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Projekt budżetu z Wielo-
letnią Prognozą Finansową 
Gminy Piława Górna na lata 
2012 – 2018 został przed-
łożony 15 listopada Radzie 
Miejskiej w Piławie Górnej 

i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej, która pozytywnie 
zaopiniowała dokument. Rada 
29 grudnia przyjęła projekt 
budżetu uwzględniający:

1. Dochody budżetowe na 
poziomie 15 207 761,50 zł

 - dochody bieżące 
 - 14 519 800,50 zł
 - dochody majątkowe 
 - 687 961 zł
2. Wydatki budżetowe                                                 

w wysokści 16 017 265,50 zł,                                                     
w tym:     

 - wydatki bieżące                                                    
 - 14 342 265,50 zł 
 - wydatki majątkowe  
 - 1 675 000 zł
3. Deficyt budżetowy          

w kwocie  809 504 zł  

W prognozowanych docho-
dach (liczonych rok do                        
roku) został odnotowany                                              
duży spadek subwencji 
ogólnej (1 477 964 zł) w części 
wyrównawczej oraz oświato-

wej. Ponadto obniżenie gór-
nych granic stawek kwoto-
wych podatków lokalnych, 
ogłoszonych przez Ministra 
Finansów, oznacza mniejsze 
wypływy do budżetu gminy                                         
o ok. 400 000 zł w stosunku  
do uchwalonych na rok 2012. 

Wydatki bieżące przezna-
czone na bieżącą działalność 
gminy i jej prawidłowe funk-
cjonowanie dotyczą przede 
wszystkim realizacji zadań 
własnych gminy, a ich zakres 
rośnie pod wpływem zmienia-
jących się przepisów prawa, 
jak również zwiększających 
się kosztów stałych i potrzeb 
społecznych. Udział wydat-
ków sztywnych (wynagrodze-

nia wraz z pochodnymi, dota-
cje, świadczenia społeczne, 
obsługa długu) w wydat-
kach ogółem wynosi 68,17%.           
Sprawia to, że elastycz-
ność pozostałych wydatków                      
nie jest wysoka.

W stosunku do przewidy-
wanego wykonania w roku 
2011 wzrost wydatków bieżą-
cych na rok 2012 szacuje się 
na około 8%. Z roku na rok 
znacząco wzrastają wydatki na 
oświatę (w dziale 801 i 854). 

W 2012 roku gmina do zadań 
oświatowych, poza subwen-
cją, dopłaci kwotę 1799 754 zł. 
Projektowana kwota subwen-
cji oświatowej (2 752 357 zł) 
nie wystarczy nawet na pokry-
cie wydatków na wynagro-
dzenia z pochodnymi, które            
zaplanowano w kwocie                                                          
3 836 540 zł.

Na realizację zadań                                                        
z zakresu pomocy społecznej 
(3 081 625 zł) gmina dopłaci                                                                         
ze środków własnych 
kwotę 589 725 zł. Łącznie                                 
te trzy działy (801, 852 i 854) 
w budżecie na rok 2012 sta-
nowić będą udział w wyso-
kości ok. 55,38% wydat-
ków bieżących, co daje                                                                 

kwotę 7 942 074 zł.
Analizując w powyższy 

sposób pozostałe wydatki bie-
żące budżetu, należy stwier-
dzić, że sztywne wydatki                         
w coraz większym stopniu 
będą determinować budżet 
gminy, co w konsekwen-
cji spowoduje konieczność 
ograniczania i rezygnowania                         
z niektórych wydatków gminy                  
w kolejnych budżetach.  

Na rok 2012 zaplanowano 
wydatki majątkowe w wyso-

kości 1 675 000 zł, z czego 
największe nakłady planuje się 
przeznaczyć na:

- budowę drogi, gmina 
przeznaczy na ten cel kwotę                       
250 000 zł, 

- adaptacje budynku 
przy ul. Piastowskiej 69                                                           
- 400 000 zł oraz

- renowację zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej.

Ponadto projekt budżetu 
zakłada dalsze inwestowa-
nie w budowę oświetlenia                              
i dwóch placów zabaw. W pro-
jekcie budżetu na rok 2012 
wskaźnik wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogółem                        
wyniesie 10,46%.

Budżet w roku 2012

Na sesji 29 grudnia Rada Miejska 
w Piławie Górnej przyjęła projekt 

tegorocznego budżetu, pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 

Burmistrz z zastępcą i skarbnikiem na sesji budżetowej 29 grudnia w Piławie Górnej                                 Fot. Piotr Szafran „Tygodnik Dzierżoniowski”
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Różne rozliczenia 
105 000,00 zł 

Działalność usługowa 
71 442,00 zł 

Administracja publiczna  
2 319 291,50 zł 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 160,00 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 
2 140 000,00 zł 

Transport i łączność 
1 255 510,00 zł 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

460 600,00 zł 
Ochrona narodowa 

9 000,00 zł 

Kultura fizyczna 
139 575,00 zł 

Rolnictwo i łowiectwo 
18 500,00zł 

Ochrona zdrowia 
99 500,00 zł 

Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego 

409 000,00 zł 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

792 000,00 zł 

Pomoc społeczna 
3 081 625,00 zł 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

38 500,00 zł 

Oświata i wychowanie 
4 757 859,00 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
102 590,00 zł Spłata kredytów, pożyczki, 

wykup obligacji 
605 496,00 zł 

Obsługa długu publicznego 
216 113,00 zł 

Wydatki + Rozchody 
Budżetu Gminy 
16 852 761,50 zł 
w tym wydatki: 
16 017 265,50 zł 

         Dochody + przychody 
 
 W budżecie na 2012 rok zaplanowano 
 

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 4 541 316,00 zł. 
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód 
    budżetu państwa  2 205 826,00 zł. 
3. Dochody majątkowe gminy 687 961,00 zł. 
    w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 
    ze środków UE i budżetu krajowego - 272.961,00 zł 
4. Dotacje celowe 2 573 914,00 zł. 
5. Dotacje celowe oraz środki na realizację zadań  
    bieżących finansowanych ze środków UE  
    i budżetu krajowego 311 027,50 zł. 
 

plan na 2012 rok 
 
6. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa  
    i wyrównawcza w kwocie 3 624 617 zł. 
7. Pozostałe dochody 1 263 100,00 zł. 
 

Dochody ogółem wg planu na rok 2012 
wynoszą 15 207 761, 50 zł 

Przychody wg planu wynoszą 1 645 000,00 zł 
Razem Dochody + Przychody 

16 852 761,50 zł 
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Inwestycje do realizacji w 2012 roku
1. Renowacja zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Piastowskiej 
    nr 9, 11A, 25,27, 33, 45, 52, 67.
2. Adaptacja budynku przy ulicy Piastowskiej 69.
3. Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej.
4. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr 3004D 
    (od Miejskiego Ośrodka Kultury do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego).  
5. Doposażenie palców zabaw przy ulicy Okrzei i na osiedlu Młyńskim. 
6. Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych (ulica Sąsiedzka i Piastowska).
7. Wymiana okurtynowania w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury (II etap).
8. Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
    w Piławie Górnej.

Inwestycje do dodatkowej realizacji, 
pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych

1. Remont ulicy Kośmińskiej.
2. Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, 
    kulturowych i edukacyjnych.
3. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Piława Górna. 

Inwestycje zrealizowane w roku 2011
1. Zakończenie rewitalizacji placu Piastów Śląskich (III etapy). 
2. Wyremontowanie dwóch odcinków ulicy Sienkiewicza.
3. Remont nawierzchni odcinka jezdni i dwóch odcinków chodnika ulicy B. Chrobrego.
4. Odbudowa odcinka ul. Lipowej od skrzyżowania z Sienkiewicza na długości 240 metrów. 
5. Modernizacja chodników przy ulicy Młynarskiej (po prawej i lewej stronie).
6. Remont chodnika ulicy Sienkiewicza (przy kościele).
7. Modernizacja nawierzchni i chodników ulicy Szkolnej.
8. Remont chodnika i odcinka nawierzchni ulicy Okrzei.
9. Modernizacja odcinka ulicy Mickiewicza (miejsca postojowe). 
10. Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej („Radosna Szkoła”).
11. Wymiana instalacji elektrycznej w szkole podstawowej (I etap).
12. Remont instalacji centralnego ogrzewania w gimnazjum.
13. Wyposażenie gimnazjum i szkoły podstawowej w sprzęt multimedialny w ramach 
      projektu „Nieodkryte kontynenty – zostań Kolumbem własnego umysłu”).
14. Budowa sieci informatycznej w bibliotece na bazie sytemu ALEPH.
15. Wymiana okurtynowania w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury (I etap).
16. Remont pomieszczeń w bibliotece.
17. Rozpoczęcie budowy placów zabaw przy ulicy Okrzei i na osiedlu Młyńskim.
18. Doświetlenie ulicy Krótkiej oraz oświetlenie łącznika między ulicą 
      Piastowską i Sienkiewicza.
19. Oczyszczenie rowów melioracyjnych o łącznej długości 2,4 kilometra.  
20. Dofinansowanie remontu świetlicy przy ulicy Polnej. 
21. Modernizacja systemu informacji miejskiej (tabliczki z nazwami ulic).
22. Początek renowacji zespołu budynków przy ulicy Piastowskiej 
      nr 9, 11A, 25,27, 33, 45, 52, 67 (pozyskanie środków finansowych na inwestycję). 
23. Rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
      przestrzennego.
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Gmina Piława Górna                       
w 2011 roku, w oparciu o moż-
liwości finansowe budżetu                   
i zgodnie z Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym gminy 
na lata 2007-2013, uzyskała 
dofinansowanie z dostępnych 
programów i funduszy na 
realizację następujących pro-
jektów inwestycyjno – infra-
strukturalnych:

- „Modernizacja drogi 
dojazdowej – ulicy Sien-
kiewicza (odcinek od                                             
ul. Fabrycznej do ul. Stawo-

wej oraz od ul. Słonecznej do                                                                                
ul. Kilińskiego) prowadzą-
cej do obszaru aktywno-
ści gospodarczej w Piławie 
Górnej”. Pozyskano dofinan-
sowanie  253 564 zł dla inwe-
stycji wartej 351 369,18 zł. 
Zadanie było dofinansowane 
w ramach Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej 2011.

