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Prawie sześć lat starań, 
prawdziwe zmagania o środki 
zewnętrzne, modyfikacje 
planów i wreszcie skrupulatne 
wypełnianie procedur. Trudno 
choćby streścić, jaką drogę 
przeszedł projekt od etapu 
koncepcji do materializacji z 
29 listopada tego roku. A prze-
cież zamiar budowy hali spor-
towej w Piławie Górnej był 
podnoszony chyba od zawsze. 

- Już kilka kadencji wstecz 
wysuwali takie pomysły moi 
poprzednicy. Ja zaczęłam 
przygotowania 14 grudnia 
2007 roku - powiedziała Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska. 
Szefowa urzędu, który dziel-
nie zmagał się ze wszystkimi 
uwarunkowaniami, przypo-
mniała długą, lecz szczęśliwie 
zakończoną historię. Obiekt, 
na mocy podpisanej w 2016 
roku umowy zyskał 3.200.000 
złotych dofinasowania  
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Koszt inwestycji  
to blisko 5.200.000 zł. 

Na uroczystość wmurowania 
aktu erekcyjnego przyjechali 
do Piławy Górnej przedstawi-
ciele administracji rządowej 
i samorządu wojewódzkiego, 
przyznających środki wspar-
cia. Zarówno Wojewoda Dol-
nośląski Paweł Hreniak jak 
i Dyrektor Wydziału Sportu, 
Rekreacji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
Paweł Rańda podkreślali 

znaczenie kultury fizycznej. 
Ksiądz Prałat Dziekan Zbi-
gniew Wolanin, który dokonał 
poświęcenia budowy, przyznał 
nawet, jak wiele czasu spędzał 
kiedyś na sali gimnastycznej. 
Wszyscy uczestnicy uroczy-
stości mają nadzieję, że wśród 
uczniów i miłośników sportu, 
korzystających w przyszłości 
z hali, zostaną odkryte talenty 
sportowe na miarę mistrzów 
świata. Namiastkę tego już 
pokazali uczniowie piławskiej 
podstawówki w dwóch krót-
kich występach.  

We wmurowaniu aktu erek-
cyjnego pod budowę hali spor-
towej przy szkole podstawowej 
w Piławie Górnej wzięli udział 
także: Wykonawca i Członek 
Zarządu Zakładu Techniczno-
-Budowlanego POLBAU Jan 
Mistur, Inwestor Zastępczy 
i Członek Zarządu Przedsię-
biorstwa Usług Inwestycyj-
nych INWEST-PROJEKT 
Aneta Śmieszna, Projektant 
Pracowni Projektowo-Kosz-
torysowej BUD.KOSZT 
Ryszard Stefaniak, Wizy-
tator Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu Magdalena 

Styś-Kruszelnicka, Wice-
burmistrz Piławy Górnej Iza-
bela Woronowicz, Skarbnik 
Gminy Piława Górna Małgo-
rzata Surdyk z pracownikami 
urzędu miasta,  Wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej Bogusława Bar-
wacz, Radny Rady Miejskiej 
Krzysztof Bielawski, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej Renata Pauczuk  
z Wicedyrektor Martą Skow-
rońską-Sową oraz szefowie  
i przedstawiciele gminnych 
jednostek organizacyjnych. 

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska złożyła uczestnikom ser-
deczne podziękowania i zapro-
siła na uroczyste otwarcie hali 
w 2018 roku. 

Wmurowanie aktu erekcyjnego  
w fundamenty hali sportowej  

otworzyło 29 listopada nowy rozdział  
w historii miasta. Wśród rodziców  
chrzestnych oficjalnie rozpoczętej  
inwestycji znalazł się nawet Wojewoda  
Dolnośląski.    

Kamień milowy sportu w Piławie Górnej
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Piławianie po raz kolejny 
okazali się hojni wobec 
potrzebujących. Coroczna 
zbiórka żywności wspomogła 
domowe budżety przed świę-
tami. W wybranych sklepach 

na terenie miasta klienci zosta-
wiali w koszach przeróżne 
artykuły spożywcze, które 
trafiły później do Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W ponie-
działek 19 grudnia pracow-

nicy OPS-u podsumowali XI 
Akcję na Święta „Podziel się 
z potrzebującymi”. Na wigi-
lijne stoły najuboższych trafiło 
między innymi: prawie 120 
kilogramów mąki i bułki tartej,  
92 kg ryżu, 65 kg cukru, 5,5 
kg słodyczy, 14 butelek oleju, 
7 litrów mleka, 5 litrów soków 
czy 147 opakowań różnego 
rodzaju przypraw. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska  

w imieniu obdarowanych 
serdecznie dziękuje wszyst-
kim osobom, które zaangażo-
wały się w tegoroczną akcję,  
a zwłaszcza właścicielom 
sklepów, społeczności Szkoły 
Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego i Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru, pra-
cownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał  
dary żywnościowe, zebrane  

w Piławie Górnej. To finał tegorocznej  
akcji „Podziel się z potrzebującymi”. 

Na wigilijny stół

Punkt żywieniowy przy 
ulicy Limanowskiego raz  
w roku zmienia nieco cha-
rakter. Modyfikacji ulega 
nie tylko jadłospis. Oprócz 
typowo świątecznych potraw 
na sali pojawiają się bowiem 
także inne atrybuty Bożego 

Narodzenia. Pachną gałązki 
świerkowe na pięknie przybra-
nym stole, a świetlica Ochot-
niczej Straży Pożarnej już  
z daleka rozbrzmiewa śpie-
wem. 

To spotkanie wigilijne, 
które gromadzi samotnych  

i potrzebujących mieszkań-
ców. Piławianie przycho-
dzą, by w domowej atmos-
ferze, przy jednym stole  
i wtórze kolęd spędzić razem  
przedświąteczne popołu-
dnie. Również w tym roku  
w wigilijnej wieczerzy towa-
rzyszyli im przedstawiciele 
duchowieństwa i lokalnego 
samorządu. Było wspólne 
śpiewanie kolęd, życzenia  
i tradycyjne dzielenie się 
opłatkiem. 

Świąteczny zwyczaj zapo-
czątkowała przed paroma laty 
współpraca Gminy Piława 
Górna z Caritas Diecezji  
Świdnickiej, dlatego na sali 

oprócz lokalnych władz  
nie mogło zabraknąć  
przedstawicieli świdnickiej 
instytucji, Księdza Dyrektora 
Doktora Radosława Kisiela  
i Księdza Doktora Zbi-
gniewa Chromego, a także  
Proboszcza parafii pw. św. 
Marcina w Piławie Górnej 
Księdza Dziekana Zbigniewa 
Wolanina oraz pracowników 
OPS-u.

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska serdecz-
nie dziękuje uczestnikom  
i wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie wigilii. 

W świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
20 grudnia samotni mieszkańcy Piławy 

Górnej uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. 
Piękną oprawę, dobrą atmosferę i smaczny 
posiłek zapewnił Caritas Diecezji Świdnickiej 
wespół z lokalnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. 

Wigilia w Piławie Górnej

Kolędy rozbrzmiewające  
w sobotnie popołudnie  
i piękna pogoda przyciągnęły 
tłumy na Plac Piastów Ślą-
skich. Ze stoisk serwujących 
przysmaki roznosił się ape-
tyczny zamach, a radosne 
śpiewy i obecność Świętego 
Mikołaja stworzyły wyjąt-
kowy nastrój.  

Wspólne kolędowanie roz-
poczęły dzieci z przedszkola 
„Tęczowa Kraina”. Maluchy 
śpiewały piosenki o Miko-
łaju, recytowały wiersze,  
a na koniec wykonały wzru-

szającą pastorałkę „Najwięk-
szy Gazda”. 

Niemniej okazale wypadł 
występ uczniów klas dru-
gich Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego. 
Zebrali gromkie brawa. Arty-
styczny wieczór zamknęli 
wspólnym koncertem ucznio-
wie i nauczyciele Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru. 
Nie zabrakło też życzeń  
dla mieszkańców Piławy 
Górnej od Świętego Mikołaja, 
któremu towarzyszyła Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska. 

Kramy ze świątecznymi 
ozdobami i rękodziełem arty-
stycznym cieszyły się sporym 
zainteresowaniem.  Duże 
wzięcie miały też artykuły 
spożywcze. Jarmark stał się 
okazją do zakupu swojskich 
wędlin, domowych pierogów, 
ciast, serów, miodów. Na roz-
grzewkę czekał gorący barsz-
czyk z uszkami, serwowany 
przez gimnazjalistów. Uwagę 
najmłodszych absorbował 

przede wszystkim ciąg stoisk 
pełnych zabawek…

Organizatorzy (Gmina 
Piława Górna oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblio-
teka) dziękują wszystkim,  
którzy zaangażowali się  
w przygotowanie imprezy 
i jej oprawę artystyczną,  
a szczególnie panu Wie-
sławowi Lupie za pomoc  
w transporcie i panu Mirosła-
wowi Szostakowi. 

Tak duża frekwencja podczas drugiej  
edycji imprezy to nie tylko rezultat pięk-

nej aury, jak tłumaczą uczestnicy Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. Ważniejszy okazał się 
przedsmak wigilijnej wieczerzy i potrzeba 
wspólnego kolędowania. Pomysł, żeby  
już 10 grudnia poczuć atmosferę świąt, 
spodobał się piławianom, dlatego tak  
ochoczo przyszli do centrum miasta. 

Przed świętami w plenerze 



3

Sesja budżetowa, na której 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska przed-
stawiła radnym budżet miasta 
na rok 2017 miała miejsce  
28 grudnia 2016 r. Obecni  
na sesji radni (13 rajców) jed-
nogłośnie przyjęło budżet, 
wysoko oceniając propozycje 
podziału środków, propozy-
cje inwestycji oraz gospoda-
rowania finansami miejskimi  
na przyszły rok. 

Dochody budżetu na 
rok 2017 zostały ustalone  
na poziomie  21.150.000 zł.

Struktura dochodów kształ-
tuje się następująco:
1. Dochody bieżące  

– 20.136.000 zł, 
2. Dochody majątkowe  

– 1.014.000 zł.
Strona dochodowa opiera 

się na wpływach, takich jak: 
podatki i opłaty lokalne, udziały  
w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa, 
dotacje na zadania bieżące  
i inwestycyjne,  subwencja 
wyrównawcza i oświatowa. 

Na rok 2017 zaplano-
wano wydatki na kwotę  
21.778.568 zł, z tego:
1. Wydatki  bieżące  

– 18.578.568 zł   
2. Wydatki  majątkowe  

– 3.200.000 zł   
Deficyt budżetu ustalono  

w wysokości 628.568 zł. Ma 
on zostać pokryty z emisji 
papierów wartościowych.

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, obsługa długu)  
w wydatkach ogółem wynosi 
ponad  75%. Sprawia to,  
że elastyczność wydatków 
nie jest wysoka, dlatego po 
stronie wydatków uwzględ-

niono najpilniejsze potrzeby 
związane z funkcjonowaniem 
jednostek organizacyjnych 
gminy, zachowując  zasadę, że 
wydatki bieżące nie mogą być 
wyższe niż dochody bieżące.

Na zadania związane oświatą  
zaplanowano blisko 5 mln zł, 
w tym na zadania inwesty-
cyjne środki własne gminy 

w kwocie 308 tys. zł. Przy-
znana subwencja oświatowa  
nie wystarczy jednak na 
pokrycie wydatków na wyna-
grodzenia z pochodnymi.

Na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej  i rodziny 
zaplanowano blisko 6,9 mln,  
w tym na wypłatę świad-
czeń z programu 500+ ponad  
3,6 mln zł.

Bilans bieżący jako dodat-
nia różnica pomiędzy docho-
dami bieżącymi a wydatkami  
bieżącymi wynosi ponad  
1,5 mln zł i ma charakter pro-
inwestycyjny.

Na rok 2017 zaplanowano 
wydatki majątkowe w ogól-
nej wysokości 3,2 mln zł. 
Zgodnie z planem wydatków 
majątkowych będą realizo-
wane kolejne zadania oświa-
towe, sportowe, moderniza-
cje zasobów komunalnych, 
jednak sztandarową inwesty-
cją będzie budowa hali spor-
towej. Ta inwestycja zapisana 

jest w przedsięwzięciach 
wieloletnich  gminy, czyli 
pieniądze nie pochodzą tylko  
z obecnego budżetu. 

Zaplanowano 14 zadań 
majątkowych:
1. Rewitalizacja zdegrado-

wanych obszarów Powia- 
tu Dzierżoniowskiego  
– odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych; 

2. Modernizacje oraz 
remonty mieszkaniowego 
zasobu komunalnego;

3. Rewitalizacja budynku 
przy placu Piastów Ślą-
skich 4;

4. Opracowanie dokumenta-
cji projektowej na powięk-
szenie Cmentarza Komu-
nalnego;

5. Informatyzacja sali posie-
dzeń w budynku urzędu 
miasta;

6. Zakup sprzętu komputero-
wego wraz z oprogramo-
waniem dla urzędu miasta;

7. Zakup pojazdu osobowego 
dla Posterunku w Piławie 
Górnej;

8. Modernizacja instalacji 
elektrycznej, struktural-
nej, sanitariatów w małym 
budynku Szkoły Podsta-
wowej;

9. Instalacja urządzeń 
systemu monitoringu  
w Przedszkolu Publicz-
nym;

10. „Nowoczesna Szkoła – 
inwestycją w przyszłość 
rozwój infrastruktury 
edukacyjnej szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych  
w Powiecie Dzierżoniow-
skim poprzez adaptację  
i wyposażenie pracowni 
matematyczno-przyrodni- 
czych i cyfrowych  
w sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne”;

11. Budowa trzech odcinków 
sieci kanalizacji sanitarnej;

12. Dofinansowanie budowy 
przydomowych oczysz-
czalni ścieków;

13. Urządzenie i doposażenie 
gminnych placów zabaw;

14. Budowa hali sportowej 
przy szkole podstawowej.

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej planuje dodat-
kowe zadania inwestycyjne  
z chwilą pozyskania dodatko-
wych środków finansowych. 
O nowych zadaniach miesz-
kańcy będą informowani  
na bieżąco.

