RAPORT GMINY NIEMCZA

ZA 2020 ROK
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I. WSTĘP

Szanowni Państwo,
Niniejszym przedkładam Radzie Miejskiej Niemczy i wszystkim
Mieszkańcom naszej Gminy dokument pn.:
“Raport o stanie gminy Niemcza za rok 2020”.
Raport stworzony został w wyjątkowych dla naszej społeczności okolicznościachw stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Jeszcze parę miesięcy temu optymistycznie patrzyliśmy w przyszłość.
Dziś już wiemy, że życie może nas zaskoczyć w najbardziej nieprzewidywalny sposób.
Raport- to już trzeci tego rodzaju dokument obejmujący całościowo najistotniejsze dziedziny
z życia naszej Gminy.
Jest podsumowaniem za 2020 rok działalności Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, jako
organu wykonawczego. W systematyczny sposób opisuje stan Gminy Niemcza, skupiając
się na najważniejszych obszarach jej funkcjonowania.
Stanowi kompendium wiedzy o działalności Gminy, jej sytuacji gospodarczej i społecznej
oraz podstawę do dialogu i do obiektywnej oceny. Dokument zawiera sprawozdawcze,
syntetyczne dane, zaprezentowane w podziale na poszczególne obszary tematyczne, które
wynikają z ustawowego zakresu zadań realizowanych przez Gminę.
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Raport pokazuje, które obszary działalności Gminy są priorytetowe, biorąc pod uwagę, np.:
liczbę zrealizowanych w ich zakresie inwestycji, projektów, czy też wydatkowane na nie
środki finansowe.
Szanowni Państwo,
zadeklarowałem, że czas mojej pracy dla Niemczy, upłynie pod hasłem inwestycji
i spraw społecznych.
Jak Państwo widzą w Raporcie, tak właśnie się dzieje.
Rok w życiu naszej Gminy to zaledwie chwila, Jednak w życiu mieszkańców, naszych rodzin,
przyjaciół, znajomych to czas, w którym wiele może się dokonać. Zwłaszcza, gdy realizujemy
wspólne cele. Dlatego tak bardzo cenię sobie rozwagę Niemczan i jestem zawsze otwarty na
wysłuchanie ich problemów oraz potrzeb. Na dialogu, często trudnym, spędziliśmy wspólnie
wiele godzin. Było naprawdę warto!
Stan Gminy, to nie tylko efekt pracy Burmistrza, ale również aktywności, zaangażowania
Radnych

Rady

Miejskiej,

Sołtysów,

pracowników

urzędu,

gminnych

jednostek

organizacyjnych, instytucji kultury, spółek, stowarzyszeń, organizacji oraz Mieszkańców
Gminy Niemcza, za co pragnę wszystkim serdecznie podziękować.
Zachęcam

Państwa,

mieszkańców

naszej

Gminy,

do

dyskusji

i

debaty

nad

Raportem o stanie Gminy Niemcza.
Niezmiernie zależy mi na Państwa zdaniu, bo wiem, że każdemu z nas zależy
na dobru naszej Gminy.
Jarosław Węgłowski

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
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II. INFORMACJE OGÓLNE
Niemcza to gmina miejsko – wiejska położona w województwie dolnośląskim.
Zamieszkiwana jest obecnie przez 5.333 mieszkańców, zajmuje 71,86 km² powierzchni,
Siedzibą władz Gminy jest miasto Niemcza liczące 2936 mieszkańców.
Niemcza usytuowana jest w odległości 40 km, na południe od stolicy Dolnego Śląska
Wrocławia, przy drodze krajowej DK8.
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Do obszaru administracyjnego współczesnego miasta Niemcza należą dawne podgrodowe
wsie: Stara Niemcza, Gumin, Stasin, Mieczniki, Wojsławice, Nowiny i Jasinek.
Gminę tworzy siedem sołectw: Wilków Wielki, Kietlin, Gilów, Nowa Wieś Niemczańska,
Podlesie, Przerzeczyn - Zdrój i Ligota Mała.
Niemcza leży w środkowym obszarze Przedgórza Sudeckiego na Wzgórzach Niemczańsko –
Strzelińskich. Część wschodnia Gminy leży na terenie Wzgórz Dębowych oraz
Dobrzenieckich, zachodnia na Wzgórzach Gumińskich, Krzyżowych i Gilowskich,
południowa na Wzgórzach Szklarskich. Oś hydrograficzną tej malowniczej okolicy wyznacza
rzeka Ślęza, nad którą leży Niemcza. Rzeka Ślęza jest lewobrzeżnym dopływem Odry.
Bogactwem Gminy decydującym o jej rolniczym charakterze są wysokiej jakości gleby
w największej powierzchni brunatne i czarnoziemy, kolejno bielicowe i mady w dolinie
Ślęzy.
Wpływ na rozwój branży kamieniarskiej mają liczne surowce skalne takie jak: bazalt, gnejs,
serpentynit, granodioryt – czyli dolnośląski sjenit.
Sprzyjający rozwojowi roślinności klimat zaowocował największą atrakcją turystyczną
Gminy jaką jest położony w obrębie miasta ogród dendrologiczny „Wojsławickie arboretum”
Na ponad 60 hektarach od maja do września można tu podziwiać, tworzone od XIX wieku,
wspaniałe kolekcje różaneczników, azalii, liliowców, hortensji, sadów owocowych, drzew
takich jak, buki, cedry, miłorzęby, cyprysiki itp. Najnowszą atrakcją jest m.in. georetum
prezentujące minerały i skały z terenów Przedgórza Sudeckiego.
Perłą Gminy, ze względu na wyjątkowy i niepowtarzalny kształt urbanistyczny, jest sama
Niemcza. Współcześnie małe miasto Niemcza, to w wiekach średnich jeden z największych i
najznaczniejszych słowiańskich grodów obronnych. Obecna Niemcza jest jedynym miastem
na Śląsku zbudowanym na wczesnośredniowiecznym grodzie, Tak jak dawny gród, miasto
usytuowane jest na skalnym płaskowyżu, na wysokości ok. 230 m n.p.m. Obręb dawnego
grodu jest tożsamy z obrysem zachowanych do dzisiaj murów obronnych. Wielka historia
grodu wiąże się ze zwycięską obroną państwa przez Bolesława Chrobrego w roku 1017.
O wyjątkowym dziedzictwie Gminy świadczy także jedno z największych i najstarszych
grodzisk schronieniowych wczesnego średniowiecza. To grodzisko w Gilowie, położone
3 km od Niemczy. Zajmowało ono ponad 5 ha powierzchni. Otoczone było obwarowaniami
długości ponad 1500 m i wys. 8 m. Niemcza jest jednym z niewielu miast, gdzie nadal
widoczne są ślady pierwszorzędnej roli, jaką w budowie chrześcijańskiej oraz niezależnej
państwowości polskiej odegrał gród Niemczy.
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A. DEMOGRAFIA GMINY
W okresie od początku do końca 2020 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 80 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 5333 osób, w tym 2691 kobiet oraz
2642 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych dane te
przedstawiają się następująco:
 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (do 18 lat) wynosiła 834,
 liczba kobiet w wieku produkcyjnym (20-60 lat) wynosiła 1439, a liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (20-65) wynosiła 1734,
 liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 811, a liczba mężczyzn: 431.
W 2020 roku na terenie Gminy dokonano 170 zameldowań na pobyt stały i czasowy.
W tym samym okresie zmarło 82 osoby.
LUDNOŚĆ W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY NIEMCZA - Stan na dzień: 31.12.2020 r.
Miejscowość

Liczba mieszkańców

NIEMCZA

2887

CHWALĘCIN
GILÓW
GOLA DZIERŻONIOWSKA
KIETLIN
LIGOTA MAŁA
NOWA WIEŚ NIEMCZAŃSKA
PODLESIE
PRZERZECZYN-ZDRÓJ
RUSZKOWICE
WILKÓW WIELKI
Razem:

42
630
100
206
54
321
101
510
33
449
5333
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B. STATYSTYKI OBYWATELSKIE
Liczba

zadań

wykonanych

w

2020

roku

przez

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Liczba

zadań

wykonanych

L.p. Zadanie

przez

organ

w 2020 roku
1

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt
czasowy, stały. Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego

170

2

Decyzje w sprawach meldunkowych

1

3

Nadanie numer PESEL i zmiana numeru PESEL

22

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru
4

zamieszkania cudzoziemców oraz Udostępnienie danych z Rejestru
Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami

131

osobistymi
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny/niepełny wykaz
danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców oraz
5

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z 48
Rejestru Dowodów Osobistych zawierających pełny/niepełny wykaz
danych osoby, której wniosek dotyczy

6
7
8

Wydawanie dowodów osobistych

249

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu
osobistego.
Unieważnianie

dowodu

osobistego

w

Rejestrze

dowodu
Dowodów

Osobistych

54
334

C. LOKALNY RYNEK PRACY
Główną gałęzią rynku pracy na terenie Gminy Niemcza są małe i średnie przedsiębiorstwa.
Około 90% zarejestrowanych firm prowadzonych jest przez osoby fizyczne na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie za stanem
na dzień 31 grudnia 2020 r. jest to ilość 191 aktywnych przedsiębiorców.
Rodzaj i ich liczba przedstawia się następująco :
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Usługi Ogólnobudowlane

51

Usługi Kamieniarskie

14

Handel

35

Usługi Gastronomiczne

8

Pozostałe Usługi Jednostkowe

83

Pomimo panującej pandemii odnotowaliśmy niewielki wzrost przedsiębiorstw w stosunku do
2019 r. W roku poprzednim przedsiębiorstw było 189, a obecnie ( 2020) jest ich 191.
D. WŁADZE LOKALNE
Urząd Miasta i Gminy w Niemczy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której
Burmistrz realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych
przez Radę Miejską. Siedziba Urzędu mieści się: Rynek 10, 58-230 Niemcza. W urzędzie na
dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 25 pracowników. Większość z tych osób piastuje
stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym wykształceniem. Pracownicy Urzędu stale
podnoszą swoje kwalifikacje – czy to podejmując naukę na studiach podyplomowych czy
uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki,
począwszy od gminnej księgowości, prowadzenia różnego typu ewidencji, w tym
mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę z
podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej,
dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami
pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także
działania informacyjne i promocyjne.
Kierownictwo Urzędu:
Burmistrz:

Jarosław Węgłowski

Zastępca Burmistrza:

Bożena Rynkowska

Sekretarz Gminy:

Urszula Adamczyk

Skarbnik Gminy:

Marta Żłobicka-Wnuk

E. STATYSTYKI URZĘDU STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy
ul. Rynek 10, na II piętrze w pokoju 15, tuż obok znajduje się Sala Ślubów (pokój nr 16).
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W tutejszym Urzędzie zatrudniony jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na pełny etat
oraz Zastępca Kierownika na ¼ etatu.
Pracownicy oprócz zadań z zakresu USC wykonują szereg innych zadań, tj. Kierownik USC
zajmuje się sprawami z zakresu kadr, a Zastępca Kierownika USC– prowadzi obsługę Rady
Miejskiej oraz sprawy oświaty. Wielozadaniowość tych pracowników wynika głównie z
faktu, że w tutejszym Urzędzie ilość zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, według
organów nadzoru, jest niewystarczająca dla wyodrębnienia pełnego etatu dedykowanego
tylko Urzędowi Stanu Cywilnego.

Sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy
F. SKARGI
W

2020

roku

do

biura

Rady

Miejskiej

w

Niemczy

wpłynęło

3

skargi.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami skargi zostały rozpatrzone przez
Komisję Skarg, Wniosków i
przeprowadzenia

Petycji

Rady Miejskiej

postępowania skargowego

w Niemczy.

i wysłuchaniu stron

W wyniku

Komisja w dwóch

przypadkach rekomendowała uznanie skarg za bezzasadne, natomiast w jednym przypadku
Komisja uznała skargę za zasadną. Wyniki pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostały
przedstawione Radzie Miasta i Gminy Niemcza w formie projektów uchwał. W obecnie
panującej sytuacji epidemiologicznej Komisja starała się, aby przebieg posiedzeń był sprawny
i nie trwał zbyt długo. Komisja pracowała z zachowaniem terminów administracyjnych ,
wszystkie skargi rozpatrzone zostały z zachowaniem właściwych w tym zakresie procedur .
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III. INFORMACJE FINANSOWE
A. STAN FINANSÓW GMINY
Budżet Gminy Niemcza na 2020 rok po stronie dochodów zaplanowano w kwocie
27.900.780,80 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.616.331,54 zł, w tym:
- dochody bieżące 22.853.320,18 zł, co stanowiło 72,28 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 8.763.011,36 zł, co stanowiło 27,72 % dochodów ogółem.
Realizacja

poszczególnych

dochodów

majątkowych

kształtowała

się

następująco:

 dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 8.455.816,38 zł,
 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych
284.286,80 zł,
 zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2019
roku - 19.863,49 zł,
 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3.044,69 zł.
Najwyższy udział w dochodach bieżących stanowiły:
 dochody podatkowe w wysokości 7.133.078,09 zł,
 subwencje z budżetu państwa – 6.696.462 zł,
 dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego –
4.363.851,99 zł,
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie 2.630.737,76 zł,
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
539.506,46 zł.
Planowane wydatki wyniosły 27.352.318,04 zł, a wykonano je w kwocie 26.484.914,97 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 22.137.192,67 zł, tj. 83,58 % wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 4.347.475,23 zł, tj. 16,42 % wykonanych wydatków ogółem.
Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Niemcza na
dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 7.099.100 zł.
B. WYKONANIE BUDŻETU GMINY
W 2020 roku wynik finansowy budżetu Gminy wykazuje nadwyżkę w wysokości
5.131.663,64 zł, która w kwocie 681.663,64 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych

kredytów,

natomiast

kwota

4.450.000

zł

stanowi

przychody

z
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niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
Przychody ogółem wyniosły 692.269,64 zł. W roku 2020 zaciągnięto planowany kredyt
długoterminowy w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wolne środki uruchomiono w wysokości 392.269,64 zł.
W 2020 roku rozchody budżetu wyniosły łącznie 1.186.462,76 zł, z tego z tytułu spłat
otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.108.462,76 zł oraz z tytułu udzielanych pożyczek –
78.000 zł.
Realizacja dochodów budżetu Gminy Niemcza za 2020 rok w rozbiciu na poszczególne
działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Plan
[w zł]

Wykonanie
[w zł]

%
wyk.