- „Utworzenie szkolnego 
placu zabaw”. Dofinansowa-
nie uzyskane z Programu Rzą-
dowego „Radosna Szkoła” 

wyniosło 58 025 zł, przy war-
tości zadania 116 050,01 zł. 

-  „Organizacja sporto-
wych zajęć dla uczniów, 
ukierunkowanych na naukę 
pływania”. Zadanie dofinan-
sowane w kwocie 13 925 zł, 
z programu Ministra Sportu 
i Turystyki i środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów, było warte 27 850 zł. 

- „Ręczne i mechaniczne 
oczyszczanie rowów melio-
racyjnych w Piławie Górnej 
o łącznej długości 2405 mb”. 
Uzyskano 40 000 zł  dofinan-
sowania ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego dla 
zadania wartego 60 000 zł.

- „Renowacja zespołu 
budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie 
Górnej przy ulicy Piastow-
skiej 9,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67 ”.  Dofinansowanie wynio-

sło 652 867,23 zł, a wartość 
projektu to 978 925,42 zł.

- „Nieodkryte kontynenty 
- jak zostać Kolumbem wła-
snego umysłu”. Na realizację 
projektu pozyskano 482 730 zł                                                                  
z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Z funduszy zewnętrz-
nych w ubiegłym roku 
Gmina Piława Górna                                                                
pozyskała 1 501 111,20 zł.                                                                      
Razem z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, który zdobył 
60.860 zł, udało się pozyskać 
1 561 971,20 zł. W ubiegłym 
roku gmina złożyła też wnio-
ski, które oczekują na ocenę. 
To projekty „Wspieranie roz-
woju polsko - czeskich aktyw-
ności sportowych, kulturo-
wych i edukacyjnych” oraz 
„Indywidualizacja nauczania 
uczniów klas I-III w Gminie 
Piława Górna”. 

Fundusze zewnętrzne

Rok 2011 przyniósł Piławie Górnej ponad 
1,5 miliona złotych z rożnych programów 

wspierających budżet lokalnego samorządu. 
Dzięki środkom zewnętrznym udało się na 
przykład zmodernizować ulicę Sienkiewicza 
czy utworzyć plac zabaw przy szkole 
podstawowej. 

INWESTYCJE
Drogi gminne

 - Modernizacja nawierzchni 
drogi i chodników na ulicy 
Szkolnej. Zakres rzeczowy - 
droga 200 mb, 1217 m2, chod-
nik 380 mb, 686 m2. Wartość 
robót 183 425 zł.

 - Modernizacja nawierzchni 
chodnika ul. Młynarskiej. 
Zakres rzeczowy 630 mb, 
1610 m2. Wartość robót                                    
149 242,54 zł.

- Modernizacja odcinka 
drogi ul. Mickiewicza. Zakres 
rzeczowy 19 mb, 95 m2. War-
tość robót 24 594,54 zł.

- Modernizacja drogi dojaz-
dowej ul. Sienkiewicza pro-
wadzącej do obszaru aktyw-
ności gospodarczej w Piła-
wie Górnej (odcinek od skrzy-
żowania z ul. Fabryczną do 
skrzyżowania z ul. Stawową 
oraz odcinek od skrzyżowania 
z ul. Słoneczną do skrzyżowa-
nia z ul. Kilińskiego). Zakres 

rzeczowy 957 mb, 5 742 m2. 
Wartość robót 357 657,98 zł.

- Modernizacja drogi ul. 
Sienkiewicza (odcinek od 
posesji nr 6 wraz ze skrzyżo-
waniem z ul. Lipową). Zakres 
rzeczony 160 mb, 805 m2.

- Modernizacja nawierzchni 
drogi wewnętrznej ul. Okrzei. 
Zakres rzeczowy 70 mb, 396 m2,                                                                                   
wartość robót 34 422,02 zł.
Łącznie wybudowano 
1,4 km dróg gminnych                                              
o powierzchni 7 859 m2                              
i chodników o długości 1 km 
oraz powierzchni 2 296 m2. 

Drogi powiatowe
- Remont (nakładka) drogi 

powiatowej nr 3004D ul. 
Chrobrego od posesji nr 20 do 
przejazdu kolejowego. Zakres 
rzeczowy 520 mb, 3 120 m2.

- Remont chodnika przy ul. 
Chrobrego od nr 25 do skrzy-
żowania z ul. Kolejową oraz 
chodnika przy ul. Piastowskiej 
od skrzyżowania z ul. Małą 

do skrzyżowania z ul. Gro-
szowiecką. Zakres rzeczowy                                                                                         
440 mb + 250 mb, 
660 m2 +  500 m2.                                                                   
Wartość robót 535 637,40 zł                                                                
(w tym dofinansowanie Gminy 
Piława Górna 250 000 zł). 

- Modernizacja chodnika 
przy ul. Chrobrego. Zakres 
rzeczowi 91 mb, 140 m2. War-
tość robót 21 452,43 zł (w tym 
dofinansowanie Gminy Piława 
Górna 10 000 zł).

Powstało razem 0,5 km                                                                 
dróg powiatowych o powie-
rzchni 3 120 m2 i 0,8 km 
chodników o powierzchni              
1 300 m2.

REMONTY
- Remont ul. Okrzei. Zakres 

rzeczowy 740 mb, 3707 m2. 
Wartość robót 491 997,92 zł.

- Remont chodnika przy               
ul. Okrzei. Zakres rzeczowy 
88 mb, 132 m2. Wartość robót 
16 912,50 zł.

- Remont chodnika z kostki 
brukowej betonowej przy              
ul. Sienkiewicza. Zakres rze-
czowy 160 mb, 330 m2. War-
tość robót 30 750 zł.

- Modernizacja ul. Lipo-
wej. Zakres rzeczowy 200 mb,                                                  
1 200 m2. Wartość robót                        
50 725,20 zł. 

Wyremontowano razem 
0,9 km dróg gminnych 
o powierzchni 3 707 m2  
oraz 0,3 km chodników                                    
o powierzchni 462 m2.

UTWRADZANIE 
NAWIERZCHNI DRÓG
- Ulica Ligocka. Zakres              

200 mb, 675 m2. Wartość 
7.503,00 zł.

- Droga wewnętrzna boczna 
ul. Okrzei. Zakres 150 mb,  
450 m2. Wartość 2 952 zł.

- Ciąg pieszo-jezdny na                
os. Młyńskim. Zakres 300 mb, 
1272 m2. Wartość 48 578,05.

Mieszanką kamienną i fre-
zowiną utwardzono łącznie 
0,7 km dróg o powierzchni           
2 397 m2.

W 2011 roku wykonano 
ogółem 2,8 km nowych 
nawierzchni dróg z betonu 
asfaltowego. Piława Górna ma 
2,3 km nowych dróg gminnych 
i 0,5 km dróg powiatowych. 
Powstało też 2,1 km nowych 
chodników o nawierzchni                                                                       
z betonowej kostki bruko-
wej, na które złożyło się                                      
1,3 km chodników dróg gmin-
nych oraz 0,8 km powia-
towych. Zostały też utwar-
dzone drogi gminne o łącznej                         
długości 0,7 km. 