Analizę sytuacji finanso-
wej gminy przedstawiono  
w Uchwale Rady Miejskiej 
w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozie Finansowej. 
W latach 2017-2026 dług 
będzie się stopniowo zmniej-
szał, a źródłem spłaty długu 
będą prognozowane nad-
wyżki budżetu. W roku 2026  
nastąpi spłata zaciągnię-
tych kredytów, pożyczek  
oraz wykup wyemitowa-
nych przez gminę obligacji  
komunalnych.

Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
28 grudnia 2016 roku przyjęli projekt 

budżetu Gminy Piława Górna na 2017 rok 
przedłożony przez burmistrza. 

Budżet Gminy Piława Górna na 2017 rok
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I. Projekty „miękkie”

1. Z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu pozyskano dofi-
nansowanie na projekty:

a)  „Jestem znawcą przy-
rody - Życie w wodzie i przy 
brzegu”, projekt ekologiczny, 
realizowany w Szkole Pod-
stawowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej. 
Dofinasowanie 6.300 zł przy 
wartości zadania 7.083 zł. 

b) „Zielona mapa Polski”, 
konkurs plastyczny reali-
zowany w Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej. Dofinasowa-
nie 2.700 zł, przy wartości  
zadania 3.114 zł.

c) „Eko strażnicy w obro-
nie lasów”, projekt ekolo-
giczny realizowany w Przed-
szkolu Publicznym „Tęczowa 
Kraina” w Piławie Górnej. 
Dofinasowanie 4.000 zł, przy 
wartości zadania 4.500 zł.

2. Z Narodowego Progra-
-mu Rozwoju Czytelnictwa 

2016-2020 na „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
szkolnych”. Dofinansowanie, 
16.000 zł, przy wartości zada-
nia 20.000 zł.

3. Z Ministerstwa Rozwoju 
na ,,Inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest na tere-
nie Gminy Piława Górna”. 
Dofinansowanie 10.500 zł,  
przy wartości zadania  
13.408, 23 zł.

II. Projekty  
infrastrukturalne.

1. Z rezerwy celowej Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji  
na zadania związane z usuwa-
niem skutków intensywnych 
opadów deszczu w 2014 roku:

a)  „Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118069D  
ul. Ludowej w Piławie Górnej 
[intensywne opady deszczu 
maj 2014 r.]”. Dofinansowanie 
88.480 zł, przy wartości zada-
nia 110.600,92 zł,

b)  „Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118054D  

ul. Os. Małe w Piławie Górnej  
[intensywne opady deszczu 
maj 2014 r.]”. Dofinansowa-
nie 145.302 zł, przy wartości 
zadania 182.572,59 zł.

2.  Z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2016-2018  
na „Budowę hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej  
w Piławie Górnej”. Dofinan-
sowanie 3.200.000 zł, w tym 
na 2016 rok 500.000 zł, przy 
wartości zadania 5.336.470 zł.

3. Z Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej  
na „Modernizację instala-
cji elektrycznej i struktural-
nej LAN oraz sanitariatów  
w budynku B Szkoły Pod-
stawowej w Piławie Górnej  
(etap I)” Dofinansowanie 
100.000 zł, zadanie do realiza-
cji w 2017 roku.

Razem - 3.573.282 zł

Dodatkowo dzięki współ-
pracy z Fundacją „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europej-
skiego został zrealizowany 
międzynarodowy projekt 
trójstronny Piława Górna  
- Kriftel - Airaines. Funda-
cja w partnerstwie z gminą 
złożyła wniosek do Polsko-

-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży na dofinansowanie 
kosztów pobytu uczestników 
projektu od 14 do 19 sierpnia 
2016 roku.

Gmina składa również wnio-
ski w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Ziemia Dzierżo-
niowska w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

1.  „Nowoczesna szkoła 
– inwestycją w przyszłość 
– rozwój infrastruktury 
edukacyjnej szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych  

w Powiecie Dzierżoniow-
skim poprzez adaptację  
i wyposażenie pracowni 
matematyczno-przyrodni-
czych i cyfrowych w sprzęt 
oraz pomoce dydaktyczne”. 
Projekt w tracie oceny mery-
torycznej.

2.  „Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
– odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych”. 
Dotyczy dwóch budynków 
mieszkalnych zlokalizowa-
nych przy ul. Sienkiewicza  
17 i 20 w Piławie Górnej.

3.  „Rewitalizacja budynku 
przy placu Piastów Ślą-
skich 4”. Termin składania  
– 22 lutego 2017 roku.

Informacja obejmuje środki zewnętrzne 
pozyskiwane przez Gminę Piława Górna 

oraz jednostki podległe w roku 2016  
w ramach programów krajowych.

I. Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych 
Podsumowanie 2016 roku
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1. Modernizacje i remonty 
mieszkaniowego zasobu 
komunalnego oraz udział 
gminy w remontach wspól-
not mieszkaniowych.

Zakres prac objął przede 
wszystkim wykonanie nowego 
pokrycia z dachówki ceramicz-
nej, montaż „płotków”, to jest 
zabezpieczeń przeciwśnież-
nych oraz ławeczek kominiar-
skich, wyłazów i rynien dacho-
wych, a także rur spustowych  
z ocynkowanej blachy stalo-
wej. W budynku przy ul. Sien-
kiewicza 17 przemurowano 
także kominy od poziomu stry-
chu oraz osadzono i wymie-
niono okna w połaci dacho-
wej. W ramach zadania w roku 
2017 planuje się wykonać  
na obu budynkach remonty 
elewacji, remonty klatek scho-
dowych oraz wykonanie izola-
cji ścian fundamentowych

2. Rewitalizacja budynku 
przy placu Piastów  
Śląskich 4.

Powstała dokumentacja 
projektowa i kosztorysowa,  
i zostało wydane pozwolenie 
na budowę. Do końca lutego 
2017 roku gmina planuje 
zgłosić realizację zadania  
na przyznanie dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej. 
W przypadku pozyskania  
dofinansowania zostaną prze-
prowadzone roboty budow-
lane w latach 2017 – 2019. 
Po zakończonej rewitalizacji 
budynek będzie pełnił funk-
cje: mieszkalną (będzie miał 
wydzielone samodzielne 
lokale komunalne, w tym 
socjalne), społeczno-kultu-
ralną (na parterze zostanie 
urządzona regionalna izba 
pamięci i świetlica środowi-
skowa).

