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John Steinbeck mawiał, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, co potrafimy dać. Państwo 
ofiarowali pomoc. Dzielenie się jedzeniem zawsze było przejawem wielkiego serca i dostrzega-
nia potrzeb drugiego człowieka, pięknym wyrazem empatii i altruizmu. To więcej niż gest dobrej 
woli i coś znacznie większego niż artykuły spożywcze z wigilijnego stołu. W czasach, kiedy odpo-
wiedzialność społeczna stała się częścią naszej codzienności, pokazali Państwo, że Piława Górna 
jest miastem ludzi wrażliwych i współczujących. Za każde świadectwo  naszego człowieczeństwa  
serdecznie dziękuję. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Mieszkańców Piławy Górnej i Właścicieli oraz Pracow-

ników szesnastu sklepów zaangażowanych w akcję „Podziel się z potrzebującymi”, a także wszyst-
kich współorganizatorów przedsięwzięcia, zwłaszcza Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Przedszkola 
Publicznego i Gimnazjum wraz z uczniami.  Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim 
Firmom wspierającym akcje charytatywne w naszym mieście. 
W 2016 roku życzę Państwu samych pogodnych dni i wielu spotkań z ludźmi, którzy uczą,  

jak kochać, wybaczać i szanować. Gorąco życzę też, abyśmy wspólnie uczynili Naszą Małą  
Ojczyznę miejscem, gdzie każdy będzie czuł się szczęśliwy. Spełnienia marzeń w Nowym Roku, 
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, radości i satysfakcji z dokonań!

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!

Szczęśliwego Nowego Roku
Mieszkańcom i Samorządowi Piławy Górnej

życzy
Aleksander Szwed

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
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Wyjątkowo dużo żywności 
przekazali w tym roku miesz-
kańcy Piławy Górnej. Pod-
czas świątecznych zakupów  
w 16 sklepach  na terenie 
miasta zostawiali przeróżne 
produkty spożywcze. Rekor-
dzistami były tradycyj-
nie: mąka (136 kg), cukier  
(110 kg), ryż (80 kg), olej  

(23 l) i makaron (165 paczek). 
Do specjalnie przygotowa-
nych koszy trafiły też: kawa, 
herbata, kakao, mleko, napoje, 
słodycze, wędliny i konserwy. 
Nie zabrakło nawet owoców, 
orzechów czy przypraw. 

Tegoroczną akcję „Podziel 
się z potrzebującymi” można 
uznać za wyjątkowo udaną. 
Świadomość odpowiedzial-
ności społecznej za ludzi,  
którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji życiowej, rośnie  
w całym kraju, ale to w nie-
wielkiej Piławie Górnej 
widać szczególnie wyraźnie.  
W mieście, liczącym niespełna 
6,7 tys. mieszkańców, bez 
zaangażowania ogólnokra-
jowych instytucji, nagłaśnia-

nia w  mass mediach, udało 
się obdarować świątecznymi 
paczkami żywnościowymi  
96 rodzin. Dary, gromadzone 
od 17 do 19 grudnia, wydawali 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej od rana 21 grudnia. 
Paczki rozeszły się w ciągu 
dwóch godzin. 

W tym roku oddolna akcja, 
w której uczestniczą miesz-
kańcy, właściciele i pracow-
nicy sklepów, społeczność pla-
cówek oświatowych i lokalny 
samorząd miała już dziesiątą 
edycję. 

- Od wielu lat w Piławie 

Górnej udaje nam się zmobi-
lizować wokół idei sąsiedzkiej 
pomocy, udzielanej mieszkań-
com w potrzebie. Tegoroczne 
przedsięwzięcie pokazuje,  
jak bardzo potrzebujemy 
podobnych inicjatyw, bo 
zawsze znajdą się ludzie, 
którzy czekają na wsparcie, 
jak i tacy, którzy chcą innym 
pomagać. W imieniu obdaro-
wanych serdecznie dziękuję 
wszystkim zaangażowanym 
w Dziesiątą Akcję na Święta 
„Podziel się z potrzebują-
cymi” – powiedziała Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska. 

Błyskawicznie rozeszły się dary  
żywnościowe, jakie piławianie przekazali 

uboższym mieszkańcom miasta. Świąteczna 
akcja „Podziel się z potrzebującymi”  
zapewniła pomoc 96 rodzinom. 

Od serca do serca

Punkt żywieniowy w ponie-
działek 21 grudnia zgromadził 
wszystkich, którzy zapragnęli 
wspólnie zjeść wigilijną wie-
czerzę i spędzić przedświą-
teczne popołudnie w miłym 
gronie. Bożonarodzeniowy 
zwyczaj, od dawna kultywo-
wany w mieście, zapocząt-
kowała przed paroma laty  

współpraca Gminy Piława 
Górna z Caritas Diecezji 
Świdnickiej. 

Tegoroczna wigilia dla 
samotnych i potrzebujących 
rozpoczęła się w południe. 
W domowej atmosferze przy 
wspólnym stole i wtórze kolęd 
dzielili się opłatkiem i składali 
sobie życzenia przedstawiciele 

duchowieństwa, samorządu 
i mieszkańcy Piławy Górnej. 
Świąteczne potrawy trady-
cyjnie przygotował świdnicki 
Caritas, a w organizacji spo-
tkania, jak co roku, pomagał 
miejscowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Piękną tradycją stały się 
również prezenty. Tym razem 
35 paczek dla potrzebujących 
mieszkańców ufundowała 
Gmina Piława Górna. Oprócz 
przedstawicieli lokalnych 
władz w spotkaniu uczestni-
czyli Ksiądz Doktor Dyrektor 
Caritas Diecezji Świdnickiej 

Radosław Kisiel z Zastępcą 
Księdzem Doktorem Zbi-
gniewem Chromym oraz 
Ksiądz Dziekan Zbigniew 
Wolanin, Proboszcz Parafii  
pw. św. Marcina w Piławie 
Górnej. W imieniu swoim  
i obdarowywanych Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska serdecznie dziękuje 
uczestnikom i wszystkim 
zaangażowanym w przygo-
towanie wigilii. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kieruje 
do pana Piotra Rybaka za 
przekazane wypieki na wigi-
lijny stół. 

Samotni i potrzebujący piławianie spotkali 
się na wigilii 21 grudnia. Uroczysty  

posiłek w miejskiej jadłodajni przygotował 
Caritas Diecezji Świdnickiej wespół  
z lokalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Wieczerza dla mieszkańców

Uczestnicy wigilii śpiewali kolędy przy wspólnym stole

Paczki czekały już od rana

Duchowieństwo i przedstawiciele samorządu

Najwięcej  
udało się zebrać mąki
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Liczące kilka ton dary żyw-
nościowe, wyprawka szkolna, 
„Podziel się z potrzebują-
cymi”, Piknik Charytatywny, 
„Polskie Jabłka” czy mikołajki 
to niektóre z akcji dobroczyn-
nych zorganizowanych w ubie-

głym roku w Piławie Górnej,  
w jakie zaangażował się  
Polski Czerwony Krzyż  
z Wrocławia. To bardzo wiele,  
a i tak jeszcze nie wszystko, 
bo przecież obecność PCK 
piławianie pamiętają na każdej 

charytatywnej imprezie. 
Wsparcie dla tylu miejscowych 
inicjatyw było możliwe dzięki 
osobistemu zaangażowaniu 
szefa placówki, a zarazem 
Radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Jerzego 
Gierczaka. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
składa serdeczne podzięko-
wania Dyrektorowi Jerzemu 
Gierczakowi i wszystkim 
Pracownikom Dolnośląskiego 
Oddziału Okręgowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, 

życząc równie wielu udanych 
inicjatyw w Nowym Roku, 
samych sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym  
oraz trwałej obecności  
w pamięci mieszkańców 
całego regionu.   

