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W coroczną akcję chary-
tatywną zaangażowali się 
lokalni przedsiębiorcy pro-
wadzący w sumie 13 skle-
pów w mieście, uczniowie 
placówek oświatowych oraz 
przedstawiciele gminnego 
samorządu. Wolontariusze 
pomagali zebrać żywność, 
którą od piątku 14 do soboty 
15 grudnia klienci sklepów 
zostawiali w specjalnie 
oznaczonych pojemnikach. 
Hojność mieszkańców 
Piławy Górnej jest imponu-
jąca. Okazało się bowiem, 
że przez 8 godzin zgroma-

dzono blisko 400 kilogra-
mów żywności. 
Bilans sporządzony przez 
pracowników miejsco-
wego Ośrodka Pomocy 
Społecznej robi wraże-
nie. To około 70 kg cukru,  
120 kg mąki, 20 kg ryżu,  
10 kg soli, 10 kg bułki tartej,  
15 kg różnych rodzajów kasz,  

85 paczek makaronu,  
50 konserw (głównie mię-
snych), 50 czekolad i paczek 
innych słodyczy, 10 litrów 
oleju, 20 opakowań paszte-
tów, 30 kostek margaryny,  
50 paczek przypraw i barsz-
czu w proszku, 15 paczek 
herbaty oraz 10 kawy i 5 kg 
owoców. 
Zgodnie z przesłaniem 
świątecznej akcji chary-
tatywnej, żywność roz-
dysponowano pomiędzy 
potrzebujących mieszkań-
ców Piławy Górnej. Chętni 
zgłaszali się już od 18 grud-
nia do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Darczyńcom za 
ogromne serce oraz wszyst-
kim pomagającym przy 
tegorocznej Akcji na święta 
„Podziel się z potrzebują-
cymi” bardzo dziękujemy!

Burmistrz Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska

Prawdziwą górę towarów udało się 
zebrać w 13 sklepach na terenie Piławy 

Górnej podczas dwudniowej Akcji na święta 
„Podziel się z potrzebującymi”. Produkty 
żywnościowe czekały na ubogich miesz-
kańców od 18 grudnia w lokalnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. 

Dary prosto od serca

Jak donoszą pomoc-
nicy Świętego Mikołaja  
6 grudnia pogoda w Piławie 
Górnej była wymarzona. 
Padał śnieg, kiedy na par-
kingu przed urzędem miasta 
rozbłysły światełka na cho-
ince. W powietrzu iskrzył się 
mróz, a płozy sanek, przy-
ciągniętych na plac przez 
dzieci, radośnie skrzypiały. 
Uczestnicy spektaklu „Kan-
celaria Świętego Mikołaja” 
na kilka chwil przenieśli się 
w magiczne miejsce, gdzie 

trafiają miliardy listów od 
dzieci z całego świata. Spo-
tkali tu wesołe elfy, intrygu-
jącego czarnoksiężnika oraz 
wiele postaci z bajek. 

Rozśpiewany i roztań-
czony spektakl przyciągnął 
przed urząd wielu piławian. 
Pod koniec na placu poja-
wił się bohater spotkania, 
Święty Mikołaj i dołączył 
do tańczących. Razem  
z elfami i śnieżynkami  
z piławskiego gimnazjum 
rozdał całą górę cukierków 

ufundowanych przez Urząd 
Miasta Piława Górna, Radę 

Miejską i Miejski Ośrodek 
Kultury. 

Święty Mikołaj w Piławie Górnej pojawił 
się 6 grudnia w prawdziwie świątecznej 

atmosferze i baśniowej scenerii. Obdarował 
najmłodszych piławian słodyczami w finale 
spektaklu ulicznego. 

Miejskie mikołajki 
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Świetlica Ochotniczej 
Straży Pożarnej 19 grudnia 
na kilka godzin zmieniła się 
w odświętnie udekorowany 
pokój, gdzie w każdym 
domu spożywamy wiecze-
rzę wigilijną. Na spotkanie 
dla samotnych i potrzebują-
cych mieszkańców Piławy 
Górnej przyszło w tym 
roku około 40 osób. Bur-
mistrz Zuzanna Bielaw-
ska przywitała uczestników 
oraz organizatorów wigilii. 
Ksiądz dziekan Zbigniew 
Wolanin, proboszcz parafii 
w Piławie Górnej odmówił 

modlitwę, do której przy-
łączył się Dyrektor Cari-
tas Diecezji Świdnickiej 
ksiądz dr Radosław Kisiel, 
a po poświęceniu opłatka  
i pokarmów zebrani śpie-
wali kolędy i w miłej, świą-
tecznej atmosferze złożyli 
sobie życzenia. 

Na pięknie przybranym 
stole już parowały specjal-
nie przygotowane potrawy. 
Zgodnie z tradycją nie 
zabrakło czerwonego barsz-
czu z uszkami czy piero-
gów z kapustą i grzybami. 
Była też kapusta z grochem  

i oczywiście kilka dań ryb-
nych, a po sałatce, na deser 
ciasta i wigilijny kompot  
z suszonych owoców. 

O bogato zastawiony stół 
dla ubogich i samotnych 
mieszkańców miasta zadbał 
organizator spotkania Cari-
tas Diecezji Świdnickiej  
i kilku współorganizatorów. 
Burmistrz Piławy Górnej 
serdecznie dziękuje Księ-
dzu Doktorowi Radosła-
wowi Kisielowi, Dyrek-
torowi Caritas Diecezji 
Świdnickiej wraz ze Współ-
pracownikami, Dyrektor 
Annie Zatyce i Pracowni-
kom Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piławie Górnej 
oraz Pracownikom Urzędu 
Miasta Piława Górna,  

a także Księdzu Probosz-
czowi, Prałatowi Zbignie-
wowi Wolaninowi i Parafii 
pw. św. Marcina w Piławie 
Górnej. Specjalne podzię-
kowania kieruje do Pani 
Marii Rozciechy, a także 
Panów Zbigniewa Surdyka 
i Alberta Gorzelskiego, 
właścicieli PHU „Elzap”, 
za przywiezienie darów dla 
uczestników wigilii z wro-
cławskiego oddziału Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
oraz oczywiście Dyrekto-
rowi DOO PCK we Wro-
cławiu, a zarazem Radnemu 
Rady Powiatu Dzierżo-
niowskiego Jerzemu Gier-
czakowi. Niech w Nowym 
Roku towarzyszy Państwu 
nadzieja i ciepło ludzkich 
serc! 

Blisko 40 osób wzięło udział w wigilii  
dla samotnych i potrzebujących  

zorganizowanej 19 grudnia w Piławie Górnej 
przez Caritas Diecezji Świdnickiej. 

Wieczerza dla mieszkańców Piławy Górnej

Polski Czerwony Krzyż 
przekazał dary do Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

27 listopada. Tego samego 
dnia po żywność zaczęli 
zgłaszać się podopieczni 

placówki. Na wydawanie 
darów dla mieszkańców 
objętych pomocą społeczną 
ośrodek przeznaczył 2 dni. 
Kolejne 2 pracownicy pla-
cówki zarezerwowali dla 
pozostałych rodzin, które 
przed świętami Bożego 
Narodzenia potrzebują 
materialnego wsparcia. 

Ośrodek przyjął prawie  

2 tony żywności wartej 
blisko 7,5 tysiąca złotych. 
Na zainteresowanych cze-
kały klopsiki w sosie, mie-
lonka, marchew z grosz-
kiem, kasza gryczana, 
makaron, płatki kukury-
dziane i dżem wiśniowy. 
Wydawanie darów żywno-
ściowych zakończyło się  
30 listopada. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał dary 
żywnościowe przekazane 27 listopada 

przez Dolnośląski Oddział Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 

Po żywność na święta

Mikołajki w świetlicy 
środowiskowej lokalnego 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci należą już do trady-
cji. Specjalnym gościem 
podopiecznych ogniska 
oczywiście jest święty  
z długą białą brodą i wielkim 
workiem prezentów. W tym 
roku jednak dzieci gościły 
również władze miasta. 
Święty, gdy tylko rozdał 
upominki najmłodszym 
obywatelom Piławy Górnej, 
obdarował także Burmistrz 
Zuzannę Bielawską, Wice-

burmistrz Izabelę Woro-
nowicz i Przewodniczącą 
Rady Miejskiej Halinę 
Przepiórkę. Szefowa 
piławskiego magistratu nie 
pozostała dłużna i przeka-

zała Świętemu Mikołajowi 
upominek oraz życzenia, 
by także w przyszłym roku 
pamiętał o naszym mieście 
i dzieciach z Piławy Górnej. 
Impreza zakończyła się 
wspólną zabawą. Dzieci 
zaprosiły gości do kółka  
i wesoło tańczyły wspólnie 
z dorosłymi. 