1

Rolnictwo i łowiectwo

010.

431310,38

430316,83

99,77

2

Transport i łączność

600

2154784,54

2130109,54

98,85

3

Gospodarka mieszkaniowa

700

1398561,00

1295605,88

92,64

4

Działalność usługowa

710

17500,00

12602,04

72,01

5

Administracja publiczna

750

559314,39

558278,25

99,81

6

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

751

60574,00

60574,00

100,00

7

Obrona narodowa

752

474,49

474,49

100,00

8

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

756

7644061,00

7359210,57

96,27

9

Różne rozliczenia

758

6730779,62

11180779,62

166,11

10 Oświata i wychowanie

801

1452363,74

1322319,83

91,05

11 Ochrona zdrowia
12 Pomoc społeczna

851
852

1452,64
487149,00

1220,14
452856,14

83,99
92,96
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Edukacyjna opieka
wychowawcza
14 Rodzina
13

15

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

854

8500,00

1991,08

23,42

855

6564456,00

6447798,20

98,22

900

389500,00

362194,93

92,99

27900780,80

31616331,54

113,32

OGÓŁEM

Realizacja wydatków budżetu Gminy Niemcza za 2020 rok w rozbiciu na poszczególne
działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Plan
[w zł]

Wykonanie
[w zł]

%
wyk.

1

Rolnictwo i łowiectwo

010.

470237,94

467759,11

99,47

2

Transport i łączność

600

3877877,14

3791232,89

97,77

3

Gospodarka mieszkaniowa

700

1331782,52

1307764,00

98,20

4

Działalność usługowa

710

176572,04

171874,92

97,34

5

Administracja publiczna

750

3187462,90

2897921,30

90,92

6

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

751

60574,00

60574,00

100,00

7

Obrona narodowa

752

474,49

474,49

100,00

8

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

754

238684,00

227757,95

95,42

9

Obsługa długu publicznego

757

198000,00

161161,50

81,39

10 Różne rozliczenia

758

32371,00

1571,00

4,85

11 Oświata i wychowanie

801

6767849,44

6626134,17

97,91

12 Ochrona zdrowia
13 Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
14
wychowawcza
15 Rodzina

851
852

118649,64
1661689,00

117646,42
1558894,44

99,15
93,81

854

185975,00

171453,21

92,19

855

6702967,00

6631990,81

98,94
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16

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900

1342077,23

1305817,81

97,30

17

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

921

793479,62

782803,52

98,65

926

205595,08

202083,43

98,29

27352318,04

26484914,97

96,83

18 Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy Niemcza były dokonane na realizację zadań własnych,
zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego. W strukturze wydatków najwyższy udział mają wydatki na pomoc
społeczną i rodzinę oraz oświatę i wychowanie.
C. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH / MAJĄTKOWYCH
Wydatki majątkowe wykonano na łączną kwotę 4.347.475,23 zł, co stanowi 99,36 %
planowanych inwestycji.
Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku były m.in.:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.084.444
zł,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1.364.880,54 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego w kwocie 400.000
zł,
- dotacja w kwocie 112.210 zł otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na
dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej.
D. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Wieloletnia Prognoza Finansowa określona została na lata 2020-2036, tj. na okres spłaty
zaciągniętych zobowiązań.
Prognoza Finansowa na 2020 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych
w uchwale budżetowej na rok 2020. Opracowując prognozę na lata 2020 – 2036 kierowano
się wykonaniem dochodów i wydatków Gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono
przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały
budżetowej na rok 2020.
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Przychody
W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 638.000 zł, z tego z tytułu zaciąganego
kredytu długoterminowego - 300.000 zł oraz z tytułu wolnych środków – 338.000 zł,
Na realizację przychodów składają się wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych, które zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 338.000 zł oraz
zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł.
Rozchody
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat
kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów a także z tytułu
udzielonych pożyczek.
W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą łącznie 1.186.462,76 zł, z tego z tytułu spłat
otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.108.462,76 zł oraz z tytułu udzielanych pożyczek –
78.000 zł. Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku
wynosi 565.262,76 zł, z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi
wynoszą – 540.762,76 zł, a wyłączenia spłat kredytu zaciąganego na wkład własny zadań
finansowanych na poziomie wyższym niż 60% ze środków unijnych wynoszą 24.500 zł.
Zrealizowano spłatę długoterminowych zobowiązań w łącznej kwocie 1.108.462,76 zł, w tym
kredyty w Banku Spółdzielczym – 832.112,76 zł, kredyt w Gospodarczym Banku
Spółdzielczym – 272.450 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.900 zł. Udzielono również pożyczki na
kwotę78.000 zł dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
Relacje z art. 242 i 243 u.f.p.
Zachowany został wymóg art. 242 ust. 1 u.f.p., zgodnie z którym planowane wydatki bieżące
są niższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 596.173,06 zł.
Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi wartość
dodatnią w kwocie 716.127,51 zł.
Ograniczeniem rocznej wartości spłat zobowiązań i ich obsługi w stosunku do planowanych
dochodów jest wskaźnik oparty na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech
lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek do dochodów ogółem.
Wskaźnik ten pokazuje rzeczywiste możliwości gminy w zakresie spłaty zobowiązań.
Począwszy od 2020 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala
na spełnienie indywidualnego wskaźnika z art. 243.
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E. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem,
w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie
w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
W skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez
urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne
i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli
środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.
Zadania realizowane w 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego:
1Wielofunkcyjne mini boisko sportowe o wymiarach 10x15m powstało na terenie ogrodu
przy głównej siedzibie Publicznego Przedszkola „ Zaczarowany Gród” w Niemczy.
Boisko to efekt zaangażowania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, a także
mieszkańców Niemczy. Boisko zostało wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną, siatkę
do badmintona oraz kosz do gry w koszykówkę. Nawierzchnia polipropylowa boiska
umożliwi dzieciom zabawy i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
Całkowity koszt zadania to kwota: 70.770,74 zł
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2.Oświetlenie energooszczędne w technologii LED odcinka drogi gminnej łączącej
miejscowości Kietlin- Wilków Wielki. Celem zrealizowanego

projektu była poprawa

bezpieczeństwa i komfortu życia zarówno mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i
pozostałych użytkowników drogi, do których należą m.in. turyści dojeżdżający do hotelu
Uroczysko Siedmiu Stawów w Goli Dzierżoniowskiej i Pałacu w Kietlinie.
Zadanie to zostało wykonane za kwotę 50.000,00 zł

F. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Od 2010 roku w gminie Niemcza funkcjonuje fundusz sołecki. Jest to forma budżetu
partycypacyjnego, wykorzystywanego szczególnie na terenach wiejskich.
Obliczane na podstawie ustawy środki finansowe są przekazywane do dyspozycji wszystkim
sołectwom w naszej gminie.
W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w uchwale budżetowej gminy Niemcza na
rok 2020 zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę 116 588,90 zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w
sprawie funduszu sołeckiego zwrot wydatków z tego tytułu w wysokości 29.555,45 zł nastąpi
na rachunek budżetu naszej gminy w terminie do 31 sierpnia 2021 r
Realizując budżet funduszu sołeckiego w 2020 roku wykonano m.in. takie zadania, jak:
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1.Budowa zadaszenia nad paleniskiem na placu sportowo-rekreacyjnym w Kietlinie.
Całkowity

koszt

zadania

11 265,47

zł.

2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego etap III w Wilkowie Wielkim . Całkowity koszt
zadania: 13 169,90 zł.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych
gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Głównym prawem majątkowym Miasta i Gminy Niemcza jest własność nieruchomości,
ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji. Pozostałe prawa majątkowe stanowią:
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użytkowanie wieczyste, użytkowanie, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych
i inne. Głównym składnikiem mienia gminy Niemcza są nieruchomości gruntowe.
Powierzchnia Miasta i Gminy Niemcza wynosi ogółem 7207 ha, w tym 270 ha to
nieruchomości będące własnością Gminy Niemcza (stan na 31.12.2020 roku). Szacunkowa
średnia wartość nieruchomości gruntowych Gminy wynosi 18.770.000,00 zł.
W skład ogólnej powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy,
wynoszącej 270 ha, wchodzą:
- użytki rolne – 80 ha.
- grunty pod lasami (lasy, grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia) – 17 ha.
- grunty pod wodami (wody stojące, płynące i rowy) - 25 ha.
- tereny komunikacyjne (drogi) - 113 ha.
- tereny zabudowane zurbanizowane – 20 ha.
- tereny rekreacyjne - 13 ha.
- nieużytki - 2 ha.
V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
A. STRATEGIA ROZWOJU
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza na lata 2014 – 2020 została przyjęta do realizacji
Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr XXXIX//229/14 z dnia 30 maja 2014 r.
W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do realizacji na lata 2014-2020 wytyczono następujące
cele strategiczne :
1.wzmocnienie trwałego rozwoju lokalnej gospodarki - bezpośrednio realizacja tego celu ma
spowodować

rozwój

lokalnej

przedsiębiorczości.

Będzie

to

sprzyjało

wzrostowi

konkurencyjności gospodarczej gminy mierzonej wartością wytworzonych dóbr i usług oraz
bezpośrednio i pośrednio wzrostowi konkurencyjności socjalnej. Sam proces stymulowania
rozwoju działalności gospodarczej podnosi również konkurencyjność inwestycyjną gminy,
2.poprawa jakości życia mieszkańców - na rzecz podniesienia jakości życia obecnych
i przyszłych mieszkańców realizowane powinny być przedsięwzięcia obejmujące swym
zakresem zarówno sferę materialną i infrastrukturalną, jak również potencjał w postaci
kapitału ludzkiego,
3.rozwój społeczeństwa i integracja wspólnoty lokalnej - pobudzanie aktywności społeczności
lokalnej

pozwoli

na

aktywne

włączenie

mieszkańców
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w działania na rzecz najbliższego otoczenia. Pozwoli także na wypracowanie właściwych
narzędzi współpracy i partnerstwa rozumianego jako płaszczyzna współpracy władz
gminnych, organizacji (stowarzyszeń) działających na terenie gminy, środowisk związanych z
lokalną przedsiębiorczością oraz gmin ościennych. W ceku realizacji celów strategicznych
przypisane zostały zadania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy Niemcza.
Informacja za 2020 rok dotycząca funkcjonowania Referatu Budownictwa i Rozwoju
Lokalnego w ujęciu realizacji celów strategicznych, operacyjnych i działań określonych
w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza na lata 2014 - 2020 przedstawia się
następująco:

Lp.

ZADANIE

KOORDYNATOR PODJĘTE DZIAŁANIA /ZADANIA
REALIZOWANE W ROKU 2020

Cel 1. Wzmocnienie trwałego rozwoju lokalnej gospodarki

1.1.

Działania informacyjne BRL
na temat szkoleń,
warsztatów m.in.: z
prowadzenia działalności
gospodarczej, z
pozyskiwania
zewnętrznych źródeł
finansowania

1.2.

Rewitalizacja
turystyczna
obszaru Gminy

BRL

1 Publikowanie informacji na
stronach internetowych Urzędu
Miasta i Gminy Niemcza dot.
szkoleń dla przedsiębiorców
organizowanych m.in. przez
Lokalną Grupę Działania
„ Ślężanie”, Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną,
instytuty i ośrodki badawcze
2 Organizacja spotkań
informacyjnych dla organizacji
pozarządowych

WNie podjęto uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji.

str. 19

Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców.