Polski Czerwony Krzyż przez cały rok 
wspomagał dobroczynnie nasze miasto. 

Za udział w akcjach charytatywnych  
Burmistrz Piławy Górnej składa serdeczne 
podziękowania Dyrektorowi Dolnośląskiego 
Oddziału Okręgowego PCK.  

Piławianie dziękują

Piława Górna przygoto-
wuje się do jubileuszowego 
roku. Na uroczyste obchody 
czekają najstarsze w mieście 
jednostki, powołane do życia 
zaraz po drugiej wojnie świa-
towej. Mało kto wie, że już 
w 1946 roku zaczęły funkcjo-
nować Biblioteka Publiczna  
i Ochotnicza Straż Pożarna  
w Piławie Górnej. Do cieka-
wostek należy sposób organi-
zowania pracy obydwu insty-
tucji. Do biblioteki miesz-
kańcy przynosili przywie-
zione ze sobą lub znalezione  

w nowym miejscu zamieszka-
nia książki, a dzielni druhowie 
z Piławy Górnej początkowo 
chodzili w poniemieckich 
mundurach straży pożarnej. 
Siedemdziesięciolecie OSP 
będą świętować w kwietniu 
2016 roku.

Potrzebą równie podstawową 
jak zapewnienie bezpieczeń-
stwa rodzinom czy rozwoju 
intelektualnego stał się dla 
piławian sport. Klub Spor-
towy „Piławianka” (dawniej 
Towarzyski Klub Sportowy 
„Piławianka”) w czerwcu 

będzie obchodził sześćdzie-
sięciolecie istnienia. Czwarta 
w kolejności okazała się kul-
tura. Na przełomie września 
i października Miejski Ośro-
dek Kultury i „Górzanie” 
chcą świętować czterdzieści,  
a „Siwy Włos” trzydzieści  
pięć lat funkcjonowania  
na scenie. 

Najmłodsze na liście przy-
szłorocznych jubilatów 
jest Przedszkole Publiczne,  
które w czerwcu będzie 
obchodzić dwudzieste piąte 
urodziny. Wśród świętują-
cych mogłaby też znaleźć się 
miejska jadłodajnia. Ważny  
dla lokalnej społeczności 
obiekt powołany do życia  
w 2011 roku będzie miał pięć 
lat, choć pewnie zaczeka  

jeszcze drugie tyle, żeby  
uroczyście obchodzić dziesię-
ciolecie istnienia.     

Warto pamiętać również  
o innych wydarzeniach, 
choćby kolejnym, już dwu-
dziestym pierwszym święcie 
miasta. Dni Piławy Górnej 
odbędą się w weekend  
18 – 19 czerwca. Nie można 
oczywiście pominąć pik-
niku, jaki szkoła podstawowa  
zaplanowała na 14 maja 
ani pikniku gimnazjalnego  
z okazji Dnia Dziecka. Warto 
także zarezerwować czas  
na wyjazd do Krakowa,  
gdzie odbędą się Trzydzieste 
Pierwsze Światowe Dni Mło-
dzieży. Rok 2016 zapowiada 
się naprawdę ciekawie i pra-
cowicie!

W nowym roku piławian czeka  
co najmniej  sześć jubileuszy.  

Rocznice będą  obchodzić miejscowe  
jednostki, artyści i sportowcy.  

2016 rokiem ważnych wydarzeń

Choć „Zieloni” sporo pro-
wokowali na boisku, ale 
wszystkie próby okazały się 
bezskuteczne. Zawodnicy  
z Piławy Górnej zyskali jedno-
bramkową przewagę już w 32. 
minucie spotkania. Rajd Bar-
tłomieja Cegiełki na bramkę 
przeciwnika nie był jedyną 
widowiskową akcją meczu z 
Łagiewnikami. Druga połowa 
zaczęła się od gola wywal-

czonego przez Michała Sie-
nickiego. Radość piławian 
nie trwała jednak długo. Dwie 
minuty później przeciwnik 
strzelił gola po błędach obroń-
ców. 

Na trzecią bramkę piław-
scy kibice musieli poczekać 
prawie do końca spotkania. 
Po udanej akcji rezerwowych 
Mariusz Kucharek ustano-
wił wynik na  3:1. W niedziel-

nym meczu jednak to „Cegła” 
dostarczał widzom najwię-
cej emocji. Co chwilę nękał 
obronę rywali i mimo że miał 

już jednego gola na koncie, 
ciągle było mu mało. W 87. 
minucie pozostawił bramka-
rza rywali bez szans i prze-
pięknym strzałem z lewej nogi 
wywalczył dla „Piławianki” 
kolejną bramkę. Piławianie 
ostatecznie wygrali mecz 4:1 
i rundę jesienną zakończyli 
na pierwszym miejscu. Wie-
lopunktowa przewagą w tabeli 
wróży klubowi awans do okrę-
gówki. 

Klub dziękuje kibicom, 
którzy mimo kiepskiej pogody, 
wspierali piłkarzy na stadionie. 
Kolejny mecz „Piławianka” 
rozegra z Pogonią Pieszyce, 
26 marca 2016 roku.

Adrian Sobieszek

„Piławianka” podsumowała rundę 
jesienną zwycięstwem z Łagiewni-

kami. Wynik ostatniej potyczki daje klubowi 
sporą przewagę w tabeli i szanse na awans 
do okręgówki. 

Będzie awans?

„Piławianka” w akcji
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Przedłożony projekt opra-
cowano 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 obowią-
zującą klasyfikację budżetową  
w podziale na działy i roz-
działy oraz w podziale docho-
dów i wydatków na bieżące  
i majątkowe, co ma szcze-
gólne znaczenie dla obliczenia 
nadwyżki operacyjnej. 

Prognozowane dochody 
gminy na rok 2016  zostały 
ustalone na poziomie  
17.821.000 zł.

Struktura dochodów kształ-
tuje 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   
Po stronie wydatków 

uwzględniono najpilniejsze 
potrzeby związane z funkcjo-
nowaniem gminy, zachowując  
zasadę, że wydatki bieżące  
nie mogą być wyższe  
niż dochody bieżące.

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

Wydatki bieżące są prze-
znaczone na bieżącą działal-
ność gminy i jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Wydatki bie-
żące dotyczą przede wszyst-
kim realizacji zadań własnych 
gminy. Udział wydatków 
sztywnych (wydatki na wyna-
grodzenia wraz z pochod-
nymi, 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 wydat-
ków na wynagrodzenia  
z pochodnymi, które zaplano-
wano 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 sta-
nowić będą 52,69% wydat-
ków bieżących, co daje kwotę 
7.962.990 zł.