Radość podopiecznych 
ogniska jest tym większa, 
że dzieci mogą spotykać się 
codziennie w świątecznie 
udekorowanej, odnowionej 
świetlicy. Czują się w niej 

jak w domu i chętnie przy-
chodzą odrabiać lekcje. Kie-
rownik ŚOW TPD Grażyna 
Motyka składa serdeczne 
podziękowania Władzom 
Miasta, bo dzięki dofi-
nansowaniu urzędu dzieci 
mogą się spotykać w świe-
tlicy, Agnieszce Pawlak, 
która na co dzień pracuje  
z dziećmi, państwu Justynie 
i Mariuszowi Sokolińskim 
za przekazanie materiałów 
dekoracyjnych i Eweli-
nie Rokickiej za prace na 
rzecz świetlicy. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kie-
ruje do Marzeny Żuchow-
skiej, która wkłada wiele 
serca w pracę na świetlicy 
i poświęca jej swój czas. To 
dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu osób wspierających 
Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze w świetlicy 
panuje domowa atmosfera.

Dzieci ze Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD w Piławie Górnej 

6 grudnia odwiedził Święty Mikołaj. Jak co 
roku wręczył prezenty małym mieszkańcom 
miasta, ale, ku swojemu zaskoczeniu, sam 
odebrał też upominek z rąk Burmistrz Piławy 
Górnej. 

Mikołaj w świetlicy
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Przygotowania do grun-
townego remontu rozpo-
częły się w 2007 roku od 
rozmów, zainicjowanych 
przez Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannę Bielaw-
ską, z prezesami kopalni 
Sjenit i Dolnośląskich 
Surowców Skalnych. 
Urobek z wyrobisk obydwie 
firmy transportują bowiem 
właśnie ulicą Kośmińską. 
Dokumentacja techniczna 
obejmująca wymianę pod-
budowy i wykonanie nowej 
nawierzchni drogi o długo-
ści 1050 metrów powstała 
rok później, na mocy poro-
zumienia podpisanego  
w 2007 z szefami firm. 

W kosztorysie inwestor-
skim remont wyceniono na 

2.785.662 zł. Na podstawie 
dokumentacji Dolnośląskie 
Surowce Skalne wykonały 
w 2009 roku półkilome-
trowy odcinek nawierzchni. 
Remont zabezpieczający 
pozostałego odcinka drogi 
w 2010 roku współfinan-
sowała kopalnia Sjenit, 
która zapłaciła większą 
część kosztów wynoszą-
cych 59.780 złotych. Urząd 
miasta podejmował jedno-
cześnie starania o środki 
zewnętrzne na pełną odbu-
dowę drogi. Nie dostał 
jednak dofinansowania  
z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokal-
nych (tzw. „schetynówek”) 
ani w 2010, ani w 2011 
roku. 

O finansową pomoc 
Dolnośląskich Surowców 
Skalnych i spółki Sjenit 
urząd zabiegał od kilku lat. 
Z wymiernym skutkiem. 
Ostatnio udało się również 
zaangażować Gminę Niem-
cza, która na remont drogi 

zadeklarowała 5 tys. zł. 
Na terenie gminy znajduje 
się bowiem kopalnia i sie-
dziba spółki Sjenit. Podatki 
odprowadzane przez firmę 
trafiają więc do urzędu  
w Niemczy. 

Gmina Piława Górna po 
rozstrzygnięciu przetargu 
na kompleksową przebu-
dowę ostatniego odcinka 
ulicy Kośmińskiej podpi-
sała umowę z najtańszym 
oferentem 9 lipca 2012 r. 
Wykonawcą „Moderniza-
cji drogi gminnej 118064D 
ul. Kośmińskiej” za ponad 
830 tys. zł została Euro-
via Polska S.A., a kopalnia 
Sjenit przekazała dodat-
kowo kruszywo o wartości 
200 tys. zł na podbudowę 
jezdni. Remont zakończył 
się w listopadzie. Uroczy-
sty odbiór drogowej inwe-
stycji nastąpił 14 grudnia w 
obecności przedstawiciela 
wykonawcy, Kierownika 
Robót w Eurovia Polska 
S.A. Jarosława Figla, Pre-
zesa Zarządu Sjenit S.A. 
Pawła Pietkiewicza, repre-
zentującego Prezesa Dol-
nośląskich Surowców Skal-
nych, Dyrektora Kopalni 

Piława Górna Janusza 
Rydza, Inspektora Nadzoru 
Zbigniewa Zadrożnego, 
Przewodniczącego Komi-
sji Mienia Komunalnego  
i Infrastruktury Technicznej 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej Tadeusza Chrza-
nowskiego, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej i Wicebur-
mistrz Izabeli Woro-
nowicz oraz Inspektor  
ds. Gospodarki Przestrzen-
nej i Dróg Urzędu Miasta 
Piława Górna Ewy Nicoś. 

Przebudowa drogi łączą-
cej malowniczo położoną 
dzielnicę z centrum miasta 
zakończyła się sukcesem. 
Dużą pomocą przy realiza-
cji inwestycji okazało się 
materialne czy finansowe 
wsparcie pobliskich kopalni 
kamienia. Obydwie firmy 
korzystające na co dzień  
z drogi gminnej przyczyniły 
się do wykonania ważnego 
zadania poprawiającego 
bezpieczeństwo na drodze,  
a więc także wzrostu zaufa-
nia mieszkańców do insty-
tucji samorządu terytorial-
nego. Co ważne, determina-
cja Burmistrz Piławy Górnej 
i kierownictwa urzędu 
doprowadziła do pozyska-
nia środków zewnętrznych 
na kosztowny remont drogi, 
mimo iż gmina nie dostała 
dofinansowania z narodo-
wego programu. 
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W prawdziwie zimowej aurze 14 grudnia 
odbył się uroczysty odbiór jednej  

z ważniejszych inwestycji drogowych  
w Piławie Górnej. Ostatni przebudowany 
odcinek ulicy Kośmińskiej otworzyli  
przedstawiciele lokalnych władz, firmy 
budowlanej oraz kopalni współpracujących 
przy przedsięwzięciu. Po pięciu latach  
zniszczona droga gminna jest już  
wyremontowana na całej długości. 

Kośmińska jak nowa

Gmina w 2012 roku 
realizowała projekt unijny 
„Renowacja zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokali-
zowanych w Piławie Górnej 
przy ulicy Piastowskiej nr 9, 
11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67”. 
Na wspólne przedsięwzię-
cie gminy i partycypujących 
w kosztach wspólnot miesz-
kaniowych udało się pozy-
skać środki z Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007-2013. 
Do połowy grudnia zakoń-
czyły się remonty dachu 
i elewacji budynku przy 
ulicy Piastowskiej 9 oraz 
27, elewacji budynku przy 
Piastowskiej 33, a także 
przemurowanie kominów 
na dachu budynku nr 45. 
Elewacja tej ostatniej pose-

sji ma być wyremontowana 
do końca marca 2013 roku. 

Prace remontowe są moż-
liwe dzięki wspólnym dzia-
łaniom oraz zaangażowa-
niu finansowemu Gminy 
Piława Górna i wspólnot 
mieszkaniowych. Wcze-
śniej podobna współpraca 
doprowadziła do ukończe-
nia prac remontowych na 
budynkach przy ulicy Pia-
stowskiej 67 i 11A. Środki 

z programu pomogły też 
wyremontować dom Karla 
Thusta, o szczególnej war-
tości historycznej, to jest 
posesję przy ulicy Piastow-
skiej 52 ze stuprocentowym 
udziałem gminy. 

Warto dodać też, że do 
remontu dachów budynków 
przy ul. Piastowskiej 76  
i 78, a także domu przy  
ul. Sienkiewicza 112 przy-
stąpił już Zarząd Budynków 
Mieszkalnych.