2.1.

Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej

1 Dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków
2 Dofinansowanie do budowy studni
wierconych
3 Budowa sieci wodociągowej wraz z
przebudową ujęcia wody w Nowej
Wsi Niemczańskiej,
4 Wymiana sieci wodociągowej w
Nowej Wsi Niemczańskiej

BRL

2.2.

Rewitalizacja

BRL

WNie podjęto uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji

2.3.

Termomodernizacja i

BRL

Nie prowadzono prac w tym zakresie

BRL

1.Ograniczenie niskiej emisji polegające
na zmianie instalacji grzewczych
nieekologicznych na instalacje grzewcze
proekologiczne

modernizacja obiektów
użyteczności publicznej

2.4.

Termomodernizacja i
modernizacja budynków
mieszkalnych
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2.5.

Budowa i przebudowa
dróg na

BRL

1

terenie gminy (w tym
m.in.:

2

chodniki, parkingi,
oświetlenie,

3

ograniczniki prędkości,
ciągi

4

komunikacyjne oraz

Modernizacja dróg gminnych:
Przebudowa drogi gminnej 117508 D
Osiedle Słoneczne w Niemczy
Przebudowa gminnej drogi nr 117495
D – działka Nr 35 obręb Stasin w
Niemczy
Przebudowa ciągu pieszego ul.
Przedszkolnej w Niemczy
Oświetlenie energooszczędne w
technologii LED odcinka drogi
gminnej łączącej miejscowości
Kietlin – Wilków Wielki

alternatywne ciągi
komunikacyjne)

Cel 3. Rozwój społeczeństwa i integracja wspólnoty lokalnej.
3.2.

Promocja
Gminy BRL
poprzez
udział
w
targach, festynach i
wystawach regionalnych,
krajowych
i
zagranicznych

3.3.

Wspieranie i współpraca Burmistrz, BRL
działalności organizacji
pozarządowych

Zadanie realizowane przy udziale
Niemczańskiego Ośrodka Kultury w
bardzo ograniczonym zakresie ze
względu na panującą w 2020 roku
epidemię. Zorganizowano np. Wernisaż
fotograficzny o Gminie Niemcza. W
realizacji tego przedsięwzięcia brała
udział Politechnika Wrocławska.
Współdziałanie w zakresie organizacji
spotkania informacyjnego Lokalnej
Grupy Działania "Ślężanie"
dot.
możliwość pozyskania dofinansowania
projektów lokalnych w ramach grantów
LGD,
Informowanie na stronach internetowych
o dostępnych naborach np. dla Kół
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i
innych podmiotów,
Udzielanie dotacji celowych z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom objętych programem
współpracy w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa

Dnia 29 maja 2015 r. Rada Miejska w Niemczy podjęła Uchwałę Nr VIII/40/2015 w sprawie
uchwalenia Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
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Dokument opracowano w celu umożliwienia realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań
rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy, powiatu, czy też subregionu.
Strategia ukierunkowana jest również na współpracę z obszarem sąsiadującym

w

szczególności z Ziemią Kłodzką oraz Ziemią Ząbkowicką. Strategia ma ułatwić samorządom
lokalnym przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o zasoby własne,
jak i pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego.
Zakres terytorialny Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej
obejmuje obszar wzajemnie zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący pod względem
społeczno–gospodarczym.
B.

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY
Funkcja i miejsce w systemie planistycznym
Pojęcie studium do systemu planistycznego wprowadziła ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym z 1994 r. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę
przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem
planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania
ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie
obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to
charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy.
Wiąże burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Wśród funkcji zadań studium
wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju ( tj.
swego rodzaju funkcja promocyjna).
Przedmiotem studium są treści:
-

związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno–

gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych
okoliczności rozwoju,
-

określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli

podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.
Analiza potrzeb i możliwości rozwoju miasta Niemcza w odniesieniu do wskazań
wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań strategicznych
(krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) oraz rzeczywistych uwarunkowań
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wynikających z potencjału demograficznego, ekonomicznego i kulturalnego lokalnej
społeczności, doprowadziła do następujących wniosków:
Miasto Niemcza jako jedno z trzech najstarszych miast na Śląsku posiada nadzwyczajne
walory kulturowe. Zabytkowy układ urbanistyczny średniowiecznego miasta z rynkiem,
kamienicami, murami obronnymi i zamkiem, stanowi element dziedzictwa historycznego i
atrakcję turystyki krajoznawczo-kulturowej w skali Polski.
Miasto posiada doskonałe uwarunkowania komunikacyjne. Położone jest przy drodze
krajowej Nr 8 z Wrocławia do Kłodzka, która obecnie przenosi ruch z Warszawy do Pragi.
Planowana jest budowa drogi ekspresowej S-8. Podstawą lokalnej gospodarki jest rozwinięte
rolnictwo z uwagi na żyzne gleby i ciepły klimat. Miasto posiada możliwości rozwoju strefy
aktywności gospodarczej (zabudowy produkcyjno-usługowo-składowej).
Rozwój strefy ograniczony jest jednak warunkami ochrony środowiska, w tym przyrody
i zdrowia ludzi (strefa ochronna uzdrowiska w Przerzeczynie Zdroju),
Gmina posiada bogactwo naturalne w postaci złoża kamienia naturalnego (sjenitu)
eksploatowanego w kamieniołomie „Kośmin”. Potencjalne możliwości eksploatacji posiada
złoże w rejonie Jasinka.
Posiada także wysokie walory przyrodnicze, w tym krajobrazowe (Obszar Krajobrazu
Chronionego „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”, Przełom Piekielnego Potoku, Uroczysko
Siedmiu Stawów), które to predysponują Gminę do rozwoju turystyki,
Gmina posiada wysokie walory krajobrazu kulturowego dawnych wsi i folwarków ziemskich
z pałacami, parkami, ogrodami i alejami, które także predysponują gminę do rozwoju
turystyki. Atrakcję w skali regionalnej stanowi ogród botaniczny w Wojsławicach Arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego.
W mieście występują niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze. Bezrobocie wpływa na
migrację osób młodych oraz na proces starzenia się społeczeństwa.
Rozwój turystyki oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców to procesy, które wymagają
poprawy infrastruktury społecznej (usługi, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport,
rekreacja) oraz infrastruktury drogowej.
Ochrona środowiska i rozwój turystyki wymagają poprawy infrastruktury technicznej,
zwłaszcza wodno-ściekowej, grzewczej i śmieciowej.
Turystyka wielofunkcyjna, całoroczna rozwijana przy wykorzystaniu i ochronie środowiska
kulturowego i przyrodniczego, stanowi obok rolnictwa podstawę miejscowej gospodarki.
Na

terenie

Gminy

Niemcza

obowiązuje

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy Nr
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XXXV/208/09 z dnia 27.11.2009 r, następnie zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy
Nr XVI/83/12 z dnia 30.01.2012 r., zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy Nr
XIX/93/16 z dnia 29.04.2016

C. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na terenie Gminy Niemcza obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
1. UCHWAŁA Nr XXXV/232/2002 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy
ul. B. Chrobrego w Niemczy. (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 235, poz. 3287 z
12 listopada 2002 r.)
2. UCHWAŁA NR XII/70/ 07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
Miasta Niemcza (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 58 poz.743 z dnia 03 marca
2008 r.)
3. UCHWAŁA NR XII/71/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
Miasta Niemcza – część obrębu Jasień (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 22
poz.372 z dnia 01 lutego 2008 r.)
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4. UCHWAŁA NR XXIX/176/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 mają 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
wsi Gola Dzierżoniowska (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 120 poz.2496 z dnia
22 lipca 2009 r.)
5. UCHWAŁA NR XXXI/188/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 24 lipca 2009 r w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gilów (publik. w
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 160 poz.2983 z dnia 25 września 2009 r.)
6. UCHWAŁA NR XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 13 grudnia 2009 r.
w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ul. B. Chrobrego w Niemczy

(publik. w Dz. Urz. Woj.

Dolnośląskiego Nr 35 poz.481 z dnia 23 lutego 2010 r.)
7. UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/10 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
wsi Podlesie (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 82 poz.1252 z dnia 30 kwietnia
2010 r.)
8. UCHWAŁA NR XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia26 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn
– Zdrój (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 07 stycznia 2013 poz. 74)
9. UCHWAŁA NR XII/55/15 Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/
71/07 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Niemcza – część
obrębu Jasień. (publik. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 23 września 2015 r. poz.
3858)
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W

roku

z dnia

2020

Rada

Miejska

w

Niemczy

podjęła

uchwałę

nr

XXIV/151/20

25 września 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przerzeczyn – Zdrój,
zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 października
2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Przerzeczyn – Zdrój. Przedmiotem zmiany planu było umożliwienie rozwoju i rozbudowy
istniejącego na działce nr 217/1 obręb Przerzeczyn Zdrój ujęcia wodociągowego, biorąc pod
uwagę rozbudowę oraz przystosowanie istniejących sieci wodociągowych do celów p.poż.
Na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydawane
są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
W 2020 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycji te dotyczyły:
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1.
2.
3.

Budowa sieci wodociągowej w Gilowie – inwestor prywatny
Budowa kontenera technicznego na potrzeby sieci wodociągowej – Inwestor Gmina
Niemcza
Budowa toalety wolnostojącej wraz z infrastrukturą przyłączeniową

Wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,w tym:
-

13 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

-

2 decyzji dotyczące zabudowy usługowej,

-

6 decyzji dotyczących innej zabudowy.

Szczegółowy wykaz decyzji :
1.

6.

zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku usługowo-handlowego na
salon fryzjerski wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi
rozbudowa renesansowego dworu w Goli Dzierżoniowskiej
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą przyłączeniową
i urządzeniami towarzyszącymi
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą przyłączeniową
i urządzeniami towarzyszącymi
realizacja zespołu budynków produkcyjno–magazynowych wraz z częścią
administracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przebudowa z rozbudową jałownika na cielętnik

7.

budowa wiaty drewnianej

8.
9.

budynku mieszkalnego rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą przyłączeniową i
urządzeniami towarzyszącymi
budowa wiaty magazynowo – składowej

10.

rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego

11.

rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przyłączeniową i
urządzeniami towarzyszącymi
zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele
mieszkaniowe wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi
zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno- usługowego na cele
mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej wraz z infrastrukturą i urządzeniami
towarzyszącymi
budowa silosu zbożowego na płycie fundamentowej

2.
3.
4.
5.

12.
13.
14.
15.
16.

zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele działalności
usługowo- produkcyjnej wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi
częściowa rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i przebudowa na cele
gospodarcze zlokalizowanego na terenie części działki nr 26/7 obręb Wojsławice,
Gmina Niemcza

17.

zabudowa zagrodowa wraz z infrastrukturą przyłączeniową i urządzeniami
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20.

towarzyszącymi
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą przyłączeniową
i urządzeniami towarzyszącymi
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą
przyłączeniową i urządzeniami towarzyszącymi
nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego

21.

budowa 3 banerów reklamowych

18.
19.

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosił w 2020 roku
średnio 85 dni , a lokalizacji inwestycji celu publicznego -75 dni.
D. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2020 roku wyniosła:
- 20 budynków ze 57 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy
samodzielnie administrowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz
- 81 budynków z 181 gminnymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi udział w
nieruchomościach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych również zarządzanych
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Łącznie w 101 budynkach administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.

oraz Zarządców zewnętrznych jest 238

lokali mieszkalnych. Mają

one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 28 to mieszkania o standardzie
lokali socjalnych. Ze względu na zły stan techniczny wielu budynków zachodzi konieczność
ponoszenia kosztów związanych z ich naprawami i remontami.
W budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. znajduje się 277
wykupionych lokali mieszkalnych oraz 30 prywatnych lokali użytkowych.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – jako Zarządca, któremu powierzone zostały
czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, wykonuje czynności wynajmującego
w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów.
Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.
Wpływy z opłat za lokale są przychodami Gminy i przeznaczone są

na pokrycie kosztów

zarządu, eksploatacji i ich remontów.
Gmina jest również właścicielem budynków, w których mieszczą się trzy szkoły (w tym 2
szkoły niepubliczne w Gilowie i

Przerzeczynie Zdrój), budynku przedszkola, budynku

wielofunkcyjnego ( OPS, OSP Niemcza ), baszty, świetlic wiejskich, budynków, w których
mieszczą się remizy strażackie Gilów i Przerzeczyn Zdrój.
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Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy
infrastruktury technicznej, takie jak : 2 oczyszczalnie ścieków, kanały sanitarne, stacje
wodociągowe, sieci wodociągowe.
L.p Wyszczególnienie
1.