Analizując w powyższy 
sposób pozostałe wydatki bie-
żące budżetu, należy stwier-
dzić, że sztywne wydatki 
budżetowe w dużym stopniu 
będą ograniczać możliwości 
finansowe budżetu gminy,  
co w konsekwencji spowo-
duje konieczność ograniczania  
czy też rezygnowania z niektó-
rych wydatków gminy.  

Na rok 2016 zaplanowano 
wydatki majątkowe w wyso-
kości 2.090.000 zł na:
1. Przebudowa nawierzchni 

drogi gminnej nr 118029D 
ul. Fabrycznej w Piławie 

Górnej.
2. Przebudowa nawierzchni 

drogi dojazdowej i parkin-
gów 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. Ludowej w Piławie 
Górnej. 

5. Modernizacje oraz 
remonty mieszkanio-
wego zasobu komunal-
nego, oraz udział gminy  
w remontach wspólnot 
mieszkaniowych.

6. Rewitalizacja budynku 
przy placu Piastów Ślą-
skich 4.

7. Opracowanie doku-
mentacji projektowej 
na powiększenie Cmen-
tarza Komunalnego  
w Piławie Górnej.

8. Zakup sprzętu komputero-
wego wraz z oprogramo-
waniem.

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

10. Budowa kanalizacji sani-
tarnej dla os. Młyńskiego 
oraz ulicy Dalszej i Sien-

kiewicza (na odcinku  
od ul. Dalszej do oczysz-
czalni ścieków) .

11. Urządzenie i doposażenie 
gminnych placów zabaw  
w Piławie Górnej.

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

13. Budowa obiektu lekkoatle-
tycznego przy kompleksie 
sportowym „Orlik 2012” 
w Piławie Górnej.

W budżecie na rok 2016 
wskaźnik wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogółem 
wyniesie 12,15%. Urząd 
Miasta w Piławie Górnej pla-
nuje dodatkowe zadania inwe-
stycyjne z chwilą pozyskania 
dodatkowych środków finan-
sowych. O nowych zadaniach 
mieszkańcy będą informowani 
na bieżąco. 

Analizę sytuacji finanso-
wej gminy przedstawiono 
w Uchwale Rady Miejskiej  
w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej.  
W latach 2016 - 2026 dług 
będzie się stopniowo zmniej-
szał, a źródłem spłaty długu 
będą prognozowane nadwyżki 
budżetu. W roku 2026 nastąpi 
spłata zaciągniętych kredytów, 
pożyczek oraz wykup wyemi-
towanych przez gminę obliga-
cji komunalnych. 

Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
22 grudnia 2015 roku jednogłośnie  

(14 głosów „za” na 14 obecnych) przyjęli  
projekt budżetu Gminy Piława Górna  
na 2016 rok przedłożony przez Burmistrza. 

Budżet Gminy Piława Górna na 2016 rok
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Polityka finansowa podno-
szenia podatków od lat jest na 
poziomie tylko inflacji, a nie 
maksymalnych stawek, ogła-
szanych przez Ministra Finan-
sów. Przez ostatnie 9 lat stawki 
podnoszono w minimalnym 
stopniu, tak aby nie odbiegały 
od poziomu stawek w ościen-
nych gminach. Każda obniżka 
górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokal-
nych ma wpływ na wielkość 
dochodów własnych gminy, 
które determinują działania 
gminy, np. w zakresie  inwe-
stycji, 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.: poda-
tek od środków transporto-
wych, opłata za psa pozostały 
bez zmian. Stawki podatku 
rolnego i leśnego przyjęto  
z komunikatów Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego.

Uchwały wchodzą w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2016 r. 
Pełna treść uchwał dostępna 
jest na stronie http://pilawa-
gorna.bip.ornak.pl w zakładce 
Prawo lokalne/Uchwały Rady 
Miejskiej Piławy Górnej - rok 
2015/sesja z dnia 25 listopada 
2015 r.

I Podatek od nieruchomości

Określono następujące 
wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok:
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadze-

niem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,83 zł 
od 1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,89 zł), 

b) pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki wodne, reten-
cyjne lub elektrowni wodnych  
– 4,58 zł od 1 ha powierzchni 
(maksymalna stawka MF  
– 4,58 zł);

c) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,31 zł od  
1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,47 zł), 

d) niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie  
z dnia 9 października 2015 r.  
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym, obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabu-
dowy, jeżeli od dnia wejścia  
w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 3,00 zł od  
1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 3,00 zł).

2) od budynków lub ich 
części: 

a) mieszkalnych – 0,73 zł  
od 1 m² powierzchni użytko-
wej (maksymalna stawka MF  
– 0,75 zł), 

b) związanych z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej  
–21,00 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (maksymalna 
stawka MF – 22,86 zł),

c) zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym  
– 10,68 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (maksymalna 
stawka MF – 10,68 zł),

d) związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń – 4,65 zł 
od 1 m² powierzchni użytko-
wej (maksymalna stawka MF 
– 4,65 zł),

e) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicz-
nego – 7,52 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej (mak-
symalna stawka MF – 7,68 zł),

3) od budowli - 2% ich war-
tości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych płatny jest 
w ratach proporcjonalnych 
do czasu trwania obowiązku 
podatkowego, w terminach:
- I rata płatna do dnia  
15 marca,
- II rata płatna do dnia  
15 maja,
- III rata płatna do dnia  
15 września,
- IV rata płatna do dnia  
15 listopada.

W przypadku, gdy kwota 
podatku nie przekracza  
100,00 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płat-
ności pierwszej raty.

Osoby prawne wpłacają 
obliczony w deklaracji poda-
tek od nieruchomości - bez 
wezwania - w terminach do 
dnia 15. każdego miesiąca,  
a za styczeń do dnia  
31 stycznia.

II Podatek rolny

Przyjęto średnią cenę skupu 
żyta za okres 11 kwartałów 
ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 paź-
dziernika 2015 r. w wysokości 
53,75 zł za 1 dt,  co stanowi:

- dla gruntów gospodarstw 
rolnych - 134,38 zł od 1 ha 
przeliczeniowego,

- dla pozostałych gruntów 
- 268,75,00 zł od 1 ha fizycz-
nego.

Podatek rolny od osób fizycz-
nych płatny jest w ratach pro-
porcjonalnych do czasu trwa-
nia obowiązku podatkowego, 
w terminach:

- I rata płatna do dnia  
15 marca,

- II rata płatna do dnia  
15 maja,

- III rata płatna do dnia  
15 września,

- IV rata płatna do dnia  
15 listopada.

W przypadku, gdy kwota 
podatku nie przekracza  
100,00 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płat-
ności pierwszej raty.

Osoby prawne wpła-
cają obliczony w deklaracji 
podatek rolny w terminach: 
– I rata płatna do dnia 15 marca, 
– II rata płatna do dnia 15 maja,  
–III rata płatna do 
dnia 15 września, 
– IV rata płatna do 15 listo-
pada każdego roku.

III Podatek leśny

Przyjęto średnią cenę sprze-
daży drewna ogłoszoną  
w komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego  
z dnia 20 października 2015 
r. w wysokości 191,77 zł  
za 1 m3.

Podatek leśny - 42,19 zł  
od 1 ha powierzchni lasu. 

