkowego sprzątania to ok. 500 zł., pojemniki na odpady oraz wiele innych 
wymienionych już powyżej działań, które Gmina zleciła Wykonawcy w ramach zawartej z 
nim Umowy. Kontynuowana była również zbiórka wielkogabarytów – (raz na kwartał) i 
elektrośmieci – (raz na pół roku). 
 
Urząd Miasta w Piławie Górnej prowadzi szereg działań edukacyjnych mających na celu 
zapoznanie mieszkańców Gminy z zasadami prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi. W co miesięcznej darmowej gazetce ,,Wieści z Piławy Górnej” zamieszczane 
są najważniejsze informacje na temat nowego systemu w tym m.in. zasady segregowania 
odpadów komunalnych czy harmonogram odbioru odpadów. Te same informacje oraz wiele 
innych publikowane są na stronie internetowej Urzędu www.pilawagorna.pl w specjalnej 
zakładce ,,ustawa śmieciowa”. Gmina wydrukowała również ulotki, które rozdawane były 
mieszkańcom oraz dostępne są w siedzibie Urzędu. W maju oraz we wrześniu zorganizowane 
zostały wykłady-szkolenia dla mieszkańców Gminy oraz młodzieży gimnazjalnej, na które to 
zaproszony został ekspert z dziedziny gospodarki odpadami. W trakcie spotkania po krótkim 
scharakteryzowaniu nowego systemu mieszkańcy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na 
wszelkie nurtujące ich pytania. Ponadto w szkołach prowadzone są różne akcje edukacyjne 
związane m.in. z odpadami i ich segregacją.  
 
Na stronie internetowej Urzędu jest również zakładka ,,sprawy bieżące” gdzie na stałe 
umieszczane są najważniejsze informacje w Gminie w tym również nazwa i oznaczenie firmy 
wywożącej odpady. Ponadto Firma wyłoniona w drodze przetargu sama dostarcza 
mieszkańcom harmonogram wywozu odpadów wraz z oznaczeniem wszystkich ważnych 
danych potrzebnych do jej zlokalizowania i kontaktu.  

 
Opieka na bezdomnymi zwierzętami w latach 2010 – 2014 

 
Gmina Piława Górna od 2010 r. podpisuje Umowy na zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151.              
W ramach podpisanej Umowy Stowarzyszenie realizowało: 
- wyłapanie bezdomnych psów z terenu Gminy Piława Górna, 
- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 
- zapewnienie tym zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienie przeciw 
wściekliźnie, odrobaczanie), 
- prowadzenie działalności związanej z adopcją psów, aby zapewnić miejsca do 
przetrzymywania nowo przyjętych zwierząt, 
- bezpośrednie utrzymanie zwierząt. 
 
Gmina zapewniła w tym okresie miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie Pana 
Marcina Dłubacza w Piławie Górnej ul. Sienkiewicza 10. W przypadkach zdarzeń drogowych 
w Piławie Górnej z udziałem zwierząt bezdomnych opiekę realizuje Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt „Azyl” poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii. W przypadkach 
zdarzeń drogowych w Piławie Górnej z udziałem innych zwierząt np. dzikich opiekę 
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zapewnia gmina Piława Górna we współpracy z lecznicą dla zwierząt. W okresie od 2010 r. 
Gmina nie wydała żadnej decyzji w sprawie odbioru zwierzęcia w trybie administracyjnym.  
Problem z bezdomnymi zwierzętami można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miasta do 
podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska Pani Kamili Wodeckiej (tel. 
74 832 49 20) lub całodobowo na Policję. Po otrzymaniu takiej informacji w/w pracownik 
Gminy po zweryfikowaniu w miarę możliwości danego faktu przekazuje informację do 
schroniska z prośbą o interwencję.  
 
Poniższa tabela obrazuje ile zwierząt zostało oddanych do schroniska oraz jakie kwoty 
towarzyszyły ochronie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy w skali roku. Dotacje dla  
Stowarzyszenia przelewane były na jego konto zazwyczaj w dwóch równych ratach. 
 

