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Pomimo wielu problemów, z jakimi boryka się krajowa gospo-
darka i polskie samorządy, w uchwale zaplanowano budżet inwe-
stycyjny i wsparcie gminnych jednostek. W projekcie złożonym 
przez Burmistrza Piławy Górnej do Rady Miejskiej zapisano po 
stronie dochodów ogółem 17 226 000 złotych, zaś po stronie 
wydatków 16 749 000 złotych.  

Przy ich ustalaniu uwzględniono: 
a) sytuację płatniczą największych podatników gminy,

b) poziom windykacji zaległości podatkowych,
c) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków 

finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,
d) planowane zmiany innych należności budżetowych wyni-

kające ze zmian przepisów.
Struktura planowanych dochodów budżetowych ukształto-

wała się następująco:
• dochody bieżące –  w kwocie 16 474 100 zł,
• dochody majątkowe – w kwocie 751 900 zł.
Na dochody bieżące składają się głównie dochody z podat-

ków i opłat lokalnych, zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska. To również dotacje, subwencje  
czy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.   

Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie 
wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży  
w 2014 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz plano-
wanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

Prognozowane wydatki gminy na rok 2014 zostały usta-
lone na poziomie 16 749 000 zł, z czego:

• wydatki bieżące –  13 934 300 zł,
• wydatki majątkowe  –   2 814 700 zł.
Uwzględniono w nich najpilniejsze potrzeby związane z funk-

cjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie 
mogą być wyższe niż dochody bieżące.

W roku 2014 do oświaty gmina dopłaca 1 757 212 zł.  
Przyznana kwota subwencji oświatowej w wysokości  2 735 304 zł  
nie wystarcza nawet na pokrycie wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne, które zaplanowano w kwocie 3 832 717 zł.

Wydatki na obsługę długu
Spłata i obsługa długu w poszczególnych latach:

w 2014 roku – 985 400 zł, z tego rozchody –    827 000 zł
w 2015 roku – 1 246 512 zł, z tego rozchody – 1 048 768 zł
w 2016 roku – 1 113 387 zł, z tego rozchody –  958 832 zł
w 2017 roku – 985 690 zł, z tego rozchody –    852 700 zł
w 2018 roku – 350 357 zł, z tego rozchody –    241 199 zł

Przychody budżetu 
Przychody w 2014 roku zaplanowano w wysokości  

350 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.

Kwota długu
Zadłużenie gminy na koniec roku w poszczególnych latach 

wynosi (w złotych):

Gmina Piława Górna wyemitowała obligacje komunalne 
o łącznej wartości 3 mln 400 tys. zł, w tym: 2 mln 650 tys., 
w latach 2004-2005, na budowę domu wielorodzinnego 
przy ul Młynarskiej. Do dnia 31.12.2013 r. wykupiono obli-
gacje na kwotę  2 mln 600 tys. zł, pozostało do spłacenia  
800 tys. zł 

Zadłużenie gminy planowane na koniec roku w poszczegól-
nych latach wynosi (w złotych):
2014 – 3 101 499 zł
2015 – 2 052 731 zł
2016 – 1 093 899 zł,
2017 –    241 199 zł,

W roku 2017 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek 
oraz wykup wyemitowanych przez gminę obligacji komunal-
nych.

Wskaźniki z art. 243 
W latach 2014-2018 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do docho-
dów ogółem w poszczególnych latach wynosi:
w roku 2014 – 5,68% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 7,70%
w roku 2015 – 7,12% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 10,43%
w roku 2016 – 6,24% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 15,80%
w roku 2017 – 5,30% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 17,79%
w roku 2018 – 1,81% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 18,51%

Indywidualne wskaźniki, czyli relacja łącznej kwoty 
przypadających w danym roku budżetowym spłaty 
rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komu-
nalnych wraz z należnymi w danym roku odsetkami  
od kredytów, pożyczek i obligacji spełniają 
wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku.      

Budżet na rok 2014 i Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta na 2014 rok był głównym 

tematem sesji Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej 20 grudnia. 

18.Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw - 30 000 zł

19.Wymiana podłogi na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury - 50 000 zł.

Urząd Miasta  w Piławie Górnej  planuje dodatkowe zadania  inwestycyjne  z  chwilą 
pozyskania  dodatkowych  środków  finansowych.  O  nowych  zadaniach  mieszkańcy  będą 
informowani na bieżąco. 

Wydatki na obsługę długu

Spłata i obsługa długu w poszczególnych latach:
w 2014 roku –    985 400 zł, z tego rozchody –    827 000 zł
w 2015 roku – 1 246 512 zł, z tego rozchody – 1 048 768 zł
w 2016 roku – 1 113 387 zł, z tego rozchody –    958 832 zł
w 2017 roku –    985 690 zł, z tego rozchody –    852 700 zł
w 2018 roku –    350 357 zł, z tego rozchody –    241 199 zł

Przychody budżetu 

Przychody w 2014 roku zaplanowano w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Zadłużenie gminy na koniec roku w poszczególnych latach wynosi (w złotych):

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Stan 
zadłużenia
(w złotych)

3 957 929 3 907 698 3 667 311 3 391 301 2 830 805 3 125 410 3 934 914 3 578 499

    
Gmina Piława Górna wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości 3 mln 400 tys. zł, w tym:

2 mln  650  tys.,  w  latach  2004-2005,   na  budowę  domu  wielorodzinnego  przy  ul  Młynarskiej.  

Do dnia 31.12.2013 r.  wykupiono obligacje na kwotę  2  mln 600 tys.  zł,  pozostało do spłacenia  

800 tys. zł 

Zadłużenie gminy planowane na koniec roku w poszczególnych latach wynosi (w złotych):
2014 – 3 101 499 zł
2015 – 2 052 731 zł
2016 – 1 093 899 zł,
2017 –    241 199 zł,
W roku 2017 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych przez gminę 
obligacji komunalnych.

Wskaźniki z art. 243 

W latach 2014-2018 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1  
ustawy do dochodów ogółem w poszczególnych latach wynosi:
w roku 2014 – 5,68% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi  7,70%
w roku 2015 – 7,12% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 10,43%
w roku 2016 – 6,24% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 15,80%
w roku 2017 – 5,30% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 17,79%
w roku 2018 – 1,81% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 18,51%

Indywidualne wskaźniki, czyli relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty 
rat kredytów i pożyczek raz wykup obligacji komunalnych wraz z należnymi w danym roku odsetkami 
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Różne rozliczenia 
50 000 zł 

Działalność usługowa 
12 664 zł

Administracja publiczna  
2 453 886 zł 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 150 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 
2 028 500 zł 

Transport i łączność
1 426 700 zł 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

38 700 zł 
Obrona narodowa 

4 000 zł 

Kultura fizyczna 
137 167 zł 

Rolnictwo i łowiectwo 
42 000 zł 

Ochrona zdrowia 
95 500 zł 

Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego 

413 000 zł 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

2 124 661 zł 

Pomoc społeczna 
3 013 156 zł 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

4 000 zł 

Oświata i wychowanie 
4 654 249 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
91 267 zł Spłata kredytów, pożyczki, 

wykup obligacji 
827 000 zł 

Obsługa długu publicznego 
158 400 zł 

Wydatki + Rozchody 
Budżetu Gminy 
17 576 000 zł 

w tym wydatki: 
16 749 000 zł 

Dochody + przychody plan na 2014 rok 
1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 5 570 875 zł.    
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 387 732 zł.   
3. Dochody majątkowe gminy 751 900 zł w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze środków UE i budżetu krajowego 336 900 zł. 
4. Dotacje celowe 2 506 716 zł.      
5. Dotacje celowe oraz środki na realizację zadań bieżących finansowanych ze środków UE i budżetu krajowego 98 144,10 zł. 
6. Pozostałe dochody 1 207 561,90 zł. 
7. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa i wyrównawcza w kwocie 4 703 071 zł. 