Budynki

Ogółem

2.

mieszkalne
Lokale gminne Lokale mieszkalne

Stan na

Stan na

31.12.2019

31.12.2020

104

101

261

238

Na dzień 31 grudnia 2020 r Gmina Niemcza nie posiadała programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Obecnie przygotowywany jest wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Niemcza na lata 2021-2026.
E. PLANY WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Dane o wykorzystywaniu zasobu nieruchomości gminnych obejmują okres od 1 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:
1. dokonano sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1105 ha,
2. sprzedano 23 lokale mieszkalne, 21 na rzecz ich najemców, 2 lokale mieszkalne w
trybie przetargu nieograniczonego wraz z ustanowieniem prawa współużytkowania
wieczystego lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntu, niezbędnego do
racjonalnego korzystania z budynku mieszkalnego,
3. zawarto umowy dzierżawy na powierzchnię 22 ha.
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania:
Dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą w
szczególności: sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i
dzierżaw.
Dane

o

dochodach

obejmują

okres

od

dnia

1

stycznia

2020

roku

do dnia 31 grudnia 2020 roku
W drodze przetargów zbyto min. nieruchomości o powierzchni 1 105 m2
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na łączną kwotę netto 56 833,00 zł
Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Cena sprzedaży

Uwagi

data sprzedaży
1.

dz. nr 233

pow. 180,00 m2 5 456,00- zł

obręb Wilków Wielki

Nieruchomość

gruntowa

niezabudowana

18.12.2020 r

-

w

drodze

przetargu

ograniczonego
2.

dz. nr 293/118 pow. 735,00 m2 50 500,00- zł netto

Nieruchomość

obręb Stare Miasto

niezabudowana

13.11.2020r

gruntowa

- w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego
3.

dz. nr 231/6 , pow. 190,00 m2 1 078,00 zł

Nieruchomość

obręb Przerzeczyn Zdrój

niezabudowana

10.11.2020 r.

-

w

drodze

gruntowa

przetargu

ograniczonego
Ogółe

0,1105 ha

m

56 833,00 zł

Pozostałe grunty o łącznej powierzchni 0,2483 ha zostały sprzedane jako grunty przynależne
do zbywanych lokali, na łączną kwotę 11 438,15 zł.

Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

L.p. Oznaczenie

Cena sprzedaży

Uwagi
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

nieruchomości

data sprzedaży

Lokal

( po bonifikacie) 5 154,00 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

01.04.2020r.

Lokal

( po bonifikacie) 4 956,50 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

01.04.2020 r

Lokal

( po bonifikacie) 3 111,05 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

01.04.2020r.

Lokal

( po bonifikacie) 1 981,65 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

07.07.2020r.

Lokal

( po bonifikacie) 3 236,25 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

07.07.2020r

Lokal

( po bonifikacie) 4 203,45

mieszkalny

zł

Sprzedaż dla najemcy lokalu

07.07.2020r.
7.

8.

9.

Lokal

( po bonifikacie ) 4 600,95 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

07.07.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 4 519,45 zł Sprzedaż lokalu dla najemcy

mieszkalny

07.07.2020r

Lokal

95 170,00 zł 06.08.2020r

mieszkalny
10

Lokal

12.

13.

14.

w

formie

I-go

ustnego

przetargu

I-go

ustnego

przetargu

nieograniczonego
53 000,00 zł 10.11.2020r

mieszkalny
11.

Sprzedaż

Sprzedaż

w

formie

nieograniczonego

Lokal

( po bonifikacie ) 3 578,70 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 2 903,10 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 2 590,05 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 3 168,30 zł Sprzedaż dla najemcy lokalu

mieszkalny

10.11.2020r
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Lokal

( po bonifikacie ) 3 081,10 zł Sprzedaż dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 4 826,15 zł Sprzedaż dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 2 451,35 zł Sprzedaż dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 3 525,45 zł Sprzedaż dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 5 337,15 zł Sprzedaż dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 3 933,45 zł Sprzedaż dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 5 508,50 zł Sprzedaż lokalu dla najemcy

mieszkalny

10.11.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 3 572,35 zł Sprzedaż lokalu dla najemcy

mieszkalny

18.12.2020r

Lokal

( po bonifikacie ) 2 859,45 zł Sprzedaż lokalu dla najemcy

mieszkalny

18.12.2020r

RAZEM : 227 268,40 ZŁ
dochody ze sprzedaży nieruchomości
wpływy z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomości
dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego

284 101,40 zł ( netto )
36 832,16zł ( netto)
5 665,45 zł (netto)

F. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Rada Miejska w Niemczy w dniu 30 maja 2008 r. podjęła Uchwałę nr XVIII/94/098 w
sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (publik. w Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego Nr 173, poz. 1948 z 20 czerwca 2008 r.), która została następnie zmieniona
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Uchwałą nr XXVIII/173/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (publik.
w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 1893 z 20 maja 2009 r.),następnie zmieniona Uchwałą
nr XXXIX/235/10 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2010r. zmieniającą Uchwałę
Nr XVIII/94/08 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (publik. w Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego, poz. 1183 z 28 kwietnia 2010 r.).
W roku 2020 nie wpłynął ani jeden wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, zatem z budżetu
gminy Niemcza nie zostały wyasygnowane środki finansowe na ten cel.
Gmina Niemca posiada 23 karty ewidencyjne zabytków dla następujących obiektów:
Baszta Bramy górnej – Bolesława Chrobrego 3, Dom mieszkalny – Rynek 5, Dom
mieszkalny – Rynek 18, Dom mieszkalny – Rynek 19, Dom mieszkalny – Rynek 20, Dom
mieszkalny – Rynek 37, Kamienica – ul. Królowej Jadwigi 1, Kamienica - Rynek 4,
Kamienica – Rynek 6, Kamienica – Rynek 7, Kamienica – Rynek 8, Kamienica – Rynek 9,
Kamienica – Rynek 14, Kamienica – Rynek 15, Kamienica – Rynek 17, Kamienica – Rynek
24, Kamienica – Rynek 25, Kamienica – Rynek 29-30-31, Kamienica – Rynek 34, Kamienica
– Rynek 38, Kamienica – Rynek 49, Kościół p.w. Św. Wojciecha – ul. Gumińska, Plebania
Kościoła p.w. NPNMP w Niemczy
– pl. Mieszka 1.
Karty opisują poszczególne obiekty historycznie i architektonicznie oraz opatrzone są
szkicami i fotografiami.
Wykaz zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu zawiera ogółem
336 obiektów, z czego 57 obiektów jest wpisanych również do rejestru zabytków. Zasób
obiektów historycznych jest w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków rozdzielony
na dwa zbiory – obszar miejski Gminy Niemcza – miasto Niemcza oraz obszar wiejski Gminy
Niemcza .

str. 34

G.

TRANSPORT

ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU

PUBLICZNEGO

TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Prowadzenie komunikacji publicznej na terenie Gminy powierzone zostało Zarządowi
Komunikacji Miejskiej w Bielawie, na podstawie Porozumienia nr KM.5550-39/09
z dnia 01 lipca 2009 roku zawartego z gminą Bielawa w zakresie prowadzenia lokalnego
transportu zbiorowego.
Porozumienie w sprawie przekazania prowadzenia komunikacji miejskiej Zarządowi
Komunikacji Miejskiej podpisały

gminy powiatu Dzierżoniowskiego ( oprócz gminy

Łagiewniki), co pozwoliło wspólnie ustalić jednakowe zasady ulg dla pasażerów, taki sam
taryfikator cenowy oraz bilety. Oznacza to, że mieszkaniec naszego miasta mający ulgę może
z niej korzystać na terenie całego powiatu.
Środki przekazane na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej w roku 2020 wyniosły:
- koszt całkowity
- koszty jednego wozokilometra

461 497,00 zł
31 533,00 zł

H. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
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Gmina Niemcza zwodociągowana jest w około 95 % . Całkowita długość sieci
wodociągowej na terenie Gminy to około 62 002 m . Zarządza nią trzech operatorów:
* Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o , ul .Kilińskiego 25 A, 58-200 Dzierżoniów,
* Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o w Niemczy, ul. Wrocławska 3a-3b,
58-230 Niemcza,
* Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Kietlinie , Kietlin 28, 58-230
Niemcza.

Właściciele nieruchomości położonych na terenach niezwodociągowanych w 2020 roku
mogli skorzystać z dofinansowania do budowy studni wierconych na warunkach określonych
w Uchwale NR VIII/44/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 maja 2019 r.
W 2020 r. z dofinansowania skorzystały 2 osoby. Dofinansowanie to wyniosło
łącznie 9.800,00 zł.
Gmina Niemcza skanalizowana jest w około 70 %. Całkowita długość sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy to około 31 629 m.
Na terenie Gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków: w Niemczy, Przerzeczynie -Zdrój
oraz w Kietlinie.
Oczyszczalnie zarządzane są przez dwóch operatorów:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z .o.o z/s w Niemczy oraz
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Kietlinie .
Właściciele nieruchomości położonych na terenach nieskanalizowanych w 2020 roku mogli
skorzystać z dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie
warunków określonych w Uchwale nr XV/76/15 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2015r.
W 2020 r. z dofinansowania skorzystała 1 osoba. Dofinansowanie to wyniosło 3.500,00 zł

I. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemcza przyjęty został Uchwałą Nr XVI/84/16
Rady Miejskiej w Niemczy z datą 29 stycznia 2016 r. Jest on dokumentem strategicznym
przedstawiającym zakres działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia
energii finalnej. Z opracowania wynika , że ogrzewanie w zabudowie jednorodzinnej na
terenie Gminy Niemcza jest jedną z głównych przyczyn wysokich stężeń zanieczyszczeń
powietrza w okresie sezonu grzewczego. Emisja z tych źródeł jest szczególnie uciążliwa ze
względu na niskie kominy i nieefektywne urządzenia grzewcze.
W 2020 r. Gmina Niemcza zrealizowała dofinansowanie dla mieszkańców przedsięwzięć w
zakresie zmiany instalacji grzewczych z nieekologicznych na instalacje grzewcze
proekologiczne na podstawie Uchwały Nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 listopada 2017 r.
W ramach tego zadania zainstalowanych zostało 16 sztuk ekologicznych źródeł ciepła , w
tym : kotłów gazowych- 11 sztuk (o łącznej mocy 259 Kw), kotłów 5 klasy -3 szt,
pieców zasilanych prądem elektrycznym 2 szt.
Przekazane w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 25 935 zł pochodziło z budżetu Gminy
Niemcza.

J. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Obecnie w Gminie Niemcza funkcjonuje „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Niemcza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2021 „.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza swoim zakresem rzeczowym obejmuje
następujące zagadnienia:
 gospodarka wodna;
 gospodarka ściekowa;
 emisję zanieczyszczeń do powietrza;
 emisję hałasu;
 emisję pól elektromagnetycznych;
 ochronę środowiska przyrodniczego.
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K. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Katalog zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
pozwala na stworzenie w Gminie spójnego systemu pomocy dziecku

i rodzinie.

Do zadań Gminy zgodnie z ustawą należy:
•

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

•

zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny;

•

prowadzenie monitoringu sytuacji zamieszkałego na terenie Gminy dziecka z rodziny
zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej;

•

sporządzenie sprawozdań z zakresu wspierania rodziny;

•

realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny.

Gmina Niemcza realizuje zadania w zakresie polepszenia fizycznego i psychicznego
dobrostanu dzieci, w tym ograniczenia zjawiska zaniedbywania dzieci i niedostatecznej opieki
nad nimi. Realizując cele wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy zatrudniał 1 asystenta rodziny na umowę o pracę w
pełnym etacie.
Na ten cel w roku 2020 wydatkowano kwotę: 37 334,69 zł, z tego 1 694,12 zł to otrzymana
dotacja, środki finansowe z Funduszu Pracy 35 640,57 zł to środki własne gminy.
Zatrudnienie jednego asystenta rodziny w gminie na aktualne warunki jest wystarczające.