Inwestycje drogowe

Prawie trzy kilometry ulic i ponad dwa 
kilometry chodników powstało w ubie-

głym roku w Piławie Górnej. Wyremonto-
wano też blisko kilometr dróg gminnych i 
chodników o powierzchni pół kilometra. 
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W roku 2011 dokonano 
sprzedaży:

- 16 lokali mieszkal-
nych o wartości rynko-                                                                      
wej 1 162 168 zł w drodze 
bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych najem-
ców. Dochód ze sprze-
daży po udzieleniu bonifi-
kat wyniósł 98 318,80 zł. 
W chwili sprzedaży ostat-
niego lokalu mieszkalnego 
w budynku jest sporzą-
dzany dokument księgowy, 
na mocy którego budy-
nek zostaje wykreślony 
ze stanu mienia komunal-
nego i tym samym pomniej-
sza liczbę budynków stano-
wiących własność gminy.  
Ponieważ wnioski najem-
ców o zakup przedmioto-
wych lokali mieszkalnych 
złożone zostały w 2010 r.,                                                                      
a jedynie ich realizacja 
odbywała się w 2011 r.,                                                        
zgodnie z uchwałą nr 
30/V/99 z 5 lutego 1999 r.                                            
ze zmianami w sprawie 
zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych i użytkowych 
i odrębnych nieruchomości 
w budynkach stanowiących 
własność miasta w Piławie 
Górnej, gmina zobowiązana 
była do udzielenia nabyw-
com bonifikat, które miały 
zastosowanie do wszyst-
kich wniosków złożonych 
do końca 2010 r. 
- 7 nieruchomości niezabu-
dowanych o powierzchni                  
7 925 m2 i wartości ryn-
kowej 336 314 zł netto 
w drodze przetargu                                      
ustnego nieograniczo-
nego. Dochód ze sprze-
daży wyniósł 369 550 zł.                                                                     
Na sprzedaż kolejnych 5 
nieruchomości zostaną 
ogłoszone przetargi.
- 2 nieruchomości grunto-

wych zabudowanych (gara-
żem i budynkiem pawi-
lonu handlowego) o warto-
ści 6 750 zł netto w drodze 
bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych dzier-
żawców. Wartość zabu-
dowań została zaliczona 
nabywcom na poczet kosz-
tów poniesionych z tytułu 
ich budowy. 
Na mocy decyzji MSWiA, 
stwierdzono nieważność 
decyzji komunalizacyjnych 
dotyczących 3 nieruchomo-
ści, dz. 486 – Obręb Kośmin 
- zwrot na rzecz osób fizycz-
nych, dz. 281 i 282 – Obręb 
Kopanica na rzecz Powiatu 
Dzierżoniowskiego, w imie-
niu którego działał Zarząd 
Dróg Powiatowych.

Gmina Piława Górna 
przejęła nieodpłatnie 

3 nieruchomości:

- od Starostwa Powiato-
wego w formie darowizny 
działki nr 1 i 459 (Obręb 
Kopanica) o powierzchni 
10 318 m2, 
- od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych w Warszawie 
działkę nr 641/1 (Obręb 
Kopanica) o powierzchni               
4 664 m2. 

Ponadto od PGNiG 
w Warszawie dokonała 
zakupu prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 298 (Obręb Połu-
dnie) przy ul. Stawowej                                  
o powierzchni 1 118 m2  za 
kwotę 33 210 zł brutto. 

Gospodarowanie nie-
ruchomościami stano-
wiącymi własność jedno-
stek samorządu terytorial-
nego odbywa się na pod-
stawie przepisów ustawy                                   
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nierucho-
mościami. Rada Miejska 
w Piławie Górnej podjęła 
uchwałę nr 106/XVII/2008 
z 28.03.2008 r. w sprawie 
ustalenia zasad gospodaro-
wania nieruchomościami 
Gminy Piława Górna, na 
mocy której określono 
reguły zbywania nierucho-
mości zabudowanych i nie-
zabudowanych wchodzą-
cych w skład mienia komu-
nalnego. 

Nieruchomości są sprze-
dawane lub oddawane                     
w użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargu na pod-
stawie przepisów ustawy. 
W drodze bezprzetargowej 
nieruchomość jest zbywana, 
jeżeli:  
- jest zbywana na rzecz 
osoby, której przysługuje 
pierwszeństwo w jej naby-
ciu, stosownie do art. 34; 
- zbycie następuje między 
Skarbem Państwa a jed-
nostką samorządu teryto-
rialnego oraz między tymi 
jednostkami;  
- jest zbywana na rzecz 
osób, o których mowa w art. 
68 ust. 1 pkt 2; 
- zbycie następuje w drodze 
zamiany lub darowizny;  
- sprzedaż nieruchomości 
następuje na rzecz jej użyt-
kownika wieczystego;  
- przedmiotem zbycia 
jest nieruchomość lub jej 
części, jeśli mogą poprawić 
warunki zagospodarowa-
nia nieruchomości przyle-
głej, stanowiącej własność 
lub oddanej w użytkowa-
nie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość 
lub jej części nabyć, jeżeli 
nie mogą być zagospoda-
rowane jako odrębne nieru-
chomości; 
- ma stanowić wkład nie-
pieniężny (aport) do spółki 
albo wyposażenie nowo 
tworzonej państwowej lub 
samorządowej osoby praw-
nej lub majątek tworzonej 
fundacji;  
- jest zbywana na rzecz 
zarządzającego specjalną 
strefą ekonomiczną, na 

której terenie jest położona,  
- przedmiotem zbycia jest 
udział w nieruchomości,                   
a zbycie następuje na rzecz 
innych współwłaścicieli 
nieruchomości; 
- jest zbywana na rzecz 
kościołów i związków 
wyznaniowych, mają-
cych uregulowane stosunki                     
z państwem, na cele działal-
ności sakralnej;  
- jest sprzedawana na 
rzecz partnera prywatnego 
lub spółki, o której mowa                    
w art. 19 ust. 1 ustawy                        
z dnia 28 lipca 2005 r.                                                                 
o partnerstwie publicz-
no-prywatnym, jako wkład 
własny podmiotu publicz-
nego, w celu realizowa-
nia zadań publicznych                                             
w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, 
z zastrzeżeniem art. 25 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 
r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym; 
- jest zbywana na rzecz pod-
miotów, o których mowa                
w art. 61 ust. 1;
- jest zbywana na rzecz 
spółki celowej utworzo-
nej na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 2007 r. o przygoto-
waniu finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 
lub właściwych podmiotów 
wymienionych w art. 17 
ust. 2 tej ustawy, realizują-
cych przedsięwzięcia Euro 
2012, w celu ich wykona-
nia, w sytuacji gdy jej naby-
cie przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu teryto-
rialnego nastąpiło w trybie 
przepisów ustawy z dnia                     
7 września 2007 r. o przygo-
towaniu finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012;
- jest zbywana na rzecz 
inwestora realizującego                                                            
inwestycję w zakresie                                                     
budowy obiektu ener-
getyki jądrowej zgodnie                                
z przepisami ustawy z dnia                                 
29 czerwca 2011 r. o przy-
gotowaniu i realizacji inwe-
stycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących. 

Gospodarka mieniem komunalnym

W ubiegłym roku udało się sprzedać 
szesnaście lokali mieszkalnych 

i dziewięć nieruchomości. Majątek gminny 
powiększyły zaś trzy działki w Kopanicy 
i nieruchomość przy ulicy Stawowej. Zasady 
obrotu nieruchomościami stanowiącymi 
majtek gminy precyzują przepisy prawa.
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1. Rewitalizacja placu, 
dróg, chodników i fontanny 
na Placu Piastów Śląskich                       
- II etap.
Złożonych zostało sześć ofert.
Wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „BRUKBET” – 
z Ząbkowic Śl.
Umowę podpisano 06.2011 r. 
Okres realizacji: październik 
2011 r. Koszt robót budow-
lanych: 285 542,35 zł. Koszt 
pozostałych wydatków, w tym                                         
m.in. nadzór inwestorski, 
nadzór autorski, nadzór arche-
ologiczny, nasadzenia zie-
leni: 49 813,40 zł. Łączny 
koszt zrealizowania inwestycji                              
w roku 2011: 335 355,75 zł

2. Modernizacja nawierzchni 
ulicy i chodników na                          
ul. Szkolnej 
Złożono pięć ofert. Wybrano 
ofertę złożoną przez: Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych „Drogmost” 
Sp. z o.o. w Kłodzku. Umowę 
podpisano 04.2011 r. Okres 
realizacji: wrzesień 2011 r. 
Łączny koszt zrealizowanej 
inwestycji: 183 425 zł.

3. Modernizacja nawierzchni 
chodnika ul. Młynarskiej 
Odbyły się dwa przetargi 
na realizację tej inwestycji. 
Przetarg pierwszy rozstrzy-
gnięto w dniu 06.05.2011 r. 
Złożono trzynaście ofert. 
Wybrano ofertę złożoną 
przez: Zakład Robót Dro-
gowych „REDOR” s.c. 
Umowę podpisano 05.2011 r.                                                             
Okres realizacji: sierpnia           
2011 r. Przetarg drugi rozstrzy-
gnięto w dniu 19.08.2011 r.                                                              
Złożono pięć ofert. Wybrano 
ofertę złożoną przez: ,,AS-
BUD” Sp. z o.o. Umowę pod-
pisano w dniu 09.2011 r. Okres 
realizacji: wrzesień 2011 r. 
Łączny koszt zrealizowanej 
inwestycji: 149 242,54 zł

4. Modernizacja odcinka 
drogi ul. Mickiewicza
Postępowanie o zamówie-
nie publiczne prowadzone 
było w trybie do 14 000 euro.
Wybrano ofertę złożoną przez: 
Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „BRUKBET” 
– z Ząbkowic Śl. Umowę                    
podpisano 07.2011 r. Okres 
realizacji: sierpień 2011 r. 

Koszt robót budowlanych:                            
23 514,70 zł. Koszt pozosta-
łych wydatków, w tym m.in. 
wycinka drzew: 1 080 zł. 
Łączny koszt zrealizowanej 
inwestycji: 24 594,70 zł.