Dochody ogółem wg planu na rok 2014 
wynoszą 17 226 000 zł

Przychody wg planu wynoszą 350 000 zł
Razem Dochody + Przychody 

17 576 000 zł 

Różne rozliczenia 
50 000 zł 

Działalność usługowa 
12 664 zł

Administracja publiczna  
2 453 886 zł 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 150 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 
2 028 500 zł 

Transport i łączność
1 426 700 zł 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

38 700 zł 
Obrona narodowa 

4 000 zł 

Kultura fizyczna 
137 167 zł 

Rolnictwo i łowiectwo 
42 000 zł 

Ochrona zdrowia 
95 500 zł 

Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego 

413 000 zł 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

2 124 661 zł 

Pomoc społeczna 
3 013 156 zł 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

4 000 zł 

Oświata i wychowanie 
4 654 249 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
91 267 zł Spłata kredytów, pożyczki, 

wykup obligacji 
827 000 zł 

Obsługa długu publicznego 
158 400 zł 

Wydatki + Rozchody 
Budżetu Gminy 
17 576 000 zł 

w tym wydatki: 
16 749 000 zł 

Dochody + przychody plan na 2014 rok 
1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 5 570 875 zł.    
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Wartość planowanych zadań inwestycyjnych na dzień przyjęcia budżetu gminy sięga ponad 2,8 mln złotych. 
1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego  

w Piławie Górnej. Realizacja zadania rozpocznie się z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.
2. Modernizacja oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, oraz udział gminy w remontach wspólnot 

mieszkaniowych. W ramach zadania planowane jest wykonanie m.in. remontu muru oporowego na ul. Sienkiewicza, 
modernizacji kanalizacji na ul. Chrobrego oraz remonty dachów w budynkach mieszkaniowego zasobu komunal-
nego.

3. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69. Kontynuacja zadania inwestycyjnego prowadzonego od 
2011 roku.

4. Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się  
m.in. wymianę kotła c.o., wykonanie nowego przyłącza gazu oraz modernizację pomieszczenia kotłowni.

5. Remont instalacji elektrycznej w budynku A szkoły podstawowej w Piławie Górnej etap II. Kontynuacja zadania 
inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2011, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji elektrycznej i oświetle-
niowej w budynkach szkoły podstawowej.

6. Wymiana nawierzchni placu apelowego przy budynku A szkoły podstawowej w Piławie Górnej. Plano-
wana jest wymiana nawierzchni placu z obecnej betonowej, która jest mocno uszkodzona w wielu miejscach,  
na nową nawierzchnię z kostki betonowej.

7. Zakup i montaż zestawu sprzętu rekreacyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.
8. Budowa oświetlenia drogowego. Planowane jest wykonanie oświetlenia ulic Dalszej, Kośmińskiej, Bolesława 

Chrobrego, Szkolnej. Brana jest pod uwagę możliwość wykonania oświetlenia w technologii lamp hybrydowych.
9. Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej.  

W roku 2014 planowane jest rozpoczęcie I etapu realizacji zadania obejmującego wyko-
nanie w szczególności  siłowni plenerowej oraz instalacji oświetlenia i odwodnienia 
terenu. Kolejne etapy przewidziane realizację skateparku i niewielkiego placu zabaw  
dla dzieci.

10. Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw. Zdanie dotyczy placów zabaw  
w Kośminie i przy ul.  Bolesława Chrobrego.

11. Wymiana podłogi na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury. W ramach zadania oprócz 
wymiany podłogi sceny planowana jest także modernizacja widowni polegająca na 
wymianie foteli. 

Inwestycje do realizacji w roku 2014

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomię-
dzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrojem – etap II  
ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej 
w Piławie Górnej. 
Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżonio-
wie i współfinansowana przez Gminę Piława Górna, kwota 100 000 zł.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej – przebudowa nawierzchni 
dróg nr: 118043D ul. Wąska oraz nr: 118035D ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej. 
Wykonano dokumentację projektową dla realizacji ww. zadania. Realizacja zaplanowana na rok 2014.

3. Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna.
W roku 2013 sporządzono dokumentację aplikacyjną uczestnictwa  
w programie. Realizacja programu rozpocznie się w styczniu roku 2014. 
W ramach programu zostanie zakupionych 58 zestawów komputerowych, 
które zostaną użyczone beneficjentom programu, w tym 30 gospodar-
stwom domowym, w ramach walki z tzw. „cyfrowym wykluczeniem”. 
Program współfinansowany ze środków UE.

4. Remont mieszkaniowego zasobu gminy.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Piława Górna,  
a realizowane przez ZBM Sp. z o.o. w Piławie Górnej. W ramach zadania 
zrealizowano następujące roboty remontowe:
1) ul. Piastowska 33 – wymiana instalacji gazowej w części wspólnej budynku,
2) ul. Bolesława Chrobrego 33 – wymiana instalacji gazowej w części wspólnej budynku oraz przemurowanie 
komina,
3) ul. Wąska 10 – wymiana instalacji gazowej w części wspólnej budynku,
4) ul. Wąska 12 – wymiana pokrycia dachu budynku.

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku
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5. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69. 
Trwają roboty budowlane przy realizacji drugiego etapu adaptacji. Wykonano roboty związane z wymianą 
pokrycia dachu, roboty rozbiórkowe wewnątrz. Wykonywane są roboty instalacyjne, roboty tynkarskie  
na elewacjach oraz roboty związane z nowym układem pomieszczeń i aranżacją wnętrz dla potrzeb mających 
funkcjonować w budynku instytucji oraz korzystających z ich usług mieszkańców Piławy Górnej. Planowany 
termin zakończenia robót 2014 rok. 

6. Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej  
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67. 
W roku 2013 zakończono wykonywanie robót budowlanych związanych z realizacją programu rewitalizacji. 
W ramach całego projektu renowacji wykonano m.in. remonty dachów i elewacji 8 budynków wspólnotowych 
oraz 1 budynku komunalnego.

7. Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b. 
W roku 2013 w ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwole-
nie na budowę. W  związku ze specyfiką obiektu jakim jest kotłownia i jej usytuowaniem – przyziemie budynku 
mieszkalnego usytuowanego w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, wymagane było uzyskanie odstępstwa 
od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w formie Postanowienia Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP na wykonanie modernizacji. W związku z tym przeniesiono realizację zada-
nia na rok 2014.

8. Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 6
W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową modernizacji kotłowni. W związku ze zmianą stanowi-
ska wspólnoty mieszkaniowej (która posiada większość głosów – 50,71%) odstąpiono od realizacji zadania, a 
środki przekazano na realizację zadania pn.: Wykonanie indywidualnego ogrzewania gazowego w czterech loka-
lach komunalnych położonych w budynku wspólnoty mieszkaniowej pl. Piastów Śląskich 6 w Piławie Górnej.

9. Wykonanie indywidualnego ogrzewania gazowego w czterech lokalach komunalnych położonych  
w budynku wspólnoty mieszkaniowej pl. Piastów Śląskich 6 w Piławie Górnej. 
W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane indywidualne instalacje c.o. (tzw. etażowe) wyposażone  
w kotły gazowe w 4 lokalach mieszkalnych (komunalnych) w budynku przy Placu Piastów Śląskich 6. Zadanie 
zrealizowano w miesiącach IX – X 2013 roku.

10. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta w  Piławie Górnej.

