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Szanowni Państwo! 

Z satysfakcją przekazuję Państwu podsumowanie ubiegłorocznych działań Samorządu Piławy 
Górnej. Stosowana przez nas zasada zrównoważonego rozwoju pozwoliła zrealizować lub 
(już teraz) przygotować się do realizacji sygnalizowanych potrzeb. Rozłożenie przedsięwzięć 
w czasie umożliwiło wykonanie wielu zadań. Niezależnie od zmieniających się czynników 
zewnętrznych prowadziliśmy nowe inwestycje, równolegle spłacając gminne zobowiązania 
i wspierając sferę społeczną. Do jednych z najważniejszych działań lokalnego samorządu 
należą przedsięwzięcia budowlane i remontowe. Piława Górna wykonała w ubiegłym roku 
7 zadań inwestycyjnych, 8 drogowych i cały szereg remontów w zasobie komunalnym. Celem 
naszego samorządu pozostaje czyste, dobrze doświetlone i zielone miasto. Podejmowane 
działania realizowały priorytety w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 
Ubiegły rok był szczególnym czasem także dla promocji. Do sztandarowych imprez 
w kalendarzu działań gminy dołączyły bowiem jubileusze, które stworzyły okazję 
do skierowania uwagi na Piławę Górną. Sprawozdania, które posłużyły za treść 
podsumowania, przygotowali pracownicy merytoryczni. Cyfry, zestawienia i wyliczenia  
kryją cały rok pracy urzędu. Dają też podstawę do wspólnego wyznaczenia kierunków 
dalszego rozwoju miasta. Zachęcam Państwa do lektury. 

Burmistrz Piławy Górnej  
Zuzanna Bielawska 

 

POLITYKA FINANSOWA 

Budżet 

Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej 22 grudnia 2015 roku przyjęli projekt bud żetu 
Gminy Piława Górna na 2016 rok przedłożony przez Burmistrza Piławy Górnej.  

Przedłożony projekt opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 217, 
237, 239, 258 ust.1 art. 264 ust. 3 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego jak również  w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową  
w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące  
i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.  

Prognozowane dochody gminy na rok 2016 zostały ustalone na poziomie 17.821.000 zł. 
Struktura dochodów kształtuje się następująco: 
1. Dochody bieżące - 17.369.800 zł,  
2. Dochody majątkowe - 451.200 zł. 
Strona dochodowa budżetu na 2016 rok opiera się na wpływach, takich jak: podatki  
i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje  
i subwencja.  

Na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę 17.202.168 zł, z tego: 
1. Wydatki  bieżące - 15.112.168 zł    
2. Wydatki  majątkowe - 2.090.000 zł    
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Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem 
gminy, zachowując  zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. 

Bilans bieżący jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
wynosi 2.257.632 i ma charakter inwestycyjny. 

Wydatki bieżące są przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych 
gminy. Udział wydatków sztywnych (wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, 
świadczenia społeczne, obsługę długu ) w wydatkach ogółem wynosi ponad  60%. Sprawia 
to, że elastyczność wydatków nie jest wysoka. 
 
Z roku na rok znacząco wzrastają wydatki na oświatę, w 2016 roku gmina do zadań 
oświatowych, poza subwencją, dopłaci kwotę 1.949.171 zł. Przyznana kwota subwencji 
oświatowej (2.891.829 zł) nie wystarczy nawet na pokrycie wydatków na wynagrodzenia 
z pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 4.151.400 zł. Na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej (3.121.990) gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 791.690 zł. 
Łącznie, te działy, w budżecie na rok 2016 stanowić będą 52,69% wydatków bieżących, 
co daje kwotę 7.962.990 zł. 
 
Analizując w powyższy sposób pozostałe wydatki bieżące budżetu, należy stwierdzić, 
że sztywne wydatki budżetowe w dużym stopniu będą ograniczać możliwości finansowe 
budżetu gminy, co w konsekwencji spowoduje konieczność ograniczania, czy też 
rezygnowania z niektórych wydatków gminy.  
 
Na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.090.000 zł na: 

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118029D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej. 

2. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów wraz z modernizacją 
infrastruktury wewnętrznej przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej. 

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Os. Małe w Piławie Górnej. 

4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej.  

5. Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy 
w remontach wspólnot mieszkaniowych. 

6. Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4. 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego 
w Piławie Górnej. 

8. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 

9. Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na 
odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków). 
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11. Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej. 

12. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Piławie Górnej. 

13. Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym „Orlik 2012” 
w Piławie Górnej. 

W budżecie na rok 2016 wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniesie 
12,15%. Urząd Miasta w Piławie Górnej planuje dodatkowe zadania inwestycyjne z chwilą 
pozyskania dodatkowych środków finansowych. O nowych zadaniach mieszkańcy będą 
informowani na bieżąco.  

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W latach 2016 - 2026 dług będzie się stopniowo 
zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu.  

W roku 2026 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych 
przez gminę obligacji komunalnych.  

Stabilna polityka podatkowa 

Burmistrz Piławy Górnej oraz Rada Miejska w Piławie Górnej od 9 lat stosują zasadę, 
że podwyżki podatków i opłat lokalnych muszą być stabilne.  