Dobiegł końca remont budynków komu-
nalnych przy ulicy Piastowskiej 9, 27 i 

33. Zadanie wykonane razem ze wspólnotami 
mieszkaniowymi to część projektu unijnego.

Zakończenie renowacji budynków
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W trakcie eksploatacji 
rowy powinny być podda-
wane regularnym pracom 
konserwacyjnym, co jest 
warunkiem ich prawi-
dłowego funkcjonowa-
nia. Cieki wodne nie mają 
granic, zatem podtopienia 
powstają w przypadku, gdy 
właściciele gruntów po 
kolei nie konserwują urzą-
dzeń melioracyjnych. Wła-
ściciel nieruchomości powi-
nien sam dbać o stan rowów 
na terenie własnej posesji. 
Rowy znajdujące się na 
działkach gminnych lub 
w pasie drogowym drogi 
gminnej są utrzymywane na 
koszt Gminy. W odniesieniu 
do rowów i innych urządzeń 
melioracji wodnych szcze-
gółowych, znajdujących się 
na gruntach prywatnych, 
nie ma możliwości ich 
utrzymywania ze środków 
budżetu Miasta, gdyż z tego 
źródła nie można finanso-

wać obowiązków spoczy-
wających na właścicielach 
nieruchomości.

Od 2010 roku Gmina 
występuje o dotacje na 
oczyszczanie rowów 
melioracyjnych będących 
jej własnością do Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. 
Dolnośląskiego. Już po raz 
trzeci Gmina uzyskała dota-
cję w wysokości 30 tys. zł 
z w/w Urzędu na wykona-
nie prac melioracyjnych. 
Gmina zobowiązana jest 
przy tym do współfinanso-
wania zadania w związku 
z tym, jak co roku tak 
i w tym zagwarantowała 
w budżecie dodatkowe  
20 tys. zł na ten cel. Dota-
cja ta pozwala systematycz-
nie oczyszczać rowy nale-
żące do Gminy, co z kolei 
spowoduje zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego 
oraz strat w produkcji 
rolnej. W ramach tej dotacji 

Gminie udało się udrożnić 
i oczyścić blisko 6,500 km 
rowów.

W miarę potrzeby 
Gmina stara się dodatkowo 
w ramach własnych środ-
ków udrażniać i oczyszczać 
rowy np. przy ul. Okrzei czy 
przy ul. Struga. W ramach 
tych prac dodatkowo 
oczyszczonych zostało 
ponad 1,000 km rowów.

W ramach porozumie-
nia w sprawie współpracy 
,,Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej i ochrony prze-
ciwpowodziowej” 2012 r. 
Gmina dostała szansę na 
oczyszczenie rowów i rzek 
za pomocą pracowników 
interwencyjnych. Zatrud-
niono 9 pracowników wyty-
powanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Dzierżonio-
wie, którzy oczyścili 2,500 
km rowów oraz 2,500 km 
rzek Ślęża i Piława. Pro-
gram pozwalał na zakup 
narzędzi potrzebnych do 
wykonywania prac kon-
serwatorskich na rowach, 
a poniesione koszty zrefun-
dowane zostały przez Dol-
nośląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych.

Wszystkie te oczysz-
czone i udrożnione rowy 

w wyniku w/w prac Gmina 
stara się utrzymywać 
w należytym porządku 
poprzez coroczne kosze-
nie i sprzątanie. W okresie 
od sierpnia do końca paź-
dziernika 2012 r., na skutek 
interwencji gminy, wykony-
wany był przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu remont 
zabudowy regulacyjnej 
rzeki Piławy w m. Piława 
Górna. Prace remontowe 
rzeki Piławy wykonywane 
były na odcinku od ul. Sien-
kiewicza - Stawowa (sklep)  
do ul. Wąskiej tj. odci-
nek 1384 m i polegały na 
wykoszeniu porostów, 
wycince i karczowaniu 
krzaków, wycince drzew 
z koryta rzeki, odmuleniu 
koryta wraz z wywozem, 
wykonaniu spoin murów. 
Wykonane prace przyczy-
niły się do przywrócenia 
stabilnych warunków prze-
pływów, zwiększenia prze-
pustowości koryta rzeki 
oraz poprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpowodzio-
wego Miasta. Odsłonięto 
ubezpieczenia brzegowe, 
co korzystnie wpłynęło na 
estetyczny wygląd rzeki na 
terenie Miasta.

W Gminie Piława Górna jest około 150 km 
rowów melioracyjnych i przydrożnych. 

Rowy te są własnością nie tylko gminy, ale 
także osób prywatnych. Obok funkcji środo-
wiskowej czy produkcyjnej spełniają również 
istotną funkcję w ochronie przeciwpowo-
dziowej. 

Uporządkowanie gospodarki wodnej

Szkolenia zawodowe dla 
mieszkanek Piławy Górnej 
były jedną z trzech form 
wsparcia uczestniczek pro-
jektu „Bądź aktywnym”. 
Założeniem przedsięwzię-
cia, realizowanego od 
początku czerwca, było 
również zbadanie pre-
dyspozycji zawodowych  
i fachowa pomoc w przygo-
towaniu do wejścia na rynek 
pracy. Przez pół roku panie 

nauczyły się, jak skutecznie 
rozmawiać z potencjalnym 
pracodawcą i poznały pod-
stawy prawa pracy. Prze-
szły trening asertywności  
i rozwoju osobistego. Akty-
wizacja społeczna okazała 
się bowiem równie ważnym 
elementem nauki. Warsz-
taty efektywnej komunika-
cji, zarządzania czasem czy 
domowym budżetem, tak 
samo jak rozwój kompeten-

cji rodzicielskich, pomogą 
dobrze zorganizować sobie 
życie i na pewno przydadzą 
się, kiedy panie rozpoczną 
nową pracę.  

Projekt realizowany  
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 
był współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Unia zainwe-
stowała w rozwój kompe-
tencji społecznych, ale dała 
też uczestniczkom przedsię-

wzięcia wymierne korzyści. 
Kurs prawa jazdy ukończyły 
dwie osoby, jedna zdobyła 
umiejętności konieczne do 
obsługi wózków widło-
wych, a trzy zostały opie-
kunkami osób starszych  
i niepełnosprawnych. 

Uczestniczkom pomagały 
pracownice socjalne Halina 
Drab, Elżbieta Kowalczuk 
i Monika Babińska – Sta-
niszczak, a nad prawidłową 
realizacją zadania czuwały 
koordynatorka projektu 
Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Zatyka 
i Główna Księgowa Kry-
styna Kisielewicz. Kolejna 
inicjatywa ośrodka, wspie-
rana przez Unię Europejską, 
zakończyła się uroczyście 
30 listopada. 

Sześć kobiet zaktywizował zawodowo  
i społecznie Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Piławie Górnej. Zakończony  
30 listopada projekt unijny dał  
uczestniczkom prawo jazdy, kurs  
operatora wózka widłowego i opiekuna 
osoby starszej lub niepełnosprawnej. 

Od dziś aktywne
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Projekt „Indywidualizacja 
nauczania uczniów klas I - 
III w Gminie Piława Górna” 
to odpowiedź na potrzeby 
dzieci ze szkoły podstwo-
wej. Dzięki umowie podpi-
sanej w 2012 roku z dyspo-
nentem środków unijnych 
udało się sfinansować zaję-

cia dostosowane do zdia-
gnozowanych problemów  
i potrzeb edukacyjnych.  
Od 17 września dzieci 
objęte pomocą regulanie 
uczęszczają na ćwiczenia 
korygujące:

- trudności w czytaniu  
i pisaniu (63 uczniów w 9 

grupach), 
- zaburzenia mowy (40 

uczniów w 10 grupach), 
- wady postawy (16 

uczniów w 2 grupach). 
Dla uczniów uzdolnio-

nych odbywają się zajęcia 
dodatkowe:

- matematyczno-przyrod-
nicze (32 uczniów w 4 gru-
pach), 

- plastyki i grafiki kom-
puterowej (24 uczniów w 3 
grupach),

- muzyczno – taneczne  
i wokalne (24 uczniów w 3 
grupach). 