11. Dofinansowanie do dwóch bram wjazdowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej.
Przekazano dofinansowanie w kwocie 5 000 zł na wymianę dwóch bram wjazdowych do garaży wozów bojo-
wych w remizie OSP w Piławie Górnej.

12. Zakup zmywarki przemysłowej – projekt „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.
W ramach zadania zakupiono, zainstalowano i przekazano do użytkowania zmywarkę przemysłową  
dla przedszkola w Piławie Górnej. Zadanie w całości sfinansowane ze środków UE.

13. Wymiana okien w sali gimnastycznej gimnazjum w Piławie Górnej. 
W ramach realizacji zadania wykonano: wymianę okien oraz wentylato-
rów. Zadanie zrealizowano w okresie przerwy wakacyjnej.

14. Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa  
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowano kwotą 2 500 zł budowę jednej przy-
domowej oczyszczalni ścieków składającej się  
z monolitycznego zbiornika – osadnika gnilnego o pojemności 2 m3 oraz 
drenażu rozsączającego.

15. Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej (siłownia plenerowa, skatepark, mały plac 
zabaw dla dzieci). 
W roku 2013 wykonano dokumentację projektową. Na rok 2014 zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji I etapu 
zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie siłowni plenerowej.

16. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Piławie Górnej.
Dofinansowano kwotą 10 000 zł zakup sprzętu nagłośnieniowego, 
oświetleniowego i multimedialnego dla potrzeb MOK w Piła-
wie Górnej. Zadanie realizowano w ramach: Program/Priory-
tet Rozwój Infrastruktury Kultury/Rozwój Infrastruktury Domów  
Kultury/Zakup Wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie 
Górnej. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

17. Remont dachu w części starej obiektu zabytkowego - kościoła p.w. św. Marcina w Piławie Górnej. 
Zgodnie z  Uchwałą Nr 148/XXXVI/2013Rady Miejskiej w Piławie Górnej remont, na podstawie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Piława Górna przyznała dotację w kwocie 20 000 zł  
na realizację ww. zadania.
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Gmina w latach 2011-2013 w oparciu o możliwości 
finansowe budżetu i w zgodzie z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym Gminy Piława Górna uzyskała dofinanso-
wanie na realizację następujących projektów inwestycyjno 
– infrastrukturalnych:

Rok 2011 
1. Dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej – 

ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Fabrycznej do 
ul. Stawowej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kiliń-
skiego) prowadzącej do obszaru aktywności gospo-
darczej w Piławie Górnej” w ramach Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej pozyskano dofinan-
sowanie w kwocie 253 564 zł przy całkowitej warto-
ści zadania 351 369,18 zł.

2. Dla zadania „Utworzenie szkolnego placu zabaw” 
w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła” 
pozyskano dofinansowanie w wysokości 58 025 zł  
przy całej wartości zadania 116 050,01 zł. 

3. Dla zadania „Organizacja sportowych zajęć dla 
uczniów, ukierunkowanych na naukę pływania” 
w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
pozyskano 13 925 zł dofinansowania przy całej  
wartości zadania 27 850 zł. 

4. Dla zadania „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie 
rowów melioracyjnych w Piławie Górnej o łącz-
nej długości 2405 mb” w ramach środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
pozyskano 40 000 zł przy całkowitej wartości zada-
nia 60 000 zł. 

5. Dla zadania „Renowacja zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” 
pozyskano dofinansowanie 652 773,97 zł. Wartość 
projektu to 978 925,42 zł. Zadanie zrealizowano 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego i współfinansowano 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

6. Na realizację projektu „Nieodkryte kontynenty – 
jak zostać Kolumbem własnego umysłu” w 2011 

roku pozyskano kwotę 482 730 zł z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie  
9.1, Poddziałanie 9.1.2 w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wartości całego zadania 
wyniosła 1 252 227 zł.

Gmina z funduszy zewnętrznych  
pozyskała ogółem     1 501 017,90 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej        60 860,00 zł 
Łącznie w 2011 roku pozyskano  1 561 877,90 zł

Rok 2012
1. Dla zadania „Wspieranie rozwoju polsko-cze-

skich aktywności sportowych, kulturowych  
i edukacyjnych” w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 
2007-2013 w Euroregionie Glacensis pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 56 497,27 zł przy war-
tości całego przedsięwzięcia 66 467,38 zł. 

2. Dla zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów 
klas I-III w Gminie Piława Górna” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano  
82 570,34 zł dofinansowania.  

3. Dla zadania „Zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP w Piławie  Górnej”  
w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego „Poprawa bezpie-
czeństwa w  Województwie Dolnośląskim w roku 
2012” pozyskano 97 000 zł dofinansowania przy 
wartości całego przedsięwzięcia 698 760 zł.

4. Dla zadania „Przedszkolaki z Piławy Górnej”, 
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie  
9.1.1 współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego pozyskano 239 372,4 zł dofinansowania.

5. Na realizację „Renowacji zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67” w 2012 roku w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego pozyskano 312 000 zł. Wartość całego zada-
nia zwiększyła się do kwoty 987 777,41 zł.

6. Na realizację projektu „Nieodkryte kontynenty – 
jak zostać Kolumbem własnego umysłu” w 2012 
roku pozyskano w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddzia-
łanie 9.1.2 w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

Od 2007 do 2013 roku Piława Górna  
pozyskała dodatkowych 9 114 048,21 zł.  

Tylko przez ostatnie trzy lata było to w sumie 
3 584 962,11 zł. W ubiegłym roku dodatkowe 
środki finansowe z dostępnych programów  
i funduszy osiągnęły poziom 841 261,41 zł.

Środki zewnętrzne

Dom przy ul. Piastowskiej 45 po renowacji

Nowy samochód dla straży pożarnej w Piławie Górnej
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łecznego kwotę 334 382,79 zł na 2012 rok przy całej 
wartości zadania 1 252 227 zł.

Gmina z funduszy zewnętrznych 
pozyskała ogółem    1 121 822,80 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej        60 000,00 zł
Łącznie w 2012 roku pozyskano  1 181 822,80 zł

Rok 2013
1. Dla zadania „Przedszkolaki z Piławy Górnej”, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie  
9.1.1 współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na 2013 rok pozyskano 141 300,54 zł dofinan-
sowania przy wartości całego zadania 239 372,40 zł.

2. Na realizację w 2013 roku zadania „Renowacja 
zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowa-
nych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 9, 
11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67 ” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego pozyskano dofinansowanie  
w wysokości 208 027,65 zł, przy czym wartość 
całego zadania zwiększyła się do 1 028 701,83 zł.

3. Dla zadania „Internet szansą rozwoju Gminy 
Piława Górna” w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII: Społe-
czeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyj-
ności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pozyskano  
444 000 zł dofinansowania. Projekt dofinansowany 
w 100%.

4. Dla zadania „Eko - Akcja nowa segregacja – 
kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie 
gospodarki odpadami” dofinansowanego w ramach 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozy-
skano 5 842,82 zł dofinansowania przy wartości 
całego zadania 6 521 zł.

5. Ponadto na projekt „Postaw na rozwój” realizo-
wany w partnerstwie z Fundacją Edukacji Obywa-
telskiej i Rozwoju Sportu z siedzibą w Bielawie  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII. Poddziałanie 7.2.1 pozyskano  
5 010 zł dofinansowania.