Polityka finansowa podnoszenia podatków od lat jest na poziomie tylko inflacji, a nie 
maksymalnych stawek, ogłaszanych przez Ministra Finansów. Przez ostatnie 9 lat stawki 
podnoszono w minimalnym stopniu, tak aby nie odbiegały od poziomu stawek w ościennych 
gminach. Każda obniżka górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ma 
wpływ na wielkość dochodów własnych gminy, które determinują działania gminy np. 
w zakresie  inwestycji, a to wiąże się z poprawą jakości życia mieszkańców  naszej gminy.  
 
Na sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej, która odbyła się 25 listopada 2015 roku, podjęto 
uchwały w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. Zwiększono 
stawki z tytułu podatku od nieruchomości około 1 %, pozostałe podatki i opłaty lokalne, tj.: 
podatek od środków transportowych, opłata za psa pozostały bez zmian. Stawki podatku 
rolnego i leśnego przyjęto z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Środki zewnętrzne 

Gmina Piława Górna w oparciu o możliwości finansowe budżetu, zgodnie z Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym Gminy Piława Górna na lata 2007-2013, uzyskała w ubiegłym 
roku dofinansowanie z dostępnych programów i funduszy na realizację następujących 
projektów inwestycyjno – infrastrukturalnych: 

1. Dla zadania Konkurs przyrodniczo-ekologiczny pod nazwą „Jestem znawcą 
przyrody”  w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozyskano dofinansowanie 2.358,42 zł, przy 
wartości zadania  4.751,06 zł. 
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2. Na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Młyńskiego oraz ulicy Dalszej  
i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została przyznana 
dotacja 236.200,00 zł  przy wartości zadania 1.162.223,96 zł. 

3. Na „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych nr 118061D  ul. Bohaterów Getta oraz 
nr 118062D ul. Ligockiej w Piławie Górnej” w ramach Programu Wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność – Rozwój” pozyskano 266.248,88 zł dofinansowania przy wartości zadania  
532.497,75zł. 

4. Dla zadania „Ksi ążki naszych marzeń”  w ramach Programu Rządowego pozyskano 
2.170,00 zł dofinansowania przy wartości zadania 2.712,50 zł. 

5. Na „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej” w 
ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Piława Górna otrzymała 9.872 zł. 

6. Na „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 w 2015 roku pozyskano 100.000 zł dofinansowania. 

7. Na zadania  związane z remontem, odbudową lub przebudową obiektów zniszczonych lub 
uszkodzonych w rezultacie zdarzeń o znamionach klęsk żywiołowych pozyskano 
następujące środki z rezerwy budżetu państwa:  
- „Przebudowa nawierzchni  drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej  w Piławie 
Górnej km 0+000 – 0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] kwotę 159.372,00 
zł przy wartości zadania 199.215,35 zł, 
- „Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. 
Młynarskiej w Piławie Górnej km 0+260 – 0+630 [intensywne opady deszczu maj 
2014 r.] kwotę 89.050,00 zł przy wartości całości zadania 111.313,30 zł. 

 
Ogółem Gmina Piława Górna w 2015 roku pozyskała środków zewnętrznych na kwotę 
865.271,30 zł  

Pod względem wartości realizowanych projektów unijnych jesteśmy na pierwszym 
miejscu w rankingu gmin powiatu dzierżoniowskiego. 

Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 
2015 roku, przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych. Chodzi o fundusze ze środków 
UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura  
i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski 
Wschodniej, a także poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), odnoszą się do 
projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej. Nie należy ich utożsamiać 
wyłącznie z projektami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego - zastrzega 
Główny Urząd Statystyczny. 
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Miejsce  

 

Kod  

 

Jednostka terytorialna  

 

Warto ść całkowita podpisanych umów o 
dofinansowanie  

ogółem  

warto ść ogółem (wydatki kwalifikowalne + 
niekwalifikowalne)  

30 VI 

2015 

zł 

510 5020302041  Piława Górna (1) 133.415.567,15 

588 5020302011  Bielawa (1) 114.957.041,65 

658 5020302021  Dzierżoniów (1) 100.916.319,63 

797 5020302052  Dzierżoniów (2) 79.191.261,23 

966 5020302062  Łagiewniki (2) 59.115.850,81 

969 5020302031  Pieszyce (1)  58.814.776,43 

1015 5020302073  Niemcza (3) 54.152.871,79 

gminy miejskie (1) 

gminy wiejskie (2) 

gminy miejsko-wiejskie (3) 

 

INWESTYCJE 

Przedsięwzięcia budowlane i remontowe nalezą do jednych z najważniejszych działań 
lokalnego samorządu. Gmina Piława Górna w ubiegłym roku zrealizowała 7 zadań 
inwestycyjnych. 

1. Rekultywacja gruntu na działce 811 położonej w Piławie Górnej obręb Południe. W 
2015 roku gmina rozpoczęła realizację pierwszego etapu zadania. Do rekultywacji 
pierwszej z ośmiu kwater wykorzystano przede wszystkim szlam kamieniarski, 
powstający przy obróbce materiału w piławskich zakładach kamieniarskich oraz gruz 
budowlany, pełniący funkcję stabilizatora szlamów. Zapełnianie rekultywowanej kwatery, 
której powierzchnia wynosi 2.760 m2, planuje się w ciągu 5 lat. Rekultywacja prowadzona 
jest przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej. 