Miesiące

Ilość rodzin objętych wsparciem

styczeń

10

luty

10

marzec

12

kwiecień, maj, czerwiec

11

lipiec

12

sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

10
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Zgodnie z ustawą liczba rodzin, z którymi pracuje asystent nie może w danej chwili
przekroczyć 15. W roku ubiegłym asystent pracował łącznie z 12 rodzinami. W okresie
sprawozdawczym zakończono współpracę z 2 rodzinami. W 2020 r. z rodzin
współpracujących z asystentem rodziny w pieczy zastępczej znajdowało się 6 małoletnich
dzieci.
DANE DOTYCZĄCE RODZIN
Łączna liczba rodzin w 2020 r. w tym:

12

Rodziny pełne:

3

Rodziny niepełne:

3

Konkubinat:

4

Rodziny wielodzietne:

3

Liczba rodzin, w których przynajmniej jedna osoba podjęła staż:

0

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi:

12

Pełna władza rodzicielska:

2

Liczba klientów, którzy mają odebraną władzę rodzicielską:

4

Liczba rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską przez nadzór kuratora:

7

Liczba rodzin z ograniczoną w 2020 r. władzą rodzicielską przez umieszczenie dzieci w 4
pieczy zastępczej:
Liczba rodzin skierowanych do współpracy z asystentem przez sąd:

0

Liczba rodzin skierowanych do współpracy z asystentem przez OPS:

12

Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę:

4

Liczba rodzin, których dzieci w 2020 r. zostały umieszczone w pieczy zastępczej:

3

Liczba rodzin niechętnych do współpracy na rzeczpowrotu dzieci z pieczy zastępczej 3
do domu:
Liczba rodzin rokujących, że w 2020 r. dzieci z pieczy zastępczej wrócą do domu:

0

Liczba rodzin zagrożonych, których dzieci mogą trafić do pieczy zastępczej:

1

Ilość rodzin, z którymi asystent pracuje powyżej roku:

7

Liczba rodziców wykazujących dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia zachowania lub 2
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niepełnosprawność:
Liczba dzieci małoletnich, która skorzystała z rozmowy z psychologiem w OPS:

10

Liczna rodzin, z których członek rodziny korzystał ze wsparcia psychologa:

10

Liczba rodzin, w których przynajmniej jedna osoba pracuje na umowę o pracę:

6

Liczba rodzin, w których rodzic w 2020 r. podjął pracę na umowę:

2

Liczba rodzin pracujących z asystentem, w których w 2020 r. została założona 0
niebieska karta:

Koszty za pieczę zastępczą poniesione przez gminę Niemcza w 2020 r.

Wysokość
kwoty
Rodziny
Termin

Ilość dzieci Wysokość kwoty w Ilość dzieci
zł w rodzinach zł.

Placówki w

zastępczych opiekuńczo-

zastępczej

Domu

Dziecka

wychowawcze
(rozdział 85510)

(rozdział
85508)
styczeń

4880,93

8

4569.48

2

luty

4810,38

8

5038,67

2

marzec

5173,57

8

5038,67

2

kwiecień

5010,29

8

5507,86

2

maj

5134,68

8

5507,86

2

czerwiec

5134,68

8

5507,86

2

lipiec

4922,26

8

5207,86

2
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sierpień

4922,26

8

5807,86

2

wrzesień

4603,14

6

5507,86

2

październik

4526,45

6

5507,86

2

listopad

4414,63

6

5507,86

2

grudzień

10982.35

6

5507,86

2

RAZEM:

64.515,62

64.217,56

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina
zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
odpowiednio w wysokości:
➢ 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

➢ 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
➢ 50% w trzecim roku pieczy zastępczej.
➢ Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego działającą od dnia 1

lutego 2020 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy. Zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31.01.2020 r. Nr. XVII/101/20. zostały utworzone
dwie świetlice środowiskowe :
1) w budynku Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju
2) w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Wielkim.
Na dzień 12 marzec 2020r do świetlicy w Przerzeczynie Zdroju zapisanych było 15
dzieci – uczęszczało 9, a w Wilkowie Wielkim zapisanych było także 15 dzieci,
uczęszczających systematycznie było 13 dzieci.
W zakresie działalności prowadzone były zajęcia przygotowujące dzieci i młodzież do
radzenia sobie z zagrożeniami. Ponadto prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem
zabaw i gier psychologicznych, zajęcia kulinarne, zajęcia twórcze: plastyczne, teatralne
( świetlica Wilków Wielki ), zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne rozwijające pasje i
zainteresowania dzieci.
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W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej świetlice zostały
zamknięte od dnia 13 marca 2020 r. Z powodu niespełniania wymogów ustawowych świetlice
nie zostały otwarte do końca roku 2020. W dniu 15 lutego 2021 r. została otwarta jedna ze
świetlic (Przerzeczyn Zdrój).
L. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zespół Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołany został
Zarządzeniem Nr 4/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 02.01.2020.r
w pięcioosobowym składzie.
Do dnia 31 grudnia 2020 nie zmienił się i przedstawia się w sposób następujący:
1. Przewodniczący Komisji – Jan Prokop
2. Sekretarz Komisji

– Agnieszka Kawa

3. Członek Komisji

– Agnieszka Musiała

4. Członek Komisji

– Łukasz Pogorzelski

5. Członek Komisji

– Waldemar Wrzesiński

Zgodnie z art. 41pkt 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wszystkie osoby wchodzące w skład GKRPA zostały
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przyjęty
został Uchwałą Nr XXVII/172/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2020 roku.
Program ten jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań
na terenie gminy w celu stworzenia spójnego systemu działań profilaktycznych zmierzających
do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszania tych,
które aktualnie występują. Celem ogólnym programu jest ograniczenie spożywania napojów
alkoholowych i redukcja związanych z tym zjawiskiem problemów społecznych i
zdrowotnych w Gminie Niemcza, natomiast szczegółowe cele są następujące:


wzrost świadomości wśród mieszkańców Gminy na temat rosnącego zagrożenia
rozwojem alkoholizmu, skutków i sposobów jego zapobiegania,



szerszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,



ograniczenie spożycia napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy ze
szczególnym naciskiem na osoby niepełnoletnie,



tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
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kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu wyeliminowanie
nierzetelnych sprzedawców,



eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne.

Działania podjęte w 2020 roku:


finansowanie działalności istniejących na terenie Gminy świetlic środowiskowych,
których celem jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,



prowadzenie przez psychologa na terenie miasta Niemcza punktu konsultacyjnego,



przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami, co do których
wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu,



upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki
uzależnień i przemocy w rodzinie,



podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,



opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu bądź poza
miejscem sprzedaży ,



prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży mającej na
celu zmniejszenie spożycia alkoholu,



rozszerzanie programów psychoprofilaktycznych o różne formy aktywności fizycznej
i turystycznej,



wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych zwłaszcza do dzieci i
młodzieży.

Wg sprawozdania z działalności w roku 2020 z Punktu Konsultacyjnego skorzystało:
Liczba osób
18
16

Kategorie klientów
Osoby z problemem alkoholowym
Dorośli członkowie rodziny osoby z problemem alkoholowym ( w tym współuzależnionym i DDA)

69

Ofiary przemocy w rodzinie

47

Problemy adaptacyjne, kryzysy

16

Zaburzenia i choroby psychiczne

15

Autoagresja i próby samobójcze

Liczba pacjentów 106:
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Kobiety 97



Mężczyźni 9



W tym dzieci i młodzież 20

M. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii jest ściśle powiązany z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną strategią rozwiązywania problemów
społecznych i przedstawia zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii wynikające z
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawodawca, nakładając na jednostki
samorządowe zadania, których realizacja narzuca konieczność współpracy wszystkich środowisk w
budowaniu spójnej strategii przeciwdziałania narkomanii, określił problem, jako wspólny dla wszystkich podmiotów działających na szczeblu lokalnym. Planowane działania GKRPA skierowane są do
społeczeństwa Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy w okresie dorastania wykazują tendencję do zachowań ryzykownych oraz eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony został na lata 2019 – 2022, Uchwałą Nr
V/31/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2019 roku i jego głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z narastania zjawiska narkomanii.

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W

2020

roku

Rada

Miejska

w

Niemczy

podjęła

83

uchwały.

W raportowanym okresie pracowały 4 stałe komisje Rady Miejskiej w Niemczy:
7 – osobowa Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego,
7 – osobowa Komisja Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich,
3 – osobowa Komisja Rewizyjna
5 – osobowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Radni przyjęli zarówno roczny plan pracy Rady jak i stałych Komisji Rady.
W 2020 roku głównym i najistotniejszym forum pracy radnych były sesje, mające charakter
otwartych debat. O ich terminach i porządku obrad można przeczytać w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Niemcza (BIP). Od marca 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem
pandemii, sesje Rady Miejskiej w Niemczy odbywały się raz w miesiącu w sali
widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury, w ściśle określonych warunkach
sanitarnych z zachowaniem obostrzeń. Poza stałymi punktami obrad i tematami
poświęconymi ważnym problemom społecznym i gospodarczym, omawiano również sprawy
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finansowe

i

inwestycyjne

Gminy.

W 2020 roku zajmowano się między innymi:
- zatwierdzeniem ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych”;
- przyjęciem ,,Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na rok 2020”;
- sprawami społecznymi m.in. utworzeniem na terenie Gminy Niemcza placówki wsparcia
dziennego

w

formie

opiekuńczej

pod

nazwą

„Świetlica

Środowiskowa”,

uchwaleniem ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie”, określeniem zasad udzielania dotacji dla podmiotów
prowadzących zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- sprawami mieszkaniowymi

(dotyczącymi m. in. sprzedaży lokali

mieszkalnych,

określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży tych lokali);
-

zatwierdzeniem

budżetu

gminy

i

przyjęciem

jego

zmian

oraz

przyjęciem

i

zmianami ,,Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036”,
obejmującymi m. in. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w celu
dofinansowania zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpitala
Powiatowego w Dzierżoniowie, na potrzeby ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa
SARS – COVID- 19.
Wśród uchwał podejmowane były również rozstrzygnięcia dotyczące spraw jakie wpływały
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Niemczy. Przyjęto również uchwałę
w sprawie przystąpienia Gminy Niemcza do prac nad utworzeniem i opracowaniem ,,Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030”, a także podjęto uchwałę o
opracowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Niemcza na lata 2021 -2030”.

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

A. ZWIĄZKI KOMUNALNE/SPÓŁKI
Gmina

Miejsko-Wiejska

Niemcza

jest

członkiem

Związku

Gmin

Powiatu

Dzierżoniowskiego ZGPD-7. Związek Gmin na podstawie zapisów statutu Związku,
realizuje zadania Gminy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z póź. zm.), w tym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
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B. STOWARZYSZENIA JST
Gmina Niemcza jest członkiem wielu stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
W roku 2020 były to:
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania”
Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska”

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7
Komunalny Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 został powołały
przez

gminy

powiatu

dzierżoniowskiego

w

2003

roku

dla

zbudowania

zintegrowanego, wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych od
ponad stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia liczby
zagrożeń, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym,

podejmowanie działań na rzecz ograniczenia przestępczości pospolitej, kształtowanie
w społeczności lokalnej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego, promocja i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego,
pomoc ofiarom przestępstw oraz osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, wspomaganie rozwoju i
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upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanie działań w zakresie porządku i
bezpieczeństwa publicznego.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Jest to organizacja pośrednicząca w przekazywaniu środków europejskich w ramach
unijnego programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy. Swoimi
działaniami obejmuje ona obszar 38 jednostek samorządu terytorialnego położonych
na południowo wschodnim krańcu województwa dolnośląskiego.

Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania”
W skład Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania wchodzi 84 członków.
Głównym celem stowarzyszenia jest zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny
rozwój obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast z uwzględnieniem należytej
ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych,
rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju gospodarczego, rozwijanie