Rok 
Liczba odłowionych i 

przekazanych do 
schroniska zwierząt 

Kwota 
wydatkowan
a w związku 
z zawartymi 
umowami 

2010 9 18 000,00 zł 
2011 8 16 000,00 zł 
2012 10 24 000,00 zł 
2013 10 26 000,00 zł 
2014 10 21 200,00zł 

 
 

Oczyszczanie rowów  
 

W celu ochrony przeciwpowodziowej i strat w produkcji rolnej w latach 2011 – 2014 
wykonano prace melioracyjne polegające na ręcznym i mechanicznym oczyszczaniu rowów 
melioracyjnych przeszło 9 km na łączną wartość 174.850 zł, z tego Gmina uzyskała dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w łącznej wysokości 108.902 zł. 

 
W ramach uzyskanych oszczędności przetargowych na prośbę mieszkańców wykonano 
dodatkowo konserwacji 105 mb rowów. 

 
 

Program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”  
 

W celu ochrony przeciwpowodziowej i strat w produkcji rolnej w latach 2012 – 2014 w 
ramach porozumienia zawartego w sprawie współpracy „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i 
ochrony przeciwpowodziowej” Gmina, za pomocą pracowników interwencyjnych 
wytypowanych przez Urząd Pracy, wykonała prace melioracyjne polegające na ręcznym                         
i mechanicznym oczyszczaniu rowów melioracyjnych prawie 13 km oraz 6,3 km cieku rzeki 
Ślęza. Program pozwalał na zakup narzędzi potrzebnych do wykonani prac konserwatorskich 
na rowach, a poniesione koszty refundowane zostały przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. 

 



25 
 

VII.  AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKA ŃCÓW 
 
Przez ostanie 4 lata urząd Miasta w Piławie Górnej zatrudnił 74 pracowników w 
ramach różnych instrumentów rynku pracy. Dla 17 młodych ludzi był zaś miejscem 
staży, podczas których zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe. Wspierał też 
działania Powiatowego Urzędu Pracy, organizując giełdy i tragi pracy.  
 
Urząd Miasta w Piławie Górnej w 2014 roku zatrudnił 1 osobę w ramach prac 
interwencyjnych oraz 13 pracowników w ramach robót publicznych. Większość głównie 
udrażniała i pogłębiała rowy melioracyjne. W 2013 roku zatrudnił 2 osoby w ramach prac 
interwencyjnych oraz 17 osób do wykonywania robót publicznych, w tym 7 oczyszczało 
rzekę Ślężę, natomiast pozostali pracownicy usuwali zanieczyszczenia na terenach 
przydrożnych, uprzątali pobocza gminnych dróg i kosili przydrożne rowy. Również w 2014 
roku 10 osób wykonywało prace społecznie użyteczne na terenie gminy. 
W 2012 roku było zatrudnionych 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych 
i 19 pracowników do wykonywania robót publicznych. W roku 2011 łączna liczba przyjętych 
do wykonywania tych  prac wynosiła 17 osób. Przez ostanie cztery lata urząd zatrudnił 74 
pracowników. 
 
Struktura wykształcenia bezrobotnych wskazuje na zasadność organizowania robót 
publicznych czy zatrudniania stażystów, dla których podjęcie odpowiedzialnej pracy często 
jest doświadczeniem kształtującym karierę zawodową. W urzędzie odbywały się więc staże.  
W 2013 i 2014 roku staż miało 8 osób, w 2012 roku 2 osoby, w 2011 roku 7 osób.  
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy inicjowanie, 
organizowanie oraz finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji 
bezrobotnych jest udziałem powiatu. Choć na mocy ustawy o samorządzie powiatowym 
przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy należy do zadań powiatu, 
Urząd Miasta w Piławie Górnej z własnej inicjatywy podjął się wielu działań ograniczających 
bezrobocie. Do najważniejszych należą giełdy pracy organizowane w Gminnym Centrum 
Informacji. Od 2010 do 2014 roku w Piławie Górnej przeprowadzono 21 giełd, 3 pośrednie 
rekrutacje i dwukrotnie zorganizowano tragi pracy. Mimo kryzysu gospodarczego, mocno 
oddziałującego na lokalny rynek pracy, w większości przypadków pracowników zatrudniali 
bezpośrednio pracodawcy oferujący umowy o pracę (głównie) w zakładach w Biskupicach 
Podgórnych.  
 