Praca ma charakter zin-
dywidualizowany, dosto-
sowany do możliwości 
każdego dziecka. To znacz-
nie więcej niż obowiąz-
kowa niegdyś gimnastyka 
korekcyjna czy trening 
logopedyczny. Dzieci nie 
tylko kształtują prawi-
dłową postawę, właściwą 
wymowę czy uczą się pra-
widłowo pisać lub czytać. 
Dzięki indywidualnemu 
podejści prowdzacych 
mogą wreszcie rozwijać 

swoje zdolności.
Na zajęciach z plastyki 

i grafiki komputerowej 
poznają programy graficzne. 
Na przykład dorysowują 
elementy do gotowych sza-
blonów, kolorują, kopiują 
i wkleją, tworząc przy 
pomocy komputera własne, 
niepowtarzalne projekty. 
Uczą się też tradycyjnych 
technik plastycznych. Inni 
podczas dodatkowych lekcji 
poznają tajniki matematyki, 
a najmłodsi dowiadują się  
o tajemnicach ludzkiego 
ciała. Dużym zaintereso-
waniem, tak samo wśród 
chłopców, jak i dziewcząt, 
cieszą się zajęcia muzyczno-
-taneczne. Dzieci chętnie 
pracują w zespole, poznając 
nowe układy taneczne. Uczą 
się też utrzymywać rytm  
i odpowiednie tempo. 
Korzyści odniosła już 
także sama placówka. 
Szkoła zyskała dodatkowy 
sprzęt i pomoce dydak-
tyczne. Projek finasowany 
z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego jest wart  
82.953 złote. Potrwa do  
31 lipca 2013 roku.  

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie Górnej od  

września realizuje projekt unijny wspierający 
rozwój uczniów. Pomocą są objęte dzieci  
od pierwszej do trzeciej klasy z wadami 
postawy, kłopotami w czytaniu i pisaniu czy 
problemami o charakterze logopedycznym, 
ale także wyróżniające się w nauce.  
Przedsięwzięcie warte blisko 83 tysiące  
złotych zakończy się w lipcu 2013 roku. 

Dodatkowe zajęcia za środki unijne

Niecodzienny prezent 
na święta dostali w tym 
roku uczniowie klasy V A  
i III B uczęszczający do 
Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej. Rodzice odrestau-
rowali stare ławki wspól-
nie z pracownikami szkoły  
i Toyota Motor Manufac-
turing Poland oraz miej-
scowymi wolontariuszami. 

Odnowili zniszczone ste-
laże i zamontowali nowe 
blaty ławek, kupione za pie-

niądze podarowane przez 
firmę. Prace trwały kilka 
dni. Szkole 11 grudnia przy-
było tyle nowych ławek, że 
można nimi umeblować aż 
dwie sale lekcyjne. 

Podziękowanie

„Nie rzeczywistość sama, 
ale serce, z jakim ku niej 

przystępujemy,
daje rzeczom kształty  

i kolory”.

Dyrektor szkoły Mał-
gorzata Wiącek składa 
serdeczne podziękowa-
nia na ręce przedstawicieli 
władz firmy za podarowane 
środki finansowe. Równie 

gorąco dziękuje rodzicom 
uczniów klasy V A i III B 
oraz ich wychowawcom, 
Mirosławowi Musiałowi  
i Krystianowi Bieleckiemu 
za zaangażowanie w prace 
społeczne na rzecz poprawy 
warunków pracy i bezpie-
czeństwa uczniów w szkole. 

Owocem współpracy Toyoty ze szkołą  
w Piławie Górnej są odnowione ławki  

w dwóch salach lekcyjnych. Firma  
przekazała środki finansowe na materiały  
i razem z rodzicami uczniów,  
wolontariuszami oraz pracownikami  
placówki naprawiła szkolny sprzęt. 

Święty Mikołaj z logiem Toyoty

Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe zajęcia za środki unijne

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej  od września 

realizuje projekt unijny wspierający rozwój uczniów. Pomocą są objęte dzieci od pierwszej 

do trzeciej  klasy  z  wadami postawy,  kłopotami w czytaniu  i  pisaniu  czy  problemami o 

charakterze  logopedycznym,  ale  także  wyróżniające  się  w  nauce.  Przedsięwzięcie  warte 

blisko 83 tysiące złotych zakończy się w lipcu przyszłego roku. 

Fot. 1

Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna” to odpowiedź 

na potrzeby dzieci ze szkoły podstwowej. Dzięki umowie podpisanej w tym roku z dysponentem 

środków unijnych udało się sfinansować zajęcia dostosowane do zdiagnozowanych problemów i 

potrzeb edukacyjnych. Od 17 września dzieci objęte pomocą regulanie uczęszczają na ćwiczenia 

korygujące:

- trudności w czytaniu i pisaniu (63 uczniów w 9 grupach), 

- zaburzenia mowy (40 uczniów w 10 grupach), 

- wady postawy (16 uczniów w 2 grupach). 

Dla uczniów uzdolnionych odbywają się zajęcia dodatkowe:

- matematyczno-przyrodnicze (32 uczniów w 4 grupach), 

- plastyki i grafiki komputerowej (24 uczniów w 3 grupach),

- muzyczno – taneczne i wokalne (24 uczniów w 3 grupach). 

Praca  ma  charakter  zindywidualizowany,  dostosowany  do  możliwości  każdego  dziecka.  To 

znacznie  więcej  niż  obowiązkowa niegdyś  gimnastyka  korekcyjna  czy trening logopedyczny. 

Dzieci nie tylko  kształtują  prawidłową postawę, właściwą wymowę czy uczą się prawidłowo 

pisać lub czytać. Dzięki indywidualnemu podejści prowdzacych mogą wreszcie rozwijać swoje 

zdolności.

Fot. 2

Na  zajęciach  z  plastyki  i  grafiki  komputerowej  poznają  programy  graficzne.  Na  przykład 

dorysowują elementy do gotowych szablonów, kolorują, kopiują i wkleją, tworząc przy pomocy 

komputera własne, niepowtarzalne projekty. Uczą się też tradycyjnych technik plastycznych. Inni 

podczas dodatkowych lekcji poznają tajniki matematyki, a najmłodsi dowiadują się o tajemnicach 

ludzkiego ciała. Dużym zainteresowaniem, tak samo wśród chłopców, jak i dziewcząt, cieszą się 

zajęcia muzyczno-taneczne. Dzieci chętnie pracują w zespole, poznając nowe układy taneczne. 

Uczą się też utrzymywać rytm i odpowiednie tempo. Korzyści odniosła już także sama placówka. 

Szkoła zyskała  dodatkowy  sprzęt  i  pomoce dydaktyczne.  Projek finasowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego jest wart 82 953 złote. Potrwa do 31 lipca 2013 roku.  
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1. Uchwała Nr 110/
XXVII/2012 z dnia 
27.11.2012 r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Piława Górna.

2. Uchwała Nr 117/
XXVIII/2012 z  dnia 
20.12.2012 r. w  sprawie 
postanowienia o odbiera-
niu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. Nieru-
chomościami, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komu-
nalne są m.in. budynki uży-
teczności publicznej (budynki 
urzędów, szkół, przedszkoli, 
żłobków, stowarzyszeń, fun-
dacji, obiekty służby zdro-
wia i pomocy społecznej 
itp.), lokale rzemieślnicze 
produkcyjne i nieproduk-
cyjne, lokale gastronomiczne 
i handlowe, obiekty nocle-
gowe oraz ogrody działkowe, 
a także obiekty przemysłowe. 
W kategorii tych nieruchomo-
ści mogą wystąpić następu-
jące przypadki:

- nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, 
a prowadzona jest działalność 
gospodarcza,
- nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy 
i jednocześnie prowadzona 
jest działalność gospodarcza,
- nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy 
i nie jest prowadzona działal-
ność gospodarcza np. budynki 
urzędów, szkół itp., ogródki 
działkowe, cmentarze. Pod-
jęcie uchwały zapobiegać 
będzie niekontrolowanemu 
przepływowi strumienia 
odpadów pomiędzy nieru-
chomościami zamieszkałymi 
i niezamieszkałymi.

3. Uchwała Nr 118/
XXVIII/2012 z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, usta-
lenia stawki takiej opłaty oraz 
ustalenia stawki za pojemnik 
o określonej pojemności.

Opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
którą ponoszą właściciele 
nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, 
ustalana będzie w oparciu o 
liczbę mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość. 
Stawka opłaty, o której tu 
mowa wynosi:
1) 13 zł za 1 osobę miesięcz-
nie;
2) 11 zł za 1 osobę miesięcz-
nie, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selek-
tywny.