zdolności

zarządzania projektami, realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ślężanie dla
obszaru działania wraz udzielaniem dotacji.
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Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego,
integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego
rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej. Głównymi celami stowarzyszenia są: wzmocnienie
powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego położonymi na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, wspólne
diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania,
realizacja wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów ze Strategii Rozwoju Ziemi
Dzierżoniowskiej i programów sektorowych oraz aktywne współdziałanie na rzecz
pozyskiwania środków zewnętrznych.
C. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Roczny program współpracy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr uchwały
XIV/73/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. Oceny realizacji programu dokonuje Burmistrz
Miasta i Gminy Niemcza. Oceny dokonuje się po zakończeniu realizacji programu, nie mniej
jednak niż do 30 kwietnia 2021 roku. Dopuszcza się możliwość dokonania oceny okresowej
w trakcie trwania realizacji programu. Ocena dokonywana jest w oparciu o następujące
wskaźniki:
1) Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z bufetu Gminy
Niemcza na realizację zadań publicznych - 6
2) Liczba zadań publicznych, które otrzymały wsparcie z budżetu Gminy Niemcza - 9
3) Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych - 200 384,00 zł
Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zawarto 6 umów na realizację
następujących zadań:
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I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1. LKS w Gilowie
a) kwota dotacji: 6.000,00 zł
- zadanie/wartość zadania: Poprawa infrastruktury obiektu sportowego oraz organizacja i
udział w zgrupowaniach, treningach i rozgrywkach drużyn sekcji piłki nożnej (8.624,13 zł)·
- wykorzystanie środków: (8.624,13 zł )/ 6.000,00 zł - 100 % dotacji
b) kwota dotacji: 12.000,00 zł
- zadanie/wartość: Poprawa bazy sportowej w Gminie Niemcza
- wykorzystanie środków: 42.000,00 zł/ 12.000,00 zł - 100 % dotacji
c) kwota dotacji: 9.000,00 zł
- zadanie/wartość: Utrzymanie i wykorzystanie obiektów sportowych w Gilowie, oraz
prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i rozgrywkach sportowych
- wykorzystanie środków: 15.262,02 zł/ 9.000,00 zł - 100 % dotacji
2. Klub sportowy Niemczanka
a) kwota dotacji: 14.000,00 zł
- zadanie/wartość zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
organizowanie imprez sportowych udział w zgrupowaniach turniejach zawodach, zakup
sprzętu sportowego, oraz poprawa infrastruktury obiektu sportowego/15.600,61 zł
- wykorzystanie środków: 15.600,61 zł/ 14.000,00 zł - 100% dotacji
b) kwota dotacji: 7.800,00 zł
- zadania/wartość zadania: Poprawa bazy sportowej w Gminie Niemcza/ 8.200,00 zł
- wykorzystanie środków: 8.200,00 zł/7.800,00 zł – 100% dotacji.
II. Zadanie publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie
- kwota dotacji: 2.000,00 zł
- zadanie/wartość zadania: Profilaktyczna sterylizacja-ograniczenie bezdomności zwierząt
4.000,00 zł
- wykorzystanie: 4.646,20 zł/2.000,00 100% dotacji
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Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały zawarte 4 umowy ze wszystkimi
jednostkami OSP działającymi na terenie gminy w tym dwie z jednostką Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przerzeczynie Zdrój.
1.OSP Niemcza
- kwota dotacji/wykorzystanie: 80 000,00 zł /100 % dotacji
2. OSP Przerzeczyn Zdrój
- kwota dotacji/wykorzystanie: 50 000,00 zł/100 % dotacji
3. OSP Gilów
- kwota dotacji/wykorzystanie: 19 584,00 zł/100 % dotacji
Roczny program współpracy realizowany był przy współudziale organizacji pozarządowych
przez:
1) Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Niemcza – zlecanie dotacji,
współpraca finansowa zgodnie z powyższym, pozafinansowa ze wszystkimi organizacjami
działającymi na terenie Gminy Niemcza i/lub na rzecz mieszkańców Gminy Niemcza,
2) Referaty merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Niemcza - zadanie „Zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Niemcza" zostało zrealizowane w ramach działań
i budżetu Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności
Gospodarczej. Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Azyl
w Dzierżoniowie na wykonanie usługi. Koszt usługi to 25.000,00 zł.
3) Samorządową instytucję kultury - Niemczański Ośrodek Kultury - współpraca
pozafinansowa głównie z:
·Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej
·Ochotniczą Strażą Pożarną w Niemczy
·Stowarzyszeniami z terenu Gminy Niemcza
4) Jednostki organizacyjne Gminy, m.in.:
a) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy– pozafinansowa współpraca głównie z:
·Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej
·Stowarzyszeniem Niemcza Partnerstwo Miast
·Stowarzyszeniem Muzeum Ziemi Niemczańskiej
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 r. – współpraca głównie z:
·Polskim Czerwonym Krzyżem w Dzierżoniowie (świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania),
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·Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta Koło Świdnicy (schronisko)
·Bankiem Żywności we Wrocławiu (pomoc żywnościowa)
c) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy współpracuje z:
·Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Najlepsi"
Ponadto w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na podstawie umów
użyczenia korzystają one nieodpłatnie z jej nieruchomości. Do tych organizacji nalezą:
1. Kluby sportowe - 2
2. Stowarzyszenia na rzecz osób starszych - 2
3. Jednostki OSP - 3
4. Stowarzyszenie Odnowy Wsi - 3
5. Stowarzyszenie turystyczne - 1
6. Stowarzyszenie kulturalno-historyczne - 3
7. Stowarzyszenie przyrodniczo-hobbystyczne – 3
Wzajemnie informowanie się przebiega nie tylko w formie bezpośredniej, telefonicznej czy
mailowej, ale również poprzez zamieszczanie na stronie internetowej informacji i ogłoszeń.
W tej ostatniej formie pomocą objęte są wszystkie organizacje.
D. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/MIASTA PARTNERSKIE
Niemcza posiada 3 miasta partnerskie:
1. Gladenbach – miasto uzdrowiskowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesja,
w rejencji

Gießen,

w

powiecie

Marburg-Biedenkopf.

Miasto
o powierzchni 72,28 km²; ok. 12 tys. mieszkańców.
2. Monteux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-AlpyLazurowe

Wybrzeże,

w

departamencie

Vaucluse.

Miasto o powierzchni 39,03 km²; ok. 8 tys. mieszkańców.
3. Letohrad - miasto w Czechach, w kraju pardubickim u podnóża Gór Orlickich,
nad Cichą Orlicą. Powierzchnia miasta 2 355 ha; ok. 6 tys. mieszkańców.

VIII. OŚWIATA
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A. Przedszkole Publiczne „Zaczarowany Gród” w Niemczy
Zestawienie liczby oddziałów oraz liczby dzieci wg stanu SIO na wrzesień 2020 roku
Nazwa jednostki oświatowej
Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

7 oddziałów

126

Baza do działalności oświatowej
- Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy
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W siedzibie Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród w Niemczy przy ul. Bolesława
Chrobrego 21, funkcjonuje 5 oddziałów z czego oddział V – utworzony został w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Do nowo utworzonej grupy zgodnie z założeniami projektu przyjmowane były przede
wszystkim dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Do struktur organizacyjnych Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród w Niemczy należą
również 2 oddziały przedszkolne zlokalizowane w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju.
Wszystkie sale przedszkolne, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
wyposażone są w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i wieku
dzieci. Każda z grup przedszkolnych zlokalizowanych w siedzibie głównej przedszkola w
Niemczy ma do dyspozycji salę dydaktyczną i jadalnię, a dwie grupy usytuowane na parterze
mają dodatkowo mini bawialnię. Na każdym poziomie głównego budynku znajdują się dwie
łazienki dla dzieci i dwie szatnie.
Do przedszkola przynależą też dwa ogrody: od frontu głównej siedziby ogród edukacyjno–
przyrodniczy, natomiast za tym samym budynkiem - piaskownica i przyrządy jordanowskie.
Przedszkole Zaczarowany Gród w Niemczy jest w posiadaniu 4 komputerów, 4 wież CD, 2
telewizorów i 3 drukarek oraz tablicy interaktywnej. Odziały poza siedzibą główną jednostki
dysponują laptopami, urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz telewizorami i wieżami CD.
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Gabinet pomocy psychologiczno- pedagogicznej wzbogacony został w tablet, drukarkę oraz
zakupione pakiety multimedialne terapii pedagogicznej logopedycznej oraz nowoczesny
program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych, z czego korzystają wszystkie
dzieci objęte pomocą. Na najniższym poziome budynku głównego przedszkola zlokalizowana
jest kuchnia, magazyny i pomieszczenia techniczne. W 2020 roku odremontowano dwa
pomieszczenia. W jednym z nich zorganizowano szatnie dla całego personelu, zakupiono
szafki ubraniowe. Z kolei

drugie pomieszczenie zagospodarowano jako pokój socjalny dla

pracowników. Sukcesywnie podnoszony jest standard i funkcjonalność placówki poprzez
takie działania jak: położenie wykładziny homogeniczną w 2 salach dydaktycznych i
pomieszczeniu księgowości oraz na schodach prowadzących na I piętro. Na parterze powstała
łazienka bez barier architektonicznych. Przeznaczona ona została dla grupy najstarszych
dzieci.
Terminowo zostały przeprowadzone przeglądy techniczne budynku głównego, placu zabaw
oraz przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i przegląd kominów oraz sprzętu gaśniczego.
Ze względu na konieczność instalacji nowych urządzeń i sprzętów sukcesywnie zostaje
wymieniana instalacja elektryczna.
Z uwagi na czas pandemii i konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci
do oddziałów w Gilowie i Przerzeczynie Zdroju oraz jednej sali w siedzibie głównej w
Niemczy zakupione zostały dywany piankowe, urządzenie do parowania dywanów oraz
urządzenie do jonizacji sal.
W ramach Budżetu Obywatelskiego, dzięki zaangażowaniu rodziców i mieszkańców
Niemczy, na terenie ogrodu przy głównej siedzibie placówki w Niemczy powstało
wielofunkcyjne mini boisko sportowe o wymiarach 10 x 15 metrów.
Dzięki środkom z Unii Europejskiej i Gminy Niemcza odnowiono w głównej siedzibie
placówki w Niemczy dwie sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, a na holu górnym położono
wykładzinę homogeniczną. Zmodernizowano również łazienkę przynależącą do grupy
projektowej. Pomieszczenia kuchni wyposażono w nowy taboret gazowy i piec
konwektorowy do własnych wypieków. Dla nowo utworzonej grupy przedszkolnej zostały
zakupione 2 zestawy mebli, szafki ubraniowe dla 25-ciu wychowanków, dwa dywany, tablica
interaktywna, laptop i sprzęt nagłaśniający oraz zabawki, pomoce dydaktyczne i materiały
papiernicze. Na przedszkolnym placu zabaw głównej siedziby placówki w Niemczy
zamontowano dodatkowo małą piaskownicę, huśtawkę, bujak, zestaw sportowy ze
zjeżdżalnią i karuzelę.
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Sposób realizacji zajęć
Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy pracuje w oparciu o Koncepcję pracy i
roczny plan pracy, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa i rekomendacjami z
nadzoru pedagogicznego.
Placówka w Niemczy funkcjonuje od godz. 6.30 do 16.00. W oddziałach przedszkolnych
zlokalizowanych w Gilowie oraz w Przerzeczynie Zdroju zajęcia odbywają się w godz. od
8.00 do 13.00. Podstawa programowa zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola,
realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w
każdej grupie wiekowej 2 razy w tygodniu po 15 minut u dzieci młodszych, a u dzieci
starszych po 30 minut. Religia prowadzona jest w trzech grupach najstarszych 2 razy w
tygodniu po 30 minut. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci korzystają z 3 posiłków:
śniadania, I dania , II dania oraz zdrowej przekąski podawanej między posiłkami. W każdej
grupie dzieci mają dostęp do wody pitnej. Jadłospisy sporządzane są zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wywieszane są do wglądu na tablicy ogłoszeń w holu
przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola. Zgodnie z funkcją wychowawczo –
dydaktyczną i opiekuńczą - Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy wspiera
rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji. W przedszkolu udzielana jest pomoc
psychologiczno - pedagogiczna tj. dzieci wykazujące deficyty rozwojowe objęte są pracą
wyrównawczo-dydaktyczną, pracą nauczyciela wspomagającego, nauczyciela logopedy,
nauczyciela fizjoterapeuty. Praca z dziećmi dokumentowana jest zarówno w dziennikach i
kartach pracy. Nauczyciele ustawicznie wspomagają indywidualny rozwój dzieci oraz
wspierają rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do dalszej nauki.
W bieżącym roku szkolnym placówka wzbogaciła swoją ofertę dydaktyczną i w ramach
projektu zorganizowane są:
- zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla 30 dzieci,
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla 20 dzieci,
-zajęcia z zakresu kompetencji emocjonalno – społecznych dla 18 dzieci oraz
-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 15 dzieci.
Rozwijane są też u dzieci kompetencje kluczowe oraz zorganizowane zostały dodatkowe
zajęciami z języka angielskiego dla 25 dzieci zdolnych i 25 dzieci mających trudności z
nauką języka nowożytnego.
Kadra pedagogiczna zatrudniona w przedszkolu i prowadząca wszystkie zajęcia dodatkowe
posiada odpowiednie kwalifikacje. W 2020 roku trzech nauczycieli podjęło studia
podyplomowe na kierunkach: nauczanie języka angielskiego, wczesne wspomaganie rozwoju
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i wspomaganie dzieci ze spektrum autyzmu, a jeden nauczyciel dokształca się na kursie
kwalifikacyjnym z zakresu socjoterapii.
Wszyscy pracownicy zarówno personelu pedagogicznego, jak i obsługi oraz administracji
czuwają nad bezpieczeństwem i stwarzają odpowiednie warunki do zorganizowanych,
spontanicznych i swobodnych zabaw dzieci.
Sukcesy i osiągnięcia dzieci
Wychowankowie przedszkola brali udział w:
- Międzynarodowym programie edukacyjnym „ Piękna Nasza Polska Cała”.
Za działania podejmowane w ramach projektu-przedszkole otrzymało podziękowanie od
Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.
- Ogólnopolskim konkursie plastycznym : „ Moja wymarzona złota rybka”; organizator
Muzeum Złotej Rybki
- Wojewódzkim konkursie plastycznym : „112 ratuje życie” – wyróżnienie ; organizator
Komenda Wojewódzka Policji
Swoimi umiejętnościami i zdolnościami wychowankowie przedszkola mogli pochwalić się w
formie wideo umieszczanymi na mediach społecznościowych facebook i na stronie
internetowej: przedszkoleniemcza.edupage.org , podczas:
- uroczystości Pasowania na Przedszkolaka,
- występów artystycznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- Dnia Babci Dziadka oraz Dnia Rodziny.
Informacja nt. realizowanych projektów i programów w przedszkolu
1.” Zaczarowany Gród w Niemczy”- projekt współfinansowany przez Gminę Niemcza i ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do edukacji
przedszkolnej. W ramach projektu została utworzona dodatkowa grupa przedszkolna dla
25 dzieci ,w tym również dla dzieci z niepełnosprawnościami.
2. „ Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”- projekt edukacyjny
realizowany w grupach dzieci 5 -6 letnich.
3.