Gmina z funduszy zewnętrznych  
pozyskała ogółem    804 181,01 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej     37 080,40 zł
Łącznie w 2013 roku pozyskano  841 261,41 zł

Ogółem 3 584 962,11 zł 
z funduszy zewnętrznych 

pozyskanych w latach 2011-2013
Ilość projektów, o których dofinansowanie w ciągu 

ostatnich trzech lat wniosko-
wała Gmina Piława Górna, 
była większa niż wynika 
to z wymienionych zadań. 
Jednym z programów, w któ-
rych gmina składała wnio-
ski, był „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”.  
O środki z  popular-
nie  zwanych „schety-
nówek” w 2013 roku  
starało się czterdzieści jeden 
lokalnych samorządów. Pie-
niędzy wystarczyło jednak 
tylko dla sześciu. 

Innym przykładem wpływu 
ograniczeń w budżecie pań-
stwa na pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych przez 
gminy były starania o dofi-
nansowanie wyposażenia 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Trzeba wiedzieć, że wniosek 
Piławy Górnej otrzymał rekomendację dopiero za czwar-
tym razem. 

Wiele z ogłaszanych kon-
kursów w ogóle pomijało 
małe miasta, rezerwując 
środki dla gmin wiejskich albo 
miast o liczebności powyżej  
10 tysięcy mieszkańców. 
Burmistrz Piławy Górnej nie-
jednokrotnie monitowała śro-

dowisko parlamentarzystów i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, zwracając uwagę na nierówne 
traktowanie małych gmin miejskich w procesie dyspono-
wania środkami finansowymi. 

Pomimo niemałych przeciwieństw przez ostatnie trzy 
lata w Piławie Górnej udało się pozyskać ponad 3,5 miliona 
złotych na różne zdania. Bardziej jednak cieszy fakt, że za 
dodatkowe pieniądze udało się zrealizować w sumie sie-
demnaście przedsięwzięć dla dobra lokalnej społeczności. 

Szersza zaś perspektywa siedmiu lat 
sprawowania urzędu Burmistrza 

Piławy Górnej daje 9 114 048,21 zł 
pozyskanych dla gminy. 

Nowo utworzona grupa przedszkolna „Jeżyki”

Goście z Czech na Dniach Piławy Górnej

Po meczu w Czechach

Piastowska 33

W Dobrušce

„Nieodkryte kontynenty”...
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W roku 2013 dokonano zbycia:

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 6 nieruchomości niezabudowanych o ogólnej powierzchni 
1,2471 ha. Dochód z tytułu ich sprzedaży wyniósł  
52 012 zł. 

- nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, 
dochód 6 944 zł.

2. W drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców i najemców:

 - lokalu użytkowego za cenę 39 954 zł,
 - działki o pow. 19 m2, zabudowanej budynkiem garażu za 

kwotę 2 059 zł.

Wartość zabudowań została zaliczona nabywcy na poczet 
kosztów poniesionych z tytułu jego budowy. 

3.  W drodze bezprzetargowej  w ramach przyznanego  
przez Radę Miasta w Piławie Górnej pierwszeństwa, nie-
ruchomości o pow. 9 m2 zabudowanej stacją transformato-
rową przy ul. Fabrycznej w Piławie Górnej na rzecz spółki 
akcyjnej TAURON. Cena sprzedaży gruntu – 382 zł. Budy-
nek został wybudowany ze środków spółki. 

4.  W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę 
niezabudowaną o pow. 78 m2 przy ul. Piastowskiej.  
Dochód – 3 600 zł. 

 
GMINA POSIADA NASTĘPUJĄCE 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE 
DO SPRZEDAŻY W DRODZE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1. Grunty niezabudowane, przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną:

- działka nr 446/3 – Obręb Kopanica o pow. 1 119 m2  

przy ul. Wąskiej w Piławie Górnej (usytuowana pomię-
dzy posesjami nr 4 a nr 8) – cena 59 000 zł netto,

- działka nr 409/6 – Obręb Kopanica o pow. 962 m2  
przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej,  
– cena 40 000 zł netto,

- działka nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 952 m2  
przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej  
– cena 40 000 zł netto, 

- działki nr 403/2 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 1 051 m2 przy ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej (usytuowana za budynkiem nr 19)  
– cena 35 000 zł netto, 

- działki nr 403/3 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 1 106 m2 przy ul. Limanowskiego  

w Piławie Górnej (usytuowana za budynkiem nr 19)  
– cena 37 000 zł netto,

- działka nr 290/4 – Obręb Północ o pow. 1372 m2 przy  
ul. Sienkiewicza (usytuowana pomiędzy budynkami  
nr 48 a 52) – cena 65 000 zł netto,

- działka nr 203 – Obręb Północ o pow. 4 249 m2 przy  
ul. Cichej w Piławie Górnej (usytuowana pomię-
dzy budynkami nr 4 a 6), na działce w jej rolnej  
części znajduje się budynek gospodarczy  
– cena 49 220 zł netto,  

- działka nr 490 – Obręb Kośmin  o pow. 1 222 m2 przy  
ul. Leśnej w Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy 
budynkami nr 3 a 7). 

2. Nieruchomości zabudowane, budynki, lokale miesz-
kalne i użytkowe:

- budynek wielomieszkaniowy o pow. 931,49 m2 przy  
pl. Piastów Śląskich nr 4 w Piławie Górnej,  
przeznaczonym do kapitalnego remontu,

- udział w wys. 33,89%, stanowiący pow. 60,44 m2,  
w budynku przy ul. Fabrycznej 5 z przeznaczeniem do 
adaptacji na cele mieszkalne – cena 30 000 zł netto,

- działka nr 343/1 – Obręb Kośmin o pow. 829 m2,  
zabudowana budynkiem gospodarczym  
(inwentarsko-składowym) przy ul. Leśnej 20  
w Piławie Górnej.

3. Nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod 
budowę garażu w zabudowie szeregowej:

- działka nr 218 – Obręb Kopanica o pow. 19 m2 przy  
ul. Osiedlowej w Piławie Górnej, cena –  1 710 zł,      

- działka nr 219 – Obręb Kopanica o pow. 19 m2 przy  
ul. Osiedlowej w Piławie Górnej, cena – 1 710 zł,      

4. Lokale użytkowe i mieszkalne:

- lokal użytkowy o pow. 73,10 m2 w budynku przy  
ul. Piastowskiej 46 w Piławie Górnej, 

- lokal mieszkalny o pow. 71,86 m2 przy ul. Małej 16  
w Piławie Górnej – cena 68 000 zł netto,

- lokal mieszkalny o pow. 27 m2 przy ul. Piastowskiej 34  
w Piławie Górnej – cena 39 960 zł netto.

W 2013 roku, Rada Miejska w Piławie Górnej podjęła 
uchwałę w sprawie przyznania najemcom lokali miesz-
kalnych bonifikat przy ich nabyciu. Warunkiem uzyskania 
bonifikaty jest:

- umowa najmu zawarta na czas nieokreślony,
- brak zadłużeń z tytułu najmu lokalu,
- jednorazowa zapłata za lokal mieszkalny.
- złożenie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego  

do 31 sierpnia 2014 r. Do wniosków złożonych  
po upływie ww. terminu bonifikaty nie będą miały  
zastosowania.

Wszystkie osoby zainteresowane kupnem  
ww. nieruchomości prosimy o kontakt z tutejszym  
urzędem miasta pok. nr 1. 

Ze sprzedaży nieruchomości Gmina Piława 
Górna w ubiegłym roku uzyskała dochód 

w wysokości 104 951 złotych. W tym roku na 
nabywców czekają atrakcyjne grunty, budynki 
lokale i nieruchomości niezabudowane.

Gospodarka nieruchomościami
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Drogi gminne
Wykonano dokumentację techniczną na zadanie „Przebu-

dowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej 
oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej”.