2010 
 

Targi pracy 26 kwietnia 2010 
Giełda pracy z Adecco 9 listopada 2010 - pracownik produkcji TPV 
Giełda pracy z Impel Job Service 10 listopada 2010 - pracownik produkcji 
 

2011 
 

Giełda pracy z Adecco 29 marca 2011- pracownik produkcji 
Giełda pracy z LG Electronics 4 maja 2011 – monter, operator wózka widłowego, pracownik 
magazynu 
Giełda pracy z LG Electronics 19 maja 2011 – monter, operator wózka widłowego, pracownik 
magazynu 
Targi pracy 22 czerwca 2011 
Giełda pracy z LG Electronics 28 czerwca 2011 – monter 
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Giełda pracy z LG Electronics 19 lipca 2011 – monter 
Giełda pracy z TPV 14 października 2011 – pracownik produkcji 
Giełda pracy z Sanpro Job Service 19 października 2011 – pracownik produkcji w zakładach 
Toshiba, TPV  
Giełda pracy z Dong Yang Electronics 17 listopada 2011– pracownik produkcji 
 

2012 
 

Giełda pracy z Kaufland 23 października 2012 – 2 rodzaje stanowisk 
Giełda pracy ze Startpeople 24 października 2012 – pakowacz, pracownik produkcji / 
kontroler jakości, operator maszyn  
 

2013 
 

Giełda pracy z LG Innotek 29 stycznia 2013 - operator produkcji (160 wakatów), technik 
produkcji, lider zmiany  
Giełda pracy z LG Innotek 26 kwietnia 2013 - operator produkcji  technik produkcji, lider 
zmiany  
Giełda pracy z LG Innotek 14 czerwca 2013 - operator produkcji 
Rekrutacja do Dong Yang Electronics  sierpień/wrzesień 2013 - pracownik produkcji 
Giełda pracy z LG Innotek 15 października 2013 -operator produkcji, magazynier - logistyk 
wewnętrzny  
Rekrutacja do Dong Yang Electronics październik 2013 - pracownik produkcji 
Rekrutacja do Kaufland listopad 2013  
 

2014 (do października) 
 

Giełda pracy z LG Innotek 11 lutego 2014 - operator produkcji, lider liniowy 
Giełda pracy z Heesung Electronics 23 kwietnia - pracownik produkcji 
Giełda pracy z Dong Yang Electronics 29 maja - pracownik produkcji 
Giełda pracy z Heesung Electronics 24 września - pracownik produkcji  
Giełda pracy ze Straion 1 października – pracownik produkcji, pracownik działu, operator 
pras/wtryskarek 
 
W październiku jest planowana rekrutacja do zakładów Amazon na Bielanach 
Wrocławskich.  
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IX. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

Pomoc Społeczna 
 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa powołaną do rozwiązywania 
problemów i kwestii społecznych poprzez udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w trudnych 
sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując swoje własne 
uprawnienia i możliwości. Kluczowe zadania w sferze pomocy społecznej przypadają gminie,  
a realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Analiza sytuacji w zakresie pomocy 
społecznej w Piławie Górnej pozwoli na zidentyfikowanie podstawowych, wymagających 
rozwiązania, problemów społecznych. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się problemami mieszkańców i wsparciem z zakresu 
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy 
materialnej dla uczniów (stypendia) i dodatków mieszkaniowych. 
 