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

W roku 2016 zakończono 
realizację zadania i uzyskano 

pozwolenie na użytkowanie 
sieci. W ramach przedsięwzię-
cia ułożono ok. 1.600 m sieci 
kanalizacji sanitarnej w obrę-
bie ulic Sienkiewicza, Dalszej 
oraz na osiedlu Młyńskim. 
Wykonano odgałęzienia sieci 
kończące się studniami przy 
granicach posesji w celu uła-
twienia mieszkańcom wyko-
nania przyłączy.

4. Budowa hali sportowej 
przy szkole podstawowej  
w Piławie Górnej

Hala będzie dobudowana  
do istniejącego budynku 
szkoły. Wewnątrz przewi-
dziano m.in. główną arenę 
sportową o wymiarach użyt-

kowych 19,10 x 36,06 m  
z boiskami do piłki ręcz-
nej, koszykówki i siatkówki.  
W hali będą także dwie mniej-
sze sale: siłownia i sala fitness 
oraz pomieszczenia towarzy-
szące, czyli szatnie, maga-
zyny sprzętu i pokój instruk-
torów, a także pomieszcze-
nia techniczne, gospodarcze  
i pomocnicze oraz łazienki. 
Hala będzie posiadać widow-
nię na piętrze dla 150 widzów 
oraz dodatkowe 18 miejsc 
widowni na parterze. Cał-
kowita kubatura obiektu to 
12.561,55 m3. Umowa z Przed-

siębiorstwem Usług Inwe-
stycyjnych „Inwest-Projekt” 
na pełnienie funkcji Inwestora 
Zastępczego przy realizacji 
inwestycji została zawarta  
6 maja. Umowę z Zakładem 
Techniczno – Budowlanym 
POLBAU - wykonawcą 
robót budowlanych zawarto  
29 sierpnia. Przekazanie 
placu budowy nastąpiło  
2 września. Zgodnie umową 

oddanie wykonanego obiektu  
do użytkowania nastąpi  
do 31 sierpnia 2018 roku. 
Gmina Piława Górna  
29 stycznia 2016 roku zło-
żyła zgłoszenie do Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego  
na dofinansowanie inwestycji 
w ramach „Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2016 – 2018”. Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego  
28 kwietnia przyjął zada-
nie do „Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Wojewódz-

twa Dolnośląskiego na lata 
2016-2018” i przyznał środki 
z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Dofinanso-
wanie budowy hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej  
im.  K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej wynosi 
3.200.000 zł, z podzia-
łem na lata: 500.000 zł  
w 2016 r., 700.000 zł  
w 2017 r., 2.000.000 zł  
w 2018 r. W ramach Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2016-2018 został  
przygotowany i złożony 
wniosek o dofinansowa-
nie do Ministerstwa Sportu  
i Turystki, zaopiniowany pozy-
tywnie 21 września. Umowę  
z Ministerstwem Sportu 
i Turystki na dofinansowanie 
inwestycji gmina podpisała  
15 listopada.

5. Budowa obiektu lekko-
atletycznego przy komplek-
sie sportowym Orlik-2012 
w Piławie Górnej.

W roku 2016 została sporzą-
dzona dokumentacja projek-
towa zadania. Projekt zakłada 
wykonanie w obrębie boiska 
KS „Piławianka” bieżni  
o nawierzchni syntetycznej  
do sprintu, skoczni w dal 
i do trójskoku (również  
o nawierzchni syntetycznej) 
oraz rzutni do pchnięcia kulą. 
Infrastruktura obejmuje teren 
na rozgrzewkę dla lekkoatle-
tów. Gmina Piława Górna 
przeprowadziła dwa postępo-
wania wyboru wykonawcy 
w trybie przetargu nieograni-
czonego. W obu przypadkach 
zaoferowane kwoty znacznie 
przekraczały środki, jakie 
posiadała gmina na realizację 
zadania, dlatego oba postepo-
wania zostały unieważnione. 

Gmina Piława Górna w 2016 roku  
realizowała następujące zadania  

inwestycyjne:

II. Inwestycje 
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„Modernizacja nawierz- 
chni chodnika przy drodze 
gminnej nr 118035D, ul. 
Limanowskiego w Piławie 
Górnej”. Zakres robót obej-
mował wykonanie nawierzchni  
z kostki brukowej betonowej 
na dł. 70 m i pow. 138 m2. 
Koszt – 16.686 zł.

„Przebudowa nawierzchni 
drogi dojazdowej i parkin-
gów wraz z modernizacją 
infrastruktury wewnętrz-
nej przy ul. Piastowskiej 69  
w Piławie Górnej”. Prace 
polegały na wykonaniu par-

kingu i drogi wewnętrznej  
o długości 40 m oraz pow.  
410 m2, a także bramy wjazdo-
wej przesuwanej automatycz-
nie. Koszt - 49.747 zł.

„Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118069D 
ul. Ludowej w Piławie 
Górnej km 0+000-0+180 
[intensywne opady desz-
czu maj 2014]”. Zakres prac 
objął wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego na dłu-
gości 180 m i pow. 701 m2, 
ułożenie ścieku z prefabryko-
wanych elementów betono-

wych o długości 163 m oraz 
chodnika z kostki brukowej 
betonowej o dł. 15 m i pow.  
24 m2. Koszt – 110.600,92 zł,  
w tym dofinansowanie  
z rezerwy celowej Minister-
stwa  Administracji i Cyfryza-
cji – 88.480 zł. 

„Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 1180154D 
ul. Os. Małe w Piławie 
Górnej – km 0+000-0+165 
[intensywne opady deszczu 

maj 2014 r.]”. Przedsięwzię-
cie polegało na wymianie 
nawierzchni na betonową 
kostkę brukową na drodze  
o długości 165 m i pow.  
1.139 m2, wykonanie z kostki 
betonowej ścieku ulicznego  
o dł. 160 m. Koszt  
– 182.572,50 zł, w tym 
dofinansowanie z rezerwy  
celowej Ministerstwa  
Administracji i Cyfryzacji  
– 145.302 zł.  

W 2016 roku Gmina Piława Górna wyko-
nała cztery inwestycje z zakresu drogo-

wnictwa. Powstało łącznie 1.840 metrów kwa-
dratowych nowej nawierzchni dróg o długości 
0,34 kilometra oraz 572 m2 nawierzchni chod-
ników i parkingów o długości 0,13 km. 