Podatek leśny od osób fizycz-
nych płatny jest w ratach pro-
porcjonalnych do czasu trwa-
nia obowiązku podatkowego, 
w terminach:

Burmistrz Piławy Górnej oraz Rada Miejska 
w Piławie Górnej od 9 lat stosują zasadę, 

że podwyżki podatków i opłat lokalnych  
muszą być stabilne. 

Stabilna polityka podatkowa



- I rata płatna do dnia  
15 marca,

- II rata płatna do dnia  
15 maja,

- III rata płatna do dnia  
15 września,

- IV rata płatna do dnia  
15 listopada.

W przypadku, gdy kwota 
podatku nie przekracza  
100,00 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płat-
ności pierwszej raty.

Osoby prawne wpłacają 
obliczony w deklaracji 
podatek leśny za poszcze-
gólne miesiące do dnia  
15 każdego miesiąca.  

 
IV      Podatek od środków 

transportowych

Stawki w podatku od 
środków transportowych  
nie uległy zmianie, pozostały 
na poziomie stawek obowią-
zujących w 2015 roku.

Wysokość wybranych 
stawek w podatku od środków 
transportowych:

a) od samochodu cięża-
rowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 
3,5 tony do 5,5 ton włącznie  
– 752,00 zł,

b) od samochodu cięża-
rowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 
5,5 tony do 9 ton włącznie  
– 1.283,00 zł,

c) od samochodu ciężaro-
wego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 9 ton do 
poniżej 12 ton – 1.541,00 zł.

d) od samochodu ciężaro-
wego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton według stawek okre-
ślonych w poniższej tabeli:

e) od ciągnika siodłowego lub 
balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej 
niż 31 ton, posiadających dwie 
osie oraz zawieszenie pneuma-
tyczne lub zawieszenie uznane 
za równoważne – 2.141,00 zł,

f) od przyczepy lub naczepy, 
które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowita równą 
lub wyższą 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego w zależności 
od liczby osi i rodzaju zawie-
szenia:

g) od autobusu posiada-
jącego mniej niż 22 miejsc  
do siedzenia – 950,00 zł,

h) od autobusu posiadają-
cego równą lub wyższą niż  
22 liczbę miejsc do siedzenia  
– 1 294,00 zł.

Podatek od środków trans-
portowych płatny jest w dwóch  
ratach, proporcjonalnie do 
czasu trwania obowiązku 
podatkowego, w terminach:

- I rata płatna do 15 lutego
- II rata płatna do 15 wrze-

śnia - każdego roku.

V Opłata  
od posiadania psów

Stawka w opłacie z tytułu 
posiadania psa nie uległa 
zmianie, pozostała na pozio-

mie stawki obowiązującej  
w 2015 roku, w wysoko-
ści 50,00 zł od każdego psa 

(maksymalna stawka MF  
- 120,05 zł). Powyższa opłata 
jest płatna jednorazowo  
w terminie do dnia 31 marca, 
bez wezwania.

Urząd Miasta informuje, 
że do uiszczania powyższej 
opłaty są zobowiązane wszyst-
kie osoby fizyczne posiada-
jące psy. Obowiązek zapłaty 
powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym osoba 
stała się posiadaczem psa,  
a wygasa z końcem miesiąca, 
w którym strona przestała  
być posiadaczem psa. Jeżeli 
obowiązek powstał lub wygasł 

w ciągu roku kalendarzowego, 
stawka opłaty od posiadania 
psów ulega obniżeniu propor-
cjonalnie do liczby miesięcy, 
w których nie istniał obowią-
zek zapłaty.

Z mocy ustawy opłaty  
od posiadania psów nie 
pobiera się od:

1) osób zaliczonych  
do znacznego stopnia nie-
pełnosprawności w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych - z tytułu posiada-
nia jednego psa,

2a) osób niepełnospraw-
nych w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych  
- z tytułu posiadania psa asy-
stującego,

2) osób w wieku powyżej  
65 lat prowadzących samo-
dzielnie gospodarstwo 
domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa,

3) podatników podatku rol-
nego od gospodarstw rolnych 
z tytułu posiadania nie więcej 
niż dwóch psów.

W celu zgłoszenia upraw-
nień do korzystania z wyżej 
wymienionych zwolnień 

należy przedłożyć wniosek 
wraz ze stosownymi doku-
mentami.

VI Opłata targowa

Stawki w opłacie targowej 
nie uległy zmianie, pozostały 
na poziomie stawek obowią-
zujących w 2015 roku i wyno-
szą przy sprzedaży:

- z samochodu, przyczepy 
lub platformy o dopuszczal-
nej ładowności do 1,5 tony  
– 17,00 zł,

- z samochodu, przyczepy 
lub platformy o dopuszczalnej 
ładowności powyżej 1,5 tony 
do 2,5 tony - 27,00 zł,

- z samochodu, przyczepy 
lub platformy o dopuszczalnej 
ładowności powyżej 2,5 tony  
- 39,00 zł,

- z ręki, kosza, skrzynki, 
roweru, wiadra, itp. - 3,00 zł,

- ze stołu niezależnie od 
branży za każde 2 m2 stołu  
- 4,00 zł,

- z namiotu o module (3x3 
m) – 7,00 zł plus 1,50 zł  
za każdy m2 powyżej modułu,

- towarów okolicznościo-
wych za 1 m2 powierzchni 
zajętej pod punkt handlowy - 
8,00 zł.

Terminem płatności opłaty 
targowej jest dzień, w którym 
dokonywany jest handel. 
Pobór opłaty targowej powie-
rzono pani Eleonorze Olszo-
wiec.

VII
Urząd Miasta przypomina 

również o opłacie z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu, która płatna jest bez 
wezwania, w terminie do dnia 
31 marca każdego roku.

VIII
Wpłaty na poczet podatków  

i opłat lokalnych przyj-
mowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 2. 
Ponadto wpłaty można doko-
nać poleceniem przelewu  
na indywidualny numer 
rachunku bankowego.
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W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo terminie 
płatności pierwszej raty. 

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek leśny, za poszczególne miesiące, do dnia  
15 każdego miesiąca.   

 IV.      Podatek od środków transportowych 
Stawki w podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały na poziomie stawek 
obowiązujących w 2015 roku. 
Przypominamy wysokość wybranych stawek w podatku od środków transportowych na rok 2015: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton 
włącznie – 752,00 zł, 

b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie – 1.283,00 zł, 

c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 
1.541,00 zł. 

d) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
według stawek określonych w poniższej tabeli: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita   

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż
Zawieszenie 

pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 15 1.788,00 1.847,00 
15  2.342,00 2.469,00 

Trzy osie 
25  2.588,00 2.751,00 

e) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej  lub wyższej niż 31 ton, 
posiadających dwie osie oraz zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 
– 2.141,00 zł, 

f) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowita równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż
Zawieszenie 

pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

dwie osie 
12 38 1.235,00 1.395,00 

trzy osie i więcej 
12 38 1.483,00 1.729,00 
38  2.153,00 2.270,00 

g)  od autobusu  posiadającego mniej niż 22 miejsc do siedzenia – 950,00 zł, 
h) od autobusu posiadającego równą lub wyższą niż 22 liczbę miejsc do siedzenia – 1 294,00 zł. 

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania 
obowiązku podatkowego, w terminach: 
- I rata płatna do 15 lutego 
- II rata płatna do 15 września - każdego roku. 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo terminie 
płatności pierwszej raty. 

Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek leśny, za poszczególne miesiące, do dnia  
15 każdego miesiąca.   

 IV.      Podatek od środków transportowych 
Stawki w podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały na poziomie stawek 
obowiązujących w 2015 roku. 
Przypominamy wysokość wybranych stawek w podatku od środków transportowych na rok 2015: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton 
włącznie – 752,00 zł, 

b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie – 1.283,00 zł, 

c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 
1.541,00 zł. 

d) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
według stawek określonych w poniższej tabeli: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita   

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż
Zawieszenie 

pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 15 1.788,00 1.847,00 
15  2.342,00 2.469,00 

Trzy osie 
25  2.588,00 2.751,00 

e) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej  lub wyższej niż 31 ton, 
posiadających dwie osie oraz zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 
– 2.141,00 zł, 

f) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowita równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż
Zawieszenie 

pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

dwie osie 
12 38 1.235,00 1.395,00 

trzy osie i więcej 
12 38 1.483,00 1.729,00 
38  2.153,00 2.270,00 

g)  od autobusu  posiadającego mniej niż 22 miejsc do siedzenia – 950,00 zł, 
h) od autobusu posiadającego równą lub wyższą niż 22 liczbę miejsc do siedzenia – 1 294,00 zł. 

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania 
obowiązku podatkowego, w terminach: 
- I rata płatna do 15 lutego 
- II rata płatna do 15 września - każdego roku. 



Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
osobom fizycznym będącym 
użytkownikami wieczystymi 
bądź współużytkownikami 
wieczystymi nieruchomości 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe udziela się bonifikaty 
dla od opłaty z tytułu prze-
kształcenia w wysokości 50%.

Bonifikaty udzielane są tylko 
tym użytkownikom wieczy-
stym, którzy zobowiążą się 

do dokonania jednorazowej 
wpłaty całej należności i nie 
posiadają zaległości finanso-
wych z tytułu podatku od nie-
ruchomości i opłat za użytko-
wanie wieczyste.

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
jest możliwie, gdy wszyscy 
współużytkownicy wystąpią 
z wnioskiem, a nieruchomość 
musi mieć uregulowany  
stan prawny (m.in. ujaw-

nione postępowanie spad-
kowe).

Użytkownicy wieczyści nie-
ruchomości mieszkaniowych 
powinni liczyć się z tym,  
że w przyszłości nie będą 
mogli przekształcić prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności z boni-
fikatą. Już Trybunał Kon-
stytucyjny wyrokiem z dnia  
10 marca 2015 r. wykazał nie-
konstytucyjność części prze-
pisów ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. w zakresie, w jakim 
przyznawały osobom praw-
nym możliwość wystąpienia  
o przekształcenie (z wyjątkiem 
spółdzielni mieszkaniowych). 

Wysokość opłaty z tytułu 

przekształcenia ustala każdo-
razowo rzeczoznawca mająt-
kowy. Postępowanie kończy 
się wydaniem decyzji admini-
stracyjnej, dlatego do wniosku 
o przekształcenie należy dołą-
czyć dowód wniesienia opłaty 
skarbowej (10 zł) za wydanie 
decyzji. Po zakończonym 
postępowaniu wnioskodawcy 
uiszczają opłatę w Sądzie 
Rejonowym w Dzierżoniowie 
za zmianę zapisów w Księ-
dze Wieczystej (200 zł + 60 zł  
w przypadku nieruchomości 
lokalowych).

Więcej szczegółów w pokoju 
nr 18 Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej lub pod numerem tele-
fonu 74 832 49 14.

2016 to ostatni rok  
na przekształcenie prawa  

użytkowania wieczystego nieruchomości 
mieszkaniowych w prawo własności  
z bonifikatą wynoszącą połowę wartości. 

Skorzystaj z szansy
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Aby zmniejszyć zjawi-
sko wykluczenia cyfrowego 
na terenie Piławy Górnej,  
w 2013 roku gmina złożyła 
do Władzy Wdrażającej Pro-
gramy Europejskie wniosek  
o dofinansowanie realizacji 
projektu „Internet szansą roz-
woju Gminy Piława Górna”. 
Umowa o dofinansowanie 
projektu w ramach działa-
nia 8.3. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion”, osi priory-
tetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki”, 
Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007 
– 2013 została podpisana  
30 października 2013 r.

Głównym celem projektu 
było zapewnienie dostępu do 
Internetu osobom zagrożo-
nym wykluczeniem cyfrowym  
z powodu trudnej sytuacji 
materialnej lub niepełno-
sprawności. Zjawisko wyklu-
czenia wynika z braku warun-
ków technicznych lub finan-

sowych. Projekt dawał szanse 
zdolnym dzieciom i młodzieży 
pochodzącej z rodzin w trud-
nej sytuacji materialnej i spo-
łecznej oraz osobom niepełno-
sprawnym. 

Cel główny projektu osią-
gnięto poprzez realizację 
celów szczegółowych:
• wyposażono w sprzęt 

komputerowy oraz dostęp  
do Internetu 30 gospodarstw 
domowych,

•  wyposażono  szkoły, przed-
szkole, Bibliotekę Publiczną  
oraz Urząd Miasta w Piławie 
Górnej w sprzęt kompute-
rowy  (39 szt.) oraz dostęp 
do Internetu,

• przeprowadzono szkolenia 
z podstaw obsługi kom-
putera i Internetu dla 30 

osób ze zidentyfikowanych 
gospodarstw domowych  
i 4 osób z jednostek podle-
głych gminie,

•  przeprowadzono kampanię 
informacyjno – promocyjną 
projektu,

• zorganizowano spotkania  
z beneficjentami ostatecz-
nymi.

Na realizację projektu „Inter-

net szansą rozwoju Gminy 
Piława Górna” gmina otrzy-
mała 412.155,09 zł dofinanso-
wania. 

Z dniem 1 grudnia 2015 r. 
gmina przechodzi w stadium 
trwałości projektu, które 
potrwa 5 lat od dnia zakończe-
nia realizacji projektu, czyli  
do 2020 roku.

Anna Wiącek 

Przedsięwzięcie otwierające perspektywy 
dzieciom, osobom niepełnosprawnym 

i uzdolnionej młodzieży przeszło 1 grudnia 
w stadium trwałości. Na projekt gmina uzy-
skała ponad 412 tysięcy złotych z Unii Euro-
pejskiej. 

Zakończony projekt 

                                                   

Projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Pilawa Górna” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POIG 2007-2013 Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

Umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-02-130/13

Zakończony projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” 

Przedsięwzięcie  otwierające  perspektywy  dzieciom,  osobom  niepełnosprawnym  i 

uzdolnionej  młodzieży  przeszło  1  grudnia  w  stadium  trwałości.  Na  projekt  gmina 

uzyskała ponad 412 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. 

Aby zmniejszyć  zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Piławy Górnej, w 2013 roku 

gmina  złożyła  do  Władzy  Wdrażającej  Programy  Europejskie  wniosek 

o dofinansowanie realizacji projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” W dniu 

Umowa nr POIG.08.03.00—02-130/13-01 o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,  osi priorytetowej 8. „Społeczeń-

stwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka 2007 – 2013 została podpisana 30 października 2013 r.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wyklu-

czeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zjawisko 

wykluczenia wynika z braku warunków technicznych lub finansowych. Projekt dawał szanse 

zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecz-

nej oraz osobom niepełnosprawnym. 