5. Modernizacja drogi dojaz-
dowej ul. Sienkiewicza (odci-
nek od ul. Fabrycznej do                     
ul. Stawowej oraz od ul. Sło-
necznej do ul. Kilińskiego) 
prowadzącej do obszaru 
aktywności gospodarczej                                                   
w Piławie Górnej
Postępowanie o zamówienie 
publiczne prowadzone było 
w trybie przetargu nieograni-
czonego. Złożono pięć ofert. 
Wybrano ofertę złożoną przez:
„ B I S E K - A S F A L T ”                        
Wrocław Umowę podpi-
sano w dniu 08.2011 r. Okres 
realizacji: wrzesień 2011 r.                   
Koszt robót budowlanych:  
351 369,18 zł. Koszt pozosta-
łych wydatków (nadzór inwe-
storski, tablice informacyjne): 
6 288 zł . Łączny koszt zre-
alizowania inwestycji w roku 
2011: 357 657,18 zł 

6. Modernizacja drogi                  
ul. Sienkiewicza odcinek od 
posesji nr 6 wraz ze skrzyżo-
waniem z ul. Lipową
Postępowanie o zamówie-
nie publiczne prowadzone 
było w trybie do 14 000 euro. 
Wybrano ofertę złożoną przez:
„ B I S E K - A S F A L T ”                         
Wrocław. Umowę podpi-
sano w dniu 09.2011 r. Okres 
realizacji: październik 2011 r.                                                         
Koszt robót budowlanych:              
49 136,10 zł

7. Modernizacja nawierzchni 
drogi wewnętrznej przy                 
ul. Okrzei odcinek 396m2 
oraz  odcinek 180m2

Postępowanie o zamówie-
nie publiczne prowadzone 

było w trybie do 14 000 euro. 
Wybrano ofertę złożoną przez: 
„Eurovia Polska” O/ Wro-
cław. Umowę podpisano w 
dniu 01.09.2011 r. Okres reali-
zacji: do dnia 15 września 
2011 r. Koszt robót budowla-
nych: 34 422,02 zł. odc 396 m2 
i odc.  180 m2 łącznie 576 m2

8. Adaptacja budynku                      
w Piławie Górnej                                        
ul. Piastowska 69
Zarówno postępowanie na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej jak i na roboty 
budowlane było prowadzone 
było w trybie do 14 000 euro. 
Wybrano ofertę złożoną przez:
Autorska Pracownia 
Architektury z Dzier-
żoniowa. Umowę podpi-
sano 04.2011 r. Okres reali-
zacji: listopada 2011 r.                                                                          
Koszt wykonania dokumen-
tacji projektowej: 65 190 zł. 
Wybrano ofertę złożoną przez: 
Firma Ogólnobudowlana                                                        
z Piławy Górnej. Umowę 
podpisano 10.2011 r. Okres 
realizacji: grudnia  2011r. 
Koszt prac remontowych:                           
29 389 zł. Koszt realizacji 
inwestycji do 31.10.2011 r.,             
w tym m.in. koncepcja archi-
tektoniczna, opłata nota-
rialna: 21 394,60 zł. Łączny 
koszt zrealizowania inwestycji                         
w 2011: 95 479,30 zł

Więcej niż przetarg
Trzydzieści cztery postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadził w minionym roku Urząd 
Miasta Piława Górna. Rezultatem prac 
administracyjnych, precyzyjnie regulowanych 
ustawą, były zarówno szkolenia jak i budowy 
czy remonty. Oto przykłady.

Chodnik i wyremontowana nawierzchnia ulicy Szkolnej

Nowa nawierzchnia ulicy Henryka Sienkiewicza
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9. Radosna szkoła – utwo-
rzenie placu zabaw.
Postępowanie o zamówienie 
publiczne prowadzone było 
w trybie przetargu nieogra-
niczonego. Złożone zostały 
dwie oferty. Wybrano ofertę 
złożoną przez: Spółdzielnię 
Rzemieślniczą w Ząbkowi-
cach Śląskich. Umowę podpi-
sano w dniu 07.2011 r. Okres 
realizacji: października 2011 r.                                                                 
Koszt robót budowlanych:   
116 050,01 zł. Koszt pozosta-
łych wydatków, w tym m.in. 
nadzór inwestorski, sprawdze-
nie dokumentacji projektowej, 
kontrola wykonanego placu 
zabaw: 6 214 zł. Koszt realiza-
cji inwestycji do 31.10.2011 r.: 
2 214 zł. Łączny koszt zreali-
zowania inwestycji w 2011 r.:                       
122 264,01 zł 

10. Roboty remontowe                         
w budynku A i B Szkoły Pod-
stawowej w Piławie Górnej
Postępowanie o zamówienie 
publiczne na wykonanie doku-
mentacji projektowej prowa-
dzone było w trybie zbiera-
nia ofert cenowych. Wybrano 
ofertę złożoną przez eCADIS 
Elektroenergetyka przemy-
słowa i komunalna Wrocław 
Koszt wykonania dokumen-
tacji projektowej: 15 375 zł. 
Postępowanie o zamówie-
nie publiczne na wykona-
nie robót prowadzone było                                                               
w trybie przetargu nieograni-
czonego. Przetarg rozstrzy-
gnięto. Złożonych zostało pięć 
ofert. Wybrano ofertę złożoną 
przez: El – partner Sp. z o.o. 
ze Świdnicy. Umowę pod-

pisano w dniu 18.07.2011 r.                                                     
Koszt robót instalacyjnych                                                                                   
(II p. Budynku A): 108 248,84 zł.                                                                                
Okres realizacji: od 18 lipca 
2011 r. do 14 września 2011 r.
Łączny koszt zrealizowanej 
inwestycji: 123 623,84 zł.

11. Doświetlenie dróg gmin-
nych i powiatowych
Zarówno postępowanie na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej jak i na roboty 
budowlane było prowadzone 
było w trybie do 14 000 euro. 
Wybrano ofertę złożoną przez:
Zakład Usług Budowla-
nych i Technicznych ZUBIT                       
z Dzierżoniowa. Koszt wyko-
nania dokumentacji projek-
towej: 27 429 zł. PPHU El-
Instal z Ząbkowic Śląskich. 
Umowę podpisano w dniu 

27.10.2011 r. Okres realizacji: 
od 27 października 2011 r. do 5 
grudnia 2011 r. Koszt realiza-
cji inwestycji do 31.10.2011 r.:                                                                    
27 429 zł. Koszt robót budow-
lanych: 52 933,50 zł. Koszt 
pozostałych wydatków, w 
tym m.in. nadzór inwestorski:                 
1 019,86 zł. Łączny koszt zre-
alizowania inwestycji w 2011:                                  
81 382,50 zł

12. Utworzenie placu zabaw 
– osiedle Młyńskie
Zarówno postępowanie na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej jak i na roboty 
budowlane było prowadzone 
było w trybie do 14 000 euro. 
Wybrano ofertę złożoną przez:
DEKORO z Dzierżoniowa. 
Koszt wykonania dokumen-

tacji projektowej: 9 840 zł. 
Wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Ogólnobudowlana z 
Piławy Górnej. Umowę pod-
pisano w dniu 22.11.2011. 
Okres realizacji: od 22 listo-
pada 2011r. do 20 grudnia  
2011r. Koszt robót budow-
lanych: 58 941,60 zł. Koszt 
realizacji inwestycji do 
31.10.2011: 9 840 zł. Łączny 
koszt zrealizowania inwestycji 
w 2011: 68 781,60 zł

13. Utworzenie placu zabaw 
w Kopanicy przy ul. Okrzei 

postępowanie na wykonanie 
robót budowlanych było pro-
wadzone w trybie do 14 000 
euro. Wybrano ofertę zło-
żoną przez: Firma Ogólno-
budowlana z Piławy Górnej. 
Umowę podpisano w dniu 
22.11.2011 r. Okres realiza-
cji: od 22 listopada 2011r. do 

20 grudnia 2011 r. Koszt robót 
budowlanych: 63 023,97 zł. 

Koszt pozostałych wydat-
ków, w tym m.in. mapa do 
celów projektowych: 738 zł. 
Koszt realizacji inwestycji do 
31.10.2011 r.: 738 zł. Łączny 
koszt zrealizowania inwestycji 
w 2011 r.: 63 761,97 zł

14. Modernizacja chodnika 
ul. Bolesława Chrobrego                                                            
o dł. 100 mb w Piławie 
Górnej – dotacja dla Powiatu 
Dzierżoniowskiego w wyso-
kości 10 000 zł. 

15. Renowacja zespołu 
budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie 
Górnej przy ul. Piastowskiej 
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67. – oczekujemy na podpi-
sanie umowy z Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego

Urządzenia dla dzieci na szkolnym placu zabaw

Prace przy budowie osiedlowego placu zabaw

Chodnik przy ulicy Bolesława Chrobrego
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Opiekę nad mieszkaniowym 
zasobem gminy powierzono 
Spółce z o.o. Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Piławie Górnej. 
Działania firmy skupiają się na 
remontach oraz bieżącym utrzy-
maniu przynajmniej w niepo-
gorszonym stanie technicznym 
budynków. Podstawę określenia 
potrzeb remontowych i moder-
nizacyjnych stanowią przeglądy 
techniczne i zgłoszenia lokator-
skie oraz wizje lokalne dokony-
wane przez służby techniczne 
zarządcy. 