III. Inwestycje drogowe

Bilans oczyszczania rowów

„Ręczne i mechaniczne 
oczyszczanie rowów melio-
racyjnych w Piławie Górnej” 
zakończyło się 30 września. 
Na realizację zadania gmina 
już po raz szósty dostała dofi-
nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w wyso-
kości 60% kosztów. Firma 
zewnętrzna wykonała prace 

na łączną wartość 50 tysięcy 
złotych. Rowy oczyszczone  
w tym roku w ramach  
zadania to:

- R-B 27 (działka nr 156  
– Obręb Północ) – 830 m, 

- R-ZI (działka nr 156  
– Obręb Kośmin) – 55 m, 

- R-B 21 (działka nr 194  
– Obręb Kośmin) – 55 m,  

- R-B (działka nr 247  
– Obręb Kośmin) – 75 m.

Zatrudnieni dla gospodarki 
wodnej

Od 10 maja do 31 paź-
dziernika robotnicy oczy-
ścili ponad 9 km rowów na 
terenie gminy oraz odcinek 
rzeki Ślęża o długości ponad  
2,5 km. Zadnie zrealizowało 
10 pracowników wytypowa-
nych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Dzierżoniowie. Piła-
wianie znaleźli zatrudnie-

nie w swoim mieście dzięki  
porozumieniu, jakie gmina 
podpisała z urzędem pracy 
oraz Dolnośląskim Zarzą-
dem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Program „Bezro-
botni dla gospodarki wodnej 
i ochrony przeciwpowodzio-
wej” umożliwia zakup mate-
riałów i narzędzi potrzebnych 
do wykonania prac konser-
watorskich w rowach. Koszty 
zrefunduje DZMiUW. 

Ochrona przeciwpowodziowa i zapobiega-
nie stratom w produkcji rolnej były głów-

nym celem prac melioracyjnych, prowadzo-
nych na terenie Gminy Piława Górna w 2016 
roku.

IV. Prace melioracyjne

Od 1 stycznia do 30 listo-
pada przekształceniem udało 
się objąć 2,3806 ha gruntów 
rolnych i mieszkaniowych, 

dotychczas pozostających 
w użytkowaniu wieczy-
stym. Ich wartość rynkowa 
(po pomniejszeniu o wartość 

użytkowania wieczystego) 
to 59.116 zł. Dochód gminy 
wyniósł 21.169,55 zł (przy 
uwzględnieniu spłaty ratalnej  
i pomniejszenia o należne 
bonifikaty).

Procedura przekształcenia  
3 nieruchomości mieszkanio-
wych o łącznej powierzchni 
0,2395 ha rozpoczęła się pod 

koniec roku. Wartość rynkowa 
nieruchomości (po pomniej-
szeniu o wartość użytkowa-
nia wieczystego) wyniosła  
32.837 zł. 

Po zakończonym postępo-
waniu, z uwzględnieniem 
bonifikaty w wysokości 
50%, dochód gminy wyniesie 
16.418,50 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności  

w 2016 roku dało Piławie Górnej dochód  
na poziomie ponad 37 tysięcy złotych. 

V. Dawniej użytkownik dzisiaj właściciel 
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70-lecie OSP w Piławie 
Górnej,

70-lecie Biblioteki w Piławie 
Górnej,

70-lecie KS „Piławianka”  
w Piławie Górnej,

40-lecie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piławie Górnej,

40-lecie zespołu „Górzanie” 
z Piławy Górnej,

35-lecie zespołu „Siwy 
Włos” z Piławy Górnej,

25-lecie Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej. 

Najkrótsza stażem, choć nie 
najmniejsza, gminna jednostka 
oświatowa obchodziła jubi-
leusz hucznie. Uroczystości  
w ośrodku kultury, pochód 
ulicami miasta i blok imprez  
dla dzieci na terenie przed-
szkola, gdzie odsłoniliśmy 
tablicę z imieniem „Tęczowa 
Kraina” nadanym placówce 
to nie wszystko. Obchodom 
towarzyszyła wizyta Posła 
na Sejm RP Michała Dwor-
czyka, a gmina uczestniczyła 
w przygotowaniu jubileuszo-
wej publikacji podsumowują-
cej 25 lat przedszkola.

Na dużą skalę były zakrojone 
także obchody 70-lecia klubu 
sportowego. „Piławianka” 

świętowała na stadionie, gdzie 
wszyscy zasłużeni dla lokal-
nego sportu otrzymali podzię-
kowania. Uroczystość odbiła 
się echem w prasie. „Tygodnik 
Dzierżoniowski” kilkakrotnie 
poświęcił jej osobne miejsce, 
a materiał podsumowujący 
dziennikarza tej gazety znalazł 
się w wydanym przez gminę 
folderze obok innych artyku-
łów o klubie. Publikacja jest 
już dostępna.

Dobrze wypadł również 
jubileusz OSP. Obchodom 
połączonym z Mszą Świętą  

i przemarszem ulicami miasta 
towarzyszyła wystawa podsu-
mowująca powojenny dorobek 
strażaków z Piławy Górnej. 
Wernisaż relacjonowała „Tele-
wizja Sudecka”. 

Piławskie placówki kul-
tury świętowały podwójnie  
i z dużym rozmachem.  
Okrągłe rocznice MOK-u 
i biblioteki były okazją  
do przypomnienia histo-
rii połączonych instytucji. 
Podczas gali zasłużonym 
wręczono tytuły „Przyjaciel 
piławskiej kultury”, a obchody 
uświetnił obecnością Senator 
RP Aleksander Szwed. 

Odbył się też jubileusz piław-
skich zespołów artystycz-
nych. „Górzanie” obchodzili 

40-lecie, zaś 35-lecie świę-
tował „Siwy Włos”. MOKiB  
z okazji obchodów przygo-
tuje jubileuszową publikację  
o naszych artystach. 

Poza wieloma okazjami, jakie 
stwarzają imprezy cykliczne  
w rodzaju „Pokaż Talent”, 

którego ubiegłoroczna edycja 
wydaje się prezentować naj-
wyższy poziom z dotychcza-
sowych czy XXIII Wojewódz-
kie Spotkania Artystyczne 
Klubów Seniora, objęte 
patronatem przez Wojewodę 
Dolnośląskiego, gmina konse-
kwentnie realizowała strategię 
promocji opartej na kamieniu. 

Sporym zaskoczeniem  
dla współorganizatorów Dnia 
Otwartego Kopalni Piława 
Górna, czyli nowych właści-
cieli firmy, było zainteresowa-
nie wydarzeniem przekracza-
jące najśmielsze oczekiwania, 
co potwierdza kierunek dzia-
łań obrany wraz z przyjęciem 
logo przez nasze miasto. 

W cykl imprez związanych  
z kamieniarską spuścizną 
miasta wpisał się Rajd Geotu-
rystyczny po Piławie Górnej. 