Pomoc społeczna jest udzielana osobom i rodzinom ze względu na wystąpienie trudnej 
sytuacji życiowej. Może mieć ona wiele przyczyn, często też może jednocześnie być 
skutkiem wielu czynników. Powody trudnych sytuacji życiowych, w których OPS udzielał 
wsparcia zestawiono w tabeli. 
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Głównymi powodami wystąpienia trudnych sytuacji życiowych w Piławie Górnej są ubóstwo 
i bezrobocie. Podkreślić należy, że bardzo często te zjawiska współwystępują ze sobą. 
Bezrobocie scharakteryzowane zostało w poprzednim rozdziale, w tym momencie 
przedstawić należy krótko problem ubóstwa. Ubóstwem określić możemy taki stan warunków 
bytowych, który uniemożliwia lub w istotnym stopniu utrudnia spełnianie podstawowych 
funkcji życiowych. Ubóstwo jest problemem wielowymiarowym, może być różnie rozumiane  
i analizowane (ubóstwo relatywne, subiektywne). W odniesieniu do pomocy społecznej 
ubóstwo definiowane jest w rozumieniu ustawowym, jako „poziom życia jednostki, który 
ustawowo kwalifikuje ją do wsparcia poprzez system pomocy społecznej”, zaś miernikiem 
ubóstwa jest kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do 
ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej. Od  
1 października 2012 roku kwota ta wynosi 542 zł w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego i 465 zł na osobę w rodzinie, wcześniej kwoty te wynosiły odpowiednio 477 
zł i 351 zł (od 2006 roku). 
 
Inne ważne powody trudnych sytuacji życiowych to niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, szczególnie w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz 
alkoholizm. One również bardzo często współwystępują z ubóstwem.  
Analiza powodów trudnych sytuacji życiowych w latach 2006, 2010 i 2012 pozwala na 
wskazanie, że w przypadku większości przyczyn występowania trudności, mamy do 
czynienia ze zmniejszaniem się liczby rodzin, w których występują problemy. Wzrost 
zauważyć można w przypadku występowania długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz 
alkoholizmu. 
 
Wśród 170 rodzin objętych ogółem pomocą społeczną w 2012 roku 88 to rodziny z dziećmi. 
Stanowi to 52% wszystkich rodzin. Wśród rodzin z dziećmi nie dominują rodziny 
wielodzietne, ale rodzin z 1, 2 lub 3 dzieci. Duży udział wśród rodzin z dziećmi objętych 
pomocą mają natomiast rodziny niepełne (stanowiły 40% rodzin z dziećmi). Pomocą 
społeczną w 2012 roku objęto 170 rodzin, w których łącznie pozostawały 453 osoby, zaś 314 
osobom przyznano decyzją świadczenia. Świadczenia pieniężne przyznano 170 osobom (ze 
104 rodzin), zaś niepieniężne 144 osobom (z 66 rodzin). 
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Jeśli chodzi o świadczenia pieniężne, to 77 osób otrzymało zasiłki okresowe, a więc zasiłki 
przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy 
bezrobocie osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. 
Zasiłki stałe, które otrzymało 27 osób, ale liczba udzielonych świadczeń i koszt były wysokie 
to z kolei zasiłki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych 
do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Najwięcej osób otrzymało 
zasiłki celowe – aż 131. Są to zasiłki przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
bytowej, na przykład na  pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i 
leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i 
napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 8 osobom przyznano specjalne zasiłki 
celowe, a więc zasiłki, udzielane osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe. 
Pozostałe osoby, które uzyskały zasiłki stałe, okresowe i celowe miały dochody poniżej 
kryterium dochodowego, a więc żyły w ubóstwie. 
 
Do istotnych udzielonych świadczeń należały posiłki, z których skorzystały 144 osoby, w tym 
101 dzieci. Wśród nich było 18 dzieci do lat 7 i 83 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dożywianie prowadziły stołówki szkolne, 
przedszkolne, a także inne punkty, przystosowane do wydawania posiłków, w sumie 9 miejsc. 
Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał, że wszystkie dzieci potrzebujące dożywania zostały 
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objęte wsparciem. W mieście działa również punkt wydawania posiłków dla najuboższych 
mieszkańców miasta działający w oparciu o porozumienie gminy z Caritasem. 
 