2. Adaptacja budynku w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69. Ubiegły rok 
wyznaczył koniec inwestycji rozpoczętej 2011 w roku. W wyremontowanym budynku 
nową siedzibę znalazły Urząd Miasta w Piławie Górnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Informacji, a także archiwum urzędu. Roboty budowlane objęły 
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przebudowę wnętrza, które dawniej mieściło m.in. przychodnię zdrowia i dostosowanie 
budynku do nowych funkcji. Historyczną część budynku powiększono o część nowo 
dobudowaną, w której na parterze znajduje się m.in. wejście główne, Biuro Obsługi 
Klienta i GCI, a na pierwszym piętrze Sala Ślubów i Sala Posiedzeń Rady Miejskiej. 
Dobudowana część budynku wkomponowuje się w część historyczną, tworząc spójną 
i harmonijną całość. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Podjazd 
dla wózków znajdujący się przy wejściu głównym oraz specjalna platforma umożliwia 
osobom na wózkach dostęp na I piętro. 

3. Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4. W roku 2015 został 
sporządzony Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji zadania. W oparciu 
o program w roku 2016 będzie sporządzona dokumentacja projektowa. Roboty 
budowlane, związane z rewitalizacją budynku, planowane są na lata 2017 – 2020. Po 
zakończeniu budynek będzie pełnił przede wszystkim funkcje mieszkalne i społeczno-
oświatowe. 

4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 29. 
Przeprowadzono remont dachu i pomieszczeń znajdujących się na poddaszu. Roboty 
budowlane objęły w szczególności remont konstrukcji więźby dachowej i zmianę 
pokrycia dachu z blachy na dachówkę ceramiczną. 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Młyńskiego oraz ulicy Dalszej 
i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków). Zostało ułożone 
blisko 1.600 m sieci kanalizacyjnej na ulicach Sienkiewicza, Dalszej oraz na osiedlu 
Młyńskim. Projekt zakładał wykonanie odgałęzień sieci kończących się studniami przy 
granicach posesji w celu ułatwienia mieszkańcom wykonania przyłączy. Obecnie trwają 
czynności odbiorowe, obejmujące m.in. sprawdzanie szczelności nowo wybudowanej 
sieci, a także czynności administracyjne, związane z oddaniem inwestycji do użytku. 

6. Utworzenie plenerowego centrum rekreacji. Zadanie obejmujące budowę siłowni 
plenerowej, niewielkiego placu zabaw dla dzieci i skateparku zakończono w 2015 roku. 
Inwestycja objęła również wykonanie nowych chodników, oświetlenia i monitoringu 
obiektu, a także wykonanie trawników oraz nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych. Nowo 
powstałe obiekty wraz z kompleksem boisk „Orlik 2012” tworzą bazę do uprawiania 
sportu i rekreacji dla mieszkańców Piławy Górnej, która zostanie uzupełniona 
o planowaną halę sportową.  

7. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej  
W roku 2015 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej polegającej na 
dostosowaniu projektu do aktualnych rozwiązań stosowanych przy wznoszeniu tego typu 
obiektów. Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2016-2019 przy wsparciu środków 
zewnętrznych. 

DROGI 
 
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w 2015 roku. 
 
1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 
118062D ul. Ligockiej w Piławie Górnej. 
Koszt realizacji to 542 052,96 zł, w tym:  
- 266 248,88 zł - dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg, 
- 10.000 - dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 
- 13.000 - dofinansowanie Nadleśnictwo Świdnica. 
Zakres robót : 



7 
 

- nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego na ul. Bohaterów Getta o 
powierzchni 4.865 m2 na dł. 1.014 m oraz ul. Ligockiej o pow. 1.038 m2, na dł. 230 m, 
- profilowanie poboczy dróg o łącznej pow. 3.484 m2,  
- pogłębienie i oczyszczenie rowu na długości 238 m. 

2. Przebudowa nawierzchni chodnika w drodze gminnej nr 118035D ul. 
Limanowskiego w Piławie Górnej. 
Koszt realizacji to 25.000 zł. 
Zakres robót: 
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pow. 210 m2 , 
- montaż obrzeży betonowych na dł. 140 m. 
3. Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastruktur ą 
techniczną wewnętrzną przy ul. Piastowskiej 69. 
Koszt realizacji to 28.942,83 zł 
Zakres robót:  
- nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na 
powierzchni 150 m2, montaż krawężników betonowych 30 m, 
- utwardzenie miejsc postojowych na pow. 350 m2. 
4.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej  – 
km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014].  
Koszt realizacji to 233.659,88 zł, w tym:  
- dofinansowanie zadania z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - 
159.372,00 zł. 
Zakres robót: 
- ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pow. ok. 800 m2, 
- chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pow. 325 m2, 
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na pow. 870 m2.  