Zarządzeniem Nr 25/2011 Bur-
mistrza Piławy Górnej 16 marca 
ubiegłego roku został powo-
łany Zespół ds. Poprawy Este-
tyki Miasta, którego zadaniem 
było koordynowanie przedsię-
wzięć związanych z remontem                            
i modernizacją części wspólnych 
budynków z udziałem gminy. 
na ten cel zostały zaplanowane                                                               
50 000 zł w budżecie gminy na rok 
2011. Zgodnie z przyjętymi zasa-
dami, udział w dofinansowaniu 
wynosił do 50% wartości zadania, 
jednak nie więcej niż: 7 000 zł                                                                         
na remont elewacji, dachów                     
i kominów, 2 000 zł na budowę 

przyłączy do kanalizacji sani-
tarnej, 1 000 zł na wymianę lub 
wykonanie wewnętrznej instala-
cji kanalizacyjnej oraz renowację 
lub wymianę drzwi frontowych 
budynku. Do urzędu miasta wpły-
nęły 22 wnioski o udzielenie dofi-
nansowania, jednak z powodu 
braku środków finansowych                                                                
3 wspólnoty mieszkaniowe wyco-
fały dokumenty. Zostało zawar-
tych w sumie 19 umów na dofi-
nansowanie.

W ramach posiadanych środ-
ków finansowych w ubiegłym 
roku wykonano:

- wymianę pokryć dacho-
wych na 6 budynkach przy ulicy 
Piastowskiej 28 i 72, Krótkiej 6, 
Limanowskiego 19, Wąskiej 4 - 
należących do Wspólnot Miesz-
kaniowych z udziałem gminy 
oraz na budynku komunalnym 
przy ul. Piastowskiej 7a, 

- przyłącza kanalizacji sani-
tarnej do 9 budynków wspól-
not mieszkaniowych z udziałem 
gminy przy ul. Chrobrego 8, 16, 
20, 20A, 22, 24, Okrzei 3 i 14 
oraz Limanowskiego 14,

- wymianę drzwi wejścio-
wych do 5 budynków wspól-

not mieszkaniowych z udziałem 
gminy przy ul. Lipowej 2, Chro-
brego 4, Wąskiej 10, Sienkiewi-
cza 22 i 23.

Na wykonanie zadań wspól-
noty mieszkaniowe z udziałem 
gminy uzyskały dofinansowanie 
w ramach gminnego programu 
„Poprawa estetyki miasta”. To 
forma pomocy zapoczątkowana 
w roku 2003, która wśród człon-
ków wspólnot mieszkaniowych 
zyskała duże uznanie i kontynu-
owana jest obecnie. W roku 2011 
dofinansowanie gminy otrzymało 
19 Wspólnot Mieszkaniowych na 
łączną kwotę 49 000 złotych.

Zainteresowanie wspólnot 
mieszkaniowych uzyskaniem 
dofinansowania jest z roku na rok 
coraz większe, co może świad-
czyć o tym, że współwłaścicie-
lom budynków komunalnych 
coraz bardziej zależy na poprawie 
wizerunku naszego miasta, przy 
finansowej pomocy gminy.

W 2011 roku wykonano rów-
nież:

- wymianę instalacji elek-
trycznych w 3 lokalach komu-
nalnych, położonych w budyn-
kach przy ul. Sienkiewicza 88, 
Sienkiewicza 17 oraz na klat-
kach schodowych w 3 budyn-
kach przy ul. Szkolnej 1, Okrzei 
14, Plac Piastów Śląskich 9,

- wymianę instalacji gazo-
wych w 14 lokalach komunal-

nych, położonych w budynkach 
przy ul. Piastowskiej 27 i 21,               
Pl. Piastów Śląskich 5,

- wymianę instalacji wod-
no-kanalizacyjnych w 5 loka-
lach komunalnych, położonych 
w budynkach przy ul. Piastow-
skiej 63, 27, 45, Staszica 4 i Sien-
kiewicza 72.

- doraźne remonty obejmu-
jące m.in. usuwanie nagłych 
awarii, zakup pieców grzew-
czych lub naprawy istniejącego 
ogrzewania, naprawy stolarskie, 
wymianę okien w lokalach miesz-
kalnych, zakup i montaż skrzynek 
pocztowych.

Zaplanowane w budżecie 
gminy środki finansowe tylko                 
w niewielkim stopniu pokrywają 
potrzeby nawarstwione przez 
kilkadziesiąt lat. Budynki sta-
nowiące mieszkaniowy zasób 
gminy w większości zostały 
wybudowane przed rokiem 1945.                                                                              
W okresie wieloletniej eksplo-
atacji, z uwagi na brak środ-
ków finansowych, nie przepro-
wadzano w nich żadnych kapi-
talnych remontów, co w konse-
kwencji doprowadziło do znacz-
nej ich degradacji. 

Pomimo zrealizowanych                            
w ostatnim czasie licznych robót, 
bezpośrednio wpływających na 
stan techniczny budynków i bez-
pieczeństwo mieszkańców, stan 
techniczny wielu budynków 
należy uznać za jedynie dosta-
teczny.

Remonty w mieszkaniowym zasobie gminy

W ubiegłym roku 19 wspólnot mieszka-
niowych skorzystało z dofinansowania 

remontu budynków. Środki pochodziły 
z programu „Poprawa estetyki miasta”.

Ważną rolę odegrała współpraca 
z massmediami o zasięgu lokal-
nym, wojewódzkim i krajowym jako 
nośnik informacji o Piławie Górnej, 
życiu społeczno-kulturalnym miasta 
czy ofertach inwestycyjnych. Poza 
stałymi już kontaktami z redakcjami 
„Radia Sudety”, „Tygodnika Dzier-
żoniowskiego”, „Wrocławianina” 
czy portalu „Doba.pl” urząd nawią-

zał współpracę z wydawcą „Dzier-
żoniowskiego Tygodnika Powia-
towego”, a wiadomości o Piławie 
Górnej w minionym roku ukazywały 
się między innymi na antenie TVP3, 
„Radia Wrocław” czy na coraz bar-
dziej znaczących portalach interne-
towych, takich jak choćby „Dziennik 
Dolnośląski.pl” lub „Gospodarcza 
Gazeta Regionów”. Biuletyn infor-

macyjny „Wieści z Piławy Górnej” 
był zaś tradycyjnym źródłem infor-
macji ważnych dla mieszkańców, 
inwestorów i turystów. Jego elektro-
niczna wersja na stronie interneto-
wej gminy stała się medium nagła-
śniającym osiągnięcia lokalnej spo-
łeczności i prezentującym sylwetki 
osób odgrywających rolę istotną dla 
Piławy Górnej. 

Promocja gminy oprała się rów-
nież na współorganizowaniu czy 
nagłaśnianiu w mediach imprez 
sportowych i kulturalnych, jak np. 
Dzień Dziecka, mecze lokalnego 
klubu sportowego czy przyciągają-
cych uwagę szerszego grona odbior-
ców - Dni Piławy Górnej, Wojewódz-
kie Spotkania Artystyczne Klubów 
Seniora albo Pokaż Talent!

Inspektorat promocji aranżował 

współpracę urzędu, poszerzającą 
możliwości rozwoju gminy, z organi-
zacjami pozarządowymi oraz instytu-
cjami, wśród których warto wymienić 
Polskie Lasy Państwowe czy Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. W wymiarze 
lokalnym zaś urząd wspierał finan-
sowo działania wizerunkowe, współ-
finansując między innymi sztandar 
kresowian z herbem Piławy Górnej.  

Nowoczesne środki budowania 
wizerunku miasta były w ubiegłym 
roku jednym z elementów działań 
promocyjnych urzędu. Dwustronne 
smycze w barwach flagi miejskiej z 
danymi teleadresowymi oraz orygi-
nalne metalowe breloki z kolorowym 
herbem i adresem strony interneto-
wej utrwalają obraz Piławy Górnej 
jako współcześnie rozwijającego się 
miasta o historycznych tradycjach 
Piastów Śląskich. 

Promocja Gminy Piława Górna
Ubiegłoroczna współpraca ze środkami maso-

wego przekazu przyniosła wymierne rezul-
taty. O działaniach podejmowanych w Piławie 
Górnej można było dowiedzieć się już nie tylko 
z lokalnych mediów, ale i programów Telewizji 
Polskiej, Radia Wrocław czy stron internetowych 
regionalnych portali społeczno – gospodar-
czych. Do grupy środków promujących miasto 
dołączyły modne gadżety dostępne również pod-
czas miejskich imprez, przyciągających uwagę 
coraz szerszego grona odbiorów. 
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Co mogą zrobić radni opo-
zycyjni, gdy mają więk-
szość głosów w radzie miej-
skiej? Otóż mogą wszystko. 
Pokaz możliwości zaprezen-
tował Klub Radnych „Nasza 
Piława” na sesji budżetowej 
29 grudnia 2012 roku, uzy-
skując przewagę 10 głosów. 
Już dziś, po roku od ostat-
nich wyborów samorządo-
wych widzę poważny problem 
z realizacją polityki, za którą 
opowiedzieli się mieszkańcy 
w grudniu 2010 roku i z której                                                     
za 4 lata będą rozliczać Burmi-
strza Piławy Górnej, choć jest 
on organem wykonawczym 
zaś rada, zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym, pełni 
rolę organu uchwałodaw-
czego. 

