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Kilkaset osób przeszło uli-
cami Piławy Górnej, wspólnie 
kolędując z trzema królami. 
Mędrcy nieśli dary do szopki 
w kościele pw. św. Marcina 
w towarzystwie małych dwo-
rzan. W kolorowych strojach 
paradowali mali królowie  
i pastuszkowie - podopieczni 
przedszkola i uczniowie 

szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej. 

W piławskim Orszaku masze-
rowali razem księża z miej-
scowej parafii, władze miasta  
z Burmistrz Zuzanną Bie-
lawską na czele, Radni Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej, 
przedstawiciele lokalnych 
placówek edukacyjnych 

oraz członkowie zespołów 
artystycznych (m.in.: „Siwy 
Włos” i „Górzanie”). 

W pomoc techniczną i orga-
nizacyjną mocno zaangażo-
wali się piławscy gimnazja-
liści, którzy stworzyli poczet 
sztandarowy orszaku i poma-
gali przy rozdawaniu śpiew-
ników, koron czy naklejek. 
Wspólnie śpiewane kolędy 
poprowadziły panie Monika 
Starościk, Karolina Bokota 
i Marcelina Słomian oraz 
Patrycja Bielawska. 

- Cieszymy się bardzo,  
że kolęda rozbrzmiewała  
w całym mieście i skupiła 
tak wielu mieszkańców; 
od najmłodszych przed-
szkolaków aż do senio-
rów - podzieliła się radością  

Burmistrz Piławy Górnej.  
We wspólną organizację 

imprezy włączyło się całe 
grono instytucji: Parafia  
pw. św. Marcina, Gmina 
Piława Górna, Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblio-
teka (MOKiB), Przedszkole 
Publiczne, Szkoła Podsta-
wowa im. K. K. Baczyńskiego 
i Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej. 

- Zależało nam na pokazaniu 
polskiej tradycji kolędowania 
i włączeniu w nią szczególnie 
najmłodszych i młodzieży. 
Cel udało nam się osiągnąć,  
a liczba piławian, którzy  
utworzyli Orszak, przekro-
czyła nasze szacunki - sko-
mentował Dyrektor MOKiB 
Tomasz Jamróg. 

Tłumy piławian na Orszaku Trzech Króli

Mimo śniegu i mrozu bardzo wielu  
mieszkańców Piławy Górnej  

kolędowało ulicami miasta, by wraz  
z trzema królami złożyć pokłon  
dzieciątku Jezus w szopce. Dziękujemy 
wszystkim za wspólne uliczne jasełka! 

Na ulicach Piławy Górnej 
od samego rana można było 
spotkać wolontariuszy WOŚP. 
Kwestujący zebrali do puszek 
łącznie 3.682,90 zł. Pozostałą 
kwotę, to jest 5.111,62 zł, 
udało się zgromadzić podczas 

koncertu finałowego w sali 
ośrodka kultury, na kierma-
szu i licytacji przekazanych 
fantów. Najwyższą cenę  
na aukcji osiągnęła koszulka 
reprezentacji Polski w piłce 
nożnej z autografem Seba-

stiana Mili, ale równie 
dużo płacono za koszulki  

z autografami piłkarzy KS 
„Piławianka”.

W Piławie Górnej od wczesnego rana  
kwestowało 35 wolontariuszy.  

Od godziny 16:00 trwał koncert finałowy  
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki. Zaangażowanie  
kwestującej młodzieży i wielkie serca  
mieszkańców pomogły pobić dotychczasowy 
rekord. W sumie zebrano 8.794,52 zł.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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1. Rekultywacja gruntu na 
działce 811 położonej w Piła-
wie Górnej obręb Południe

W 2015 roku gmina rozpo-
częła realizację pierwszego 
etapu zadania. Do rekul-
tywacji pierwszej z ośmiu 
kwater wykorzystano przede 
wszystkim szlam kamieniar-
ski, powstający przy obróbce 
materiału w piławskich zakła-
dach kamieniarskich oraz gruz 
budowlany, pełniący funk-
cję stabilizatora szlamów. 
Zapełnianie rekultywowanej 
kwatery, której powierzchnia 
wynosi 2760 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 wyremonto-
wanym budynku nową sie-
dzibę znalazły Urząd Miasta 
w Piławie Górnej, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminne 
Centrum Informacji, a także 
archiwum urzędu. Roboty 
budowlane objęły przebu-
dowę wnętrza, które dawniej 
mieściło m.in. przychod-

nię zdrowia i dostosowanie 
budynku do nowych funkcji. 
Historyczną część budynku 
powiększono o część nowo 
dobudowaną, w której na par-
terze znajduje się m.in. wej-
ście 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 spo-
rządzony Program Funkcjo-
nalno – Użytkowy dla reali-
zacji zadania. W oparciu o 
program w roku 2016 będzie 
sporządzona dokumentacja 
projektowa. Roboty budow-
lane, związane z rewitaliza-
cją budynku, planowane są  
na lata 2017 – 2020. Po 
zakończeniu budynek będzie  
pełnił przede wszystkim  

funkcje mieszkalne i spo-
łeczno-oświatowe.

4. Wymiana pokrycia 
dachowego na budynku 
Urzędu Miasta przy  
ul. Piastowskiej 29

Przeprowadzono remont 
dachu i pomieszczeń znajdują-
cych się na poddaszu. Roboty 
budowlane objęły w szcze-
gólności remont konstrukcji 
więźby dachowej i zmianę 
pokrycia dachu z blachy  
na dachówkę ceramiczną.

5. Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla osiedla Młyń-
skiego oraz ulicy Dalszej  
i Sienkiewicza (na odcinku 
od ul. Dalszej do oczysz-
czalni ścieków)

Zostało ułożone blisko 1.600 
m sieci kanalizacyjnej na uli-
cach Sienkiewicza, Dalszej 
oraz na Osiedlu Młyńskim. 
Projekt zakładał wykonanie 
odgałęzień sieci kończących 
się studniami przy grani-

cach posesji w celu ułatwie-
nia mieszkańcom wykonania 
przyłączy. Obecnie trwają 
czynności odbiorowe, obej-
mujące m.in. sprawdzanie 
szczelności nowo wybudowa-
nej sieci, a także czynności 
administracyjne, związane 
z oddaniem inwestycji do 
użytku.