Od właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych, na któ-
rych powstają odpady komu-
nalne ustala się następujące 
miesięczne stawki opłat za 
pojemniki:
1) o pojemności do 120 l - 
9,50 zł
2) o pojemności od 120 l do 
240 l -19 zł
3) o pojemności od 240 l do 
1100 l - 87 zł
4) o pojemności powyżej 
1100 l - 0,10 zł - za każdy litr 
pojemnika

Od właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady, 
a odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny, 
ustala się następujące mie-
sięczne stawki opłat za pojem-
niki:
1) o pojemności do 120 l - 8 zł
2) o pojemności od 120 l do 
240 l  - 17 zł
3) o pojemności od 240 l do 
1100 l   - 85 zł

4) o pojemności powyżej 
1100 l - 0,08 zł - za każdy litr 
pojemnika

4. Uchwała Nr 119/
XXVIII/2012 z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie okre-
ślenia terminu, częstotliwo-
ści i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Termin 
wniesienia pierwszej opłaty, 
o której tu mowa upływa 
w dniu 15 lipca 2013 r.

5. Uchwała Nr 121/
XXVIII/2012 z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości. Deklaracje, 
o której tu mowa, właściciele 
nieruchomości obowiązani są 
składać w Urzędzie Miasta 
Piława Górna w terminie: do 
28 lutego 2013 r. dla pierwszej 
deklaracji.

6. Uchwała Nr 120/
XXVIII/2012 z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w myśl 

której to Gminy z dniem 01.07.2013 r.  
przejmują obowiązek gospodarowania  
odpadami komunalnymi Rada Miasta Piława 
Górna podjęła następujące uchwały:

Nowe uchwały dotyczące gospodarki odpadami w gminie

Wigilijne przestawienia dla 
mieszkańców miasta stały się 
tradycją Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej. Grupa uczniów pod 

opieką Agnieszki Pawlak  
i Beaty Betlej stworzyła 
inscenizację „Szła kolęda  
w noc grudniową”. Zgodnie  
z wielowiekową polską tra-
dycją jasełek, przedstawienie 

przybliżyło widzom wyda-
rzenia świętej nocy. Aktorami 
byli uczniowie klas I, III i IV,  
a towarzyszył im chór 
uczniów klasy II A. 

Oprawę muzyczną zapew-
nił też Oskar Dudek, uta-
lentowany gitarzysta oraz 
uzdolniona flecistka Paulina 
Wojtaszek z klasy VI. Występ 
zakończył się pastorałkami  
i kolędami. Już poza widow-
nią, w holu ośrodka, na 
kiermaszu prowadzonym 
przez przedstawicieli Rady 
Rodziców, można było kupić 
ozdoby świąteczne i ciasta, 
które z wielką starannością  
i poświęceniem przygotowali 
rodzice z dziećmi uczęszcza-

jącymi do piławskiej podsta-
wówki. 

Dyrektor Szkoły Małgo-
rzata Wiącek i Przewod-
nicząca Rady Rodziców 
Anna Rybak składają gorące 
podziękowania za zorgani-
zowanie pięknego spektaklu, 
który mieszkańców miasta 
wprowadził atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia. Słowa 
uznania kierują do młodych 
aktorów, śpiewaków i muzy-
ków za talent, i zaangażowa-
nie oraz opiekunów za ogrom 
pracy, i poświęconego czasu, 
a także rodziców uczniów 
za przepiękne kostiumy oraz 
udział w przygotowaniu nie-
spodzianek. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej byli  
aktorami jasełek wystawionych na scenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury. Zrobili też 
kostiumy i zapewnili oprawę muzyczną do 
przedstawienia „Szła kolęda w noc  
grudniową”, które obejrzeli mieszkańcy 
Piławy Górnej w niedzielne popołudnie  
16 grudnia. W holu placówki można było 
kupić świąteczne ozdoby i ciasta  
przygotowane przez dzieci i rodziców.

Szła kolęda
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Grudzień dla piławskiego 
gimnazjum obfitował w 
ważne wydarzenia. Suk-
cesy rozpoczęły się 4 grud-
nia wyjazdem do Nowej 
Rudy, gdzie podczas Woje-
wódzkich Rozgrywek Piłki 
Koszykowej Chłopców 
drużyna prowadzona przez 
Ewę Styczeń zdobyła trze-
cie miejsce.

Dwa dni później ucznio-
wie dostali miły prezent od 

internetowego Świętego 
Mikołaja. Obejrzeli 6 grud-
nia przez łącza internetowe 
sztukę teatralną „Przygody 
Sindbada Żeglarza” Bole-
sława Leśmiana. Inicja-
tywę Telewizji Polskiej 
„Internetowy Teatr dla 
szkół” przyjęli entuzja-
stycznie. 

Do III edycji Konkursu 
Piosenki Patriotycznej  
i Wojskowej w Dzierżo-

niowie 13 grudnia przystą-
piły dwie gimnazjalistki  
z Piławy Górnej. Z suk-
cesem, bowiem Klaudia 
Sołtysiak zajęła pierwsze 
miejsce, a Paulina Seniuk 
znalazła się na trzecim.

Klaudia Sołtysiak zwy-
ciężyła ponownie, lecz tym 
razem na VI Konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej, 

jaki odbył się 14 grudnia  
w Dzierżoniowie.

To był bardzo owocny 
miesiąc. Tak samo dla 
uczniów, jak i dla całej spo-
łeczności szkoły. Dyrektor 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej 
Edyta Lisowska serdecz-
nie gratuluje zwycięzcom  
i opiekunom.

Piławskie gimnazjum ostatni miesiąc 2012 
roku z całą pewnością może zaliczyć do 

udanych. Drużyna koszykarzy zajęła trzecie 
miejsce w województwie, dwie uczennice 
znalazły się w pierwszej trójce laureatów 
dzierżoniowskiego konkursu piosenki  
patriotycznej i wojskowej, a już następnego 
dnia podczas konkursu piosenki  
obcojęzycznej gimnazjalistka z Piławy Górnej 
wyśpiewała sobie pierwsze miejsce. 

Grudzień bogaty w sukcesy

Informujemy, że Gmina 
Piława Górna od dnia 
01.01.2013 roku rozpoczęła 
realizację projektu  „Przed-
szkolaki z Piławy Górnej 
w ramach Priorytetu IX 
Rozwój wykształcenia i  
kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej, 
jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 
oświaty. Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechnie-

nia edukacji przedszkolnej. 
Projekt ten jest współfinan-
sowany ze  środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i będzie on 
realizowany od 01.01.2013 
roku do 30.06.2014 roku.

Projekt jest skierowany 
do 25 dzieci zamieszkałych 
na terenie Gminy Piława 
Górna. Cel zrealizowany 
będzie poprzez utworzenie 
nowego oddziału przed-
szkolnego w Przedszkolu 
Publicznym w Piławie 

Górnej dla 25 dzieci z rocz-
ników 2008, 2009 i 2010, 
nie objętych edukacją 
przedszkolną.

Rekrutację dzieci 
do Projektu przepro-
wadzi Biuro Projektu 
w dniach  07.01.2013 - 
21.01.2013. r. do godz. 
16.00. Zgłoszenie chęci 
udziału dziecka w projekcie 
odbywa się poprzez wypeł-
nienie i złożenie w Biurze 
Projektu, w formie pisem-
nej: formularza zgłosze-

niowego oraz pozostałych 
dokumentów niezbędnych 
w procesie rekrutacji.

Szczegółowych infor-
macji o naborze udziela  
Biuro Projektu mieszczące 
się w Przedszkolu Publicz-
nym w Piławie Górnej,  
ul. A. Mickiewicza 5.

Wszelkie informacje 
dotyczące Projektu są 
umieszczone na stronie 
internetowej przedszkola 
czyli: http://www.przed-
szkolepilawa.com.pl/

DRODZY RODZICE!
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Dzierżoniowska spółka 
Wodociągi i Kanalizacja  
22 listopada 2012 ponownie 
wnioskowała o podwyż-
szenie cen wody i odpro-
wadzania ścieków w Piła-
wie Górnej. Nowe taryfy 
miałyby obowiązywać od 
1 lutego 2013 do 31 stycz-
nia 2014 roku. Burmistrz 
miasta, zgodnie z obowią-
zującym prawem, zweryfi-
kowała poprawność wnio-
sku z przepisami ustawy  
o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
Ponownie wskazała na nie-
prawidłowości we wniosku,  
a radni podczas sesji 28 grud-
nia zakwestionowali nowe 
ceny proponowane przez 
spółkę. Podjęli uchwałę  
o odmowie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy 
Piława Górna z uwagi na 
ich sporządzenie niezgodnie 
z przepisami.