Drogi powiatowe
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomię-

dzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrojem –  
I etap i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do 
ul. Piastowskiej w Piławie Górnej”. Zakres robót obejmował:

1. Ul. Groszowiecka – frezowanie istniejącej nawierzchni  
i wykonanie na długości 1086 mb i szerokości 5,50 mb nowej 
nawierzchni. Dodatkowo wykonane zostały na poboczu drogi  
ścieżki rowerowe.

2. Ul. Bolesława Chrobrego – odcinek od przejazdu kole-
jowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w Przerze-
czynie Zdroju  3578 mb, (w granicach administracyjnych 
miasta Piława Górna – droga 800 mb, chodnik 1000 mb) – 
frezowanie i oczyszczenie nawierzchni, przestawienie słupów 
oświetleniowych, przykrycie rowu, naprawa przepustów 
pod drogą, przebudowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie  
konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu  
asfaltowego na jezdni i chodnikach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 081 192 zł w tym:
3 000 000 zł – dotacja z Narodowego Programu Przebudo- 
wy Dróg Lokalnych,
3 781 192 zł – środki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
100 000 zł – środki Gminy Piława Górna,
100 000 zł – środki Gminy Niemcza,
100 000 zł – wartość kruszywa przekazanego przez Spółkę 
„SJENIT”.

Łącznie:  chodniki –  1 km, jezdnia – 1,89 km

Remonty bieżące dróg
Remont nawierzchni  ulic: Młynarskiej, Sienkiewicza  

i Ząbkowickiej grysem i emulsją, remonty nawierzchni 
dróg wewnętrznych  przy ul. Tulipanowej i Piastow-
skiej 50A, utwardzenie nawierzchni  mieszanką kamienną  
ul. Kosynierów,  wykonanie odwodnienia ul. Młynarskiej. 

Łącznie: drogi gminne i drogi wewnętrzne – 0,85 km,  
koszt ww. prac – 34,4 tys. zł 

Oznakowanie poziome i pionowe
Wymieniono i uzupełniono uszkodzone oznakowanie  

pionowe – 24 szt. Wykonano próg zwalniający na  
ul. Kościuszki i oznakowanie poziome ul. Okrzei  
na odcinku 200 mb.

Koszt oznakowania ogółem  – 8 097 zł

Utrzymanie wiat przystankowych
W 2013 roku doszło do licznych dewastacji wiat  

przystankowych:
- przystanek oś. Młyńskie – wybicie szyby w wiacie i rozbicie 

gabloty z rozkładem jazdy,
- przystanek obok „Biedronki” – czterokrotne wybicie szyby  

i rozbicie gabloty z rozkładem jazdy,
- przystanek koło posterunku policji – rozbicie gabloty  

z rozkładem jazdy,
- przystanek koło PKP przy ul. B. Chrobrego – uszkodzenie 

ściany wiaty przystankowej.
Koszt napraw wiat i gablot – 6 987,63 zł

W okresie od stycznia 2011 do grudnia 2013 r. w Gminie 
Piława Górna wykonano nowe nawierzchnie dróg:

- powiatowych – 6,4 km,
- gminnych – 3,7 km
oraz chodników:
- powiatowych – 4,3 km,
- gminnych – 1,5 km.
Łącznie w latach 2011 – 2013 na terenie miasta nowe 

nawierzchnie wykonano:
- na drogach – 10,1 km,
- na chodnikach – 5,8 km.

Do najważniejszych inwestycji drogowych 
w  2013 roku należała modernizacja ulicy 

Bolesława Chrobrego i Groszowieckiej.   
W ciągu trzech lat w Piławie Górnej powstało 
łącznie 10,1 km nawierzchni dróg oraz 5,8 km 
chodników. 

Drogi i chodniki

Rada miejska przyjęła więc szereg uchwał szczegółowo 
regulujących lokalną gospodarkę odpadami. Ustalono m.in. 
stawkę opłaty za odpady komunalne oraz deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie złożonych deklaracji mieszkańcy, a także 
przedsiębiorcy prowadzący firmy w Piławie Górnej otrzy-
mali indywidualny nr konta, na które powinni uiszczać 
opłatę za wywóz śmieci. Dla usprawnienia procedury gmina 
udostępniła za darmo gotowe formularze wpłat w Biurze 
Obsługi Klienta (pokój nr 2) Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej. 

Przetarg na wyłonienie wykonawcy odbierającego odpady 
z terenu gminy wygrał pieszycki Zakład Usług Komunal-
nych Tadeusz Drozdowski. Umowę z firmą zawarto od  

1 lipca 2013 r. do 31 marca 2015 r. W tym czasie nie zmie-
nią się stawki opłat za gospodarowanie odpadami ani zasady 
gospodarki przybliżane mieszkańcom przez ostatnie pół 
roku wdrażania systemu.

Harmonogram wywozu odpadów można znaleźć na stro-
nie internetowej www.pilawagorna.pl i w ulotkach dostęp-
nych w urzędzie miasta oraz kilkunastu innych punktach na 
terenie gminy, m.in. w szkołach czy ośrodku zdrowia. Ulotki 
wydane przez gminę, aby pomóc mieszkańcom w zaznajo-
mieniu się z nowym systemem, zawierają najważniejsze 
informacje. Poza harmonogramem można znaleźć w nich 
zasady segregacji odpadów albo szczegóły dotyczące pracy 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, otwar-
tego zgodnie z umową przez Zakład Usług Komunalnych. 
W punkcie, tymczasowo usytuowanym koło stawu przy 
ul. Młynarskiej, bezpłatnie przyjmuje się od mieszkańców 
gminy odpady trudne do utylizacji. Można je dostarczać  
w każdą środę od godz. 14:00 do 18:00 i sobotę od  
godz. 9:00 do 16:00. Na terenie gminy w 2013 roku była też 
kontynuowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych (raz 
na kwartał) i tzw. „elektrośmieci” (raz na pół roku), o czym 
informowano mieszkańców w wywieszanych ogłoszeniach.

W Piławie Górnej, tak jak w całej Polsce, 
1 lipca ubiegłego roku weszła w życie 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Tzw. ,,ustawa śmieciowa” wiąże 
się z przejęciem przez gminę obowiązku 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

„Ustawa śmieciowa”



9WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Utrzymanie zieleni
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej było wyko-

nywane w 2013 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Domabud” z siedzibą w Piławie Górnej, wybrane  w  prze-
targu nieograniczonym. Prace były realizowane poprzez:

1. Utrzymywanie klombów i rabatek (2 068,6 m2) oraz 
51 gazonów ustawionych przy ulicy Piastowskiej wraz 
sadzeniem kwiatów. 

2. Sadzenie krzewów ozdobnych i żywopłotowych oraz 
uzupełnienie zniszczonych nasadzeń. 

3. Pielęgnowanie krzewów, w tym również róż (nawo-
żenie, podlewanie, opryskiwanie, odchwaszczanie, 
spulchnianie gleby, przycinanie, usuwanie przekwi-
tłych kwiatostanów i kopcowanie roślin), 

4. Całoroczną pielęgnację trawników (40 794 m2), 
5. Utrzymywanie alejek na placu Piastów Śląskich,  

w parku przy osiedlu Nowym i na pozostałych terenach 
zielonych (8 775m2),

6. Pielęgnację żywopłotów,
7. Karczowanie odrostów i samosiejek drzew w drugiej  

i trzeciej części parku przy osiedlu Nowym.
8. Utrzymanie w estetycznym wyglądzie ławek i koszów 

parkowych w parkach, na pl. Piastów Śląskich  
i na innych terenach zieleni miejskiej.

9. Dostarczenie i ozdobienie 3 świątecznych choinek.
10. Zbieranie i wywożenie odpadów zgromadzonych  

w koszach ustawionych w parkach, na placu Pia-
stów  Śląskich i innych terenach zieleni miejskiej oraz  
utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym  
i technicznym.