6. Utworzenie plenerowego 
centrum rekreacji 

Zadanie obejmujące budowę 
siłowni plenerowej, niewiel-
kiego placu zabaw dla dzieci 
i skateparku zakończono  
w 2015 roku. Inwestycja 
objęła również wykonanie 
nowych chodników, oświe-
tlenia i monitoringu obiektu, 
a także wykonanie trawni-
ków oraz nasadzeń krzewów 
i drzew ozdobnych. Nowo 
powstałe obiekty wraz z kom-
pleksem boisk Orlik 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 aktu-
alizacji dokumentacji projek-
towej polegającej na dosto-
sowaniu projektu do aktual-
nych rozwiązań stosowanych 
przy wznoszeniu tego typu 
obiektów. Realizacja inwe-
stycji jest planowana na lata  
2016-2019 przy wsparciu 
środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia budowlane i remontowe 
nalezą do jednych z najważniejszych  

działań lokalnego samorządu. Gmina Piława 
Górna w ubiegłym roku zrealizowała 7 zadań 
inwestycyjnych.

Inwestycje 

Podsumowanie roku 2015
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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 - dofinansowa-
nie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg,
- 10.000,00  - dofinansowa-
nie Starostwo Powiatowe  
w Dzierżoniowie,
- 13.000,00 - dofinansowanie 
Nadleśnictwo Świdnica.
Zakres robót :
- nawierzchnia jezdni i zjaz-
dów z betonu asfaltowego 
na ul. Bohaterów Getta   
o  powierzchni 4.865 m2 na  
dł. 1014 m  oraz  ul. Ligoc-
kiej o powierzchni 1.038 m2,  
na dł. 230 m,
- profilowanie poboczy dróg  
o łącznej powierzchni  
3.484 m2, 
- pogłębienie i oczyszczenie 
rowu na długości 238 m.

2. Przebudowa nawierzchni 
chodnika w drodze gminnej 
nr 118035D ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej.
Koszt realizacji to  
25.000,00 zł. 

Zakres robót: 
- nawierzchnia chodnika  
z kostki brukowej betonowej  
o grubości 8 cm na powierzchni 
210 m2,
- montaż obrzeży betonowych 
na długości 140 m.

3. Budowa dróg wewnętrz-
nych i miejsc parkingo-
wych wraz z infrastrukturą    
techniczną wewnętrzną przy 
ul. Piastowskiej 69.
Koszt realizacji to  
28.942,83 zł
Zakres robót :
- nawierzchnia drogi 
wewnętrznej z kostki bruko-
wej betonowej o grubości 8 cm  
na powierzchni  150 m2, 
montaż krawężników  
betonowych 30 m,
- utwardzenie miejsc postojo-
wych na powierzchni 350 m2.

4. Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118053D  
ul. Liliowej w Piławie Górnej 
–  km 0+000-0+200 [inten-
sywne opady deszczu maj 
2014]. 
Koszt realizacji to  
233.659,88 zł, w tym: 
- dofinansowanie  zadania   
z   rezerwy celowej Minister-

stwa  Administracji  i Cyfryza-
cji - 159.372,00 zł.  
Zakres robót:
 - ciąg pieszo jezdny z kostki 
brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na powierzchni   
ok. 800 m2,
-  chodnik z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm na 
powierzchni 325 m2,
-  nawierzchnia z mieszanki 
mineralno-asfaltowej na 
powierzchni 870 m2

Realizację zadania poprze-
dziły roboty związane z 
wymianą sieci i przyłączy 
wodociągowych  na całej dłu-
gości drogi oraz sieci i przy-
łączy gazowych na odcinku 
drogi, wykonane przez właści-
cieli 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. Mły-
narskiej  w Piławie Górnej 
– km 0+260-0+630 [inten-
sywne 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 beto-
nowej o grubości 8 cm  
i powierzchni 730 m na długo-
ści 370 m,
- nawierzchnia ciągu pie-
szego z materiału z odzysku  
(płytki chodnikowe) na 
odcinku od skrzyżowania  
z ulicą Struga do zatoki przy-
stankowej - długość 140 m. 

8.  Przebudowa odwod-
nienia drogi wewnętrznej 
ul. Cmentarnej w Piławie 
Górnej
Koszt realizacji to  
7.370,00 zł.
Zakres robót:
- wymiana odcinka kanali-
zacji deszczowej o długości  
58 m na rury PVC (o średnicy 
200), 
- wymiana 2 studni (o średnicy 
425).

Realizacja zadań inwestycyjnych  
w zakresie drogownictwa w 2015 roku.

Drogi
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1. Dla zadania Konkurs 
przyrodniczo-ekologiczny 
pod nazwą „Jestem znawcą 
przyrody” w ramach środków 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
pozyskano dofinansowanie 
2.358,42 zł, przy wartości 
zadania  4.751,06 zł.

2. Na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej dla osiedla Młyń-
skiego oraz ulicy Dalszej  
i Sienkiewicza (na odcinku 
od ul. Dalszej do oczyszczalni 

ścieków)” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu została przy-
znana dotacja  236.200,00 zł   
przy wartości zadania 
1.162.223,96 zł.

3. Na „Przebudowę 
nawierzchni dróg gminnych 
nr 118061D  ul. Bohate-
rów Getta oraz nr 118062D  
ul. Ligockiej w Piławie 
Górnej” w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Przebu-

dowy Dróg Lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostęp-
ność - Rozwój” pozyskano 
266.248,88 zł dofinansowa-
nia przy wartości zadania  
532.497,75zł.

4. Dla zadania „Książki 
naszych marzeń” w ramach 
Programu Rządowego pozy-
skano 2.170,00 zł dofinanso-
wania przy wartości zadania 
2.712,50 zł.

5. Na „Wyposażenie gabi-
netów profilaktyki zdro-
wotnej i pomocy przedme-
dycznej” w ramach rezerwy  
części oświatowej subwencji 
ogólnej Piława Górna otrzy-
mała 9.872,00 zł.