Realizację zadania poprzedziły roboty związane z wymianą sieci i przyłączy 
wodociągowych na całej długości drogi oraz sieci i przyłączy gazowych na odcinku drogi, 
wykonane przez właścicieli tych urządzeń. 
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Osiedle Małe w Piławie 
Górnej – km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu   maj 2014 r.].  
Wykonano dokumentację techniczną. 
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej w Piławie Górnej 
– km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] 
Wykonano  dokumentację techniczną. 
7. Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze  gminnej nr 118050D ul. 
Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 
2014 r.] 
Koszt realizacji to 114.873,43 zł w tym: 
- dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 89.050,00 zł. 
Zakres robót: 
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 730 
m na długości 370 m, 
- nawierzchnia ciągu pieszego z materiału z odzysku (płytki chodnikowe) na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Struga do zatoki przystankowej - długość 140 m.  
8. Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej ul. Cmentarnej w Piławie Górnej 
Koszt realizacji to 7.370,00 zł. 
Zakres robót: 
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej o długości 58 m na rury PVC (o średnicy 200), 
- wymiana  2 studni (o średnicy 425). 
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GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 

W roku 2015 dokonano zbycia: 

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 

- 2 lokali użytkowych przy ul. Piastowskiej 20A i 46 w Piławie Górnej, 

- 4 nieruchomości niezabudowanych o ogólnej powierzchni 4.451 m².  

2. W drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2 lokali mieszkalnych 
o łącznej pow. 24,90 m². 

3. W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, działkę niezabudowaną o pow. 233 m². 

 

Remonty 

Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej w 2015 roku prowadził 
remonty i modernizacje mieszkaniowego zasobu gminy. 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 
15A został utworzony na mocy Uchwały Nr 65/XII/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 23 lipca 2003 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego – Administracji 
Lokali Komunalnych w jednoosobową Spółkę Gminy. 

Plan remontów przyjęty na rok 2015 został sporządzony przez ZBM w oparciu o liczne  
zalecenia, nakazy i opinie wydane przez Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich „Florian” 
w Dzierżoniowie, Usługi Kominiarskie w Pieszycach, Zakład Energetyczny  
w Dzierżoniowie, Zakład Gazowniczy w Dzierżoniowie. Jest wynikiem przeglądów  
budynków (zgodnie z przepisami prawa budowlanego), zgłoszeń nagłych awarii (przecieków 
dachów), wadliwych pieców w lokalach mieszkalnych czy kominów na budynkach oraz 
remontów mieszkań tzw. „pustostanów” przed ich kolejnym zasiedleniem. 

W 2015 r. środki finansowe na remonty mieszkaniowego zasobu gminy wynosiły 403.750 zł 
w tym: 238.750 zł (remonty bieżące) oraz 165.000 zł (wydatki inwestycyjne).  W ramach 
posiadanych środków wykonano następujące prace: 

- remont pokryć dachowych na budynkach: Piastowska 6, Piastowska11, Wąska 5, 5a; 

- remont elewacji budynków: Piastowska 82 – II etap, Wąska 4 – II etap, Piastowska 17 – 
II etap, Pl. Piastów Śl. 5B, Sienkiewicza 88; 

- wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku mieszkalnego 
Kośmińska 29; 

- przemurowanie 2 kominów na budynku Pl. Piastów Śl. 7; 
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- wymiana drzwi frontowych do budynków: Kwiatowa 1, Polna 6, Sienkiewicza 8, 
Piastowska 7, Kośmińska 31, Piastowska 63, Mała 2B, Mała 16; 

- wymiana instalacji gazowej na klatce schodowej w budynku Piastowska 14; 

- wykonanie i zamontowanie wkładów kominowych oraz wykonanie wentylacji w lokalach 
komunalnych w budynkach: Pl. Piastów Śl. 7, Bolesława Chrobrego 8, Piastowska 20; 

- przestawienie lub postawienie nowych pieców kaflowych w lokalach komunalnych 
w budynkach: Kili ńskiego 7, Bolesława Chrobrego 8, Sienkiewicza 20, Piastowska 38, 
Młynarska 6 (piece gazowe 5 szt.), Piastowska 23, Piastowska 57; 

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej (deszczowej), w celu odwodnienia budynku Piastowska 
63 (wraz  z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim); 

- wykonanie toalet wewnątrz lokalu w budynku Kwiatowa 1; 

- wykonanie prac remontowych w lokalach komunalnych przygotowujących do ponownego 
zasiedlenia w budynkach: Sienkiewicza 72, Sienkiewicza 20, Piastowska 21, Piastowska 
52, Bolesława Chrobrego 33, Piastowska 82, Piastowska 23, Okrzei 3, Limanowskiego 
19, Sienkiewicza 112, Kośmińska 29; 

- inne drobne remonty, w tym usuwanie awarii. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom remontowym starego, mocno zniszczonego zasobu, Gmina 
Piława Górna stworzyła możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań 
związanych z remontem i modernizacją części wspólnych budynków z udziałem gminy. 
Wykonanie tego rodzaju remontów wpłynie pozytywnie na estetykę miasta. W roku 2015 
z programu skorzystało 14 Wspólnot Mieszkaniowych, tj: Piastowska 6, Piastowska 7, 
Piastowska 11, Piastowska 17, Piastowska 63,  Piastowska 82, Wąska 4, Pl. Piastów Śl. 5B, 
Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 88, Polna 6, Kwiatowa 1, Mała 16, Kośmińska 31. Potrzeby 
występujące w zakresie remontów zasobu komunalnego zawsze przewyższają środki 
finansowe zaplanowane w budżecie gminy. Powodem jest bardzo zróżnicowany stan 
technicznym budynków, w których znajdują się lokale komunalne, wiek oraz bieżące 
utrzymanie budynków czy też zakres wykonywanych remontów. Budynki te wymagają 
znacznej poprawy: remontu stropów, dachów oraz elewacji. Do wymiany kwalifikuje się 
jeszcze wiele instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i przyłączy 
wodnych. 

Remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych są realizowane na 
podstawie uchwał podejmowanych na zebraniach, które odbywają się corocznie w pierwszym 
kwartale danego roku lub (w razie potrzeby) w trakcie roku. Realizacja 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. Szczegółowy plan remontów w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy mniejszym niż 50% trudno jest określić, bo 
decyzje współwłaścicieli  zapadają, gdy pojawiają problemy. Tym niemniej plany remontowe 
zmierzają do utrzymania zasobu przynajmniej w niepogorszonym stanie technicznym. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Miasto czyste, dobrze doświetlone i zielone to cel każdego samorządu. Oto działania, 
podejmowane w 2015 roku, które realizowały priorytety w zakresie gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska. 

Oczyszczanie miasta. Usługi w zakresie oczyszczania miasta, w tym: wykaszanie poboczy, 
pasów zieleni, rowów przy drogach i zimowego utrzymania dróg gminnych były realizowane 
przez  wykonawców wyłonionych w przetargach nieograniczonych. Gmina utrzymuje łącznie 
24.841 metrów dróg. Drogi powiatowe utrzymywane były na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżoniowie.  
 
Utrzymanie zieleni. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w 2015 rok wykonywane 
było przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego i obejmowało: 
utrzymywanie trawników i alejek, nasadzanie drzew, krzewów  i kwiatów, konserwację ławek 
itp. oraz koszenie pozostałych terenów gminnych o powierzchni 7,42 ha. Boiska sportowe 
zlokalizowane na terenach gminnych przy ulicach: Herbacianej, Okrzei, Kośmińskiej, 
w parku przy ul. Chrobrego i na osiedlu Młyńskim (5 obiektów) i place zabaw dla dzieci 
zlokalizowane przy ulicach: Herbacianej, Limanowskiego, Okrzei, Kośmińskiej, w parkach: 
przy ul. Bolesława Chrobrego i przy ul. Osiedle Nowe oraz na osiedlu Młyńskim (7 
obiektów) utrzymywane były na bieżąco. Na placach zabaw przeprowadzane były kontrole 
stanu technicznego urządzeń oraz wykonywano drobne naprawy. Zakupiono huśtawki 
sprężynowe w ilości 11 szt. i zamontowano je na placach zabaw przy ul.: Herbacianej (2 szt.), 
Limanowskiego (2 szt.),  Kośmińskiej (2 szt.), w parku przy ul. Bolesława Chrobrego (2 szt.) 
i przy ul. Osiedle Nowe (3 szt.). Na terenie plenerowego centrum rekreacji przy 
ul. Kościuszki zamontowano huśtawkę  wahadłową podwójną  i zestaw  do podciągania. 
Ponadto wykonywane były usługi związane z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych 
(cięcia sanitarno – techniczne) i usuwaniem drzew, rosnących w parkach i przy drogach, 
stanowiących zagrożenie dla otoczenia.  

Oświetlenie ulic, placów i dróg. W 2015 rok wykonywane były usługi oświetleniowe, 
obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej lamp ulicznych. W ramach tych usług 
zamontowane zostały dwie dodatkowe oprawy  oświetleniowe przy ul. Kośmińskiej.  

W celu udekorowania miasta w okresie świątecznym zakupiono:  

- lampki choinkowe LED na ubranie choinek ustawionych na Placu Piastów Śląskich, przy ul. 
Piastowskiej Nr 29, Nr 37 i na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicą Polną, 
dekoracje latarniowe LED (2 szt.), które zamontowane zostały na słupach oświetleniowych 
przy ul. Piastowskiej 69,  
- dekoracje elewacyjne (2 szt.), które zamontowano na budynkach: Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Urzędu Miasta. 
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Gmina przeprowadziła w 2015 roku przetarg 
na wyłonienie wykonawcy odbioru i zagospodarowania opadów komunalnych. Przetarg 
wygrał Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski z Pieszyc. Umowa z wykonawcą 
została zawarta od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z umową firma utworzyła 
również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy, 
gdzie za darmo przyjmowane są od mieszkańców odpady, których utylizacja stwarza 
problemy. Punkt tymczasowo usytuowany koło stawu przy ul. Młynarskiej czynny jest 
w każdą środę od godz. 14:00 do18:00 oraz w sobotę od godz.9:00 do 16:00. Na terenie 
gminy kontynuowana była zbiórka „wielkogabarytów” (raz na kwartał) i „elektrośmieci” (raz 
na pół roku), o czym mieszkańcy byli powiadamiani poprzez wywieszanie ogłoszeń. Od 1 
maja 2015 r. zmieniły się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt to 
15 zł od mieszkańca, który odpadów nie segreguje oraz 12 zł od mieszkańca, jeżeli odpady 
komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny Termin płatności został przedłużony 
do 30 dnia każdego miesiąca. 
 