Cel główny projektu osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:

• wyposażono w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu 30 gospodarstw domo-

wych,

•  wyposażono  szkoły, przedszkole Bibliotekę Publiczną  oraz Urząd Miasta w Piławie 

Górnej w sprzęt komputerowy  (39 szt.) oraz dostęp do Internetu,

• przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu dla 30 osób ze zi-

dentyfikowanych gospodarstw domowych i 4 osób z jednostek podległych gminie,

•  przeprowadzono kampanie informacyjno – promocyjną projektu,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość

Spotkanie w sali narad z uczestnikami projektu



8

Aktualna ilość wpisów nie-
wykreślonych dla głównego 
miejsca wykonywania dzia-
łalności w Piławie Górnej - 
384, w tym: 
• 303 aktywnych, 
• 59 zawieszonych, 
• 20 działalność prowadzona 

wyłącznie w formie spółki 
cywilnej, 

• 2 działalność nierozpoczęta 
- data rozpoczęcia działal-
ności we wniosku jest datą 
przyszłą.

Aktualna ilość wpisów nie-
wykreślonych 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 przedsiębior-
ców działających na terenie 
gminie Piława Górna:

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

Rodzaje działalności gospo-
darczej zgłoszone przez przed-
siębiorców z terenu Gminy 
Piława Górna jako działalność 
przeważająca - wg Polskiej 
Klasyfikacji Działalności 
(PKD 2007) to m.in.:
• 23.70.Z - Cięcie, formowa-

nie i wykańczanie kamienia 
(66 podmiotów).

• 49.41.Z - Transport drogowy 
towarów (20 podmiotów).

• 41.20.Z - Roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych (13 pod-
miotów).

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

• 96.02.Z - Fryzjerstwo  
i pozostałe zabiegi kosme-
tyczne (10 podmiotów).

• 47.91.Z - Sprzedaż wysył-
kowa prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłko-
wej lub Internet (9 podmio-
tów).

• 45.20.Z - Konserwacja  

i naprawa pojazdów samo-
chodowych, z wyłączeniem 
motocykli (8 podmiotów).

Liczba złożonych i prawi-
dłowo przetworzonych wnio-
sków CEIDG-1 w systemie 
Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospo-
darczej 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.

Centralna Ewidencja Dzia-
łalności Gospodarczej prowa-
dzona jest przez Ministerstwo 
Gospodarki w systemie tele-
informatycznym.  Aby zare-
jestrować działalność gospo-
darczą, przedsiębiorca może 
wybrać jeden z trybów postę-
powania:

• Zalogowanie się do CEIDG, 
wypełnienie wniosku on-line  
i złożenie (podpisanie) go 
elektronicznie.

• Bez logowania się do 
CEIDG, przygotowanie 
wniosku on-line i podpisa-
nie go w dowolnej gminie.

• Pobranie i złożenie wnio-
sku papierowego w gminie. 
Gmina przekształca go na 
wniosek elektroniczny.

• Przesłanie wniosku listem 
poleconym do wybranej 
gminy. Podpis musi być 
notarialnie potwierdzony.

Rejestracja w CEIDG  
jest wolna od opłat. Przed-
siębiorca może podjąć dzia-
łalność gospodarczą w dniu 
złożenia wniosku o wpis. 
Wpis jest dokonywany nie 
później niż następnego dnia 
roboczego po dniu wpływu  
do CEIDG poprawnego wnio-
sku. Zaświadczeniem o wpisie 
w CEIDG jest wydruk ze 
strony internetowej CEIDG. 

Działalność gospodarcza w Piławie Górnej 

Zgodnie z przepisami, nie-
ruchomości gruntowe mogą 
być oddawane w użytkowa-
nie wieczyste na okres do 
99 lat. Z prawem tym wiąże 
się obowiązek wnoszenia 
przez cały okres użytkowa-
nia opłat rocznych, płatnych 
do 31 marca każdego roku. 
Ponieważ prawo użytkowa-
nia wieczystego ustanowione 
zostaje w akcie notarialnym, 
to każdy użytkownik wieczy-
sty, bez uprzedniego zawiado-
mienia ze strony urzędu, jest 
zobowiązany do wnoszenia 
opłaty na rachunek bankowy, 
który został mu indywidualnie 

nadany. 
W chwili obecnej opłata 

roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej, może być aktuali-
zowana nie częściej niż raz  
na 3 lata. Wówczas rzeczo-
znawca majątkowy sporzą-
dza operat rynkowej warto-
ści nieruchomości, który jest 
podstawą do przeprowadze-
nia zmiany opłaty rocznej. O 
wypowiedzeniu opłaty i nali-
czeniu nowej użytkownik wie-
czysty jest informowany każ-
dorazowo odrębnym pismem. 

W przypadku kiedy zapro-
ponowana nowa opłata roczna 

będzie co najmniej dwukrotnie 
wyższa od dotychczasowej, to 
jej podwyżka rozkładana jest 
na okres trzech lat. Zobrazo-
wać to można na przykładzie 
osoby, która do roku 2015 
uiszczała opłatę w wysokości 
10 zł, a po aktualizacji będzie 
uiszczać kwotę w wysoko-
ści 40 zł, wówczas płatność 
będzie wyglądała następująco:
• w 2016 roku - 2 x 10 zł  

= 20 zł,
• w 2017 roku - 20 zł +10 zł 

(połowa nadwyżki) = 30 zł
• od 2018 roku do kolejnej 

aktualizacji - 30 zł + 10 zł 
(połowa nadwyżki) = 40 zł.

W przypadku gdy pojawią 
się wątpliwości dotyczące 
wysokości opłaty lub numeru 
rachunku bankowego, na który 
należy ją uiszczać, prosimy o 
osobisty kontakt z Urzędem 

Miasta w Piławie Górnej, 
pokój nr 18. 

Ponadto informujemy, 
że w celu uniknięcia nie-
porozumień związanych  
z poprawnością i aktualno-
ścią danych:
• zmiany danych osobo-

wych (nazwiska) oraz 
adresu zamieszkania, 

• postanowienia o nabyciu 
spadku,

• nabycia nieruchomości  
w postępowaniu komorni-
czym

należy niezwłocznie ujaw-
niać w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych przy Sądzie Rejo-
nowym w Dzierżoniowie,  
ul. Świdnicka 51 oraz w ewi-
dencji gruntów i budynków, 
prowadzonej przez Staro-
stwo Powiatowe w Dzierżo-
niowie, ul. Świdnicka 38.

Kiedy nowa opłata za grunty oddane  
w użytkowanie wieczyste będzie  

co najmniej dwukrotnie wyższa  
od dotychczasowej, jej podwyżka  
rozkładana jest na okres trzech lat.

Użytkowanie wieczyste i aktualizacja opłaty rocznej 
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- Dawno nie widziałam tak 
pięknego widowiska o naro-
dzeniu Chrystusa - można 
było usłyszeć w holu ośrodka 
kultury. Prawie godzinne 
przedstawienie „Tak, On jest 
królem” przyciągnęło tłumy 
piławian. Warto było znaleźć 
czas w sobotnie popołudnie, 
żeby już 12 grudnia doświad-
czyć atmosfery świąt Bożego 
Narodzenia. Kto nie widział, 
niech żałuje. 