Podkreślić należy, że Ośrodek nie udzielał wsparcia w postaci specjalistycznego poradnictwa 
czy interwencji kryzysowej, jedną rodzinę wsparto w związku ze zdarzeniem losowym,          
a 3 rodzinom udzielono pomocy w postaci schronienia. Podkreślić należy, że na terenie gminy 
istnieje możliwość skorzystania z wsparcia o charakterze interwencji kryzysowej, w Piławie 
Górnej mieści się bowiem Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
 
W 2013 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr 138/XXXIV/2013 z dnia 13.04.2013 r. przyjęto 
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2017 definiującą 
cele i zadania rozwiązywania problemów społecznych 
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Inne działania 
 
Gmina podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie ze Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, ustawą o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Piława Górna z Organizacjami 
Pozarządowymi. W ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Burmistrza Piławy 
Górnej w latach 2010-2014 przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w 
wysokości 824.500,00 zł. Beneficjentami przekazanych środków finansowych były 
organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Wśród nich należy wymienić: Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Piławie Górnej, Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie 
Górnej, KS „Piławianka”, Uczniowski Klub Sportowy „ Orzeł”, Uczniowski Klub 
Sportowy „Sporty Modelarskie i Rekreacja”, Caritas Diecezji Świdnickiej .  
 
Organizacje pozarządowe działające w mieście przy wsparciu merytorycznym i finansowym 
wykonują zadania publiczne: 
 

1. KS „Piławianka” – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców Piławy Górnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

2. UKS „Sporty Modelarskie i Rekreacja” – w zakresie popularyzacji piłki siatkowej 
i koszykówki oraz promowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży  

3. UKS „Orzeł” - w zakresie popularyzacji różnych ciekawych zajęć kultury 
fizycznej. 
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4. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – zakresie udzielania pomocy 
społecznej i działań na rzecz ludzi starszych oraz będących w trudnej sytuacji 
życiowej. 

5. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społeczny wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy środowiskowej, 
dożywianie oraz zapewnienie spędzania wolnego czasu w okresie wakacyjnym.  

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej.  
Dzięki systematycznie przekazywanym środkom finansowym możliwa była realizacja zadań 
publicznych w zakresie sportu, pomocy najuboższym mieszkańcom naszego miasta, integracji 
środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 
W ramach pomocy społecznej i działań na rzecz osób najuboższych: 
- na terenie miasta  dzięki współpracy z Caritas funkcjonuje jadłodajnia dla najuboższych 
mieszkańców, 
- dożywianie dzieci prowadzone przez świetlicę środowiskową, 
- dzięki współpracy z PCK najubożsi mieszkańcy naszego miasta w sposób systematyczny 
otrzymują wsparcie w postaci produktów spożywczych, środków medycznych i sprzętu 
specjalistycznego, 
- systematycznie dwa razy w roku jest organizowana wspólnie z placówkami handlowymi, 
jednostkami organizacyjnymi gminy akcja zbierania produktów żywnościowych pod hasłem 
„Podziel się z potrzebującymi”. 
- dzięki wsparciu PZERiI następuje integracja środowiska emerytów, rencistów i inwalidów 
w ramach wspólnych spotkań. 
W ramach przeciwdziałania patologiom społecznym: 
- całoroczne funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, 
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego,  
- funkcjonowanie punktu terapii uzależnień, 
- porady psychologa w gimnazjum i szkole podstawowej, 
- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 
W ramach przeciwdziałaniu bezrobociu  
- systematycznie organizowane są przy współpracy z PUP w Dzierżoniowie roboty publiczne, prace 
interwencyjne i staże, pozwalające na okresowe zatrudnianie osób bezrobotnych 
- cyklicznie organizowane są giełdy pracy 
- organizowane są kursy obsługi komputera 
- zwiększa się dostęp mieszkańców do Internetu szerokopasmowego przez udział w projekcie 
”Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” 
W ramach wspierania i realizacji zadań w zakresie sportu 
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez KS „Piławianka” takich jak 
piłka nożna, tenis 
- wspieranie zadań realizowanych przez Uczniowskie Kluby sportowe w zakresie rozwoju takich 
dyscyplin jak sporty modelarskie, koszykówka,  siatkówka ,taniec 
- rozwój infrastruktury sportowej: renowacja płyty głównej boiska KS „Piławianka”, korty tenisowe, 
kompleks boisk sportowych ORLIK, zakup wyposażenia  
- cykliczne turnieje ulicznej piłki koszykowej   
W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
- rozwój monitoringu miejskiego 
- udział Gminy Pilawa Górna w działaniach stowarzyszenia Bezpieczny powiat, Bezpieczna Gmina 
- dofinansowanie zakupu nowoczesnego samochodu gaśniczego dla OSP w Piławie Górnej 
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X. URZĄD MIASTA 
 