„Próbie sił” przewodził 
Senator RP Stanisław Jur-

cewicz. W pewnym momen-
cie sesji budżetowej poma-
gał nawet Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Halinie Prze-
piórce w prowadzeniu obrad. 
Pan Senator zabrał głos jako 
mieszkaniec Piławy Górnej 
i zaczął od postulatu szu-
kania oszczędności w urzę-
dzie: „Chciałbym zapytać, czy 
prawdą jest, że w Wielolet-
nim Programie Finansowym 
chcemy budować pałace za                                                           
2 300 000?”, by dodać po 
dłuższym wywodzie na 
temat konieczności prze-
znaczenia między innymi                                        
400 000 złotych w budżecie 
na zakup samochodu strażac-
kiego: „Jeżeli popatrzymy na 
innych, to może pomyślimy o 
oszczędnościach, bo sądzę, że 
w osobie sekretarza kompe-
tencje i wiedza byłaby wystar-

czająca. Tak jak onegdaj było 
w pracy w Piławie, że był bur-
mistrz i sekretarz albo bur-
mistrz i zastępca. Może by 
tak się przyjrzeć. Apeluję w 
drodze rozsądku, patrząc na to 
jeszcze raz. Wybudowaliśmy 
wspaniałą, za kilkaset tysięcy 
fontannę, która służy, nie 
wiem czemu”. 

Czyżby radnym i senatorowi 
z Piławy Górnej zależało, by 
nieruchomość przy ulicy Pia-
stowskiej 69 dołączyła do nie-
chlubnej listy niszczejących 
budynków w Piławie Górnej? 
A w jakim celu została zaku-
piona? Przypomnę tylko los 
nieruchomości przy ulicy Pia-
stowskiej 41, która sprzedana 
za kadencji Wacława Dzien-
dziela bez rezultatu, przez 
wiele lat niszczała i straszyła 
pustostanem w samym cen-
trum miasta. Innym przykła-
dem jest budynek przy placu 
Piastów Śląskich 4, pozosta-
wiony za kadencji Ryszarda 
Lewickiego bez pomysłu na 
zagospodarowanie, który stra-
szy do dzisiaj. 

Czy opozycja woli spisać 
własność gminy na straty?                                  

A może niedawna propozycja 
Tadeusza Chrzanowskiego, 
Przewodniczącego Klubu 
Radnych „Nasza Piława”, by 
w budynku przy ul. Piastow-
skiej 69 zrobić schronisko 
dla psów, to alternatywa dla 
„pałacu”? Jeśli nie, to pewnie 
lepiej przenieść tam biblio-
tekę, jak proponowała Radna 
Krystyna Zielonka?... Może 
tak należy rozumieć słowa 
Pana Senatora, że w Piła-
wie Górnej przez ostatnie 
lata dla miasta nic dobrego 
się nie robi. Jakby ktoś próbo-
wał powiedzieć, że białe jest 
czarne…

Mam jednak nadzieję, że 
mieszkańcy, zgodnie z hasłem 
przewodnim klubu, że Piława 
to „nasze” miasto, zainteresują 
się  nowymi skądinąd pomy-
słami i sami wyrobią sobie 
opinię na temat pomysłodaw-
ców oraz zadań, jakie ma do 
zrealizowania w tym roku                      
i najbliższych latach gmina. 
Gorąco zachęcam do lektury 
protokołu z sesji budżetowej 
na stronie internetowej Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej. 

Nie inaczej jak pokazem siły można 
nazwać postawę radnych opozycyjnych 

podczas głosowania nad projektem budżetu 
Gminy Piława Górna na 2012 rok. Sesja 29 
grudnia była przykładem realizacji „życzeń” 
Klubu Radnych „Nasza Piława”. 

Czyja Piława?

Oczyszczanie miasta
Gmina Piława Górna utrzy-

muje łącznie 24 841 mb dróg. 
Usługi w zakresie oczyszczania 
miasta i zimowego utrzymania 
dróg w 2011 roku wykonywane 
były przez przedsiębiorcę wyło-
nionego w przetargu nieograni-
czonym. Drogi powiatowe oraz 
wpusty uliczne utrzymywane 
były na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżoniowie. 

W gminie prowadzone są 
zbiórki odpadów wielkogabary-
towych. Akcje zbierania odpa-
dów, które ze względu na swoje 
rozmiary nie mieszczą się w typo-
wych pojemnikach, prowadzono 
raz na kwartał, aby zapobiec 
zanieczyszczaniu terenów zielo-
nych i nielegalnemu wywozowi 

odpadów do lasów, rowów czy na 
pobocza dróg. W ubiegłym roku 
urząd miasta zakupił też 2 słupy 
ogłoszeniowe oraz 3 pojemniki 
na piach i sól, które zostaną usta-
wione na poboczach dróg.

Utrzymanie zieleni
Bieżące utrzymanie terenów 

zieleni miejskiej, czyli klom-
bów, rabatek, trawników i alejek 
w 2011 roku było wykonywane 
przez przedsiębiorcę, wybranego 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego, do którego zadań należało 
m.in.:

- koszenie traw, uzupełnianie 
ubytków i nawożenie,

- nasadzenia kwiatów na klom-
bach, rabatach i w gazonach oraz 
uzupełnianie nasadzeń zniszczo-
nych lub skradzionych, 

- przycinanie żywopłotów (pię-
ciokrotne w czasie sezonu wege-
tacyjnego z wyjątkiem żywopłotu 
przy ulicy Groszowieckiej, przy-
cinanego dwukrotnie), 

- karczowanie odrostów drzew 
w drugiej i trzeciej części parku 
przy osiedlu Nowym,

- usuwanie wiatrołomów z tere-
nów parków i zieleńców,

- prace porządkowe na wszyst-
kich terenach zieleni miejskiej 
(usuwanie zanieczyszczeń sta-
łych, uprzątanie śmieci i wywóz 
na wysypisko), 

- grabienie parku z liści i sko-
szonej trawy w trakcie i pod 
koniec sezonu wegetacyjnego,

- koszenie boisk, utrzymywa-
nie placów zabaw znajdujących 
się na terenach zieleni miejskiej 
oraz trzykrotne koszenie pozo-
stałych terenów gminnych o 
powierzchni 7,3 ha. 

Wykonywano również zabiegi 
pielęgnacyjno-sanitarne w koro-
nach drzew i usuwano drzewa 
przy drogach oraz w parku przy 

osiedlu Nowym, by uniknąć 
zagrożenia zdrowia i życia miesz-
kańców. W ubiegłym roku doko-
nano zakupu 10 ławek parkowych 
typu Wiedeń i 10 koszy na śmieci, 
które zostały zamontowane w 
najwyższej części placu Piastów 
Śląskich. Zagospodarowano teren 
placu Piastów, na którym zało-
żono trawniki, posadzono krzewy 
(m.in. berberys, trzmielina, róża, 
kosodrzewina, tawuła) i drzewa 
(klon Flamingo) oraz obszar przy-
legły do ul. Lipowej, gdzie rów-
nież powstał trawnik i posadzono 
krzewy. Były także wykonywane 
prace związane z oczyszcze-
niem terenów gminnych położo-
nych między ulicami Kościuszki                                                                        
i Osiedlową. Polegały na usunię-
ciu i wywiezieniu zarośli oraz 
zgromadzonych przez mieszkań-
ców nieczystości. Między ulicą 
Osiedlową i osiedlem Nowym 
usunięto samosiejki drzew na 
obszarze ok. 0,04 ha. 

Troska o czyste miasto, przejezdne drogi 
oraz pielęgnowanie zieleni 

miejskiej to główne zadania realizowane 
w ubiegłym roku w dziale gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Gmina Piława Górna na mocy 
ustawy o samorządzie gminnym 
realizuje zadanie „[…] bezpie-
czeństwo obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciw-
powodziowej […]” przekazu-
jąc miejscowej jednostce OSP 
środki finansowe, obejmujące 
między innymi: dotację podsta-
wową, koszty remontów, docie-
plenia i wyposażenia świetlicy, 
sprzętu strażackiego, badań lekar-
skich strażaków czy ekwiwalentu 
za udział w akcjach ratowniczych. 
Kwoty te od roku 2007 stale rosną: 

2007 r. - 48 942 zł
2008 r. – 59 984,11 zł
2009 r. – 56 183 zł
2010 r. – 66 324, 20 zł
2011 r. – 68 059 zł

Dodatkowe środki Ochotnicza 
Straż Pożarna w Piławie Górnej 
pozyskuje z wynajmu sali. Jed-
nostka funkcjonuje w ramach Kra-
jowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Posiada samochód 
podnośnik oraz dwa samochody 
gaśnicze, wyposażone w węże, 
sprzęt do ratownictwa technicz-
nego, motopompy szlamowe i pły-
wające. Samochody nie należą do 
nowych. Są używane od 25 do 30 
lat. Obecnie niezbędne przeszko-
lenia i uprawnienia, dopuszcza-
jące do udziału w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, ma 15 strażaków. 
W minionym okresie nasi strażacy 
uczestniczyli w 35 akcjach Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Dzier-
żoniowie, np. kolizjach drogo-

wych (6), pożarach traw (9), stert 
słomy (2), sadzy w kominach (4), 
pożarze mieszkania czy w podej-
mowaniu śmigłowca ratowni-
czego (6). 