6. Na „Utworzenie ple-
nerowego centrum rekre-
acji w Piławie Górnej”  
w ramach środków z Fun-
duszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej przeznaczonych  
na dofinasowanie w ramach 
Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego w 2015 roku 
pozyskano 100.000,00 zł dofi-

nansowania.
7. Na zadania  związane 

z remontem, odbudową lub 
przebudową obiektów znisz-
czonych lub uszkodzonych 
w rezultacie zdarzeń o zna-
mionach 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 [inten-
sywne opady deszczu maj 
2014 r.] kwotę 159.372,00 zł  
przy wartości zadania 
199.215,35 zł,

- „Przebudowa nawierzchni 
chodnika przy drodze gmin-
nej nr 118050D ul. Mły-
narskiej w Piławie Górnej 
km 0+260 – 0+630 [ inten-
sywne 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 pozy-
skała środków zewnętrznych 
na kwotę 865.271,30 zł 

Gmina Piława Górna w oparciu  
o możliwości finansowe budżetu,  

uzyskała w ubiegłym 2015 roku  
dofinansowanie z dostępnych programów  
i funduszy na realizację następujących  
projektów inwestycyjno – infrastrukturalnych:

Środki zewnętrzne

Dane dotyczą podpisanych 
umów o dofinansowanie pro-
jektów unijnych na dzień 
30 czerwca 2015 roku, przy 
uwzględnieniu kosztów nie-
kwalifikowalnych. Chodzi 
o fundusze ze środków UE 
na lata 2007-2013 dostęp-
nych w ramach programów 
operacyjnych: Infrastruktura  
i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki, 
Pomoc Techniczna, Rozwój 

Polski Wschodniej, a także 
poszczególnych RPO.

Dane pochodzą z Krajowego 
Systemu Informatycznego 
(KSI SIMIK 07-13), odnoszą 
się do projektów realizowa-
nych na terenie danej jednostki 
terytorialnej. Nie należy ich 
utożsamiać wyłącznie z pro-
jektami realizowanymi przez 
jednostki samorządu teryto-
rialnego - zastrzega Główny 
Urząd Statystyczny.

Pod względem wartości realizowanych 
projektów unijnych jesteśmy  

na pierwszym miejscu w rankingu  
gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Pierwsi w powiecie

Pierwsi w powiecie

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 RPO.

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.

Miejsce Kod
Jednostka 
terytorialna

Wartość całkowita 
podpisanych umów o 

dofinansowanie

ogółem

wartość 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)
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Zestawienie 2479 gmin na 
podstawie danych GUS

Ze zaktualizowanych danych 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że najbogatszą 
gminą w 2014 roku był Klesz-
czów (Łódzkie). Całkowite 
dochody gminy wyniosły 
48.680 zł per capita. To ponad 
dwukrotnie więcej niż druga w 
zestawieniu Krynica Morska 

(23.897 zł), leżąca w woje-
wództwie pomorskim i ponad 
12-krotnie więcej niż śred-
nie dochody gmin w Polsce  
(3.971 zł).

Na całkowite dochody gmin, 
ujęte przez GUS w zestawie-
niu, składają się: dochody 
własne, dotacje, subwencja 
ogólna oraz środki na dofinan-
sowanie zadań.

Jakie całkowite dochody osiągają polskie 
gminy? Po uwzględnieniu dochodów wła-

snych, dotacji i subwencji wpływy samorzą-
dów oscylują w granicach 2 229 zł - 48 680 zł 
na jednego mieszkańca.

Dochody całkowite. Zestawienie budżetów gmin

Dochody całkowite. Zestawienie budżetów gmin

Jakie całkowite dochody osiągają polskie gminy? Po uwzględnieniu dochodów własnych, 

dotacji i subwencji wpływy samorządów oscylują w granicach 2 229 zł - 48 680 zł na 

jednego mieszkańca.

Zestawienie 2479 gmin na podstawie danych GUS

Ze zaktualizowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najbogatszą 

gminą w 2014 roku był Kleszczów (Łódzkie). Całkowite dochody gminy wyniosły 48.680 zł 

per capita. To ponad dwukrotnie więcej niż druga w zestawieniu Krynica Morska (23.897 zł), 

leżąca w województwie pomorskim i ponad 12-krotnie więcej niż średnie dochody gmin w 

Polsce (3.971 zł).

Miejsce Kod
Jednostka 
terytorialna

gminy łącznie z miastami 
na prawach powiatu

dochody ogółem

2014

(zł)

709 5020302011   Bielawa (1) 3.533,39

1296 5020302062   Łagiewniki (2) 3.202,78

1573 5020302052   Dzierżoniów (2) 3.079,99

2329 5020302031   Pieszyce (1) 3.079,99

2239 5020302021   Dzierżoniów (1) 2.760,35

2185 5020302073   Niemcza (3) 2.797,26

2383 5020302041   Piława Górna (1) 2.639,16

       gminy miejskie (1)

       gminy wiejskie (2)

      gminy miejsko-wiejskie (3)

Najwięcej na oświatę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydają gminy wiejskie.

Wydatki oświatowe w gminach
Wydatki oświatowe w gminach

Najwięcej na oświatę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydają gminy wiejskie.

Miejsce Kod
Jednostka 
terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu

na oświatę i wychowanie
2014

(zł)

  605   5020302062   Łagiewniki (2) 1.328,00

  709   5020302011   Bielawa (1) 729,97

  2395   5020302052   Dzierżoniów (2) 868,35

  2469   5020302041   Piława Górna (1) 718,40

  2470   5020302021   Dzierżoniów (1) 714,35

  2472   5020302073   Niemcza (3) 694,56

  2479   5020302031   Pieszyce 599,96

       gminy miejskie (1)

       gminy wiejskie (2)

      gminy miejsko-wiejskie (3)

W 2015 roku dokonano 
przekształceń we własność 
1,2318 ha gruntów rolnych 
i mieszkaniowych, będących 
w dotychczasowym użytko-
waniu wieczystym . Wartość 
rynkowa gruntów po pomniej-

szeniu o wartość użytkowa-
nia wieczystego wyniosła  
53.170 zł. Uzyskany przez 
Gminę dochód z tytułu prze-
kształcenia pomniejszony  
o należne bonifikaty wyniósł 
21.600 zł.

Na przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności  

Gmina Piława Górna uzyskała  
w ubiegłym roku 21.600 złotych 

Przekształcenie

Pierwszy termin składania 
wniosków od 1 do 29 lutego 
2016 r. wraz z fakturami 

VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego za 
okres od 1 sierpnia 2015 r.  

do 31 stycznia 2016 r. 
w ramach limitu podatku okre-
ślonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku 
w 2016 r. wynosi: 86 zł * ilość 
ha użytków rolnych

Dotacje wypłacane będą 
w terminie od 1-30 kwietnia 

2016 r. przelewem na rachu-
nek bankowy podany we 
wniosku. Wnioski  są dostępne  
w Biurze Obsługi Klienta 
(pok.17) Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej, bądź  
na stronie internetowej  
urzędu. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że 
każdy producent rolny może ubiegać się 

o zwrot części pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej. 