Scenografia i przemyślane 
stroje zachwyciły wszystkich. 
Równie duże wrażanie zrobili 
sami aktorzy. Dzieci pięknie 
opanowały teksty i doskonale 
wcielały się w role. Z entu-
zjazmem śpiewały pastorałki  
i kolędy. Nad przebiegiem 
jasełek czuwała (już po 
raz dziesiąty) nauczycielka 
Agnieszka Pawlak. 

Rodzice uczniów postarali 
się o wypieki, świąteczne 
stroiki i drobiazgi pod cho-
inkę, które można było kupić 
po przedstawieniu. Dla tych, 
którzy się nie spieszyli do 
domu, Rada Rodziców zorga-
nizowała kawiarenkę.

Jasełka przygotowane  
przez Szkołę Podstawową 
im. K. K. Baczyńskiego 
zaszczycili obecnością goście 
specjalni: Burmistrz Piławy 
Górnej z kierownictwem 
urzędu, Radni Rady Miejskiej 
Piławy Górnej oraz dyrektorzy 
miejskich placówek oświato-
wych i emerytowani pracow-
nicy placówki.

Dyrekcja szkoły składa 
ogromne podziękowania 
wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie  
i przebieg imprezy.

W sali widowiskowej wypełnionej  
po brzegi, przy gromkim aplauzie 

publiczności, uczniowie szkoły  
podstawowej  wystawili jasełka  
w Piławie Górnej.

Sceniczny sukces

Kostiumy i dekoracje zrobiły na widzach wrażenie

Jako pierwsze na scenie 
ośrodka kultury wystąpiły 
najmłodsze dzieci. „Kra-
snoludki” w piosence „List  
do św. Mikołaja” były rewe-
lacyjne. Zaraz potem trady-
cję i atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia przybliżyły 
grupy czterolatków. „Jeżyki” 
wykonały utwór „Gwiaz-
deczka” z ilustracją ruchową,  
a „Żabki” taniec do piosenki 
„Pada śnieg”. W czas nastroju, 
nostalgii i oczekiwania  
na przyjście Dzieciny wpro-
wadziły widzów grupy  
najstarsze. 

„Myszki” zaprezentowały 
utwór „Przy kominku świersz-
czyk spał”, „Pszczółki” pasto-
rałkę „Wigilia”, a „Biedronki” 

wzruszający utwór „Anio-
łek maleńki jak wróbelek”.  
Na koniec Dyrektor Bar-
bara Mazur w imieniu spo-
łeczności przedszkolnej zło-
żyła zebranym świąteczne 
życzenia, a dzieci  wspólnie  
odśpiewały kolędę „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”.

W spotkaniu 17 grudnia 
uczestniczyły całe rodziny.  
W wypełnionej sali zna-
leźli się też goście specjalni,  
przedstawiciele Samorządu 
Piławy Górnej i dyrektorzy 
placówek oświatowo-kul-
turalnych. Publiczność była 
zachwycona. Jasełka w wyko-
naniu przedszkolaków co roku 
zapewniają wyjątkowe wraże-
nia.  

Przedszkolaki z Piławy Górnej włożyły 
wiele trudu w przygotowanie   

niespodzianki dla najbliższych.  
Bożonarodzeniowy występ na długo  
pozostanie wszystkim w pamięci. 

Wzruszające przedstawienie

Dzieci mocno angażowały się w odgrywane role

Nauczycielka Agnieszka Pawlak na scenie

Aniołek w ośrodku kultury

Maluchy gestykulowały bardzo przekonująco

Przyszli aktorzy mieli doskonały kontakt z publicznością
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Jak informowaliśmy 12 sierp- 
nia, Gmina Piława Górna zdo-
była prawie 10 tysięcy złotych 
na nowoczesne wyposażenie 
szkolnych gabinetów lekar-
skich. Sprzęt ma podnieść 
jakość pracy pielęgniarki  
i standard badania uczniów.  
Na pewno zapewni też ochronę 
danych osobowych i poprawi 
estetykę wnętrza. Gabinety  
w obydwu placówkach wyma-
gały bowiem doinwestowania.  

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego już dostrzegli 
różnicę.  Od pierwszego tygo-
dnia grudnia korzystają z odno-

wionego pomieszczenia. Na 
zakupiony sprzęt złożyły się: 
nowoczesna waga medyczna 
ze wzrostomierzem, aparat  
do mierzenia ciśnienia, termo-
metr bezdotykowy, kozetka, 
parawan lekarski, ścienna 
lampa bakteriobójcza, tablice 
Snellena (do badania ostrości 
wzroku), tablice Isihary (do 
badania widzenia barw), szyny 
Kramera, przenośna apteczka. 
W gabinecie pojawiły się też 
nowe meble specjalistyczne, 
między innymi szafki (z odpo-
wiednim zabezpieczeniem)  
na leki i dokumentację 
medyczną oraz biurko. 

Zmieniło się również wypo-
sażenie gabinetu w Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru w 
Piławie Górnej. Do dyspozycji 
pielęgniarki od 7 grudnia są 
między innymi: nowa leżanka 
lekarska, stołek lekarski, stolik 
zabiegowy, waga ze wzro-
stomierzem, dwie apteczki 
pierwszej pomocy, stetoskop, 
termometr bezdotykowy, 

ciśnieniomierz, szyny Kra-
mera, tablica Snellena, tablica 
korkowa, szafa kartotekowa  
i szafa ubraniowa.

Nowoczesne wyposażanie 
kosztowało blisko 10 tysięcy 
złotych. Pieniądze pozyskane 
przez gminę w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej pochodzą 
z rezerwy oświatowej subwen-
cji ogólnej. 

Uczniowie w Piławie Górnej korzystają  
już z odnowionych gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

Nowoczesny sprzęt medyczny

Gabinet po liftingu

Finał wojewódzkiego kon-
kursu literackiego o treści 
patriotycznej „A nad nami 
Biało – Czerwona” odbył 
się 10 listopada. Na konkurs 
organizowany przez powiat 
głogowski wpłynęły prace 

45 uczniów. Każdy uczest-
nik musiał napisać trzy wier-
sze. Piławskie gimnazjum 
reprezentowały Anna Szady 
i Magdalena Pawlak, które 
otrzymały wyróżnienie, a ich 
wiersze znalazły się w zbiorze 

prac laureatów konkursu.
Praca Magdaleny Pawlak 

zdobyła wyróżnienie 12 listo-
pada w XVIII Konkursie Pla-
stycznym „Mój dom, moje 
miasto, moja ojczyzna”. 
Hasłem przewodnim tegorocz-
nej edycji, zorganizowanej  
w siedzibie Zarządu Regionu 
NSZZ Solidarność Dolny 
Śląsk dla uczczenia Narodo-
wego Święta Niepodległości, 
było „35 lat z Solidarnością”. 

W Dzierżoniowie podczas 
VIII Powiatowego Konkursu 
P o e t y c k o - M u z y c z n e g o 

„Wielcy Nieobecni” piław-
ska solistka Paulina Wojta-
szek wyśpiewała wyróżnienie  
w kategorii gimnazja. Uznanie 
jurorów 17 listopada zdobyła 
piosenką Agnieszki Osieckiej 
„Ukradła cyganka kurę”. 