„

Piękna

Nasza

Polska

Cała”-

kontynuacja

programu

międzynarodowego

wprowadzającego dzieci w świat wartości patriotycznych..
„ Czyściochowe przedszkole”, - ogólnopolski projekt edukacyjny popularyzujący higienę
osobistą i tematykę zdrowego stylu życia.
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B. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Zestawienie liczby uczniów w klasach oraz liczby oddziałów, w jednostkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemcza, wg stanu w Systemie Informacji
Oświatowej na wrzesień 2020 roku.
Nazwa jednostki oświatowej

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

10

205

Baza do działalności oświatowej
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy mieści się w budynku przy ulicy
Bolesława Chrobrego 25 w Niemczy.
W 2020 roku przeprowadzono następujące inwestycje:
1)

wyremontowano pomieszczenie na salę konferencyjną i doposażono szkołę w pomoce

multimedialne z projektu LOWE - wydano ponad 70 000 zł.
2)

dokończono odwodnienie tzw. małego budynku - pawilonu, naprawiono nawierzchnię;
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3)

zmieniono w niektórych klasach wykładziny;

4)

naprawiono instalację gazową - koszt ponad 10 000 zł.

Gmina Niemcza za pozyskane środki zewnętrze w ramach finansowego wsparcia rządowego
zakupiła nowy autobus szkolny przystosowany dla osób niepełnosprawnych na potrzeby
szkoły. Szkoła podstawowa organizuje transport dzieci na terenie całej Gminy Niemcza. Do
dyspozycji pozostaje również 12-osobowy bus, także przystosowany dla przewozu dzieci
niepełnosprawnych. Dzięki czemu szkoła organizuje również dowożenie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Gminy Niemcza do najbliższych placówek oświatowych, gdzie
mogą realizować obowiązek przedszkolny i szkolny.
Sposób realizacji zajęć
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy
1. Z uwagi na ogłoszony w marcu 2020 roku ogólnopolski stan pandemii placówka
oświatowa pracowała zdalnie, okresowo stacjonarnie w klasach I-III. W związku z
powyższym placówka podjęła wiele wyzwań. Dzięki pozyskanym funduszom z zewnętrznych
środków

ministerialnych,

wyposażono

szkołę

w

26

komputerów

stacjonarnych,

zmodernizowano pracownię komputerową. Natomiast dzięki tej wymianie pozostałe
komputery przekazano nauczycielom i potrzebującym uczniom naszej szkoły. W ramach
programu „Zdalna szkoła plus” pozyskano kwotę 44 980 00 zł (X 2020r.) oraz 22 laptopy na
kwotę 59 261,40 zł.(12.05.2020r.) na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego
realizację zdalnych lekcji szczególnie uczniom wykluczonym cyfrowo. Pracownicy
dydaktyczni szkoły otrzymali również wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu
wyposażenia komputerowego, odpowiedniego oprogramowania do pracy zdalnej z uczniem,
w ramach Rządowego Programu 500+ dla nauczycieli. Należy podkreślić, że w trudnych
czasach pandemii jednostka jest dobrze przygotowana do prowadzenia nauki zdalnej.
Zajęcia dydaktyczne w większości tj. w klasach IV – VIII odbywały się w systemie nauki
zdalnej. Zgodnie z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych ogłoszonych przez
GIS, dyrektor pomagała swoim uczniom wymagającym stosowania szczególnych form nauki
poprzez organizację zajęć w siedzibie szkoły. W bieżącym roku szkolnym, na zajęcia
stacjonarne uczęszcza 17 uczniów w tym 4 niepełnosprawnych posiadających stosowne
zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz uczniowie którzy z różnych powodów
się nie radzą sobie z nauką zdalną w domu. Szkoła systematycznie prowadzi konsultacje dla
klasy VIII w każdy poniedziałek-stacjonarnie z przedmiotów egzaminacyjnych, co znacznie
poprawia jakość pracy zdalnej i całego procesu nauczania.
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2. Dzięki rokrocznej organizacji na poziomie gminy dofinansowania programu dokształcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szkole zatrudniona jest wykwalifikowana kadra
pedagogiczna. Nauczyciele mają możliwość ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Od 2020 roku 95 % kadry ma kwalifikacje do prowadzenia dwóch lub trzech przedmiotów, co
w małej 10-oddziałowej szkole zdaje się być niezbędne, w celu zachowania ciągłości
zatrudnienia. W szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy zatrudnionych jest
wielu specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (liczba osób z
uprawnieniami):


pedagog - 4



psycholog - 2



logopeda - 2



oligofrenopedagog - 5



socjoterapeutka – 1



terapeuta pedagogiczny -1



terapeuta zajęciowy – 2



nauczyciel wspomagający – 5

Ponadto szkoła zatrudnia specjalistów w zakresie:


terapii osób ze spektrum autyzmu- 3



doradztwa zawodowego- 2



trenera I stopnia-1

Stan zatrudnienia to 23 nauczycieli, w tym wg stopnia awansu zawodowego:
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Razem nauczyciele

0
2
11
10
23

Od 1 września 2020r. w Gminie Niemcza powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
LOWE. Umowa została podpisana 25.08.2020 roku.
Stworzenie ośrodka edukacyjnego i centrum kulturalnego w Gminie Niemcza powstało w
oparciu o własny potencjał, zasoby, współpracę ze szkołą podstawową i innymi instytucjami.
Nasza oferta dla osób dorosłych ma na celu samorealizację, rozwój osobisty, rozwinięcie
kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych. Zajęcia
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rehabilitacyjno-rekreacyjne mają na celu uaktywnić odbiorców programu. Oferta została
dostosowana do potrzeb i możliwości odbiorców z Naszej gminy.
W Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Niemczy odbywają się od października 2020
roku zajęcia dla osób dorosłych w ramach projektu i wygranego grantu w wysokości
250.000,00 zł pod nazwą Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Niemczy „ FAMILIJNE
LOWE”. Grantobiorcą jest Gmina Niemcza.
Zajęcia prowadzą nauczyciele pracujący w szkole w Niemczy, a także animatorzy z zewnątrz.
Powstały 15-osobowe grupy zajęciowe. Obecnie w związku z pandemią i wymogami
sanitarnymi grupy zmniejszyliśmy do 5 osób.
W ramach realizacji projektu prowadzenie są spotkania, warsztaty dla chętnych osób z terenu
Gminy Niemcza:


Języki obce dla każdego - język niemiecki i język angielski,



Akademia dobrego dialogu - zajęcia z terapeutą,



Zajęcia artystyczne,



Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe),



Warsztaty psychologiczne dla dorosłych,



Warsztaty :Szkoła dla Rodziców,



Zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne,

Zaplanowane są też wyjazdy do teatru, opery, wyjazd na wycieczkę edukacyjnokrajoznawczą do Berlina.
Oprócz oferty zajęciowej szkoła pozyskała środki na remont i wyposażenie pomieszczenia ,
które będzie wykorzystane jako sala audiowizualna, konferencyjna oraz sala na zajęcia
projektowe. Zakupiliśmy też sprzęt do zajęć językowych, pomoce dydaktyczne , materiały
edukacyjne, stół multimedialny.
Wszystkie zajęcia będą odbywały się przez 2 lata. Od następnego roku szkolnego chcemy
pozyskać nowych uczestników i stworzyć następne grupy zajęciowe.
We wspomnianym okresie rozliczeniowym wszystkie zaplanowane zadania i działania oraz
zakupy zostały zrealizowane na kwotę 144 500, 11 zł.
Od samego początku trwania projektu zatrudniony został koordynator( powołany przez
Burmistrza Gminy Niemcza) , który monitoruje i kontroluje pracę animatorów oraz trenerów.
Koordynator również rozlicza przyznane transze zgodnie z wytycznymi. Praca koordynatora
comiesięcznie zostaje rozliczona i potwierdzona przez dyrektora placówki. W ramach
posiadanych środków wyremontowaliśmy pomieszczenie w którym są prowadzone obecnie
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zajęcia . Zakupiliśmy niezbędne wyposażenie do sali i środki audiowizualne. Wydana kwota
na remont i środki dydaktyczne -116 500,00zł. W czasie zajęć uczestnicy otrzymują
poczęstunek. Do wszystkich zajęć zakupione zostały pomoce dydaktyczne .
Do grudnia 2020r. wykonaliśmy wszystkie zadania płacowe (zgodnie z harmonogramem na
2020r. ). Do wydania pozostałej kwoty z dotacji (kolejnych transz) zostały zadania płacowewynagrodzenia dla prowadzących oraz poczęstunek . Wyjazd na wycieczkę , do teatru ,
usługa transportowa.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczy klas 1-3 realizowali projekt „Umiem pływać„.
Dwie grupy po 15 uczniów, w okresie od października do grudnia 2020 roku, brały udział w
nauce pływania organizowanej w Centrum Sportowo-Edukacyjnym GRANIT w Strzelinie. W
związku z obostrzeniami pandemicznym wyjazdy były okresowo zawieszane bądź odbywały
się w pełnym reżimie sanitarnym.
Obecnie szkoła bierze udział w projekcie SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.
Wartością tego projektu jest kształtowanie równowagi między korzystanie z nowych
technologii i świadomym tworzenie realnych więzi poza przestrzenią internetu. Ideą projektu
jest łączenie szkół , dla których zachowanie równowagi między światem analogowym a
cyfrowym jest wartością oraz wymiana dobrych praktyk między szkołami a innymi
instytucjami. Projekt ma podnieść świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z
technologii informatycznych. Także wzbudzać wśród uczniów , rodziców i nauczycieli
zachowań prospołecznych, wspierać rozwój kompetencji miękkich obszarów Szkoły
Odpowiedzialnej Cyfrowo:
1. Dostęp

do

aktualnej

i

rzetelnej

wiedzy

o

nowych

technologiach

i problemach wynikających z ich nadużywania.
2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
proces edukacji.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych
zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
6. Nauka kompetencji przyszłości.
7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.
Projekt jest bezkosztowy, a jego realizacja to cykl szkoleń dla uczniów, rodziców,
nauczycieli.
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Poziom nauczania.
Funkcjonowanie publicznej jednostki oświaty ma na celu przede wszystkim osiąganie jak
najlepszych wyników nauczania z egzaminów zewnętrznych, wyników ustalanych wg
określonych procedur przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu oraz CKE
Warszawa. Egzaminy próbne odbyły się w listopadzie 2020 r. – diagnoza z wydawnictwa
Nowa Era oraz w marcu 2021r.-diagnoza z CKE. Najbliższe egzaminy odbędą się w maju
2021r. po prawie rocznym okresie nauki zdalnej. Analiza wyników tego egzaminu, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zostanie przedstawiana organowi
prowadzącemu w październiku 2021 roku.
W okresie od 27.10.2020 r. do 6.11.2020 r. pracownik Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
przeprowadził w szkole monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych. W ramach
prowadzonych działań kontrolnych odbyły się obserwacje zajęć on-line prowadzonych przez
nauczycieli oraz kontrola dokumentacji nauczania. Wynik monitorowania określono jako
dobry. Szczegółowy Raport z tej formy nadzoru zostanie opublikowany na stronie SEO.
Na uwagę zasługuje fakt, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza dyrektor Szkoły
Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Niemczy Pani Anna Kuźmińska otrzymała Nagrodę
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia szkoły i
nauczycieli. Oceny dokonuje Komisja działająca przy Kuratorium Oświaty. Nagroda jest dla
szkoły szczególnym wyróżnieniem i dowodem na dobrą współpracę placówki ze
środowiskiem lokalnym.
Sukcesy uczniów
Rok 2020 był kolejnym okresem, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Chrobrego w Niemczy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego.
Na uwagę zasługuje fakt, że mimo pandemii uczniowie osiągnęli wysokie miejsca w
konkursach zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim:
 zDolny Ślązak (konkurs wojewódzki):
Etap powiatowy - 4 uczniów
 Sport:
II miejsce w powiatowych biegach sztafetowych( w 4 kategoriach)-kategoria dziewczęta
młodsze klasy 4-6, młodsi chłopcy kl. 4-6, dziewczęta starsze 7-8, chłopcy starsi 4-8.
 Inne:
7 uczniów z klasy VIII brało udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Lwiątko 2020.
Bezpieczeństwo w szkole
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Szkoła spełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. Potwierdziły to,
przeprowadzone w 2020 roku przez organy zewnętrzne m.in. Sanepid, kontrole. Społeczność
szkolna dba o ład, czystość i estetykę swoich pomieszczeń. Obiekty szkolne, ich wyposażenie
oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp i obostrzeniom GIS. Szkoła rozpoznaje
potencjalne

zagrożenia

bezpieczeństwa

oraz

podejmuje

działania

zapewniające

bezpieczeństwo i higienę pracy (protokoły z kontroli). Świadczy o tym mała ilość wypadków
dzieci i pracowników na terenie szkoły. Obowiązujące w szkole procedury są zgodne z
przepisami w tym zakresie. W czasach pandemii wprowadzono szczególne środki ochrony,
higieny i bezpieczeństwa.
C. Zadania Oświatowe Gminy na rzecz uczniów i szkół:
-Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych – art. 39 ustawy Prawo oświatowe.
W minionym roku szkolnym jednym z działań Gminy Niemcza było zabezpieczenie realizacji
zadania p.n. dowozy szkolne – zorganizowano dowóz dla 61 uczniów, w tym
9 wychowanków przedszkola publicznego oraz 10 dzieci niepełnosprawnych.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb w tym zakresie, organizację dowożenia
uczniów do placówek oświatowych gminy oraz innych, do których uczęszczają dzieci z
terenu naszej gminy, przekazano do dyspozycji Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Bolesława Chrobrego w Niemczy. Dowożenie odbywało się z wyłączeniem okresów
zamknięcia szkół i przedszkoli zgodnie z ogłaszanymi przez Rząd obostrzeniami związanymi
z panującą w Polsce pandemią wirusa COVID-19.
Ogólny koszt w 2020 roku realizacji zadania dowożenia dzieci i młodzieży do placówek
edukacyjno- oświatowych to kwota 934 166,96 zł, w tym:


zakup nowego autobusu szkolnego na kwotę - 854 850 zł (dotacja z budżetu państwa
w wysokości 400 000,00 zł);



koszty dowożenia 11 dzieci niepełnosprawnych na podstawie zawartych porozumień z
zewnętrznymi przewoźnikami na kwotę - 35 645,44 zł;



wydatki bieżące związane z organizacją dowożenia uczniów (m. in. wynagrodzenia
bezosobowe, zakup paliwa, opłaty) na kwotę - 43 671,52 zł.