Zwrot podatku akcyzowego
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1)  w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego:

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

- 4 nieruchomości niezabudo-
wanych 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 zago-
spodarowania nieruchomości 
przyległej, działkę niezabudo-
waną o pow. 233 m².

PONADTO INFOR-
MUJEMY, ŻE GMINA 
POSIADA W SWOIM 
ZASOBIE NASTĘPU-
JĄCE NIERUCHOMOŚCI 
KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ 
PRZEZNACZONE DO 
SPRZEDAŻY W DRODZE 
PRZETARGU NIEOGRA-
NICZONEGO:

1) grunty niezabudowane, 
przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową jedno-
rodzinną:

- działka nr 446/3 – Obręb 
Kopanica o pow. 1.119 m2 
przy ul. Wąskiej w Piławie 
Górnej (usytuowana pomiędzy 
posesjami nr 4), 

- działka nr 409/7 – Obręb 
Kopanica o pow. 952 m2 
przy ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej 

- działki nr 403/2 i 50% 
dz. 403/4 – Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 1.051 m2  
przy ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej (usytuowana 
za budynkiem nr 19) 

- działki nr 403/3 i 50% 
dz. 403/4 – Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 1.106 m2  

przy ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej (usytuowana 
za budynkiem nr 19) 

- działka nr 290/4 – Obręb 
Północ o pow. 1372 m2 przy 
ul. Sienkiewicza (usytuowana 

pomiędzy budynkami nr 48  
a 52) 

- działka nr 490 – Obręb 
Kośmin  o pow. 1.222 m2 
przy ul. Leśnej w Piła-
wie Górnej (usytuowana  
pomiędzy budynkami nr 3  
a 7),

2) nieruchomości zabudo-
wane, budynki przemysłowe 
i mieszkalne, lokale miesz-
kalne i użytkowe:

- hala poprzemysłowa  
o pow. 1.520 m2, lokale  
użytkowe w hali poprzemy-
słowej o pow. 1038,64 m2  
i  766,43 m2, przy ul. Młynar-
skiej w Piławie Górnej,

- budynek mieszkalny jed-
norodzinny przy ul. Fabrycz-
nej 2 w Piławie Górnej,

- lokal mieszkalny nr 3  
o pow. 69,60 m2 w budynku 
przy   ul. Piastowskiej 65   
w Piławie Górnej,

- lokal mieszkalny nr 8  
o pow. 30,60 m2 w budynku 
przy ul. Staszica 28 w Piła-
wie Górnej,

- lokal mieszkalny nr 11 

o pow. 31 m2 w budynku 
przy ul. Lipowej 2 w Piławie 
Górnej

- lokal użytkowy nr 1  
o pow. 22,90 m2 w budynku 
przy  ul. Piastowskiej 63  
w Piławie Górnej, 

3) nieruchomości niezabu-
dowane, przeznaczone na 
cele inne niż mieszkaniowe:

-  działki o pow. 19 m2, pod  
budowę garażu w zabudowie 
szeregowej przy ul. Osiedlo-
wej w Piławie Górnej, 

- nieruchomość składa-
jąca się z działek nr 439 i 
444 – Obręb Kośmin przy  
ul. Sienkiewicza/Lipowa 
(były staw wraz z przyległą 
łąką) o pow. 16.609 m2, prze-
znaczona jako teren usług 
komercyjnych z zakresu 
rekreacji, 

Wszystkie zainteresowane 
osoby kupnem w/w nieru-
chomości prosimy o kontakt 
z tutejszym Urzędem Miasta 
pok. nr 18, tel. 74824915. 

W roku 2015 dokonano zbycia:

Gospodarka nieruchomościami

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości w dzierżawę

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 15 lutego 2016 roku  
zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż:

-  lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 30,60 m² w budynku przy ul. Staszica 28 w Piławie Górnej.  
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 39.000 zł netto,
- działki niezabudowanej, oznaczonej nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 952 m² przy ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nierucho-
mości  38.000 zł netto,
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 443 i 444 – Obręb Kośmin  o pow. 16.609 m² przy ul. Sien-
kiewicza w Piławie Górnej, przeznaczonej na usługi komercyjne z zakresu rekreacji. Cena wywoławcza  
250.000 zł netto.

Szczegółowe informacje o warunkach sprzedaży nieruchomości, terminie i miejscu przetargu zostały 
umieszczone w ogłoszeniu przetargowym, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta  
przy ul. Piastowskiej 69 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetargi 
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Zarząd Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Piławie Górnej przy                             
ul. Piastowskiej 15A został 
utworzony na mocy Uchwały 
Nr 65/XII/2003 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 
23 lipca 2003 roku w wyniku 
przekształcenia zakładu 
budżetowego – Administracji 
Lokali Komunalnych w jedno-
osobową Spółka 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 Pie-
szycach, Zakład Energetyczny                                
w Dzierżoniowie, Zakład 
Gazowniczy w Dzierżoniowie. 
Jest wynikiem przeglądów  
budynków (zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego), 
zgłoszeń nagłych awarii (prze-
cieków dachów), wadliwych 
pieców w lokalach mieszkal-
nych czy kominów na budyn-
kach oraz remontów mieszkań 
tzw. „pustostanów” przed ich 
kolejnym zasiedleniem.