Na ustny wniosek sekretarza 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Piławie Górnej Wacława Dzien-
dziela radni podjęli decyzję o 
pilnym zakupie nowego wozu 
bojowego dla miejscowej jed-
nostki podczas sesji 29 grudnia. 
Koszt takiego samochodu to około 
650 000 złotych. Radni, którzy 
złożyli wniosek, postanowili więc 
przenieść 400 000 zł przeznaczo-
nych na adaptację budynku przy 
ulicy Piastowskiej 69, a ponie-
waż są to niewystarczające środki, 
sekretarz OSP zadeklarował „zała-
twienie pozostałej kwoty”. 

Nie pomogły argumenty Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej, która nie odrzuciła 
wniosku, lecz zaapelowała do rad-
nych, aby w czasie kryzysu gospo-
darczego nie ignorować innych 
zadań niwelujących zagrożenie 

zdrowia i życia, szczególnie dzieci 
i młodzieży. Nowy wóz strażacki 
to cel na pewno ważny dla lokal-
nej społeczności, szkoda tylko, że 
tak późno realizowany, a do tego 
kosztem innych miejskich inwe-
stycji, z których kilka ma zasad-
nicze znaczenie dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców, jak prioryte-
towy remont ulicy Kośmińskiej 
czy kontynuacja wymiany insta-
lacji elektrycznej w szkole pod-
stawowej albo wymiana luksfe-
rów w sali gimnastycznej gim-
nazjum. Czy warto ryzykować 
bezpieczeństwo pasażerów i kie-
rowców, dzieci i młodzieży? Nikt                                                                                
z domagających się zakupu 
nowego samochodu strażackiego 
nie zadał sobie trudu, by odpowie-
dzieć na to pytanie. Nawet radne 
na co dzień pracujące w szkole… 

Pozostaje tylko nadzieja, że 
wydatek rzędu 400 tysięcy złotych 
zwiększy bezpieczeństwo miesz-
kańców Piławy Górnej i powiatu 
dzierżoniowskiego. 

Zakup wozu bojowego
Radni wnioskujący o zakup nowego 

samochodu strażackiego przeznaczyli 
z budżetu gminy 400 tysięcy złotych 
na realizację zadania wprowadzonego 
podczas sesji 29 grudnia. 

Naprawa drogi, którą dojeż-
dżają do domów mieszkańcy 
Kośmina, od dawna była przed-
miotem starań piławskiego magi-
stratu. Przygotowania do gruntow-
nego remontu rozpoczęły się w 
2008 roku, kiedy powstała doku-
mentacja techniczna obejmująca 
wymianę podbudowy i wykona-
nie nowej nawierzchni o długo-
ści 1050 metrów. W kosztory-
sie inwestorskim remont wyce-
niono na przeszło 2 miliony zło-
tych. Na podstawie tej dokumen-
tacji Dolnośląskie Surowce Skalne 
w 2009 roku naprawiły 550 
metrów nawierzchni, a pozostała 
część drogi została zabezpieczona 
w okresie zimowym. Remont 
w 2010 roku współfinansowała 
kopalnia Sjenit, która zapłaciła 
większą część kosztów wynoszą-
cych 59 780 złotych. Prace pole-
gały na wyrównaniu podbudowy 
drogi mieszanką mineralno-as-
faltową, utrwaleniu nawierzchni 
przy użyciu grysu i mechanicz-

nym ścięciu poboczy. Jednocze-
śnie urząd podejmował stara-
nia o środki zewnętrzne na kom-
pleksową przebudowę drogi. 

W 2010 roku Gmina Piława 
Górna nie otrzymała dofinan-
sowania ze środków Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokalnych, czyli 
tzw. schetynówek. W ubiegłym 
roku 5 października ponownie 
złożyła wniosek na kontynuowa-
nie naprawy ulicy Kośmińskiej. 
Zakres prac remontowych przewi-
duje pełną odbudowę drogi. Naj-
pierw ma być frezowana i roze-
brana nawierzchnia. Następnie 
powstaną wykopy pod nową kon-
strukcję jezdni. Najważniejszym 
etapem będą jednak roboty kon-
strukcyjne, wymiana podbudowy 
na głębokości 70 cm z kruszywa 
łamanego, a także wykonanie pod-
budowy z betonu asfaltowego               
o grubości 18 cm. Na koniec ma 
powstać pięciocentymetrowa war-

stwa ścieralna. Przy okazji mają 
być oczyszczone i wyprofilowane 
przydrożne rowy. 

Nie da się ukryć, że prace dro-
gowe, zakrojone na tak dużą skalę, 
to dla niewielkiej gminy ogromny 
wysiłek finansowy, dlatego ważny 
jest udział środków zewnętrznych. 
Z programu budowy schetynó-
wek można uzyskać 30% kosz-
tów ustalonych w przetargu, pod-
czas gdy jeszcze w  roku 2010 
było to 50%. Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu 31 
października opublikował arkusz 
oceny merytorycznej złożonych 
wniosków. Piława Górna otrzy-
mała 17,4 punktu. Znalazła się na 
34. pozycji do dofinansowania, 
podczas gdy środki finansowe we 
wnioskowanej kwocie otrzymało 
pierwszych 11 gmin. Samorząd               
z 12. miejsca dostał połowę kwoty, 
o jaką wnioskował. Do podziału 
dla gmin z całego województwa 
dolnośląskiego było 6 mln zł. 

Urząd Miasta Piława Górna 
od kilku lat zabiega o finansową 
pomoc Dolnośląskich Surowców 
Skalnych i kopalni Sjenit. Ostatnio 
udało się zaangażować również 
Gminę Niemcza, która oświad-
czyła, że na remont drogi prze-
każe 5 tys. zł. Tymczasem firma 

Sjenit, transportująca urobek ulicą 
Kośmińską, podatki, opłatę eks-
ploatacyjną i wszystkie konieczne 
należności przekazuje do kasy 
urzędu miasta w Niemczy, a nie w 
Piławie Górnej… 

Podczas sesji budżetowej                                   
29 grudnia radni wiedzieli już, 
że gmina nie dostanie dota-
cji na remont ul. Kośmińskiej. 
Mieli okazję przeznaczyć środki                                                  
na przebudowę drogi. Woleli 
jednak przekazać 400 000 zł                                                                        
na zakup samochodu bojowego dla 
miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Nawet goszczący 
na sesji Senator RP, zamieszkały 
w Kośminie, nie zadał sobie trudu, 
by zastanowić się, skąd gmina 
weźmie pieniądze na remont                                                                              
ul. Kośmińskiej. Czy Gmina 
Piława Górna będzie remontować 
drogę? Niestety wydaje się, że to 
już tylko zmartwienie Burmistrza 
Miasta i pracowników urzędu. 

Szacowany koszt przedsięwzię-
cia wynosi ponad milion złotych. 
Za te pieniądze można by prze-
prowadzić remont czterech innych 
dróg gminnych, ale ulica Kośmiń-
ska, którą wywożony jest urobek 
z pobliskich kopalni kamienia, 
ulega ciągłej degradacji, dlatego 
pilna przebudowa jest konieczna. 

Gmina Piława Górna nie dostała w tym 
roku dofinansowania z programu 

budowy dróg lokalnych. Czy naprawa ulicy 
Kośmińskiej będzie kontynuowana? 

Kośmińska do przebudowy
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Realizacja zadań oświato-
wych w gminach odbywa się 
przy dofinansowaniu przeka-
zywanym z budżetu państwa 
w formie subwencji oświa-
towej. Należy zaznaczyć, że 
przekazane środki finansowe, 
mogą być przeznaczone jedy-
nie na działalność bieżącą 
szkół podstawowych i gimna-
zjów, a przedszkola publiczne 
są w 100% finansowane                       
z dochodów własnych gminy. 
Gmina jest zobowiązana rów-
nież do angażowania dodatko-
wych pieniędzy na dokształca-
nie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, zwrotu kosztów 
dojazdu dzieci do placówek 
oświatowych czy organizowa-
nia dożywiania dzieci.

Od kilku lat rząd zleca 
samorządom gminnym coraz 
to nowe zadania oświatowe, 
m. in. wypłatę edukacyjnej 
pomocy socjalnej uczniom 
(stypendia socjalne), organi-
zację pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej dla dzieci                
z trudnościami czy finansowa-
nie nowych form opieki nad 
dziećmi do lat trzech. Kwota 
subwencji oświatowej nigdy 
nie była wystarczająca, z tego 
powodu część, jaką rokrocz-
nie muszą dołożyć gminy                                
z własnych środków,                                                     

jest coraz większa.
Wydatki bieżące placówek 

oświatowych Gminy Piława 
Górna w 2011 roku wyniosły:

1. Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego -                                           
2 119 072,55 zł.

2. Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru - 1 587 542,20 zł.

3. Przedszkole Publiczne 
- 763 204,76 zł. Razem to                        
4 469 819,51 zł.

Z budżetu państwa 
gmina otrzymała subwen-
cję oświatową w wysokości                                            
2 841 984 zł, w marcu 2011 
roku ostatecznie zmniejszoną 
do kwoty 2 773 350 zł. Piława 
Górna w 2011 roku z docho-
dów własnych wydała zatem 
1 696 469,51 zł, co stanowi 
około 37% środków finanso-
wych przeznaczonych jedy-
nie na realizację statutowych 
zadań oświatowych, bez inwe-
stycji i remontów.