Kontynuując poprawę jakości i efektywność obsługi klientów Urząd Miasta w Piławie Górnej 
w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 wprowadził Systematyczne Badania 
Satysfakcji Klientów oraz system Samooceny metodą CAF. Urząd miasta w celu wdrażania 
elektronicznych usług dla klientów urzędu przystąpił do projektu: Innowacyjne E-Usługi 
świadczone za pomocą zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu 
Dzierżoniowskiego. W ramach tego projektu uruchomiony zostanie punkt potwierdzania 
profili zaufanych zintegrowany w ramach Platformy E-puap. Wprowadzone zostały karty 
usług ułatwiające załatwienie spraw przez Klientów Urzędu. Obecnie trwają prace nad 
wprowadzeniem elektronicznych wniosków obsługi klientów urzędu miasta. W roku 2013 
przeprowadzono porządkowanie archiwum. Stałe podnoszenie kwalifikacji i szkolenia 
pracowników zapewniają płynne dostosowywanie się do zmieniającego się ustawodawstwa. 
W celu poprawy warunków obsługi mieszkańców naszego miasta podjęto wysiłki mające na 
celu wyremontowanie i przeniesienie urzędu do nowej siedziby. Miejsce w nowej placówce 
będzie miała Rada Miejska, Gminne Centrum Informacji i Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Jednocześnie zwolni się miejsce na potrzeby przedszkola. 

 
Promocja i współpraca zagraniczna 

 
Urząd miasta w latach 2010 – 2014 zrealizował szereg działań, w efekcie których  Piława 
Górna stała się rozpoznawalna i zaistniała w świadomości mieszkańców powiatu, 
województwa, czy nawet kraju. Już od 2009 roku nowy herb pojawia się na  publikacjach 
reklamowych i gadżetach, służących promowaniu miasta w kraju i za granicą. Do 
najważniejszych należy zapewne zaliczyć stustronicowy album ze zdjęciami lotniczymi 
„Piława Górna dziś”, jaki ukazał się w serii Wonderful Poland/Miasta polskie. Innymi 
popularnymi wydawnictwami poświęconymi miastu są dwujęzyczne foldery i foldery 
tematyczne. Mamy więc publikacje w języku polskim i niemieckim oraz polskim i czeskim. 
Poza tym wydawnictwa poświęcone lokalnym twórcom czy nawet straży pożarnej. Duża 
popularnością cieszy się też seria widokówek o Piławie Górnej, breloki, długopisy, teczki, 
smycze, kalendarze czy torby reklamowe.  
 
Materiały reklamowe były wykorzystywane przy wielu okazjach. Do najważniejszych 
wydarzeń promujących miasto na pewno przyjdzie zaliczyć Dni Piławy Górnej, których 
poziom rósł sukcesywnie. Artyści, których występy w ostatnich latach kierowały uwagę na 
Piławę Górną, to Alicja Majewska, Lao Che, Elektryczne Gitary, De Press, Andrzej Rybiński, 
Strachy na Lachy, Farben Lehre, InoRos albo Raz Dwa Trzy.  
 