Uzasadnienie wskazuje, 
jakie normy prawne naru-
szają „Wodociągi”. Opiera 
się na ustawie z 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków oraz aktualnym 
rozporządzeniu w sprawie 
określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie 
taryf i warunków rozliczeń 

za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. Pod 
uchwałą na stronie interne-
towej www.pilawagorna.
bip.ornak.pl można prze-
czytać między innymi:

„W zakresie niezgodności 
przygotowanego wniosku  
z przepisami ustawy stwier-
dzono nieprawidłowości. 

1. Nieprawidłowo skalku-
lowano opłaty abonamen-
towe, gdyż w taryfie dla 
zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę w jednej grupie 
taryfowej występują 3 różne 
opłaty abonamentowe,  
a w taryfie dla odprowadza-
nia ścieków 2 opłaty abona-
mentowe. 

2. W przypadku opłat śro-
dowiskowych:

a) nieprawidłowo okre-
ślono koszty opłat środowi-
skowych za pobór wody dla 
poszczególnych grup tary-
fowych, 

b) koszty te są zawyżone 
dla grupy odbiorców gospo-
darstwa domowe,

c) co więcej, występuje 
subsydiowanie skrośne 
pomiędzy poszczególnymi 
grupami taryfowymi, co 
stanowi naruszenie obowią-
zującego rozporządzenia.

[…] W wyliczeniu tym 
podaje się, że ilość wody 
pobrana dla grupy taryfowej 
opisanej w taryfie jako prze-
mysł i pozostali, wynosi 

sumarycznie 21.732 m3  
w skali roku, natomiast 
ilość sprzedana wynosi 
22.000 m3. Po pierwsze, 
sprzedanie większej ilości 
wody niż pobrana jest 
fizycznie niemożliwe, jak 
określono to dla grupy tary-
fowej przemysł i pozostali, 
a po drugie kosztem całości 
strat wody obciążono grupę 
gospodarstwa domowe, co 
spowodowało ewidentne 
zaniżenie opłat dla grupy 
taryfowej przemysł i pozo-
stali, i jej zawyżenie dla 
gospodarstw domowych. 
Biorąc pod uwagę przed-
stawione przez przedsię-
biorcę wyliczenie należy 
stwierdzić, że straty wody 
w przypadku WiK kształ-
tują się na poziomie 67%. 
Nadmierny poziom strat 
wody wliczany w koszty 
jej zakupu oznacza rażące 
zawyżenie ceny wobec war-
tości usługi dostawy wody, 
dając w konsekwencji pod-
stawę do uznania tej opłaty 
za nadmiernie wygórowaną. 
Próba przerzucenia na 
odbiorców zbyt wysokiego 
ciężaru finansowego podyk-
towanego ubytkami wody 
nie mogłaby bowiem mieć 
miejsca w warunkach kon-
kurencji rynkowej, gdzie 
wybór oferentów umożli-
wiałby odbiorcom odrzuce-
nie takich uciążliwości.

3. Zawyżono bezpodstaw-
nie stawki z tytułu opłat za 
przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. Z przedstawionej 
przez wnioskodawcę kal-
kulacji wynika, iż stawki 
pracowników wykonują-

cych ww. usługę wynoszą 
98,91 zł oraz 65,42 zł za 
godzinę, co stanowi wartość 
absurdalną w stosunku do 
obecnych płac krajowych, 
a także obowiązujących  
w przedsiębiorstwie.

4. Wzrost cen dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
dla gospodarstw domowych 
o 42,06% z 3,21zł netto na 
4,56zł netto i wzrost cen 
dla zbiorowego odpro-
wadzania ścieków dla 
gospodarstw domowych  
o 31,67% z 3,41zł netto na 
4,49 zł netto stanowi nie-
uzasadniony wzrost cen  
i stawek opłat. Taryfy winny 
przede wszystkim zapew-
niać ochronę odbiorców 
usług przed nieuzasadnio-
nym wzrostem opłat i cen, 
a wzrost ten powinien być 
uzasadniony w świetle 
zapisów ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków. Dodatkowo 
wniosek nie zawiera uza-
sadnienia zastosowania 
wyższych stawek w sto-
sunku do poprzedniej taryfy, 
co więcej zaproponowane 
stawki są wyższe niż stawki 
w okolicznych gminach  
u tego samego operatora”.

To już piątą z rzędu 
uchwała Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej o odmo-
wie zatwierdzenia nowych 
opłat za ścieki i wodę. Trafi 
teraz do Wojewody Dolno-
śląskiego, który dotychczas 
nie zakwestionował żadnej 
z poprzednich uchwał rady 
odrzucających bezzasadne 
podwyżki. 

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej 28 grudnia 2012 roku radni  

po raz piąty podjęli uchwałę o odmowie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  
zaopatrzenia i odprowadzania ścieków. 

Rada nie zatwierdza nowych taryf za wodę i ścieki

W Miejskim Ośrodku 
Kultury są już przyjmo-
wane przedmioty, które 
będą zlicytowane 13 stycz-
nia 2013 roku podczas 21. 

Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomoc. 
Zbiórka fantów jak zwykle 
w pokoju instruktorskim. 
Zapraszamy!

Do Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie 
Górnej można już przynosić gadżety na 

aukcję, jaka odbędzie się podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fanty na aukcję
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Na spotkanie z pisarzem 
przybyło kilkadziesiąt osób. 
Autor chętnie dzielił się 
wspomnieniami z czytelni-
kami, opowiadał, skąd czer-
pie pomysły i w jaki sposób 
pracuje. Podkreślał swoją 
pedantyczną naturę i upo-
rządkowany tryb życia. 

Filolog klasyczny, Marek 
Krajewski, bardzo lubi 

spotkania z czytelnikami i 
ceni sobie krytyczne uwagi. 
Pierwszą książkę wydał  
w 1999 roku, choć do publi-
kacji przymierzał się od 
roku 1992. Przed pięcioma 
laty zrezygnował z etatu 
wykładowcy filologii kla-
sycznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim i zajmuje się 
wyłącznie pisaniem. 

Piławskich czytelników 
szczególnie interesowały 
zagadnienia konstrukcji 
powieści kryminalnych, 
brutalności języka tego 
gatunku, a także kwestie 
ekranizacji książek słyn-
nego gościa. Autor przy-
znał, że tworząc postać 
Eberharda Mocka, wzoro-
wał się wyglądem Janusza 
Gajosa. Niestety akurat ten 
aktor nie będzie mógł zagrać 
sztandarowego bohatera 
kryminałów Krajewskiego. 
Autor sprzedał prawa do 
ekranizacji. Na podstawie 
jego powieści powstanie 
najprawdopodobniej serial 

z międzynarodową obsadą.
Czytelnicy pytali także, 

czy akcję swoich utworów 
nie chciałby przenieść do 
jakiegoś mniejszego miasta, 
np. Piławy Górnej, ale autor 
zadeklarował, że pozostaje 
wierny wobec Wrocławia  
i Lwowa.

Zapowiedział również, 
że jesienią przyszłego roku 
ukaże się kolejna jego 
powieść o roboczym tytule 
„Otchłań filozofa”, której 
akcja dzieje się w powo-
jennym Wrocławiu (a nie 
Breslau) i której głównym 
bohaterem będzie Edward 
Popielski.

Marek Krajewski, najpopularniejszy  
dziś w Polsce autor kryminałów,  

gościł 11 grudnia w piławskiej bibliotece.

Tylko Wrocław

1. Dla zadania pn.  
„Wspieranie rozwoju 
polsko – czeskich aktyw-
ności sportowych, kultu-
rowych i edukacyjnych”  
w ramach Funduszu  
Mikroprojektów Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Repu-
blika Czeska – Rzeczypo-
spolita Polska 2007-2013  
w Euroregionie Glacensis 
pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 56.497,27  przy 
wartości  całości zadania 
66.467,38 zł. 

2. Dla zadania pn. „Indy-
widualizacja nauczania 
uczniów klas I-III w Gminie 
Piława Górna” w ramach 
Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX, Działanie 9.1, Pod-
działanie 9.1.2 współfinan-
sowany z środków  Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozyskano 
dofinansowanie w kwocie  
82.953,90 zł.

3. Dla zadania pn. „Zakup 
średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Piławie  Górnej”  
w ramach konkursu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa  w  Wojewódz-
twie Dolnośląskim w 
roku 2012” pozyskano  
dofinansowanie w 

kwocie 97.000,00 przy 
wartości  całości zada-
nia 698.760,00 zł.   
   4. Dla zadania pn. „Przed-
szkolaki z Piławy Górnej”, 
Priorytet IX, Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.1 współ-
finansowany z środków  
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozyskano 
dofinansowanie w kwocie  
239.372,40 zł.