Rok 2016 obfitował w działania promujące 
Piławę Górną. Wiele okazji do skierowa-

nia uwagi na nasze miasto stworzyły  
jubileusze instytucji, organizacji  
i artystów, już od wczesnych lat  
powojennych związanych z Piławą Górną: 

VI. Promocja Piławy Górnej
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Był okazją do otwarcia jedy-
nej na naszym terenie Pieszo-
-rowerowej ścieżki geotury-
stycznej oraz wydania publika-
cji, opracowanej przez specja-
listów. Broszura w nakładzie  
5 tys. egzemplarzy jest mate-
riałem promocyjnym, z któ-
rego będziemy jeszcze wielo-
krotnie korzystać, a na specjal-
nej stronie internetowej towa-
rzyszy jej szczegółowy opis 
atrakcji turystycznych (http://
www.geopark.org.pl/Pilawa-
gorna/pilawagorna.php).

Święto kamieniarzy w tym 
roku obchodziliśmy w szcze-
gólny sposób. Jeszcze przed 
Barbórką, po konferencji dla 

lokalnych przedsiębiorców, 
odsłoniliśmy tablicę pamiąt-
kową na domu prekursora 
piławskiego kamieniarstwa. 
Na zaproszenie gminy w uro-
czystościach uczestniczył 
potomek Karola Thusta. 
Wolfgang Thust jest wła-

ścicielem niemieckiej firmy 
Thust Stein, która niedawno 
otworzyła filię we Wrocławiu. 

Oczywiście, sztandarową 
imprezą miejską pozostają  
Dni Piławy Górnej. Ubiegło-
roczne przebiegały pod zna-
kiem disco polo. Jak zwykle 
towarzyszyły im imprezy  
w rodzaju wspomnianego  
Dnia Otwartego Kopalni 
Piława Górna czy, tradycyjne 
już, imprezy sportowe. Tur-
nieje o Puchar Burmistrza 
przyciągają do naszego miasta 
uczestników już spoza woje-
wództwa, co może świadczyć 

o ugruntowanej renomie, 
jednak spektakularnym wyda-
rzeniem w 2016 roku było 
uroczyste otwarcie skateparku, 
któremu towarzyszył turniej 
deskorolkowy. 

Nieco inny charakter, lecz 
podobną konwencję, miała 

uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod 
budowę hali sportowej przy 
szkole podstawowej w Piła-
wie Górnej. Wśród rodziców 
chrzestnych oficjalnie rozpo-
czętej inwestycji znalazł się 
Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak.

W listopadzie współorga-

nizowaliśmy wieczór patrio-
tyczny z okazji Narodo-
wego Dnia Niepodległości  
w „Zamczysku”. W piławskim 
pałacu podczas Światowych 
Dni Młodzieży Diecezji Świd-

nickiej gościła też grupa piel-
grzymów z Bahrajnu, czemu 
towarzyszył spory oddźwięk 
w (nie tylko lokalnych) środ-
kach masowego przekazu. 

Efektami dobrze nagłośnio-
nej inicjatywy powołania izby 
w Piławie Górnej (gromadzą-

cej między innymi pamiątki 
po byłych zakładach BOBO) 
stały się zaś relacje reporte-
rów Alberta Bystrońskiego  
z TVP3 Wrocław oraz 
Michała Wyszowskiego  
z Polskiego Radia Wrocław.

Wicewojewoda Kamil Zie-
liński i Senator Aleksander 
Szwed byli naszymi gośćmi 

między innymi podczas Pik-
niku Europejskiego zorgani-
zowanego przy okazji Dnia 
Dziecka. Wizyty takich gości 
to kolejne okazje, by skiero-
wać uwagę na Piławę Górną. 

Z jeszcze większym zain-
teresowaniem mediów spo-
tkała się wizyta Wiceministra  
Rozwoju w Piławie Górnej. 
Razem z Jerzym Kwieciń-
skim gościliśmy Wojewodę 
oraz Wicewojewodę Dolno-
śląskiego.
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Oczyszczanie miasta  
Usługi związane z oczyszczaniem 

miasta od 16 marca 2016 r. do 14 
listopada 2016 r. , w tym: usuwanie 
wszelkich zanieczyszczeń, liści, 
błota                  i ziemi z ulic, chodników  
i placów,  wykaszanie poboczy, 
pasów zieleni,  rowów przy dro-
gach realizowane były przez 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Kosz” Barbara 
Nowicka, Wszewilki 41, 56-300 
Milicz (Lider Konsorcjum),  
P.W. Transfer Anna Pląskowska, ul. 
Piaskowa 28/2, 56-330 Cieszków. 
Wynagrodzenie miesięczne, w 
formie ryczałtu, za wykonywanie 
przedmiotu zamówienia wynosiło 
19.900 zł brutto.

Utrzymanie ulic, chodników 
i placów w okresie zimy, tj.  
1 stycznia 2016 r. do 15 marca 
2016 r. i od 15 listopada 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r. wykony-
wane poprzez odśnieżanie, likwi-
dację śliskości realizowane było 
przez Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Dzierżonio-
wie. Wynagrodzenie miesięczne,  
w formie ryczałtu, za wykony-
wanie przedmiotu zamówie-
nia wynosiło 54.000 zł brutto. 
Zgodnie z zawartą umową,  
w przypadku gdy w okresie rozli-
czeniowym, tj. w danym miesiącu 
nie występują opady śniegu łącznie 

w ilości co najmniej 15 dni wyna-
grodzenie jest pomniejszane o 25%, 
a gdy opady śniegu nie występują  
w żadnym dniu o 50%. 

Łącznie gmina utrzymuje  
24.841 m dróg. 

Drogi powiatowe utrzymywane 
były na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżoniowie. 

Utrzymanie zieleni  
Bieżące utrzymanie terenów 

zieleni miejskiej w 2016 r. wyko-
nywane było w miesiącu kwiet-
niu 2016 r. przez przedsiębiorcę 
wybranego w drodze przetargu 
nieograniczonego. Wykonawca, 
który miał zajmować się utrzyma-
niem zieleni miejskiej w okresie 
najbliższych 3 lat, nie poradził 
sobie z terminowych wykonywa-
niem prac i odstąpił od umowy. 
Od 9 czerwca 2016 r. utrzyma-
niem zieleni zajmuje się (wybrane 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych) Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „Doma-
bud” w Piławie Górnej. Wyna-
grodzenie miesięczne, w formie 
ryczałtu, za wykonywanie przed-
miotu zamówienia wynosiło:  
w okresie od 9 czerwca 2016 r.  
do 31 października 2016 r. 
11.500 zł brutto, od 1 listo-
pada do 31 grudnia 2016 r.  
– 4.428 zł brutto. Zakres prac obej-

muje: utrzymywanie trawników i 
alejek, nasadzanie drzew, krzewów  
i kwiatów, konserwację ławek itp. 
oraz koszenie pozostałych terenów 
gminnych o pow. 7,42 ha. 