Sztandarowym wydarzeniem, sprowadzającym do Piławy Górnej uczestników nawet spoza 
powiatu, stał się coroczny konkurs „Pokaż Talent!”, współorganizowany przez piławską 
młodzież. Granice powiatu z powodzeniem przekracza także turniej streetballowy o Puchar 
Burmistrza Piławy Górnej oraz oczywiście Wojewódzkie Artystyczne Spotkania Klubów 
Seniora. Coraz głośniejsze stają się również działania klubu modelarskiego, któremu 
patronuje gimnazjum. Promocją urząd objął również samych mieszkańców miasta. W 
Miejskim Ośrodku Kultury lokalni twórcy mają organizowane wystawy, a ich dorobek 
piśmienniczy niedawno ukazał się w małej monografii „Twórcy stąd – lubię to”. Artystom, 
działającym w miejscowych zespołach folklorystycznych, były poświecone osobne numery 
„Wieści z Piławy Górnej”, ale i specjalny folder „W stronę kultury - promocja zespołów 
działających na pograniczu polsko-czeskim”.  
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Publikacja mogła się ukazać dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację mikroprojektu 
„Wspieranie rozwoju polsko - czeskich aktywności sportowych, kulturowych i 
edukacyjnych”, który między innymi zapewnił piławskim zespołom nowe garderoby i 
instrumenty muzyczne. Przede wszystkim jednak stał się okazją do nawiązania kontaktów z 
nowymi partnerami za granicą. Samorządy Piławy Górnej, czeskiej Dobruški i Pohoří 
rozpoczęły wymianę kulturalną, sportowców oraz dzieci i młodzieży, która trwa do dzisiaj. 
Równie owocna okazała się współpraca z samorządami niemieckiego Kriftel i Hofheim czy 
holenderskiego Borne. Piława Górna ma też relacje partnerskie z Herk-de-Stad w Belgii, 
a ostatnio nawiązała współpracę z Airaines we Francji.  
 
O działaniach piławskiego samorządu można dowiedzieć się nie tylko ze strony internetowej 
urzędu czy lokalnego biuletynu informacyjnego „Wieści z Piławy Górnej”. Informacje 
o Piławie Górnej publikują na bieżąco portale internetowe, takie jak choćby: „doba.pl”, „td-
24.pl”, „dz-ow.pl”, „DTP-24.pl”. Z wieloma, jak „Dziennik Dolnośląski.pl”, 
„Wiadomości24.pl” czy „Gospodarcza Gazeta Regionów” udało się nawiązać współpracę 
przed laty. Niektóre redakcje, jak dawne „Radio Sudety”, przestały już istnieć. Inne, takie jak 
„Radio Wrocław”, „Telewizja Sudecka” czy TVP3 od lat niezmiennie sytuują Piławę Górną 
w kręgu zainteresowań. Do ważniejszych przejawów zainteresowania naszym miastem 
przyjdzie na pewno zaliczyć reportaż Jadwigi Jarzębowicz z wrocławskiego oddziału 
Telewizji Polskiej czy nagrodę w plebiscycie „Tygodnika Dzierżoniowskiego” „Kompasy 
Samorządowy Lider Roku”. Poza bieżącymi wiadomościami w „Tygodniku 
Dzierżoniowskim” o Piławie Górnej można dowiedzieć się ze strony co miesiąc poświęcanej 
naszemu miastu. Stałą współpracę urząd miasta prowadził również z „Wrocławianinem” czy 
„Gminą Polską. Krajowym Przeglądem Samorządowym”. Nową gazetą, gdzie ostatnio ukazał 
się obszerny wywiad poświęcony Piławie Górnej, są zaś „Wiadomości Dolnośląskie”. 
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XI. DANE STATYSTYCZNE Z EWIDENCJI LUDNO ŚCI I DZIAŁALNO ŚCI 
GOPSODARCZEJ ORAZ  URZĘDU STANU CYWILNEGO 

 

Rok Liczba stałych 
mieszkańców 

Liczba czasowych 
mieszkańców 

Liczba urodzeń  Liczba zgonów 

2010 6667 85 76 68 

2011 6626 109 62 56 

2012 6578 132 48 71 

2013 6509 151 58 71 

30.06.2014 6482 169 29 41 

 
  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Piławie Górnej 
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   Wpis działalności gospodarczej, stan na 7 października 2014 r. 

 
 

 
Wnioski złożone w systemie CEIDG od 28 grudnia 2011 r. do 7 października 2014 r.  
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XII. O ŚWIATA 
 
 

Przekroje demograficzne placówek oświatowych Gminy Piława Górna 
(wg stanu na 30 września danego roku Systemu Informacji Oświatowej) 
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Kadra pedagogiczna 
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Wsparcie dla systemu kształcenia dzieci i młodzieży 
 

1. System stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym realizowany na podstawie art. 90 d 
ust.1 i 7, art. 90 m ust.1 i art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( 
Dz. U. Nr 256 z 2004 r ,poz. 2572 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Piława Górna, w tym §10 i § 15 Uchwały Nr 189/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dn. 30 marca 2005 r. opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 
74, poz. 1577 z dn. 27 kwietnia 2005 roku, oraz decyzji administracyjnych dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piławie Górnej. 