Bezdomne psy z terenu gminy. Gmina Piława Górna przeznaczyła na zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom na swoim terenie 25.000 zł. Co roku organizowany jest konkurs na 
realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, który 
w 2015 roku wygrało Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL” w Dzierżoniowie. W 
ramach podpisanej umowy stowarzyszenie realizowało ponadto: 
- wyłapanie 10 bezdomnych psów z Piławy Górnej, 
- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 
- zapewnienie 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. 
 

POLITYKA SPOŁECZNA 

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 roku 2015 
gmina przekazała organizacjom pozarządowym 175.000 zł.  
 
Beneficjentami były organizacje pozarządowe, działające na terenie miasta, takie jak: Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Piławie Górnej. Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie 
Górnej, Klub Sportowy „Piławianka”, Uczniowski Klub  Sportowy „Orzeł”, Uczniowski 
Klub Sportowy „Sporty Modelarskie i Rekreacj”, Cari tas Diecezji Świdnickiej .  
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Dzięki systematycznie przekazywanym środkom finansowym możliwa była realizacja zadań 
publicznych w zakresie sportu, pomocy najuboższym mieszkańcom miasta, integracji 
środowiska emerytów, rencistów i inwalidów (z kwotą 5.000 zł) oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym. 
 
Pomoc społeczna i działania na rzecz osób najuboższych: 
- Na terenie miasta dzięki współpracy z Caritas funkcjonuje jadłodajnia dla najuboższych 
mieszkańców - dofinansowanie 16.000 zł. 
- Dożywianie dzieci prowadzone przez Świetlicę środowiskową - 9.000 zł. 
- Dzięki współpracy z PCK najubożsi mieszkańcy naszego miasta systematycznie otrzymują 
wsparcie w postaci produktów spożywczych. 
- Akcja zbierania produktów żywnościowych „Podziel się z potrzebującym”, organizowana 
corocznie wspólnie z placówkami handlowymi, jednostkami organizacyjnymi gminy. 
 
Przeciwdziałanie patologiom społecznym: 
- Całoroczne funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze z Piławy Górnej - 35.000 zł. 
- Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. 
- Funkcjonowanie punktu terapii uzależnień alkoholowych i środków psychoaktywnych. 
- 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. 
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji –
13.000 zł. 
 
Przeciwdziałanie bezrobociu: 
- Systematycznie organizowane przy współpracy z PUP w Dzierżoniowie roboty publiczne, 
prace interwencyjne i staże, pozwalające na okresowe zatrudnianie osób bezrobotnych. 
- Cyklicznie organizowane giełdy pracy. 
- Zwiększony dostęp mieszkańców do Internetu szerokopasmowego przez udział w projekcie 
„Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”. 
 
Wspieranie i realizacji zadań w zakresie sportu:  
- Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, realizowanych przez KS „Piławianka”, 
takich jak piłka nożna, tenis - 85.000 zł 
- Wspieranie zadań realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w zakresie rozwoju 
dyscyplin, takich jak sporty modelarskie, koszykówka, siatkówka, taniec - 7.000 zł 
- Rozwój infrastruktury sportowej: skatepark, siłownia plenerowa, remont pomieszczeń 
użytkowanych przez KS „Piławianka” - 5.000 zł. 
- Cykliczne turnieje koszykówki ulicznej 
 
Urząd miasta: 
- Zmiana siedziby urzędu wraz z przeniesieniem archiwum zakładowego i GCI. 
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- Uruchomienie punktu potwierdzenia profili zaufanych. 
- Wymiana poszycia dachu na starym budynku urzędu miasta. 
- Samoocena wg modelu CAF 2013. 
- Kolejny audyt SZJ ISO oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. 
- Przystąpienie Gminy Piława Górna do: Stowarzyszenia LGD „Ślężanie”, Geopark Wzgórza 
Niemczańsko-Strzelińskie i Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska w celu ubiegania się 
o środki w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.  
 

Rynek pracy 

Gmina Piława Górna wspiera działania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, 
którego zadaniem jest aktywizacja lokalnego rynku pracy.  

W ubiegłym roku gmina współorganizowała 6 giełd pracy w Piławie Górnej: 18 marca, 
1 lipca, 14 września, 15 października, 19 października i 10 listopada. Pracowników z Piławy 
Górnej najczęściej poszukiwały firmy Amazon i Starion.  
 
W 2015 roku Urząd Miasta w Piławie Górnej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Dzierżoniowie zatrudnił:  
- 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych, 
- 12 osób w ramach robót publicznych, 
- 4 osoby w ramach prac interwencyjnych, 
- 4 osoby na stażu. 
 
Prace społecznie użyteczne. Od 4 maja do 30 października 2015 rok 6 osób wykonywało 
prace społecznie użyteczne. Czas wykonywania zadań nie mógł przekroczyć 10 godzin 
w tygodniu. Na powierzone zadania pracownicy mieli więc 40 godzin w miesiącu. Na terenie 
Piławy Górnej bezrobotni wykonali: nasadzanie kwiatów, krzewów, koszenie poboczy dróg 
i rowów, malowanie wiat przystankowych, prace porządkowe, oczyszczanie terenów 
przyległych do parku miejskiego. 
 