W budżecie Gminy Piława 
Górna na 2012 rok tylko na 
wypłatę wynagrodzeń dla 
nauczycieli zaplanowano 
kwotę 3 836 540 zł. Jak 
wynika z informacji Mini-
sterstwa Edukacji Narodo-
wej, w nowym roku Piława 
Górna otrzyma subwen-
cję oświatową w wysokości                                                      
2 752 357 zł. Oznacza to, że 

aby zapewnić nauczycielom 
ustawowy poziom wynagro-
dzeń, gmina będzie dodat-
kowo zobowiązana do wyda-
nia 1 084 183 zł z dochodów 
własnych.

Pojawia się więc pytanie, od 
czego zależy wysokość finan-
sowego wsparcia państwa                   
w realizacji zadań oświato-
wych w gminach? Kwota sub-
wencji zależy m. in. od liczby 
uczniów uczęszczających do 
szkół, liczby zatrudnionych 
nauczycieli oraz ich stopnia 
awansu zawodowego. 

W Piławie Górnej od 7 lat                                                      
można zauważyć ciągły 
spadek urodzeń, co prze-
kłada się na liczbę oddziałów                     
w szkołach i liczbę uczniów               

w poszczególnych oddziałach: 
Ważnym okazuje się rów-

nież fakt, że dwa razy do roku 
są zarządzane przez MEN pod-
wyżki wynagrodzeń nauczy-
cieli, które również bardzo 
obciążają budżety gminne. 
Obecnie średnie miesięczne 
wynagrodzenie nauczyciela 
stażysty, czyli rozpoczynają-
cego pracę w szkole, powinno 
wynosić prawie 2.618,10 zł, a 
pensja pedagoga na początku 
kariery nie może być niższa 
od 2.182 zł brutto miesięcz-
nie. Nauczyciele dyplomo-
wani zaś, czyli ci, którzy 
osiągnęli najwyższy stopień 

awansu zawodowego, w tym 
roku powinni zarobić średnio                                                             
4 817 zł, ale nie mniej niż                       
2 995 zł. W 2012 roku plano-
wana jest kolejna podwyżka 
wynagrodzeń nauczycieli. Od 
1 września pensje pedagogów 
wzrosną średnio o 3,8%. 

Wszystkie działania Gminy 
Piława Górna z roku na rok 
stają się coraz trudniejsze 
do zrealizowania. Bardzo 
ważne zadania oświatowe                                     
i pomocy społecznej w 2012 
roku pochłoną łącznie około 
55,38% wydatków bieżących, 
to jest 7 942 074 zł.

Gmina Piława Górna, mając 
na uwadze przede wszystkim 
dobro najmłodszych przed-
stawicieli lokalnej społecz-

ności, bez względu na wyso-
kość subwencji oświatowej 
realizuje co roku wszystkie 
bieżące zadania oświatowe,                                             
do których zobowiązuje 
ją prawo. Ponadto planuje                                            
i przeprowadza kolejne zada-
nia inwestycyjne, i remon-
towe, aby nieustannie podno-
sić standardy nauczania oraz 
bezpieczeństwo w placów-
kach oświatowych. Można 
więc mieć nadzieję, że podej-
mowane przez gminę dzia-
łania wpływają również na 
poziom nauczania dzieci                        
i jest on adekwatny do pono-
szonych wydatków.

Finansowanie zadań oświatowych w Gminie Piława Górna
Kwota przekazywana z budżetu państwa 

na działalność szkół podstawowych 
i gimnazjów z roku na rok jest coraz 
mniejsza, natomiast stale przybywa zdań 
oświatowych zlecanych gminom przez 
rząd. W Piławie Górnej nakłady na oświatę 
i opiekę społeczną pochłaniają już ponad 
połowę wydatków bieżących, czyli prawie 
8 milionów złotych…

uczęszczających  do  szkół,  liczby  zatrudnionych  nauczycieli  oraz  ich  stopnia  awansu 

zawodowego. 

W Piławie Górnej od 7 lat można zauważyć ciągły spadek urodzeń, co przekłada się na liczbę 

oddziałów w szkołach i liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach: 

Rok szkolny

Liczba uczniów wg SIO - stan na wrzesień danego roku szkolnego

Szkoła Podstawowa im. K. K. 

Baczyńskiego w Piławie Górnej

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 

w Piławie Górnej

2005/2006 481 309

2006/2007 467 267

2007/2008 460 256

2008/2009 423 254

2009/2010 395 235

2010/2011 380 209

2011/2012 349 186

Ważnym okazuje się również fakt, że dwa razy do roku są zarządzane przez MEN podwyżki 

wynagrodzeń  nauczycieli,  które  również  bardzo  obciążają  budżety  gminne.  Obecnie  średnie 
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od  2.182  zł  brutto  miesięcznie.  Nauczyciele  dyplomowani  zaś,  czyli  ci,  którzy  osiągnęli 

najwyższy stopień awansu zawodowego, w tym roku powinni zarobić średnio 4.817 zł, ale nie 

mniej niż 2.995 zł. W 2012 roku planowana jest kolejna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Od 

1 września pensje pedagogów wzrosną średnio o 3,8%. 
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Piławscy uczniowie w czasie zajęć
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Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Piława Górna obowiązuje 
od 1998 roku (z wyjątkiem 
zmiany wprowadzonej dla 
jednego obszaru w 2005 
roku). Ogólnie określa pla-
nowany sposób zagospoda-
rowania terytorium gminy. 
Zawiera m.in. informacje o 
położeniu obszarów prze-
znaczonych pod zabudowę.

Prace planistyczne zwią-
zane ze zmianą studium 
rozpoczęły się od uchwały 
nr 25/VIII/201, podję-
tej przez Radę Miejską w 
Piławie Górnej 27 kwiet-
nia ubiegłego roku. Wyło-
niono już wykonawcę zada-
nia, którym w wyniku prze-
prowadzonego przetargu 
nieograniczonego zostało 
Biuro Planowania Prze-
strzennego z siedzibą w 

Kłodzku. Prace plani-
styczne będą trwać zgod-
nie z przyjętym harmo-
nogramem do lutego 2013 
roku.

W pierwszym etapie do 
31 grudnia ubiegłego roku 
wykonano Opracowanie 
ekofizjograficzne podsta-
wowe dla potrzeb projektu 
zmiany studium. Powiado-
miono też instytucje  wyzna-
czone ustawowo i lokalnych 
przedsiębiorców o moż-
liwości wniesienia wnio-
sków zmian w obowiązują-

cym dokumencie. Tymcza-
sem urząd podał do publicz-
nej wiadomości ogłosze-
nie burmistrza o przystą-
pieniu do sporządzenia 
zmiany studium, wyznacza-
jąc dla wszystkich zainte-
resowanych termin przyj-
mowania wniosków do 29 
lutego 2012 roku. Ogło-
szenie ukazało się w „Tygo-
dnik Dzierżoniowskim”, a 
także w informatorze samo-
rządowym „Wieści z Piławy 
Górnej” i na tablicy ogło-
szeń urzędu.

Czekamy na wnioski

Trwają prace nad sporządzeniem zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Piławy 
Górnej. Zakończą się w lutym przyszłego 
roku. Do końca lutego tego roku urząd 
miasta przyjmuje wnioski od mieszkańców 
z propozycjami modyfikacji w dokumencie 
planującym przestrzeń gminy. 

1. Działka nr 446/3 – Obręb 
Kopanica o pow. 1119 m2, 
położona przy ul. Wąskiej  
(pomiędzy budynkami                             
nr 4 / 8), 

2. Działka nr 409/6 – Obręb 
Kopanica o pow. 962 m2, poło-
żona przy ul. Limanowskiego,

3. Działka nr 409/7 – Obręb 
Kopanica o pow. 952 m2, poło-
żona przy ul. Limanowskiego,

4. Działka nr 403/2 i 50%                
w dz. 403/4 – Obręb Kopanica 
o łącznej pow. 1051 m2, poło-
żona przy ul. Limanowskiego 
(za budynkiem nr 19), 

5. Działka nr 403/3 i 50%                 
w dz. 403/4 – Obręb Kopanica 
o łącznej pow. 1106 m2, poło-
żona przy ul. Limanowskiego 
(za budynkiem nr 19),

6. Działka nr 462/7 – Obręb 
Kośmin o pow. 2887 m2 przy 
ul. Kośmińskiej (przed budyn-
kiem nr 1),  

7. Działka przy ul. Leśnej 
o pow.1222 m2 (pomiędzy 
budynkami nr 3/7).                 

 
Ponadto informujemy, że 

posiadamy na terenie Gminy 
nieruchomości, przeznaczone 
w planie miejscowym pod 
budownictwo jednorodzinne 
w rejonach ulic: Sienkiewicza, 
Stawowej, Kwiatowej i Sta-
szica. Wszystkie osoby zain-
teresowane nabyciem działki, 
prosimy o kontakt z tut. urzę-
dem miasta pok. nr 1. 

Wszystkie nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.                                                   
o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity                                          
Dz.U nr 102, poz. 651 z 2010 
r. ze zmianami), będą pod-
legały sprzedaży w drodze    
przetargu.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK 
BUDOWLANYCH W 2012 r.
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 

że w roku 2012 planuje przeznaczyć 
do sprzedaży  następujące nieruchomości 
gruntowe, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną: 

AUTO-TAXI-ZDRÓJ
Janusz Kobyra 

58-240 Piława Górna, ul. Rolnicza 2

Tel. 667 555 655