5. Na realizację w 2012 
roku zadania pn. „Reno-
wacja zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 9, 
11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67 ”   
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego. współfinansowany 
z środków  Unii Europej-
skiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w kwocie 
390.000,00 na 2012 rok 
przy wartości całości zada-
nia 978 925,42 zł

6. Na realizację w 2012 
roku projektu pn. „Nie-
odkryte kontynenty – jak 
zostać Kolumbem własnego 
umysłu” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet IX, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2 w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego, w kwocie  334.382,79 
przy wartości całości zada-
nia 1.252.227,00 zł.

Gmina Piława Górna 
pozyskała z funduszy 
zewnętrznych kwotę: 
1.200.206,20 zł

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej pozyskał kwotę:      
60.000,00 zł

Firma „POINT” w part-
nerstwie z Gminą Piława 
Górna 41.812,40 zł   

   
Razem pozyskanych 

funduszy w 2012 roku 
1.302.018,60 zł

Gmina Piława Górna w latach 2012 roku w 
oparciu o możliwości finansowe budżetu 

oraz zgodnie z Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym Gminy Piława Górna na lata 2007-
2013 uzyskała dofinansowanie z dostępnych 
programów i funduszy na realizację następu-
jących projektów inwestycyjno – infrastruk-
turalnych:

Pozyskane środki zewnętrzne na zadania Gminy w 2012 r.
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Hasło kolejnej edycji 
zawodów rozegranych w 
sali piławskiego gimna-
zjum nawiązuje do popu-
larnego modelu szybowca 
PW 5 „SMYK”. Jego pier-
wowzorem jest szybowiec 
klasy światowej zbudowany 
przez studentów Politech-
niki Warszawskiej.

Uczniowski Klub Spor-

towy „Sporty modelar-
skie i rekreacja” z Piławy 
Górnej jako pierwszy w 
kraju (poza okręgiem war-
szawskim) nawiązał współ-
pracę z fundacją promującą 
słynny szybowiec. War-
szawska organizacja pomo-
gła w organizacji zawodów 
modelarskich na monotypie 
polskiego szybowca. Wypo-

sażyła klub w potrzebne 
materiały i częściowo nawet 
nagrody. Dobrze przygoto-
wane spotkanie pasjonatów 
szybowców rozpoczęło się 
15 grudnia o godz. 11:00 od 
prezentacji multimedialnej 
Dawida Kalinowskiego. 

Zawodnicy rywalizo-
wali w 4 kategoriach. Naj-
młodsza uczestniczką była 
Emilia Giemzik, która, jak 
się okazało, radziła sobie 
doskonale, dużo lepiej 
nawet od starszego brata. 
Loty z kolejki na kolejkę 
się wydłużały, aż zabrakło 
miejsca na sali. Zawodnicy 
na bieżąco weryfikowali 

wyniki z sędziami, co przy-
śpieszyło werdykt.

Najlepszym modelarzem-
-seniorem okazał się Seba-
stian Śliwiński. Wśród 
juniorów triumfowali 
zawodnicy z Dzierżoniowa, 
a zwycięzcami w katego-
rii młodzików zostali naj-
młodsi modelarze z Piławy 
Górnej, Dominik Żłobicki 
i Filip Palka. Najlepszy 
wynik i specjalny puchar 
zdobył zawodnik z Dzierżo-
niowa z wynikiem 41,8 m.  
Nagrody wręczały Bur-
mistrz Zuzanna Bielaw-
ska i Dyrektor Gimnazjum 
Edyta Lisowska. 

Drugie zawody modeli latających odbyły 
się 15 grudnia w Piławie Górnej dzięki 

wsparciu fundacji promującej monotyp 
polskiego szybowca. Miniatury puszczane 
w sali gimnazjum bez trudu pokonywały 
dystans 40 metrów. 

„Smyki na start!”

Dyrektor Anna Siedziako 
we wrześniu 2012 roku zło-
żyła wnioski w Konkur-
sie Grantowym „Aktywna 
Biblioteka”! Z 500 upraw-
nionych placówek wpły-
nęło łącznie 418 wniosków. 
Ekspercka Komisja Gran-
towa zarekomendowała 
do dofinansowania mniej 
niż połowę, czyli 207. 
Wśród pozytywnie zaopi-
niowanych zalazły się aż 
2 złożone przez bibliotekę  
z Piławy Górnej. Rekrutacja 
do projektów „Twórcy stąd 
- lubię to!” oraz „Senio-
rzy globtroterzy - nie tylko 
palcem po mapie” rusza już 
od nowego roku. 

Pierwszy projekt jest skie-
rowany do młodzieży z klas 

V i VI szkoły podstawowej 
oraz I, II i III gimnazjum. 
Ma pogłębiać zaintereso-
wania uczniów oscylujące 
wokół literatury, fotogra-
fii, dziennikarstwa, prawa 
i edytorstwa. Przewiduje 
warsztaty dziennikarskie, 
filologiczne, graficzne oraz 
fotograficzne dla uczest-
ników, a także wizytę  
w redakcji i wydawnictwie. 
Ważnym celem przedsię-
wzięcie jest zebranie oraz 
publikacja utworów i infor-
macji o lokalnych twórcach. 

Drugi projekt, skierowany 
do seniorów, ma zaintere-
sować uczestników możli-
wościami nowych mediów. 
Pod pretekstem podróżo-
wania i zwiedzania cieka-

wych zakątków mobilizuje 
do poszukiwania informacji 
turystycznych i poszerzania 
wiedzy na przykład o Inter-
necie. Przewiduje spotkania 
z podróżnikami i warsz-
taty tematyczne, a zwień-
czeniem przedsięwzięcia 
będzie samodzielne przygo-
towanie wycieczki.

Piławska biblioteka 
będzie także partnerem 
projektu „Epistolografia 
łączy Lubniewice z Piławą 
Górną”. To szczytna ini-
cjatywa, której założeniem 
jest przybliżenie młodym 
ludziom piękna ojczystego 
języka poprzez zgłębianie 
reguł tradycyjnej korespon-
dencji. Na koniec projektu 
w maju przyszłego roku 
mieszkańcy Lubniewic 
przyjadą na wspólne warsz-
taty do Piławy Górnej.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Piławie Górnej 
otrzymała ponad 8 tysięcy 
złotych. Projekty są realizo-
wane w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek, wspie-
ranego jest przez Global 
Libraries, przedsięwzię-
cie prowadzone w ramach 
Światowego Programu 
Rozwoju Fundacji Billa  
i Melindy Gates. Partne-
rem i grantobiorcą w Polsce 
jest Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności. Reali-
zatorem programu zaś Fun-
dacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego, która 
otrzymała grant od Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

Biblioteka w Piławie Górnej pozyskała 
środki na projekty edukacyjno-kulturalne. 

Do udziału w konkursie było uprawnionych 
500 placówek. Piławska otrzymała ponad  
8 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć.

(Bardzo) Aktywna Biblioteka
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Zamknięcie sezonu jest 
okazją do podsumowań  
i podziękowań. Prezes 
Klubu Sportowego „Piła-
wianka” Andrzej Mazur 
cieszy się przede wszystkim 
z umiejętności współdziała-
nia między zawodnikami.

Piłka nożna jest grą 
zespołową, a przecież 
wiadomo, jak to czasem 
bywa… Wśród piłkarzy 
jest wielu indywidualistów, 

trudnych do okiełznania, 
jednak pierwsza drużyna 
„Piławianki” to zespół 
bardzo wyrównany. Składa 
się z zawodników, którzy 
potrafią zdobywać bramki 
indywidualnie. Praktycz-
nie wszyscy strzelają gole. 
Grają razem i mają z tego 
satysfakcję, a o to chodzi – 
zauważa prezes klubu. Dru-
żyna seniorów „Piławianki” 
zdobyła 31 punktów i zna-

lazła się na trzecim miejscu, 
z jednym punktem straty do 
Szczawna, lidera w tabeli. 
– Jest beniaminkiem naj-
lepszym spośród czterech 
zespołów, które awanso-
wały – dodaje Andrzej 
Mazur. 