W 2015 r. środki finan-
sowe na remonty miesz-
kaniowego zasobu gminy 
wynosiły 403,750,00 zł  
w tym: 238.750,00 zł (remonty 
bieżące) oraz 165.000,00 zł  
(wydatki inwestycyjne).   
W ramach posiadanych środ-

ków wykonano następujące 
prace:

-  remont pokryć dachowych 
na budynkach: Piastowska  6,   
Piastowska  11, Wąska 5, 5a;

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

-  wykonanie dokumentacji 
technicznej kompleksowego 
remontu budynku mieszkal-
nego Kośmińska 29;

-  przemurowanie 2 kominów 
na budynku Pl. Piastów Śl.  7;

-  wymiana drzwi frontowych 
do budynków: Kwiatowa 
1, Polna 6, Sienkiewicza 8,    
Piastowska 7, Kośmińska 
31, Piastowska 63, Mała 2B, 
Mała 16;

-  wymiana instalacji gazo-
wej na klatce schodowej  
w budynku Piastowska 14;

-  wykonanie i zamontowa-
nie wkładów kominowych 
oraz wykonanie wentyla-
cji    w lokalach komunalnych  
w budynkach: Pl. Piastów Śl. 
7, Bolesława Chrobrego 8,    
Piastowska 20;

-  przestawienie lub postawie-
nie nowych pieców kaflowych 
w lokalach komunalnych  
w budynkach:  Kilińskiego 
7, Bolesława Chrobrego 8, 
Sienkiewicza 20, Piastow-
ska 38, Młynarska 6 (piece 
gazowe 5 szt.), Piastowska 

23, Piastowska 57;
-  wykonanie instalacji 

kanalizacyjnej (deszczowej),  
w celu odwodnienia budynku 
Piastowska 63 (wraz  z doku-
mentacją projektową i koszto-
rysem inwestorskim);

-  wykonanie toalet 
wewnątrz lokalu w budynku   
Kwiatowa 1;

-  wykonanie prac remon-
towych w lokalach komu-
nalnych przygotowujący  
do ponownego zasiedlenia  
w budynkach: Sienkiewicza 
72, Sienkiewicza 20, Pia-
stowska 21, Piastowska 52, 
Bolesława Chrobrego 33, 
Piastowska 82, Piastowska 
23, Okrzei 3, Limanow-
skiego 19, Sienkiewicza 112, 
Kośmińska 29

- inne drobne remonty, w tym 
usuwanie awarii.

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom remontowym sta-
rego, mocno zniszczonego 
zasobu, Gmina Piława Górna 
stworzyła możliwość uzy-
skania dofinansowania na 
realizację zadań związanych 
z remontem i modernizacją 
części wspólnych budynków 
z udziałem gminy.  Wykona-
nie tego rodzaju remontów 
wpłynie pozytywnie na este-
tykę miasta. W roku 2015 
z programu skorzystało 14 
Wspólnot Mieszkaniowych, 
tj: Piastowska 6, Piastowska 
7, Piastowska 11, Piastowska 

17, Piastowska 63,  Piastow-
ska 82, Wąska 4, Pl. Piastów 
Śl. 5B, Sienkiewicza 8, Sien-
kiewicza 88,   Polna 6, Kwia-
towa 1,  Mała 16,  Kośmiń-
ska 31.

Potrzeby występujące w 
zakresie remontów zasobu 
komunalnego zawsze prze-
wyższają środki finansowe 
zaplanowane w budżecie 
gminy. Powodem jest bardzo 
zróżnicowany stan technicz-
nym budynków, w których 
znajdują się lokale komunalne, 
wiek oraz bieżące utrzymanie 
budynków, zakres wykonywa-
nych remontów. Budynki te 
wymagają znacznej poprawy: 
remontu stropów, dachów oraz 
elewacji. Do wymiany kwali-
fikuje się jeszcze wiele instala-
cji elektrycznych, gazowych, 
wodno-kanalizacyjnych czy 
przyłączy wodnych.

Remonty części wspólnych 
w budynkach wspólnot miesz-
kaniowych realizowane są na 
podstawie uchwał podejmo-
wanych na zebraniach, które 
odbywają się corocznie w 
pierwszym kwartale danego 
roku lub (w razie potrzeby) 
w trakcie roku. Realizacja 
robót odbywa się po uprzed-
nim zgromadzeniu niezbęd-
nych środków finansowych 
na funduszu remontowym. 
Wykonawcy prac wyłaniani 
są w drodze postępowania 
przetargowego lub wskazy-
wani przez przedstawicieli 
wspólnot mieszkaniowych. 
Szczegółowy plan remontów 
w budynkach wspólnot miesz-
kaniowych z udziałem gminy 
mniejszym niż 50% jest trudno 
określić, bo decyzje współwła-
ścicieli  zapadają, gdy poja-
wiają problemy. Tym niemniej 
plany remontowe zmierzają 
do utrzymania zasobu przy-
najmniej w niepogorszonym 
stanie technicznym.

Informacja z działalności Zarządu  
Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.  

w Piławie Górnej w zakresie remontów  
i modernizacji mieszkaniowego zasobu 
gminy wykonanych w  2015 roku.

Remonty 
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Oczyszczanie miasta
Usługi w zakresie oczysz-

czania miasta, w tym: wyka-
szanie poboczy, pasów zieleni,  
rowów przy drogach i zimo-
wego utrzymania dróg gmin-
nych były realizowane przez  
wykonawców wyłonionych  
w przetargach nieograni-
czonych. Gmina utrzymuje 
łącznie 24.841 metrów dróg.  
Drogi powiatowe utrzy-
mywane były na zlecenie 
Zarządu Dróg Powiatowych                          
w Dzierżoniowie. 

Utrzymanie zieleni

Bieżące utrzymanie tere-
nów zieleni miejskiej w 2015 
roku wykonywane było przez 
przedsiębiorcę wybranego  
w drodze przetargu nieograni-
czonego i obejmowało: utrzy-
mywanie trawników i alejek, 
nasadzanie drzew, krzewów   
i kwiatów, konserwację ławek 
itp. oraz koszenie pozo-
stałych 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 zlokalizo-
wane przy ulicach: Herbacia-
nej, Limanowskiego, Okrzei, 
Kośmińskiej, w parkach: 
przy ul. Bolesława Chrobrego  
i przy ul. Osiedle Nowe oraz 
na osiedlu Młyńskim (7 obiek-

tów) 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 zamonto-
wano huśtawkę  wahadłową 
podwójną  i zestaw  do pod-
ciągania.

Ponadto wykonywane były 
usługi związane z wykonywa-
niem zabiegów pielęgnacyj-
nych (cięcia sanitarno – tech-
niczne) i usuwaniem drzew, 
rosnących w parkach i przy 
drogach, stanowiących zagro-
żenie dla otoczenia. 

Oświetlenie  
ulic, placów i dróg

W 2015 rok wykonywane 
były usługi oświetleniowe 
obejmujące zapewnienie 
pełnej sprawności tech-
nicznej lamp ulicznych.  
W ramach tych usług zamon-
towane zostały dwie dodat-
kowe oprawy  oświetleniowe 
przy ul. Kośmińskiej. 