 
 
 
2. System stypendiów o charakterze motywacyjnym, czyli tzw. Uczniowski Program 
Stypendialny, w ramach którego przyznaje się Nagrody Burmistrza Piławy Górnej dla 
najzdolniejszych uczniów szkoły podstawowej i Gimnazjum. 
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3. Wsparcie socjalne w postaci działań profilaktycznych oraz związanych  
z dożywianiem dzieci i młodzieży. 

 

4. Zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Piława 
Górna. 

 
Dzieci i młodzież realizujące obowiązek przedszkolny lub szkolny w placówkach 
oświatowych gminy mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu środkami 
komunikacji miejskiej z miejsca zamieszkania do szkoły. Na mocy Zarządzenia Nr 109/2011 
Burmistrza Piławy Górnej z dnia 08 września 2011 roku w związku z art. 14 a ust. 3 i art. 17 
ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty,  
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Szanowni Państwo! 
 

Raport podsumowujący minione cztery lata zbiegł się z końcem kadencji samorządu. Materiał 
przygotowany przez pracowników merytorycznych jest zarazem źródłem informacji o naszej 
pracy. Co roku mieszkańcom Piławy Górnej przedstawialiśmy szczegółowe dane o budżecie 
gminy, jej dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu Urzędu Miasta w Piławie Górnej czy 
zrealizowanych i planowanych zadaniach. To ważne, by znali wyniki naszej pracy. Tym razem 
przekazuję Państwu podsumowanie, które daje możliwość kompleksowej oceny 
funkcjonowania Samorządu Piławy Górnej na przestrzeni całej kadencji.  
 
Dokument podzielono na rozdziały, odpowiadające działom merytorycznym, według których 
grupowane są zadania realizowane w urzędzie. Najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniem 
finansowym, bo to właśnie polityka finansowa bezpośrednio wpływa na gospodarkę gminy. 
Dobrym przykładem tej zasady są inwestycje, wśród których na osobną uwagę zasługują 
remonty i modernizacje dróg na terenie gminy. Dziś już nikt nie wyobraża sobie dobrze 
rozwijającej się jednostki administracyjnej bez sprawnie funkcjonującej sieci transportowej. 
W rozdziale poświęconym gminnym inwestycjom znalazł się przegląd najważniejszych zadań, 
jakie wpłynęły na jakość infrastruktury i podniosły poziom życia mieszkańców.  
 
Widoczne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, to również zasługa pozyskiwanych 
dodatkowo pieniędzy. Oprócz gminnego budżetu źródłem finansowania wielu zadań były 
środki zewnętrzne, w zasadniczej mierze unijne, ale oprócz tego również pochodzące z innych 
źródeł. Poszukując dofinansowywania kierowaliśmy się bowiem zasadą, że zamknięcie 
dopływu pieniędzy z jednego źródła nie oznacza zamknięcia sprawy. Nasze starania zostały 
docenione i znalazły odzwierciedlenie w podsumowaniach poświęcanych polskim 
samorządom, sporządzanych przez forum niezależnych ekspertów „Rzeczpospolitej” i „Gazety 
Prawnej”.   
 
Z uwagi na kryzys gospodarczy te cztery lata nie należały do łatwych. Polityka gospodarcza 
państwa miała wpływ zarówno na poziom życia obywateli, jak i finanse gminy. Mimo 
wszystkich ograniczeń udało nam się zrealizować bardzo dużo inwestycji. Miasto rozwijało się, 
remontowaliśmy drogi, chodniki, dachy, elewacje i szkoły. Budowaliśmy nowe oświetlenie, 
boiska, place zabaw i porządkowaliśmy nasze otoczenie. To, co stare, zmienialiśmy na nowe 
i oszczędniejsze.  
 
Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum naszych działań stał 
zawsze człowiek. Na koniec życzyłabym sobie i Państwu, aby ta uniwersalna formuła, która 
przyświecała nam, gdy tworzyliśmy gminne strategie, stała się też istotnym elementem oceny 
naszych działań przez samych mieszkańców.   
 
 