Prezes chwali też młod-
szych piłkarzy „Piławianki” 
- Juniorzy, na przykład, to 
bardzo młody zespół, który 
z dobrym skutkiem walczy, 
żeby utrzymać się w lidze 
okręgowej. Są poza strefą 
spadkową, na jedenastym 
miejscu. Choć grają ze sobą 
dopiero jedną rundę, idzie 
im coraz lepiej, z czego 
można być zadowolonym. 

Klub to jednak więcej niż 

zawodnicy, których podczas 
każdego meczu widać na 
boisku, dlatego prezes pra-
gnie przekazać szczególne 
podziękowania dla trenera 
Józefa Kostka. Dziękuje 
także trenerowi juniorów 
Maciejowi Szelidze i Rafa-
łowi Kujtkowskiemu, 
trenującemu trampka-
rzy. – Nasza wdzięczności 
oraz wyrazy szacunku za 
ogromne zaangażowanie 
należą się Gospodarzowi 
Klubu Wacławowi Żołę-
dziowi, który pracuje spo-
łecznie i każdego dnia jest 
na miejscu już od rana, a 
także Kierownikowi Klubu 
Marianowi Piotrykowi – 
podkreśla Andrzej Mazur. 

Klub Sportowy „Piławianka” zakończył 
sezon piłkarski 24 listopada. Bilans 

zmagań piłkarzy z Piławy Górnej wypadł 
nader pomyślnie. 

Dobry sezon dla piłkarzy

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku 

obrad.
4. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie: przyjęcia 

wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Piława Górna 
na lata 2013-2018,

 - przedstawienie projektu 
uchwały przez Burmistrza 
Piławy Górnej,

 - odczytanie uchwały 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu  
w sprawie opinii o projekcie 
uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej 
Gminy Piława Górna przed-
stawionej wraz z projektem 
uchwały  budżetowej na rok 
2013,

  - dyskusja / po wyrażeniu 
woli zabrania głosu/,

  - podjęcie uchwały
b/ w sprawie: uchwały 

budżetowej Gminy Piława 
Górna na rok 2013

 - przedstawienie projektu 
uchwały budżetowej na 
rok 2013 przez Burmistrza 
Piławy Górnej,

 - odczytanie uchwały 
Regionalnej Izby Obra-

chunkowej we Wrocławiu: 
w sprawie: opinii o przed-
łożonym przez Burmistrza 
Piławy Górnej projekcie 
uchwały budżetowej Gminy 
Piława Górna na rok 2013 
wraz  z uzasadnieniem 
i materiałami informacyj-
nymi,

 - opinie komisji rady,
- ostateczna opinia o pro-

jekcie budżetu Komisji 
Budżetu i Infrastruktury Spo-
łecznej,

 - dyskusja / po wyrażeniu 
woli zabrania głosu/,

 - podjęcie uchwały,
c) w sprawie: przyznania 

pierwszeństwa dotychczaso-
wym dzierżawcom w naby-
ciu nieruchomości,

d) w sprawie: wyrażenia 
zgody na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej na rzecz 
TAURON Dystrybucja S.A.,

e) w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr 110/
XXVII/2012 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 27 
listopada 2012 roku w spra-
wie: Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie Gminy Piława Górna,

f) w sprawie: postanowie-

nia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komu-
nalne,

g) w sprawie: wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz 
ustalenia stawki za pojemnik 
o określonej pojemności,

h) w sprawie: określe-
nia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

i) w sprawie: szczegó-
łowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

j) w sprawie: wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej 
przez właściciela nierucho-
mości,

k) w sprawie: dokonania 
zmian w budżecie Gminy 
Piława Górna na rok 2012,

l) w sprawie: dokonania 
zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy 

Piława Górna,
m) w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr 107/XXVI/2012 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 30 paździer-
nika 2012 roku w sprawie: 
podziału gminy na stałe 
obwody głosowania, ustale-
nia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych,

n) w sprawie: zatwierdze-
nia bądź odmowy zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Piława 
Górna przedłożonych przez 
W i K w Dzierżoniowie.

o) w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr 39/XI/2011 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 30 sierpnia 
2011 roku w sprawie: uchwa-
lenia „ Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych 
dla Gminy Piława Górna na 
lata 2011-2013.

5. Zatwierdzenie planów 
pracy Komisji Stałych Rady 
na 2013 rok.

6. Zapytania i wnioski rad-
nych.

7. Ogłoszenia i informacje.
8.Zamknięcie sesji, usta-

lenie terminu następnego 
posiedzenia.

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej VI kadencji odbyła się  

20 grudnia 2012  roku z następującym 
porządkiem obrad: 

Sesja 
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Przedkładany projekt opracowano w oparciu o wymogi 
obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w zakresie art. 
212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących ele-
menty uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorial-
nego jak również  w oparciu o obowiązującą klasyfikację 
budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale 
dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma 
szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. 

Prognozowane dochody Gminy na rok 2013 zostały 
ustalone na poziomie  15 386 990 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:
1.Dochody bieżące – 14 871 990 zł
2. Dochody majątkowe – 515 000 zł.

Strona dochodowa projektu budżetu na 2013 r. opiera 
się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, 
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu pań-
stwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględ-
niono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem 
gminy, zachowując  zasadę, że wydatki bieżące nie mogą 
być wyższe niż dochody bieżące.

Na rok 2013 zaplanowano wydatki na kwotę  
15 030 575 zł, z tego:

1. Wydatki  bieżące – 13 260 575 zł   
2. Wydatki  majątkowe – 1 770 000 zł.   

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność 
Gminy i jego prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bie-
żące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych 
gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się prze-
pisów prawa jak również zwiększających się kosztów sta-
łych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztyw-
nych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, świad-
czenia społeczne, obsługa długu) w wydatkach ogółem 
wynosi 71,50%. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie 
jest wysoka.

 Z roku na rok znacząco wzrastają wydatki na oświatę, 
w 2013 roku Gmina do zadań oświatowych, poza subwen-
cją, dopłaci kwotę 1775 630 zł. Przyznana kwota subwencji 
oświatowej (2 752 885 zł) nie wystarczy nawet na pokrycie 
wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, które zapla-
nowano w kwocie 3 753 135 zł. 

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  
(2 947 400) Gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 
1 020 600 zł. Łącznie, te działy, w budżecie na rok 2013 
stanowić będą 56,38% wydatków bieżących co daje kwotę 
7 475 915 zł.

Analizując w powyższy sposób pozostałe wydatki bie-
żące budżetu, należy stwierdzić, że sztywne wydatki w 

coraz większym stopniu będą determinować budżet gminy, 
co w konsekwencji spowoduje konieczność ograniczania  
i rezygnowania z niektórych wydatków gminy.  

Na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wyso-
kości 1 770 000 zł, z czego:

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na budowę 
drogi powiatowej, w 2013 r. oraz adaptacje budynku przy 
ul. Piastowskiej 69-,  renowację zespołu budynków miesz-
kalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej. Ponadto 
projekt budżetu zakłada dalsze inwestowanie w budowę 
oświetlenia, modernizację lokalnych kotłowni. W projek-
cie budżetu na rok 2013 wskaźnik wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogółem wyniesie 11,78%.

Nadwyżka operacyjna (bilans bieżący jako dodatnia róż-
nica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżą-
cymi), rosnące wydatki bieżące zmniejszają wolne środki 
na inwestycje oraz ograniczają wydatki na obsługę długu, 
ograniczając tym samym możliwości inwestycyjne gminy.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2018, 
przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2013, 
która  zawiera m.in. informacje:  

Spłata i obsługa długu w poszczególnych latach
w 2013 roku – 1 101 715zł, z tego rozchody – 856 415 zł
w 2014 roku – 985 400 zł, z tego rozchody – 827 000 zł
w 2015 roku – 1 096 512 zł, z tego rozchody – 948 768 zł
w 2016 roku – 963 387 zł, z tego rozchody – 858 832 zł
w 2017 roku – 835 690 zł, z tego rozchody – 752 700 zł
w 2018 roku –260 353,50 zł, z tego rozchody – 191 198,50 zł. 

Kwota  długu
Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych 

latach gminy wynosi:
2013 – 3 578 498,50 zł
2014 – 2 751 498,50 zł
2015 – 1 802 730,50 zł
2016 – 943 898,50 zł
2017 – 191 198,50 zł
2018 - „0” zł.

Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
20 grudnia 2012 roku większością 

głosów przyjęli projekt budżetu Gminy 
Piława Górna na 2013 rok przedłożony  
przez Burmistrza. 

Budżet Gminy Piława Górna na 2013 rok