W celu udekorowania miasta 
w okresie świątecznym zaku-

piono: 
- lampki choinkowe LED na 

ubranie choinek ustawionych 
na Placu Piastów Śląskich, 
przy ul. Piastowskiej Nr 29, 
Nr 37 i na skwerze przy skrzy-
żowaniu ulicy Piastowskiej  
z ulicą Polną,                                

- dekoracje latarniowe LED 
(2 szt.), które zamontowane 
zostały na słupach oświetle-
niowych przy ul. Piastowskiej 
69, 

- dekoracje elewacyjne (2 
szt.), które zamontowano 
na budynkach: Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Urzędu 
Miasta.

Ustawa o utrzymaniu  
czystości i porządku

Gmina przeprowadziła  
w 2015 roku przetarg na wyło-
nienie wykonawcy odbioru 
i zagospodarowania opadów 
komunalnych. Przetarg wygrał 
Zakład Usług Komunalnych 
Tadeusz Drozdowski z Pie-
szyc. Umowa z wykonawcą 
została zawarta od 1 czerwca 
2015 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Zgodnie z umową firma utwo-
rzyła również na terenie gminy 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), gdzie za darmo 
przyjmowane są od miesz-
kańców odpady, których uty-
lizacja stwarza problem. 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 kontynu-
owana była zbiórka „wielko-
gabarytów” (raz na kwartał) 
i „elektrośmieci” (raz na pół 

roku), o czym mieszkańcy  
i byli powiadamiani poprzez 
wywieszanie ogłoszeń. Od 
1 maja 2015 r. zmieniły się 
stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 
Koszt to 15 zł od mieszkańca, 
który odpadów nie segreguje 
oraz 12 zł od mieszkańca, 
jeżeli odpady komunalne zbie-
rane i odbierane są w sposób 
selektywny Termin płatności 
został przedłużony do 30 dnia 
każdego miesiąca.

Bezdomne psy  
z terenu gminy

Gmina Piława Górna prze-
znaczyła na zapewnienie 
opieki bezdomnym zwie-
rzętom na swoim terenie  
25.000 zł. Co roku organizo-
wany jest konkurs na reali-
zację zadania publicznego  
w zakresie zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, 
który w 2015 roku wygrało 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zwierząt ,,AZYL” w Dzierżo-
niowie. W ramach podpisanej 
umowy stowarzyszenie reali-
zowało ponadto:

- wyłapanie 10 bezdomnych 
psów z Piławy Górnej,

- przetrzymywanie zwierząt 
w schronisku zgodnie z ustawą 
o ochronie zwierząt,

- zapewnienie zwierzętom 
podstawowej opieki wetery-
naryjnej (m.in. szczepienie 
przeciw wściekliźnie, odroba-
czanie),

- prowadzenie działalności 
związanej z adopcją psów, 
aby zapewnić miejsca do prze-
trzymywania nowo przyjętych 
zwierząt,

- bezpośrednie utrzymanie 
zwierząt.

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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Informujemy, że w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
są do odbioru formularze opłat na wywóz odpadów komunalnych za 2016 rok. 

Mają ułatwić mieszkańcom dokonywanie płatności. 
Zainteresowani mogą odbierać druki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze 
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W ramach otwartych kon-
kursów ogłoszonych przez 
Burmistrza Piławy Górnej  
w roku 2015 gmina przekazała 
organizacjom pozarządowym 
175.000,00 zł. 

Beneficjentami były orga-
nizacje pozarządowe, działa-
jące na terenie miasta, takie 
jak: Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
oddział w Piławie Górnej. 
Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski w Piławie Górnej, 
KS „Piławianka” Uczniow-
ski Klub Sportowy „Orzeł”, 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty Modelarskie, Cari-
tas Diecezji Świdnickiej. 

Dzięki systematycznie prze-
kazywanym środkom finanso-
wym możliwa była realizacja 
zadań publicznych w zakresie 
sportu, pomocy najuboższym 
mieszkańcom miasta, integra-
cji środowiska emerytów, ren-
cistów i inwalidów (z kwotą 
5.000,00 zł) oraz przeciwdzia-
łania patologiom społecznym.

Pomoc społeczna 
i działania na rzecz osób 

najuboższych:

- Na terenie miasta dzięki 
współpracy z Caritas funkcjo-
nuje jadłodajnia dla najuboż-
szych mieszkańców - dofinan-
sowanie 16.000,00 zł.

- Dożywianie dzieci prowa-
dzone przez Świetlicę środo-
wiskową - 9.000,00 zł

- Dzięki współpracy z PCK 
najubożsi mieszkańcy naszego 
miasta systematycznie otrzy-
mują wsparcie w postaci pro-
duktów spożywczych.

- Akcja zbierania produktów 
żywnościowych „Podziel się 
z potrzebującym”, organi-
zowana corocznie wspólnie 
z placówkami handlowymi, 
jednostkami organizacyjnymi 
gminy.

Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym:

- Całoroczne funkcjono-
wanie Świetlicy Środowi-
skowej prowadzonej przez  
Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze z Piławy 
Górnej 

- Funkcjonowanie Punktu 
Konsultacyjnego.

- Funkcjonowanie punktu 
terapii uzależnień alkoholo-
wych i środków psychoaktyw-
nych.

- Porady psychologa w gim-
nazjum i szkole podstawowej.

- Programy i spektakle pro-
filaktyczne dla dzieci i mło-
dzieży.

- Funkcjonowanie 
Zespołu Interdyscy-
plinarnego w ramach  
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

- Organizacja czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży w okre-
sie ferii zimowych i wakacji 

Przeciwdziałanie  
bezrobociu

- Systematycznie organi-
zowane przy współpracy  
z PUP w Dzierżoniowie 
roboty publiczne, prace  
interwencyjne i staże,  
pozwalające na okresowe 
zatrudnianie osób bezrobot-
nych.

- Cyklicznie organizowane 
giełdy pracy.