11. Utrzymanie porządku na wszystkich terenach zieleni  
miejskiej, obejmujące usuwanie zanieczyszczeń  
stałych, sprzątanie śmieci i wywózkę na wysypisko.

12. Utrzymanie fontanny na placu Piastów Śląskich.
W 2013 r. wykonywano zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne  

w koronach drzew i usuwano drzewa stanowiące zagroże-
nie. Zabiegi polegające na przycięciu gałęzi przeprowadzono  
na 119 drzewach. Usunięto 33 drzewa. 

Boiska sportowe i place zabaw dla dzieci
Boiska i place zabaw na terenach gminnych były utrzymy-

wane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud”  
z siedzibą w Piławie Górnej. Boska sportowe są zlokali-
zowane przy ulicach Herbacianej, Okrzei i Kośmińskiej.  
Place zabaw znajdują się przy ulicach Herbacianej,  
Limanowskiego, Okrzei, Kośmińskiej oraz w parkach przy  
ul. Chrobrego, a także przy ul. Osiedle Nowe i na osiedlu 
Młyńskim (7 obiektów). 

Na placach zabaw były wykonywane kontrole stanu tech-
nicznego urządzeń. Nieprawidłowości, ze względu na bez-

pieczeństwo dzieci, były usuwane na bieżąco. Większych 
napraw, to jest wymiany poszczególnych elementów wyma-
gał plac przy ul. Herbacianej. Naprawę wykonała firma spe-
cjalizująca się w montażu podobnych urządzeń. W 2013 r. 
kupiono i zamontowano regulaminy na placach przy ul. Her-
bacianej, Limanowskiego i w parku przy ul. Osiedle Nowe. 
Z uwagi na zły stan techniczny wymiany wymagają również 
dziesięcioletnie urządzenia na placach zabaw w parku przy 
ul. Chrobrego (zestaw Tomek) i przy ul. Kośmińskiej (zestaw 
Ewa).  Środki na wymianę zostały zaplanowane w budżecie 
gminy na 2014 r. 

Wydatki na bieżące utrzymanie terenów zielonych, boisk, 
placów zabaw i fontanny oraz wykonanie zabiegów pielęgna-
cyjnych i usuwanie drzew w 2013 r. wyniosły 130 000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Gmina Piława Górna na 2013 rok zawarła umowę sprze-

daży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycz-
nym PGE Obrót S.A. Skarżysko – Kamienna. Firma została 
wybrana w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. , nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) w imieniu zainteresowanych gmin przez 
Urząd Miasta w Lubinie. Umowy o świadczenie usług dystry-
bucji energii elektrycznej gmina zawarła zaś z przedsiębior-
stwem Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie. 

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej 
sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie 
miasta świadczyła firma Tauron Dystrybucja S.A. Oddział  
w Wałbrzychu zgodnie z umową w 2013 r. 

W 2013 r. gmina kupiła lampki choinkowe LED na cho-
inkę ustawioną w czasie świąt na placu Piastów Śląskich 
i 5 dekoracji latarniowych LED, zamontowanych na słupach 
oświetleniowych przy ul. Piastowskiej.

Wydatki na oświetlenie dróg w 2013 r. wyniosły 207 800 zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe posiadające nie-

ruchomości na obszarach, gdzie nie istnieje możliwość pod-
łączenia się do kanalizacji sanitarnej, w 2013 r. miały moż-
liwość ubiegania się o dotację na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Można było uzyskać 
od 2 500 do 3 000 zł. Udzielono 2 500 zł dofinansowania  
na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Bezdomne psy z terenu gminy
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom jest organizo-
wany co roku. W ubiegłym wygrało go dzierżoniowskie Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL”. W ramach umowy 
zrealizowało:

- wyłapanie 10 bezdomnych psów z terenu Gminy Piława 
Górna,

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

- podstawową opiekę weterynaryjną (m.in. szczepienie 
przeciw wściekliźnie, odrobaczanie),

- działalność związaną z adopcją psów dla zapewnienia 
miejsca nowo przyjętym zwierzętom,

- utrzymanie zwierząt.
Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 

Piława Górna w roku 2013 przeznaczono 24 000 zł.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście 
decyduje o komforcie życia mieszkań-

ców. Choć na co dzień nie widzimy, jak wiele 
pracy trzeba włożyć na przykład w należyte 
przygotowanie terenów zielonych latem czy 
dróg gminnych zimą, efekty traktujemy jako 
naturalną kolej rzeczy. Stan pożądany przez 
wszystkich wymaga jednak zaangażowania 
firm specjalistycznych i odpowiednich środ-
ków budżetowych.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Zasadniczym celem zaangażowania urzędu miasta 
w udrażnianie i oczyszczanie sztucznych i naturalnych 
cieków w Piławie Górnej jest ochrona gminy przed powo-
dziami. W 2013 roku istotną pomocą w realizacji zadania 
okazały się pozyskane środki finansowe.  

Dotacja z urzędu marszałkowskiego 
Już czwarty raz gmina dostała dotację w wysokości 

60% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Na ręczne 
i mechaniczne oczyszczanie rowów w Piławie Górnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prze-
znaczył 27 tys. zł, a gmina zagwarantowała dodatkowe  
18 tys. zł w budżecie. Pracami,  prowadzonymi od 
13 sierpnia do 26 września ubiegłego roku, objęto  
1800 metrów rowów,  to jest:
- rów ciągnący się od ul. Kośmińskiej przez ul. Gospodar-
czą do ul. Partyzantów (800 m długości), 
- rów biegnący przez pola uprawne w okolicy ul. Sienkie-
wicza i ul. Górnej (1000 m długości). Dotacja z urzędu 

marszałkowskiego pozwala na systematyczne prowadze-
nie prac melioracyjnych, co istotnie zmniejsza zagrożenie 
powodziowe i straty w produkcji rolnej.

Bezrobotni dla gospodarki wodnej
Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy „Bez-

robotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowo-
dziowej” w 2013 roku stworzyło możliwość oczyszczenia 
rowów i rzek z pomocą pracowników interwencyjnych. 
Na okres od 13 maja do 25 października  zatrudniono  
7 osób wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Dzierżoniowie.  Pracownicy oczyścili 4,955 km rowów  
i 1,2 km rzeki Ślęża. W ramach programu  Dolnoślą-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zrefundował  
2 830,8 zł. przeznaczone na zakup narzędzi potrzebnych  
do wykonania prac konserwatorskich.

W ubiegłym roku udało się oczyścić ponad 
6,5 kilometra rowów i przeszło kilometr 

rzeki Ślęży na terenie gminy. Znaczna część 
środków przeznaczonych na prace meliora-
cyjne pochodziła z zewnętrznych funduszy. 

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna
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Przed karczowaniem rowu za ogrodami działkowymi. 

Prace melioracyjne wykonane od  2011 roku

Lata Rowy 
melioracyjne

[mb]

Rzeki
[mb]

2011 2405 -
2012 4565 2560
2013 6755 1200

RAZEM 13725 3760

Prace melioracyjne w pobliżu ulicy Sienkiewicza i Górnej

Przed karczowaniem rowu za ogrodami działkowymi.

W systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej przez cały ubiegły rok składano wpły-
nęło łącznie 268 następujących wniosków:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako 
osoba fizyczna, przedsiębiorca może wybrać jeden  
z trybów postępowania:
• załogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-

-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,

• bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku 
on-line i podpisanie go w dowolnej gminie,

• pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. 
Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,

• przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej 
gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświad-

czenie o braku orzeczonych (wobec osoby, której wpis 
dotyczy) zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek ten stanowi 
jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczel-
nika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany 
złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej  
7 dni od dnia zmiany danych. Przedsiębiorca może podjąć 
działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis 
do CEIDG. Wpis jest dokonywany nie później niż następ-
nego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG popraw-
nego wniosku. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy 
w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).  
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej 
przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia 
do odpowiednich ubezpieczeń. Zaświadczeniem o wpisie 
w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 
Organy administracji publicznej nie mogą doma-
gać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywa-
nia lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie  
w CEIDG.

W Piławie Górnej mamy zarejestrowanych 
384 przedsiębiorców posiadających 

główne miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej w naszym mieście. Procedura 
rejestracji jest prosta. 

Działalność gospodarcza
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długości). Dotacja z urzędu marszałkowskiego pozwala na systematyczne prowadzenie prac 
melioracyjnych, co istotnie zmniejsza zagrożenie powodziowe i straty w produkcji rolnej.

Fot. 1

Prace melioracyjne w pobliżu ulicy Sienkiewicza i Górnej

Bezrobotni dla gospodarki wodnej

Podpisanie  porozumienia  w  sprawie  współpracy  „Bezrobotni  dla  gospodarki  wodnej  i 
ochrony przeciwpowodziowej” w 2013 roku stworzyło możliwość oczyszczenia rowów i rzek 
z  pomocą  pracowników  interwencyjnych.  Na  okres  od  13  maja  do  25  października 
zatrudniono  7  osób  wytypowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Dzierżoniowie. 
Pracownicy  oczyścili  4,955  km  rowów  i  1,2  km  rzeki  Ślęża.  W  ramach  programu 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zrefundował 2 830,80 zł. przeznaczone 
na zakup narzędzi potrzebnych do wykonania prac konserwatorskich. 

Fot 2. 
Przed karczowaniem rowu za ogrodami działkowymi. 

Prace melioracyjne wykonane od  2011 roku

Lata Rowy 
melioracyjne

[mb]

Rzeki
[mb]

2011 2405 -
2012 4565 2560
2013 6755 1200

RAZEM 13725 3760

Rodzaj wniosku ilość
założenie działalności gospodarczej 71

zmiana wpisu 89
zmiana wpisu z zawieszeniem działalności 14

zmiana wpisu ze wznowieniem 6
zawieszenie działalności 32
wznowienie działalności 14
zakończenie działalności  42
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Stan ludności Piławy Górnej 31 grudnia 2013 roku 
wynosił 6513 mieszkańców. W ubiegłym roku urodziło się 
60 dzieci, to jest 29 chłopców i 31 dziewczynek. Zmarło 
70 mieszkańców.

W miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego sporzą-
dzono 29 aktów małżeństwa. Po raz pierwszy na ślubnym 
kobiercu stanęło 15 par. Również ślubów konkordatowych 
było 15. Przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
zawarto 9 małżeństw, pozostałe były zawierane za granicą. 
W większości przypadków (18 małżeństw) mężczyzna 
brał za żonę kobietę młodszą od siebie. Największa różnica 
wieku dzieląca małżonków to 10 lat. Co ciekawe, młod-
szym tym razem okazał się mąż. 

W sylwestra Piława Górna liczyła 6513 
mieszkańców. W ubiegłym roku 15 par 

zawarło małżeństwo po raz pierwszy.  
Publikujemy dane statystyczne… 

Miejskie statystyki

Urząd Miasta w Piławie Górnej w 2013 roku zatrud-
niał 2 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 17 osób  
do wykonywania robót publicznych. W tym 7 pracowni-
ków udrażniało i pogłębiało rowy melioracyjne, oczysz-
czało rzekę Ślężę, natomiast pozostali usuwali zanieczysz-
czenia na terenach przydrożnych, uprzątali pobocza gmin-
nych dróg oraz kosili przydrożne rowy. 

Ponadto w 2012 roku było zatrudnionych 5 pracowni-
ków w ramach prac interwencyjnych i 19 pracowników 
do wykonywania robót publicznych, w roku 2011 łączna 

liczba osób przyjętych do wykonywania ww. prac wynosiła 
17. Przez ostatnie trzy lata urząd zatrudnił 60 pracowników.

Jednocześnie w 2013 roku w urzędzie odbywały staż  
4 osoby, w 2012 roku 2 osoby, w 2011 roku 7 osób.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy inicjowanie, organizowanie i finansowanie 
projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji 
bezrobotnych jest udziałem powiatu. Choć na mocy ustawy 
o samorządzie powiatowym przeciwdziałanie bezrobo-
ciu i aktywizacja lokalnego rynku pracy należy do zadań 
powiatu, Urząd Miasta w Piławie Górnej z własnej inicja-
tywy podjął się wielu działań ograniczających bezrobocie. 
Do najważniejszych należą giełdy pracy organizowane 
w Gminnym Centrum Informacji. Od 2010 do 2013 roku 
w Piławie Górnej przeprowadzono 16 giełd, 3 pośrednie 
rekrutacje i dwukrotnie zorganizowano targi pracy. Mimo 
kryzysu gospodarczego, mocno oddziałującego na lokalny 
rynek pracy, w większości przypadków pracowników 
zatrudniali bezpośrednio pracodawcy oferujący umowy  
o pracę w zakładach w Biskupicach Podgórnych. 

Przez ostanie trzy lata Urząd Miasta  
w Piławie Górnej zatrudnił 60 pracowni-

ków w ramach różnych instrumentów rynku 
pracy. Dla 13 młodych ludzi był zaś  
miejscem staży, podczas których zdobywali 
pierwsze doświadczenia zawodowe.  
Wspierał też działania Powiatowego  
Urzędu Pracy, organizując giełdy i targi pracy. 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców

2010 rok
Targi pracy 26 kwietnia 2010
Giełda pracy z Adecco 9 listopada 2010 - pracownik produkcji 
TPV,
Giełda pracy z Impel Job Service 10 listopada 2010 - pracownik 
produkcji.

2011 rok
Giełda pracy z Adecco 29 marca 2011- pracownik produkcji,
Giełda pracy z LG Electronics 4 maja 2011 – monter, operator 
wózka widłowego, pracownik magazynu,
Giełda pracy z LG Electronics 19 maja 2011 – monter, operator 
wózka widłowego, pracownik magazynu,
Targi pracy 22 czerwca 2011,
Giełda pracy z LG Electronics 28 czerwca 2011 – monter,
Giełda pracy z LG Electronics 19 lipca 2011 – monter,
Giełda pracy z TPV 14 października 2011 – pracownik produkcji
Giełda pracy z Sanpro Job Service 19 października 2011 – pra-
cownik produkcji w zakładach Toshiba, TPV,
Giełda pracy z Dong Yang Electronics 17 listopada 2011– pra-
cownik produkcji.

2012 rok
Giełda pracy z Kaufland 23 października 2012 – 2 rodzaje sta-
nowisk,
Giełda pracy ze Startpeople 24 października 2012 – pakowacz, 
pracownik produkcji / kontroler jakości, operator maszyn. 

2013 rok
Giełda pracy z LG Innotek 29 stycznia 2013 - operator produkcji 
(160 wakatów), technik produkcji, lider zmiany, 
Giełda pracy z LG Innotek 26 kwietnia 2013 - operator produkcji  
technik produkcji, lider zmiany, 
Giełda pracy z LG Innotek 14 czerwca 2013 - operator produkcji
Rekrutacja do Dong Yang Electronics  sierpień/wrzesień 2013  
- pracownik produkcji,
Giełda pracy z LG Innotek 15 października 2013 - operator pro-
dukcji, magazynier - logistyk wewnętrzny, 
Rekrutacja do Dong Yang Electronics październik 2013 - pra-
cownik produkcji,
Rekrutacja do Kaufland listopad 2013.