Program. Dla ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania stratom w produkcji rolnej gmina 
zawarła trójstronne porozumienie w sprawie realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Grupa 10 pracowników, wytypowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, od 11 maja do 30 października 2015 roku 
wykonała szereg prac melioracyjnych. Zadanie polegało na ręcznym i mechanicznym 
oczyszczaniu rowów melioracyjnych o łącznej długości ponad 9 km oraz ponad 2,5 km 
rzeki Ślęza. Program pozwolił na zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonana 
prac, a poniesione koszty zrefundował Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Świdnicy. 
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Promocja 

Ubiegły rok był czasem szczególnym dla promocji Piławy Górnej. W kalendarzu działań 
gminy do sztandarowych imprez dołączyły bowiem jubileusze, które stworzyły okazję do 
skierowania uwagi na nasze miasto.  

Gmina włączyła się w krajowe obchody 25-lecia samorządności. W organizację cyklu imprez 
„Wolni i samorządni” zaangażowały się również miejskie jednostki. W rezultacie wspólnych 
starań na debacie podsumowującej oprócz dziennikarzy redakcji od dawna informujących 
o działaniach podejmowanych w Piławie Górnej pojawili się nowi reporterzy z Telewizji 
Teletop Sudety, co zaowocowało kolejnym materiałem filmowym o przedsięwzięciu. Patronat 
nad cyklem, który zakończył się uroczystą sesją rady miejskiej, sprawowały: TV Sudecka, TV 
Teletop Sudety, „Tygodnik Dzierżoniowski” oraz portal Doba.pl. Ważny wymiar 
prospołeczny i autopromocyjny miało uhonorowanie mieszkańców zaangażowanych w pracę 
na rzecz lokalnej społeczności, a zwłaszcza przyznanie państwu Annie i Ryszardowi 
Malinowskim tytułu Honorowych Obywateli Miasta Piława Górna.   

Równie ważnym jubileuszem, w jaki zaangażowała się gmina, były obchody 35-lecia 
„Solidarności”. Jedyna taka impreza w powiecie dzierżoniowskim, zorganizowana wspólnie 
z NSZZ „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej, miała ponadlokalny charakter. Prelekcję 
wygłosił Tomasz Wójcik, a organizatorzy wręczyli działaczom dawnej opozycji z Piławy 
Górnej podziękowania i „Krasnale Solidarności”.  

Po niedawnym zwrocie wizerunkowym ukierunkowanym na promocję walorów 
geologicznych gminy kamieniem milowym okazał się cykl wystaw „Minerały z Piławy 
Górnej i świata”. W szereg działań wizerunkowych wpisała się też inwentaryzacja 
geostanowisk i wyznaczenie pięciu punktów trasy geoturystycznej, przy udziale specjalistów 
ze Stowarzyszenia Geopark Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie, do którego przystąpiła 
gmina. Gromadzenie eksponatów do Izby Regionalnej dało zaś podwaliny dla utworzenia 
nowej instytucji, poświęcającej minerałom i kamieniom specjalny dział muzealny. Już dziś 
wiadomo, że oprócz okazów geologicznych do najciekawszych kolekcji w Izbie będą należeć 
stuletnie pocztówki przetłumaczone na język polski z zamówieniami dla dawnej tkalni 
Zimmermanna (a powojennych zakładów odzieżowych „Bobo”).  

Świetną okazją do skierowania uwagi na gminę stało się otwarcie nowej siedziby Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej. W odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Piastowskiej 29 goście 
poznali fragment historii miasta, a uroczystość utrwaliły lokalne mass media. Wydarzenie 
dało sposobność do wykonania materiału promocyjnego. Zdjęcia z lotu ptaka niedawno 
posłużyły za ilustracje w kalendarzu Piławy Górnej na 2016 rok.   

Osobne miejsce w harmonogramie miejskich imprez zajmowały stałe punkty. Do najsilniej 
budujących pozycję gminy przyjdzie zaliczyć VI „Pokaż Talent!”, XX Dni Piławy Górnej 
z towarzyszącymi imprezami sportowymi, XXII Wojewódzkie Spotkania Artystyczne 
Klubów Seniora, XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, VIII Piknik 
charytatywny na zakończenie lata, Piknik Gimnazjalny z okazji Dnia Dziecka. Do udanych 
debiutów 2015 roku należą  niewątpliwie I Jarmark Bożonarodzeniowy, Piknik Europejski 
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w gimnazjum czy spotkanie dolnośląskich trenerów-animatorów „Orlik 2012”. Obok imprez 
o charakterze państwowym, jak Narodowe Święto Niepodległości, podczas którego 
przedstawiciele gminy rozdawali flagi Polski, równie skutecznym działaniem wydaje się 
wsparcie lokalnych inicjatyw, na przykład takich jak Wieczór Patriotyzmu, zorganizowany w 
„Zamczysku” wspólnie z państwem Anną i Ryszardem Malinowskim, a nawet Koniec sezonu 
hodowców gołębi pocztowych.   