- Zwiększony dostęp miesz-
kańców do Internetu szero-
kopasmowego 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 - 85.000,00 zł

- Wspieranie zadań realizo-
wanych przez Uczniowskie 
Kluby Sportowe w zakresie 
rozwoju dyscyplin, takich jak 

sporty modelarskie, koszy-
kówka, siatkówka, taniec - 
7.000,00 zł

- Rozwój infrastruktury spor-
towej: skatepark, siłownia ple-
nerowa, remont pomieszczeń 
użytkowanych przez KS „Piła-
wianka” - 5.000,00 zł.

- Cykliczne turnieje koszy-
kówki ulicznej

Urząd miasta

- Zmiana siedziby urzędu 
wraz z przeniesieniem archi-
wum zakładowego i GCI,

- Uruchomienie punktu 
potwierdzenia profili zaufa-
nych,

- Wymiana poszycia dachu 
w starym budynku urzędu 
miasta.

- Samoocena wg modelu 
CAF 2013.

- Kolejny audyt SZJ ISO 
oraz ciągłe doskonalenie sys-
temu zarządzania jakością.

- Przystąpienie Gminy 
Piława Górna do: Stowarzy-
szenia LGD „Ślężanie”, Geo-
park Wzgórza Niemczańsko-
-Strzelińskie i Stowarzysze-
nia Ziemia Dzierżoniowska  
w celu ubiegania się o środki 
w nowej perspektywie  
unijnej 2014-2020. 

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. 

Polityka społeczna
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W poprzednim roku  
urodziło się 63 dzieci, w tym 

31 chłopców i 32 dziew-
czynki.  Zmarło 67 mieszkań-

ców 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 kie-
rownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego, pozostałe małżeń-
stwa były zawarte za granicą. 

Stan ludności naszego miasta 31 grudnia 
wynosił 6.419 mieszkańców. 

Statystyki’2015 

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 współ-
pracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Dzierżoniowie 
zatrudnił: 

- 6 osób w ramach prac spo-
łecznie 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 paździer-
nika 2015 rok 6 osób wyko-
nywało prace społecznie uży-
teczne. Czas takiej pracy nie 
mógł przekroczyć 10 godzin 
w tygodniu. Na powierzone 
zadania pracownicy mieli 

więc 40 godzin w miesiącu. 
Na terenie Piława Górnej bez-
robotni wykonali w ramach 
prac społecznie użytecznych: 
nasadzanie kwiatów, krze-
wów, koszenie poboczy dróg  
i rowów, malowanie wiat 
przystankowych, prace 
porządkowe, oczyszczanie 
terenów przyległych do parku 
miejskiego.

Program

Dla ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapobiegania 
stratom w produkcji rolnej 
gmina zawarła trójstronne 
porozumienie w sprawie reali-
zacji programu „Bezrobotni  

dla gospodarki wodnej  
i ochrony przeciwpowo-
dziowej”. Grupa 10 pra-
cowników wytypowanych 
przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Dzierżoniowie  
od 11 maja do 30 paździer-
nika 2015 rku wykonała 
szereg prac melioracyjnych. 
Zadanie polegało na ręcznym 
i mechanicznym oczyszcza-
niu rowów melioracyjnych 
o łącznej długości ponad 9 
km oraz ponad 2,5 km rzeki 
Ślęza. Program pozwolił  
na zakup narzędzi i materia-
łów potrzebnych do wyko-
nana prac, a poniesione koszty  
zrefundował Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Świdnicy.

Gmina Piława Górna wspiera działania  
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, 

którego zadaniem jest aktywizacja lokalnego 
rynku pracy. 

Rynek pracy

Gmina włączyła się w kra-
jowe obchody 25-lecia samo-
rządności. W organizację 
cyklu imprez „Wolni i samo-
rządni” zaangażowały się 
również miejskie jednostki. 
W rezultacie wspólnych starań 

na debacie podsumowującej 
oprócz dziennikarzy redak-
cji od dawna informujących  
o działaniach podejmowanych 
w Piławie Górnej pojawili się 
nowi reporterzy, z Telewizji 
Teletop Sudety, co zaowoco-

wało kolejnym materiałem 
filmowym o przedsięwzię-
ciu. Patronat nad cyklem, 
który zakończył się uroczystą 
sesją rady miejskiej, spra-
wowały: TV Sudecka, TV 
Teletop Sudety, „Tygodnik 
Dzierżoniowski” oraz portal 
Doba.pl. Ważny wymiar pro-
społeczny i autopromocyjny 
miało uhonorowanie miesz-
kańców zaangażowanych w 
pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności, a zwłaszcza przy-
znanie tytułu Honorowych  
Obywateli Miasta Piława 
Górna państwu Annie  
i Ryszardowi Malinow-

skim tytułu Honorowych  
Obywateli Miasta Piława 
Górna. 

Równie ważnym jubile-
uszem, w jaki zaangażowała 
się gmina, były obchody 
35-lecia „Solidarności”. 
Jedyna taka impreza w powie-
cie dzierżoniowskim, zorga-
nizowana wspólnie z NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Dzierżo-
niowskiej, miała ponadlokalny 
charakter. Prelekcję wygłosił 
Tomasz Wójcik, a organiza-
torzy wręczyli podziękowa-
nia i „Krasnale Solidarności” 
działaczom dawnej opozycji  
z Piławy Górnej. 

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.  

Promocja
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Po niedawnym zwrocie 
wizerunkowym ukierunko-
wanym na promocję walorów 
geologicznych gminy kamie-
niem milowym okazał się cykl 
wystaw „Minerały z Piławy 
Górnej i świata”. W szereg 
działań wizerunkowych wpi-
sała się też inwentaryzacja 
geostanowisk i wyznaczenie 
pięciu punktów trasy geotu-
rystycznej, przy udziale spe-
cjalistów ze Stowarzyszenia 
Geopark Wzgórza Niemczań-
sko - Strzelińskie, do którego 
przystąpiła gmina. Gromadze-
nie eksponatów do Izby Regio-
nalnej dało zaś podwaliny dla 
utworzenia nowej instytucji, 
poświęcającej minerałom  
i kamieniom specjalny dział 
muzealny. Już dziś wiadomo, 
że oprócz okazów geolo-
gicznych do najciekawszych 
kolekcji w Izbie będą należeć 
stuletnie pocztówki z zamó-
wieniami dla dawnej tkalni 
Zimmermanna (a powojen-
nych zakładów odzieżowych 
„Bobo”) przetłumaczone  
na język polski. 