Paulina zajęła pierwsze miej-
sce 10 grudnia na VI Powia-
towym Konkursie Piosenki 
Wojskowej i Patriotycznej  
w Dzierżoniowie. Drugi 
reprezentant Piławy Górnej, 
Oskar Dudek, zdobył wyróż-
nienie. Gratulujemy!

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
podsumowało pracowity przedświąteczny 

okres. Utalentowaną młodzież z Piławy Górnej 
dostrzegli jurorzy kilku artystycznych  
konkursów.

Same sukcesy

Po konsultacjach ze śro-
dowiskami medycznymi 
i prośbami spływającymi 
od polskich szpitali zarząd 
WOŚP postanowił ponownie 

zbierać pieniądze dla pedia-
trii.  Tym razem będą wypo-
sażane oddziały podstawowe,  
co umożliwi zakup sprzętu  
dla większej ilości szpitali, 

także tych małych. Zbliża-
jący się 24. Finał to również 
zbiórka na rzecz geriatrii. 

Lokalny sztab WOŚP planuje 
organizację finału w Piławie 
Górnej w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
10 stycznia od godziny 16:00. 
W programie m.in. występy 
zdolnych piławian z Przed-
szkola Publicznego, szkoły 
podstawowej i gimnazjum,  
a także licytacje. 

Zwracamy się z prośbą  

do firm, sklepów oraz osób 
prywatnych o wsparcie akcji 
i przekazanie na licytację 
ciekawych fantów, rzeczy  
i gadżetów. Ufamy, że znów 
nie zabraknie gorących serc 
darczyńców, dlatego uprzej-
mie prosimy o dostarcze-
nie przedmiotów na aukcję  
do sztabu, którego sie-
dzibą jest Miejski Ośrodek  
Kultury i Biblioteka w Piła-
wie Górnej do dnia 8 stycznia 
2016 roku.

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej w niedzielę 10 stycznia 

2016 roku zapraszają na 24. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Działający od listopada sztab zarejestrował  
już 30 wolontariuszy, którzy będą  
kwestować na ulicach Piławy Górnej.  
Prosimy wszystkich ludzi dobrego serca  
o przekazywanie fantów i gadżetów  
do licytacji. Koncert finałowy rozpocznie się  
w sali MOK o godzinie 16:00.

Przed nami 24. Finał WOŚP!
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Pierwszy piławski orszak 
przejdzie przez centrum 
miasta, zachęcając mieszkań-
ców do wspólnego kolędowa-
nia i kultywowania polskiej 
tradycji jasełkowej. Każdy 

uczestnik otrzyma specjalną 
koronę. Rozdamy również 
śpiewniki do wspólnego śpie-
wania. 

Ruszymy trasą spod kościoła 
św. Marcina, następnie zejście 

do ul. Sienkiewicza, przej-
ście ul. Fabryczną do ul. Pia-
stowskiej. Później w lewo  
w ul. Piastowską do ul. Kiliń-
skiego. Dalej ulicą Kilińskiego 
dochodzimy do ul. Sienkiewi-
cza. Ulicą Sienkiewicza wra-
camy pod kościół św. Marcina, 
gdzie składamy pokłon przy 
szopce w kościele. Dołączymy 
tym samym do ponad 400 
miejscowości w całej Polsce, 
w których przejdzie orszak. 
Serdecznie zapraszamy! 

We wspólną organizację 
imprezy włączyło się całe 
grono instytucji: Gmina Piława 
Górna, Miejski Ośrodek Kul-
tury i Biblioteka, Parafia pw. 
św. Marcina, Przedszkole 
Publiczne, Szkoła Podsta-
wowa im. K. K. Baczyńskiego 
i Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej,  
ale do współpracy zapro-
szeni są wszyscy. Zaczynamy  
o godzinie 13:00 po Mszy św!

W święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 
na ulicach Piławy Górnej będą  

rozbrzmiewać kolędy. Różnobarwny korowód 
wyruszy spod kościoła o godzinie 13:00. 

Trasa Orszaku Trzech Króli 

Gmina Piława Górna  
po raz pierwszy zorganizowała 
Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Całość koordynowały Miej-
ski Ośrodek Kultury i Biblio-
teka wspólnie z Przedszkolem 
Publicznym, Szkołą Podsta-
wową im. K. K. Baczyńskiego, 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, Specjalnym Ośrod-
kiem Szkolno-Wychowaw-
czym, Towarzystwem Przy-
jaciół Dzieci oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną. Dzięki udanej 
współpracy udało się przygo-

tować interesujący program 
artystyczny i przyciągnąć piła-
wian bogatym oraz różnorod-
nym asortymentem stoisk. 

Na imprezę przybył rów-
nież sam święty Mikołaj i nie 
omieszkał obejrzeć stoisk. 
Przedszkole Publiczne przy-
gotowało pyszne pierogi, które 
w mgnieniu oka rozeszły się 
wśród uczestników jarmarku. 
Na stoisku szkoły podsta-
wowej można było delekto-
wać się domowymi ciastami 
i nabyć świąteczne gadżety. 

Gimnazjum zrobiło furorę 
barszczem z uszkami. Cie-
kawe prezenty oferowano też 
na stoisku piławskich Warszta-
tów Terapii Zajęciowej. 

Dużym wzięciem cieszyły 
się ekologiczne wyroby, swoj-
ski chleb i ciasta z gospodar-
stwa pana Macieja Forysiaka 
z Podlesia. Równie dużo klien-
tów miało stoisko z miodami z 
pasieki młodego pszczelarza 
Macieja Turka z Niemczy. 
Rekord ustanowiło jednak 
Sołectwo Nowa Wieś Niem-
czańska. Swojskie wędliny 
okazały się tak chodliwym 
towarem, że mimo sporych 
zapasów cały zapas wyprze-
dano już po godzinie. Wiele 
osób zainteresowało się także 
stoiskiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Piławy Górnej, 
gdzie można było m.in.: 
dosiąść oryginalnego motocy-

kla i zrobić ciekawe zdjęcia 
przy specjalnej ściance. 

Młodzież z Piławy Górnej 
wybierająca się na Światowe 
Dni Młodzieży do Krakowa  
w 2016 roku też miała swoje 
stoisko, które oferowało fir-
mowe kubki, magnesy, kalen-
darze i inne gadżety z logo 
ŚDM. Dodatkową atrakcją 
jarmarku stało się stoisko 
dostawcy Internetu światło-
wodowego, firmy Inet Mul-
timedia, która przygotowała 
kubki ze słodkimi upomin-
kami i cukierki dla dzieci. 

- Wszystkim dziękujemy za 
tak liczne przybycie. To nas 
mobilizuje, żeby przyszło-
roczny Jarmark Bożonarodze-
niowy był jeszcze piękniejszy 
- podsumowała Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska. 

Nastrojowy program artystyczny, ciekawi 
wystawcy i dobra pogoda 20 grudnia  

przyciągnęły kilkaset osób na plac Piastów 
Śląskich w Piławie Górnej. Wszyscy  
uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu  
na pierwszym piławskim Jarmarku  
Bożonarodzeniowym.  

Kilkaset osób na jarmarku!
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