Po uwzględnieniu bonifikat udzielonych w wysokości  
80% i 70%, dochód gminy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości przeznaczonych na cele mieszkaniowe wyniósł  
11 118 zł.

Procedura przekształcania prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotych-
czasowych użytkowników wieczystych była realizowana 
na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) 

W ubiegłym roku w Piławie Górnej  
przekształcono 7 nieruchomości  

przeznaczonych na cele mieszkaniowe  
o łącznej powierzchni 0,3253 hektara. 

Użytkownicy właścicielami
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Gmina podejmuje dzia-
łania na rzecz społeczności 
lokalnej, zgodnie ze Strategią 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz Pro-
gramem Współpracy Gminy 
Piława Górna z Organizacjami 
Pozarządowymi. W ramach 
otwartych konkursów ogło-
szonych przez Burmistrza 
Piławy Górnej w 2013 roku 
przekazano środki finansowe 
następującym organizacjom 
pozarządowym:
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
Oddział w Piławie Górnej 
(dotacja roczna 3 500 zł)
„Zadanie publiczne 

w zakresie udzielania 
pomocy społecznej i działań 
na rzecz osób starszych oraz 
będących w trudnej sytuacji 
życiowej”. W ramach realiza-
cji zadania przeprowadzono 

szereg imprez takich jak:
*organizacja spotkania  

z okazji Dnia Kobiet ,
*organizacja Dnia Inwalidy,
*wycieczka do Henrykowa 

i Ziębic.
We wszystkich impre-

zach wzięło udział w sumie  
138 osób.

Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze 

Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, 

Oddział Miejski w Piławie 
Górnej (dotacja roczna  

35 000 zł)
„Zadanie publiczne  

w zakresie przeciwdziała-
nia patologiom społecznym 

wśród dzieci i młodzieży   
z terenu Piławy  Górnej”. Od 
stycznia 2013 r. Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze reali-
zowało zadania i cele zgodne 
z przedstawioną ofertą na 
wykonanie zadania. Wymier-
nym efektem pracy profilak-
tyczno-wychowawczej było 
uczestnictwo wychowanków 

w aktywnych formach spędza-
nia wolnego czasu w warun-
kach świetlicowych i plene-
rowych, praca nad własnym 
rozwojem, lepsza samoocena 
i samokontrola zachowań oraz 
eliminacja wielu deficytów 
społecznych. Realizowano 
zajęcia muzyczne, plastyczne, 
profilaktyczne, integracyjne, 
sportowe i rekreacyjne. Dzieci 
poznawały zagrożenia zwią-
zane z uzależnieniami i spo-
soby ich unikania. Ognisko 
aktywnie włączyło się w orga-
nizację Dni Piławy Górnej. 
Ważnym elementem było 
również zapewnienie dzie-
ciom wypoczynku w czasie 
ferii zimowych. W wakacje 
ognisko organizowało wypo-
czynek w mieście wspólnie  
z MOK-iem. W realizacji 
zadania publicznego uczestni-
czyło 45 stałych wychowan-
ków ogniska i dzieci z listy 
koleżeńskiej, doraźnie korzy-
stające z pomocy i wsparcia. 
Na zadanie urząd przeznaczył 
10 000 zł. 

KS „Piławianka” 
(dotacja roczna 80 000 zł)
„Zadanie w zakresie upo-

wszechniania kultury fizycz-
nej i sportu wśród mieszkań-
ców Gminy Piława Górna, 

ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży”. 
W zajęciach uczestniczyło  
w różnych okresach 100 osób 
w 4 grupach wiekowych. 
Zajęcia prowadzili  trenerzy  
w 4 kategoriach wiekowych. 
W ramach oferty kontynu-
owano cykliczne szkolenie 
sportowe dzieci  i młodzieży, 
prowadzono nabór nowych 
uczestników zajęć sporto-
wych, ocenę uczestników.  
W okresie letnim zorganizo-
wano obóz sportowy dla grupy 
młodzieży. Urząd miasta 
zabezpieczył na to zadanie  
5 000 zł.
Uczniowski Klub Sportowy 
„Orzeł” (dotacja 1 500 zł)
„Zadanie publiczne 

w zakresie propagowa-
nia zajęć kultury fizycz-
nej poprzez prowadzenie 
zajęć sportowych z mini 
piłki siatkowej wśród dzieci  
i młodzieży z terenu Piławy 
Górnej”. Działający przy 
Szkole Podstawowej w Piła-
wie Górnej UKS „Orzeł” 
prowadził zajęcia z mini piłki 
siatkowej. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sporty Modelarskie” 
(dotacja roczna 5 500 zł)
Zadanie w zakresie popu-

laryzacji piłki siatkowej  
i koszykówki wśród dzieci  
i młodzieży z terenu Piławy 
Górnej. Działający przy gim-
nazjum w Piławie Górnej UKS 
w ramach realizowanego zada-
nia popularyzował grę w piłkę 
siatkową i koszykówkę. Mło-
dzież angażowała się w przy-
gotowanie zawodów, brała 
udział w sędziowaniu meczy 
turniejowych i była przygoto-
wywana do rozgrywek. Zor-
ganizowano cykl zawodów 
w szkole i poza nią. W turnie-
jach  szkolnych wzięło udział 
ok. 140 osób.
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sporty Modelarskie” 
2 500 zł

„Zadanie w zakresie pro-
pagowania sportu mode-
larskiego wśród dzieci 
i młodzieży z terenu Piławy 
Górnej”. Działający przy gim-
nazjum w Piławie Górnej UKS 

w ramach wykonania zadania 
publicznego prowadził zajęcia 
pozalekcyjne w klubie mode-
larskim dla dzieci  i młodzieży 
z terenu Piławy Górnej. Mło-
dzież była przygotowywana do 
udziału w konkursach i zawo-
dach rejonowych, ogólnopol-
skich. Działania miały na celu 
również integrację środowiska 
modelarskiego przez kontakt  
z innymi modelarniami. Zaję-
cia odbywały się w cyklu dwu/ 
czterogodzinnym raz w tygo-
dniu, z uwzględnieniem sobót 
i niedziel. Polegały na stałej 
pracy w zespole osiemnasto-

osobowym. W ramach oferty 
uczestnicy zajęć brali udział  
w licznych konkursach i zawo-
dach modelarskich. Budowali 
mobilny tor do ścigania się 
modelami pojazdów w warun-
kach halowych i na wolnej 
przestrzeni.

Caritas 16 000 zł
„Zadanie w zakresie 

pomocy najuboższym miesz-
kańcom Gminy Piława 
Górna i działań na rzecz 
zaspokojenia ich podsta-
wowych potrzeb życiowych  
w zakresie dożywiania” 
Dożywianie prowadzone 
było przez 5 dni w tygodniu.  
Z posiłków korzystało 
średnio 36 osób dziennie.  
W tygodniu wydawanych było  
ok. 180 posiłków, w miesiącu 
ok. 720. 

Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze oddział TPD 

9 000 zł.
Zadanie w zakresie  

”Propagowania zdrowego 
odżywiania wśród dzieci 
i młodzieży z terenu Piławy 
Górnej”. Dzieci z rodzin nie-
wydolnych miały codziennie 
zapewnione podwieczorki  
w ramach realizacji programu 
„Zdrowo się odżywiajmy”. 

Sprawozdanie z przekazanych środków 
finansowych zgodnie z ustawą pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w ramach 
dotacji dla organizacji pozarządowych  
w 2013 roku.

Trzeci sektor

TPD na basenie

PZERiI w Dzierżoniowie

Po zawodach latawcowych