Świetną okazją do skiero-
wania uwagi na gminę stało 
się otwarcie nowej siedziby 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej. W odrestaurowanej 
kamienicy przy ulicy Piastow-
skiej 69 goście poznali frag-
ment historii miasta, a uroczy-
stość utrwaliły lokalne mass 
media. Wydarzenie dało spo-
sobność do wykonania mate-
riału promocyjnego. Zdjęcia 
z lotu ptaka niedawno posłu-

żyły za ilustracje w kalendarzu 
Piławy Górnej na 2016 rok.  

Osobne miejsce w harmo-
nogramie miejskich imprez 
zajmowały stałe punkty.  
Do najsilniej budujących pozy-
cję gminy przyjdzie zaliczyć 
VI „Pokaż Talent!”, XX Dni 
Piławy Górnej z towarzyszą-
cymi imprezami sportowymi, 
XXII Wojewódzkie Spotkania 
Artystyczne Klubów Seniora, 
XXIII Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy, VIII 
Piknik charytatywny na zakoń-
czenie lata, Piknik Gimna-
zjalny z okazji Dnia Dziecka. 
Do udanych debiutów 2015 
roku należą  niewątpliwie  
I Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Piknik Europejski w gimna-
zjum czy spotkanie dolnoślą-
skich trenerów-animatorów 
„Orlik 2012”. Obok imprez  
o charakterze państwowym, 
jak Narodowe Święto Nie-
podległości, podczas którego 
przedstawiciele gminy rozda-
wali flagi Polski, równie sku-
tecznym działaniem wydaje 

się wsparcie lokalnych inicja-
tyw, na przykład takich jak 
Wieczór Patriotyzmu, zorga-
nizowany w „Zamczysku” 
wspólnie z państwem Anną  
i Ryszardem Malinowskim,  
a nawet Koniec sezonu  
hodowców gołębi poczto-
wych.  

Widowiskowy charakter 
turniejów sportowych kilka-
krotnie 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 „Piła-
wianka”, Rodzinne Igrzyska 
i Piknik Rodzinny „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”. 

Relacje publikowane zbior-
czo w „Wieściach z Piławy 
Górnej” czy na bieżąco na 
stronie www.pilawagorna.pl 
stały się dla lokalnych redak-
cji materiałem prasowym 

zamieszczanym w gazetach i 
na portalach internetowych. 
Informacyjną rolę pełniły rów-
nież comiesięczne publikacje 
na stronie gminy w „Tygo-
dniku Dzierżoniowskim”. 
Promocyjny charakter miały 
materiały w „Wieściach”, 
zwłaszcza wywiady z piła-
wianami, a także gazetach  
o zasięgu krajowym czy regio-
nalnym jak „Gmina Polska. 
Krajowy Przegląd Samo-
rządowy” czy  Miesięcznik 
Samorządowo-Gospodar-
czy „Wiadomości Dolnoślą-
skie”. Udział w plebiscycie 
na Samorządowego Lidera 
Roku „Kompasy 2014” przy-
niósł drugie miejsce w kate-
gorii 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 Uczniow-
ski Klub Sportowy „Sporty 
Modelarskie i Rekreacja”.  

Wielopłaszczyznowe dzia-
łania promocyjne wyma-
gały różnorodnych środków.  
Do najważniejszych, spo-
śród jeszcze niewymienio-
nych, należy zaliczyć tablice  
informacyjne o geologicz-
nym bogactwie  gminy,  
breloki z herbem Piławy 
Górnej, balony reklamowe, 
plany miasta do gablot,   
banery reklamowe i różne 
materiały promocyjne.

Każda wizyta zagraniczna 
w 2015 roku była okazją do 
ustalenia wspólnej strate-
gii działań. Ubiegłoroczną 
współpracę rozpoczęło spo-
tkanie 22 kwietnia w Piławie 
Górnej z przedstawicielami 
czeskich gmin Dobruški i 
Pohoří w sprawie Nowej Per-
spektywy 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 uroczysto-
ści patrona Czech świętego 
Wacława. Gościli też w Kri-
ftel od 26 do 27 września, by 

przy okazji święta Kerb ustalić 
razem z niemieckim i francu-
skim samorządem szczegóły 
wymiany uczniów i tegorocz-
nego spotkania w  Krzyżowej 
młodzieży szkolnej z Airaines, 

Kriftel i Piławy Górnej. Ubie-
głoroczną współpracę zakoń-
czyła 22 października wizyta 
w Piławie Górnej 50 miesz-
kańców obydwu zachodnich 
miast.

Trójstronne ustalenia z zachodnimi  
partnerami zaowocowały planem  

wymiany młodzieży. Z południowymi  
sąsiadami Piława Górna zaplanowała  
zaś wspólne starania o środki unijne. 

Współpraca zagraniczna
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Decyzje będą dostarczane 
od poniedziałku do soboty,  
w godzinach od 9.00  
do 19.00. 

W każdej decyzji podat-
kowej podany będzie indy-
widualny numer rachunku 
bankowego, na który należy  
wpłacać zobowiązanie podat-
kowe. 

Wpłaty na poczet podatków  
i opłat lokalnych przyj-
mowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku Spół-
dzielczego w Piławie Górnej  
przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki 2. Ponadto  
wpłaty można dokonać pole-
ceniem przelewu na indy-
widualny numer rachunku  
bankowego.

UWAGA: Wpłat nie mogą 

pobierać doręczyciele decy-
zji podatkowych.

W związku ze zmianami, 
jakie weszły od  dnia 01 stycz-
nia 2016 r., Urząd Miasta 
informuje również , że:

- w przypadku gdy wysokość 
zobowiązania podatkowego 
w podatku od nieruchomo-
ści, rolnym  lub/i leśnym,  
nie przekracza 100,00 zł,  
podatek będzie płatny jedno-
razowo w terminie płatności  
pierwszej raty , tj. do dnia 
15.03.2016 r.

- w przypadku gdy wysokość 
zobowiązania podatkowego 
w podatku od nieruchomo-
ści, rolnym  lub/i leśnym, 
wyniosłaby mniej niż 6,10 zł, 
decyzje wymiarowe nie będą 
wydawane. 

Urząd Miasta informuje, że do końca  
lutego zatrudnieni przez urząd  

doręczyciele dostarczą mieszkańcom  
Piławy Górnej decyzje o wysokościach  
podatków lokalnych na 2016 rok.

Decyzje podatkowe