Na bieżąco utrzymywane były 
boiska sportowe zlokalizowane na 
terenach gminnych przy ulicach: 
Herbacianej, Okrzei, Kośmiń-
skiej, w parku przy ul. Chrobrego                                             
i na os. Młyńskim (5 obiektów) 
i place zabaw dla dzieci zloka-
lizowane przy ulicach: Herba-
cianej, Limanowskiego, Okrzei, 
Kośmińskiej, w parkach: przy  
ul. Bolesława Chrobrego i  przy ul. 
Os. Nowe oraz na Os. Młyńskim 
(7 obiektów). W ramach  realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Urzą-
dzenie i doposażenie gminnych 
placów zabaw w Pilawie Górnej” 
w 2016 r. doposażono place zabaw 
zlokalizowane przy ul. Limanow-
skiego a na osiedlu Młyńskim w 
zestawy siłowni zewnętrznych. 
Na placu zabaw przy ulicy Lima-
nowskiego zamontowano: biegacz 
z orbitrekiem i drabinkę z pod-
ciągiem nóg i na placu zabaw os. 
Młyńskie - biegacz z orbitrekiem. 
Wydatkowano na ten cel 14.391 zł.  
W 2016 r. uzupełnione zostało 
ogrodzenie placu zabaw przy  
ul. Okrzei i na osiedlu  
Młyńskim. Poniesione wydatki 
wyniosły ok 5.743 zł.

W 2016 r. zakupiono kosze 
parkowe na śmieci w ilości  
30 szt. do parku miejskiego i na 
skwer zlokalizowany u zbiegu 
ul. Piastowskiej z ul. Polną oraz 
ławki – 2 szt. i donice na kwiaty  
– 4 szt. Poniesione nakłady wynio-
sły 20.172,16 zł.

Ponadto realizowane były 
usługi związane z wykonywa-
niem zabiegów pielęgnacyjnych 
(cięcia sanitarno – techniczne)  
i usuwaniem drzew, rosnących w 
parkach i przy drogach, stanowią-
cych zagrożenie dla otoczenia. 

Oświetlenie ulic,  
placów i dróg 

W 2016 r. wykonywane były 
przez Tauron Dystrybucja SA 
Kraków Oddział w Wałbrzychu 
usługi oświetleniowe obejmu-
jące zapewnienie pełnej sprawno-
ści technicznej lamp ulicznych.  
W ramach tych usług zamonto-
wana została dodatkowa oprawa 
oświetleniowa przy ul. Fabrycznej.  
Koszt roczny umowy wynosi 
72.699,48 zł.

W celu udekorowania miasta  
w okresie świątecznym zaku-
piono elementy słupowe (choinki 
– 3D) – szt. 2, które zawieszono  
przy ul. Kośmińskiej i bałwana, 
który ustawiony został na placu 
Piastów Śląskich.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2016 r.

1)  w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego:

-  halę przemysłową o pow. 
1.520 m2, przy ul. Młynarskiej 4D 
w Piławie Górnej, 

- 3 lokale mieszkalne przy ul. 
Piastowskiej 65, ul. Lipowej 2 i 
ul. Staszica 28 w Piławie Górnej,

-   9 działek rolnych o ogólnej 
powierzchni 3,1101 ha,

- 1 działkę o pow. 952 m2 przy 
ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej, przeznaczoną pod zabu-
dowę mieszkaniową jednoro-
dzinną.

GMINA POSIADA W 
SWOIM ZASOBIE NASTĘ-
PUJĄCE NIERUCHOMOŚCI 
KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ 
PRZEZNACZONE DO 
SPRZEDAŻY W DRODZE 

PRZETARGU NIEOGRANI-
CZONEGO:

1) grunty niezabudowane, prze-
znaczone pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną:

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

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

- działki nr 403/3 i 50% 
dz. 403/4 – Obręb Kopanica 
o łącznej pow. 1.106 m2 przy                                                       
ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej (usytuowana za budyn-

kiem 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 Piławie Górnej (usy-
tuowana pomiędzy budynkami  
nr 3 a 7),

- działka nr 462/7 – Obręb 
Kośmin o pow. 2.887 m2 przy ul. 
Kośmińskiej w Piławie Górnej,

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

- lokale użytkowe o pow.  
766,43 m2 i 1.038,64 m2, w hali 
przemysłowej przy  ul. Młynar-
skiej w Piławie Górnej,

- budynek mieszkalny jedno-
rodzinny przy ul. Fabrycznej 2  

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. Osiedlowej                                                      
w Piławie Górnej, 

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

- działka nr 113/2 – Obręb 
Południe o pow. 3.239 m2 przy  
ul. Młynarskiej, przeznaczona 
pod zabudowę usługową.

Wszystkie zainteresowane 
osoby kupnem w/w nieruchomo-
ści prosimy o kontakt z tutejszym 
urzędem miasta pok. nr 18.

VIII. Gospodarka nieruchomościami w 2016 roku
W roku 2016 dokonano zbycia: 
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Każda obniżka górnych 
granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych 
ma wpływ na wielkość docho-
dów własnych gminy, które 
determinują działania gminy 
w zakresie  np. inwestycji, 
wpływając na poprawę jako-
ści życia mieszkańców  naszej 
gminy. 

Rok 2017 jest kolejnym 
rokiem, w którym nie podwyż-
szono w naszej gminie stawek  
z tytułu podatku od środków 
transportowych, opłaty za psa, 
opłaty targowej. Na sesji Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej, 
która odbyła się dnia 26 paź-
dziernika 2016 roku, podjęto 
jedynie uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
na 2017 rok. Stawki podatku 
rolnego i leśnego przyjęto  
z komunikatów Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycz-
nego. 

Pełna treść uchwał dostępna 
jest na stronie http://
p i l a w a g o r n a . b i u l e t y n .
net/ w zakładce: Podatki  
i opłaty lokalne

I. PODATEK  
OD NIERUCHOMOŚCI

Określono następujące wyso-
kości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok:

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadze-

niem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,85 zł 
od 1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,89 zł); 

b) pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki wodne, reten-
cyjne lub elektrowni wodnych  
– 4,54 zł od 1 ha powierzchni 
(maksymalna stawka MF  
– 4,54 zł);

c) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,35 zł od  
1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,47 zł); 

d) niezabudowanych 
objętych obszarem rewi-
talizacji, o którym mowa  
w ustawie z dnia 9 paździer-
nika 2015 r. o rewitalizacji  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),  
i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę  
o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie  
te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat,  
a w tym czasie nie  
zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budow-
lanego – 2,98 zł od 1 m² 
powierzchni (maksymalna 
stawka MF – 2,98 zł).

2) od budynków lub ich 
części: 

a) mieszkalnych – 0,75 zł 
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej (maksymalna stawka  
MF – 0,75 zł); 

b) związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 21,30 zł  
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej (maksymalna stawka  
MF – 22,66 zł);

c) zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 
– 10,59 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (maksymalna 
stawka MF – 10,59 zł);

d) związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń – 4,61 zł 
od 1 m² powierzchni użytko-
wej (maksymalna stawka MF 
– 4,61 zł);

e) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicz-
nego – 7,62 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej (mak-
symalna stawka MF – 7,62 zł);

2) od budowli – 2% ich 
wartości określonej na pod-
stawie 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 terminie płatno-
ści pierwszej raty.