Widowiskowy charakter turniejów sportowych kilkakrotnie umieścił Piławę Górną w centrum 
zainteresowań środków masowego przekazu. Obok wiodącego Turnieju Koszykówki Ulicznej 
o Puchar Burmistrza Piławy Górnej „Na metalowych’2015” niemałe znaczenie miały też 
Turniej Piłkarski na Koniec Lata, Piknik Piłkarski KS „Piławianka”, Rodzinne Igrzyska 
i Piknik Rodzinny „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  

Relacje publikowane zbiorczo w „Wieściach z Piławy Górnej” czy na bieżąco na stronie 
www.pilawagorna.pl stały się dla lokalnych redakcji materiałem prasowym zamieszczanym 
w gazetach i na portalach internetowych. Informacyjną rolę pełniły również comiesięczne 
publikacje na stronie gminy w „Tygodniku Dzierżoniowskim”. Promocyjny charakter miały 
materiały w „Wieściach”, zwłaszcza wywiady z piławianami, a także gazetach o zasięgu 
krajowym czy regionalnym jak „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy” czy  
Miesięcznik Samorządowo-Gospodarczy „Wiadomości Dolnośląskie”. Udział w plebiscycie 
na Samorządowego Lidera Roku „Kompasy 2014” przyniósł drugie miejsce w kategorii 
ekologia za cykl imprez edukacyjnych „Eko-Edukacja Dzieci i Młodzieży”. 

Promocję miasta wsparły również środki budżetowe przekazane na rzecz lokalnych 
organizacji pozarządowych, takich jak odnoszący sukcesy na skalę regionu Uczniowski Klub 
Sportowy „Sporty Modelarskie i Rekreacja”.   

Wielopłaszczyznowe działania promocyjne wymagały różnorodnych środków. Do 
najważniejszych, spośród jeszcze niewymienionych, należy zaliczyć tablice informacyjne 
o geologicznym bogactwie  gminy, breloki z herbem Piławy Górnej, balony reklamowe, plany 
miasta do gablot, banery reklamowe i różne materiały promocyjne, jak np. statuetki, trofea 
czy upominki lub inne usługi w rodzaju ubezpieczenia wystawy, wynajmu dmuchanego placu 
zabaw czy usługi przewodnickiej.  
 

Współpraca zagraniczna 

Trójstronne ustalenia z zachodnimi partnerami zaowocowały planem wymiany 
młodzieży. Z południowymi sąsiadami Piława Górna zaplanowała zaś wspólne starania 
o środki unijne.  

Każda wizyta zagraniczna w 2015 roku była okazją do ustalenia strategii działań. 
Ubiegłoroczną współpracę rozpoczęło spotkanie 22 kwietnia w Piławie Górnej 
z przedstawicielami czeskich gmin Dobruški i Pohoří w sprawie Nowej Perspektywy 
Finansowej UE na lata 2014-2020.  W czerwcu zaś podczas XX Dni Piławy Górnej 
gościliśmy delegacje z niemieckiego Kriftel oraz czeskich Dobruški i Pohoří. Piławianie 
z kolei byli gośćmi w Dobrušce na uroczystości patrona Czech świętego Wacława. Gościli też 
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w Kriftel od 26 do 27 września, by przy okazji święta Kerb ustalić razem z niemieckim   
francuskim samorządem szczegóły wymiany uczniów i tegorocznego spotkania młodzieży 
szkolnej z Airaines, Kriftel i Piławy Górnej w  Krzyżowej. Ubiegłoroczną współpracę 
zakończyła 22 października wizyta w Piławie Górnej 50 mieszkańców obydwu zachodnich 
miast. 

STATYSTYKI  

Stan ludności naszego miasta 31 grudnia 2015 roku wynosił 6.419 mieszkańców.  

W poprzednim roku urodziło się 63 dzieci, w tym 31 chłopców i 32 dziewczynki. Zmarło 67 
mieszkańców Piławy Górnej. 

W 2015 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piławie Górnej sporządzono 23 akty 
małżeństw, w tym 11 ślubów konkordatowych, 6 małżeństw zostało zawartych przed 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe małżeństwa były zawarte za granicą.  

 
Działalność gospodarcza w Piławie Górnej  

Aktualna ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania działalności 
w Piławie Górnej - 384, w tym:  

• 303 aktywnych,  
• 59 zawieszonych,  
• 20 działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej,  
• 2 działalność nierozpoczęta - data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą 

przyszłą. 
Aktualna ilość wpisów niewykreślonych dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w 
Piławie Górnej - 306, w tym:  

• 223 aktywnych,  
• 22 działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej,  
• 3 oczekuje na rozpoczęcie działalności,  
• 58 zawieszonych. 

Udział procentowy pod względem płci przedsiębiorców działających na terenie gminie 
Piława Górna: 

• mężczyźni ok. 60%, 
• kobiety ok 40%. 

Rodzaje działalności gospodarczej zgłoszone przez przedsiębiorców z terenu Gminy Piława 
Górna jako działalność przeważająca - wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) to 
m.in.: 

• 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (66 podmiotów). 
• 49.41.Z - Transport drogowy towarów (20 podmiotów). 
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• 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych (13 podmiotów). 

• 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach (12 podmiotów). 

• 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10 podmiotów). 
• 47.91.Z - Sprzedaż wysyłkowa prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet (9 podmiotów). 
• 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (8 podmiotów). 
Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG-1 w systemie Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez pracowników Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej od 1 stycznia 2015 r. do 10 listopada 2015 r. - 217, w tym wnioski o: 

• założenie - 44, 
• zmianę - 89, 
• zmianę z zawieszeniem - 1, 
• zmianę ze wznowieniem - 1, 
• zmianę z zakończeniem - 9, 
• zawieszenie - 27, 
• wznowienie  - 19, 
• zakończenie - 27. 

 