Osoby prawne wpła-
cają obliczony w deklara-
cji podatek od nierucho-
mości – bez wezwania -   
w terminach do dnia 15. każ-
dego 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 18 paź-
dziernika 2016 r. w wysokości 
52,44 zł za 1 dt,  co stanowi:

- dla gruntów gospodarstw 
rolnych – 131,10 zł od 1 ha 
przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów – 
262,20 zł od 1 ha fizycznego

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 terminie płatno-
ści pierwszej raty.

Osoby prawne wpłacają obli-
czony 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 listopada każdego roku.

III. PODATEK LEŚNY
Przyjęto średnią cenę sprze-

daży drewna ogłoszoną  
w komunikacie Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 20 października 
2016 r. w wysokości 191,01 zł 
za 1 m3.

Podatek leśny – 42,022 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:

- 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 terminie płatno-
ści pierwszej raty.

Osoby prawne wpłacają obli-
czony w deklaracji podatek 
leśny za poszczególne mie-
siące do dnia 15 każdego mie-
siąca.  

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

że podwyżki podatków i opłat lokalnych 
muszą być stabilne. Stawki podnoszono  
w minimalnym stopniu, tak aby nie odbiegały 
od poziomu stawek w ościennych gminach. 

Podatki na 2017 rok
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 IV.      PODATEK  
OD ŚRODKÓW  

TRANSPORTOWYCH 
Stawki w podatku od środ-

ków transportowych nie uległy 
zmianie, pozostały na pozio-
mie stawek obowiązujących 
od 2015 roku.

Wysokość wybranych 
stawek w podatku od środków 
transportowych na rok 2017:

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 – 1.540,00 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 przystoso-
wanego do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów  
równej  lub wyższej niż  
31 ton, posiadających 
dwie osie oraz zawieszenie  
pneumatyczne lub zawiesze-
nie 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 wyłącznie  
z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika 
podatku rolnego w zależności 
od liczby osi i rodzaju zawie-
szenia:

g)  od autobusu  posiadają-
cego 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 
transportowych płatny jest  
w dwóch ratach, proporcjo-
nalnie do czasu trwania obo-
wiązku podatkowego, w ter-
minach:

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

- każdego roku.

V. OPŁATA  
OD POSIADANIA PSÓW 
Stawka w opłacie z tytułu 

posiadania psa nie uległa 
zmianie, pozostała na pozio-
mie stawki obowiązującej  
od 2015 roku, w wysoko-
ści 50,00 zł od każdego psa  
(maksymalna stawka MF na 
2017 rok – 118,97 zł). Powyż-
sza opłata płatna jest jed-
norazowo do 31 marca, bez 
wezwania. 

Urząd miasta informuje, 
że do uiszczania powyż-
szej opłaty zobowiązane są 
wszystkie osoby fizyczne 
posiadające 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 posiada-
czem psa. Jeżeli obowiązek 
powstał lub wygasł w ciągu 

roku kalendarzowego, stawka 
opłaty od posiadania psów, 
ulega obniżeniu proporcjo-
nalnie 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 znacz-
nego stopnia niepełnospraw-
ności w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych  
- z tytułu posiadania jednego 
psa;

2a) osób niepełnospraw-
nych w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej   oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - z 
tytułu posiadania psa asystu-
jącego,

2) osób w wieku powyżej 65 
lat prowadzących samodziel-
nie 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 skorzystania z wyżej 
wymienionych zwolnień 
należy przedłożyć wniosek 
wraz ze stosownymi doku-
mentami.

VI. OPŁATA TARGOWA 
Stawki w opłacie tar-

gowej nie uległy zmia-
nie, pozostały na poziomie 

stawek obowiązujących  
w 2016 roku i wynoszą 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 Jolancie Matusz.

VII. Urząd miasta przypo-
mina również o OPŁACIE 
Z TYTUŁU  UŻYTKO-
WANIA WIECZYSTEGO 
GRUNTU, która płatna jest 
bez wezwania, do 31 marca 
każdego roku.

   
VIII. Wpłaty na poczet 

podatków i opłat lokalnych 
przyjmowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 2, 
pod warunkiem dokonywania 
wpłaty na indywidualny numer 
rachunku bankowego (SIMP). 
Ponadto wpłaty można doko-
nać poleceniem przelewu na 
indywidualny numer rachunku 
bankowego.

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 od 2015 roku.

Wysokość wybranych stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017:

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 – 1 540,00 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.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł,  podatek jest płatny jednorazowo

terminie płatności pierwszej raty.
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Tradycją Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego od wielu lat 
jest przygotowywanie przed-
stawienia o Bożym Naro-
dzeniu. Jasełka wprowadzają  
w świąteczną atmosferę 
wszystkich mieszkańców.  
W tym roku przedstawie-
nie przygotowywało aż 70 
uczniów pod opieką nauczy-
cielek Agnieszki Pawlak  
i Beaty Betlej. Insceniza-
cja  „Ach, co za noc” udał 
się znakomicie. Podczas pre-
miery 18 grudnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury uczniowie  
z klasy  IIId, IVa, IVb, Va, Vb 
oraz VIa i VIb udowodnili,  
że posiadają zdolności aktor-
skie i wokalne. 

Wszyscy aktorzy wspaniale 

prezentowali się na scenie. 
W strojach  przygotowa-
nych przez rodziców wyglą-
dali bardzo realistycznie.  
Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje występ Oli Brzusz-
kiewicz. Uczennica klasy IVa 
ubogaciła spektakl pięknymi 

kolędami i pastorałkami.
Ważny wkład w uroczy-

stość wniosły też młodsze 
dzieci pod opieką nauczycie-
lek: Edyty Chrząszcz, Zofii 
Zawadzkiej i Małgorzaty 
Wiącek. Uczniowie klasy IIa, 
IIb i IIc śpiewali wzruszające 
pastorałki. Na widowni zakrę-
ciła się łza w niejednym oku.

Dodatkową atrakcją niedziel-
nego wieczoru był kiermasz, 
prowadzony przez przed-
stawicieli Rady Rodziców. 

Świąteczne ozdoby i ciasta,  
z wielką starannością przyrzą-
dzone przez rodziców, miały 
duże wzięcie.

Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Renata Pauczuk 
składa serdeczne podzięko-
wania  wszystkim dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom  
za ogromny wkład pracy  
i wielkie serce, jakie ujawnili 
w przygotowaniu uroczysto-
ści.

Grupa  70 uczniów szkoły podstawowej 
w Piławie Górnej stworzyła przepiękną 

inscenizację wigilijną. Spektakl „Ach, co za 
noc” można było  obejrzeć 18 grudnia w Miej-
skim Ośrodku Kultury.

Przepiękne jasełka „Ach, co za noc”