-Pomocowe programy rządowe.
W 2020 roku Gmina Niemcza otrzymała dotacje celowe przeznaczone na:
a). wyposażenie klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne
w wysokości - 26 222,37 zł;
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b). wyposażenie klas I–VIII szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe
w wysokości - 11 173,88 zł;
c). refundację kosztów zakupu podręczników w roku szkolnym 2019/2020
w wysokości - 174,98 zł.
d). wypłatę wsparcia dla nauczycieli 500 zł w związku z organizacją nauki zdalnej dla
uczniów w wysokości 16 500,00 zł.
Powyższe środki finansowe zostały przekazane każdej z funkcjonujących na terenie Gminy
Niemcza szkół, zgodnie z założeniami programu.
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Niemcza rozpatrywano zgodnie z art. 122 Prawo oświatowe na
podstawie wniosków pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
W tym zakresie pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów i wysokość środków
wypłaconych pracodawcom w 2020 roku obrazuje poniższa tabela.
Liczba młodocianych
Forma przygotowania

Liczba pracodawców, którym

pracowników

zawodowego

wypłacono dofinansowanie

w odniesieniu do liczby
pracodawców ujętych w kol. 2

1
nauka zawodu
przyuczenie

2
3
0

3
2
0
Razem

Kwota
dofinansowania
w złotych

4
14 815,16
14 815,16
14 815,16

-Finansowanie zadań oświatowych
Gmina Niemcza finansuje funkcjonowanie publicznych jak i niepublicznych placówek
oświatowych na swoim terenie. Pełna informacja została opracowana w informacji z realizacji
budżetu gminy w 2020 roku.

IX. OPIEKA SPOŁECZNA
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy
Niemcza jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Celem działalności jednostki jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin korzystających z pomocy i zintegrowanie ich ze środowiskiem oraz wspieranie osób i
rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.
Do zadań pomocy społecznej należy:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń: materialnych (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki
celowe pieniężne), w naturze (np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, spotkania
okolicznościowe osób samotnych, dożywianie, usługi opiekuńcze),
- prowadzenie pracy socjalnej - działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w
ich środowisku społecznym, poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują
dysfunkcje, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozwijanie nowych
form pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
- Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Gmina Niemcza w 2020 roku realizowała strategiczne cele programu wieloletniego
pn.: „Posiłek w szkole i w domu” w celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i
młodzieży z rodzin o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób
niepełnosprawnych. Realizacja zadań programu pozwalała na skuteczne udzielenie pomocy w
zapewnieniu gorącego posiłku i była prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Niemczy. Gmina Niemcza, realizując program wieloletni wykorzystała w 2020 roku kwotę
70.372,00 zł., z czego

41.900,00 zł pochodziło z dotacji Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego, natomiast 28.472,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Gminy. W
roku 2020 programem” Posiłek w szkole i w domu ” zostało objętych 48 osób w tym 35
dzieci i 13 dorosłych.
Gmina Niemcza podejmowała skuteczne działania zmierzające do zapewnienia gorącego
posiłku dzieciom i uczniom również w okresie ferii i wakacji. W OPS funkcjonuje również
infrastruktura umożliwiająca dożywianie osób dorosłych.
- Narzędzia w zakresie przeciwdziałania przemocy
W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są różnorodne działania:
1) działania edukacyjne zmieniające świadomość społeczną, informowanie o prawach i
przepisach prawnych, działania chroniące ofiary, działania wobec sprawców przemocy,
wsparcie ofiar przemocy poprzez pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w
Niemczy,
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2) działania zapobiegania ponownego wystąpienia przemocy w rodzinie poprzez wdrożenie i
realizację procedury Niebieskiej Karty. W roku 2020 założono 9 kart.
3) Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje lokalną politykę przeciwdziałania przemocy w
rodzinie zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemcza na lata 2020-2025.
W Gminie nadal funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest zmniejszenie
skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu
interwencji i wsparcia osób zagrożonych lub uwikłanych w przemoc w rodzinie. W skład
Zespołu wchodzą: przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Oświaty, Stowarzyszenia pozarządowego, Sądu i
Służby Zdrowia.
Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy z innymi instytucjami na terenie gminy Niemcza,
podejmuje szereg działań pomocowych, których celem jest ochrona ofiar przemocy w
rodzinie poprzez umożliwienie tym osobom korzystanie z profesjonalnej specjalistycznej
pomocy, a także działań profilaktycznych i inicjatyw informacyjno-edukacyjnych w zakresie
przemocy w rodzinie. W roku 2020 Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4 razy.
- Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
Świadczenia rodzinne wchodzą w skład zabezpieczenia społecznego - instrumentu
polityki społecznej, mającego na celu pomoc rodzinom, które wykorzystując własne
możliwości oraz posiadane środki finansowe nie są wstanie zaspokoić wszystkich własnych
potrzeb, związanych w szczególności z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Na
realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na wypłatę
świadczeń w 2020 roku wykorzystano kwotę 1.740.858,15 zł ze środków dotacji celowej z
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Rządowy Program Rodzina 500+
Świadczenie z Program Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18
roku życia, bez względu na osiągane dochody rodziny. Z pomocy mogą skorzystać obywatele
Polski, cudzoziemcy zamieszkujący na terenie RP. Na terenie Miasta i Gminy Niemcza
programem 500+ objętych jest 447 dzieci. Na wypłatę tego świadczenia wychowawczego w
roku 2020 wykorzystano kwotę : 4.326.721,89 zł. ze środków dotacji celowej z
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Świadczenie Dobry Start 300+
Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku na
rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci uczących się do ukończenia 20-go roku życia. W
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przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole do ukończenia przez nie 24-go
roku życia.
Wnioski mogą składać rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w
przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby uczące się.
Na wypłatę świadczenia 300+ dla 511 dzieci wykorzystano kwotę 153.300,00 zł ze środków
dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany
do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich
pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo
zastępczo wypłaca osobom uprawionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z
wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500,00 zł na dziecko.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wynosiły w 2020r.: 79.892,12 zł (z tego: przekazane do budżetu
państwa: 64.486,32 zł; przekazane na dochody własne gminy wierzyciela: 15.405,80 zł
zgodnie z ustawą o świadczeniach funduszu alimentacyjnego.
- Stypendia szkolne – zasiłki szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej są
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest
zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
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W roku 2020 stypendium szkolne zostało wypłacone dla 5 uczniów w kwocie 2.488,85 zł, z
czego 20% to koszt sfinansowany z budżety Miasta i Gminy Niemcza, a pozostałe 80% to
dofinansowanie z dotacji.
- Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 160% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym, obowiązującym w dniu złożenia wniosku.
- 35m² dla 1 osoby, 40m² dla 2 osób, 45m² dla 3 osób, 55m² dla 4 osób, 65m² dla 5 osób,
70m² dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla
każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku.
W 2020r. kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 41.434,65 zł.
dla 24 rodzin.
- Dodatki energetyczne
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, to jest osobie której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego decyzją
prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też być stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii
elektrycznej. Jeśli spełnia się jednocześnie te warunki, można złożyć wniosek o dodatek
energetyczny. Ważne jest, aby stroną umowy energetycznej była osoba na którą decyzją
przyznano dodatek mieszkaniowy.
W roku 2020 na dodatki energetyczne przeznaczono kwotę 1.010,03 zł. dla 9 rodzin.
- Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej,
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bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz
ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci
spełniających powyższe warunki. Od roku 2018 istnieje możliwości przyznawania członkom

rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na
smartfonie. Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy
zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona,
niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i
zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W roku 2020 mieszkańcom Gminy Niemcza wydano 43 Karty Dużej Rodziny.
W roku 2020 środki w wysokości 66.995,84 zł. wydatkowano w sposób następujący :
utrzymanie lokali – 8.949,10 zł.
wynagrodzenia pracowników - 11.766,74 zł.
Wynagrodzenia kierownika i opiekunów kolonii - 5.880,00 zł,
Noclegi i wyżywienie opiekunów kolonii - 2.400,00 zł.
Remont świetlicy w Przyrzeczenie Zdroju - 38.000,00 zł.
- Klub Senior + w Niemczy
W roku 2020 powstał w Niemczy Klub Senior +. Uroczyste otwarcie Klubu miało
miejsce w lutym 2020r. Uczestnictwo w Klubie Senior + jest dobrowolne i nieodpłatne.
Zapisanych do klubu jest 42 seniorów z Gminy Niemcza.

Mimo panującej

pandemii
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dziennie odwiedza klub ok. 28 seniorów. Ideą klubu jest działalność wolontarystyczna.
Seniorzy oprócz zajęć planowanych, sami w większości organizują sobie charakter spotkań –
inicjatywa dowolna.
Oferowane formy spędzania czasu w klubie to :
- angażowanie seniorów w wolontariat ,
- zajęcia aktywności sportowo-rekreacyjne,
- zajęcia rękodzieła,
- zajęcia z dietetykiem,
- zajęcia z dietetykiem,
- spotkanie z prawnikiem.
Imprezy , w których udział wzięli seniorzy w roku 2020 to:
- karnawał ( wspólna zabawa integracyjna z seniorami w Klubie Senior w Świebodzicach ),
- wyjazd do Kamieńca Ząbkowickiego – zwiedzanie zamku Marianny Orańskiej,
- udział w degustacji kawy w palarni kawy w Dzierżoniowie
- wspólny spacer na wieżę widokową w Dzierżoniowie,
- zwiedzani Synagogi w Dzierżoniowie,
- spacer traktem “ Mury Obronne Dzierżoniów”,
- zwiedzanie Muzeum Ziemi Dzierżoniowskiej w Dzierżoniowie
Koszt finansowania placówki to: 39,68% z dotacji w ramach projektu „ Senior + - moduł II „ ,
60,32 % ze środków własnych ( środki Gminy) .
Łącznie koszt zadania to 94.157,31zł. z tego 37.363,44zł. To koszt z dotacji, 56.793,87 zł. ze
środków własnych.
X. OPIEKA ZDROWOTNA
PRO FAMILIA Sp. z o.o. realizuje świadczenia medyczne m.in. dla mieszkańców Gminy
Niemcza w ramach działalności filii przy ul. Chrobrego 50, 58-230 Niemcza.
Realizacja podstawowej opieki zdrowotnej poprzez podmioty lecznicze obejmuje opiekę
medyczną zgodną z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieka
realizowana jest dla pacjentów, którzy zadeklarowali chęć korzystania z wybranej przez
siebie

jednostki

z

podstawowej

opieki

zdrowotnej

poprzez

złożenie

deklaracji.
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Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród
świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia
stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną
pielęgniarkę i położną. Nie obowiązuje rejonizacja.
Świadczenia

gwarantowane

w

POZ

reguluje

Rozporządzenie

Ministra

Zdrowia

z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej. Obejmują one w odniesieniu do PRO FAMILIA Sp. z.o.o.:
świadczenia
-

lekarza

podstawowej

opieki

zdrowotnej,

a

także

świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia położnej

podstawowej

opieki

zdrowotnej,

transport

sanitarny.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca
zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: badania diagnostyczne, określone w części IV
załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
W 2020 roku wszystkie zadania realizowane w zakresie opieki zdrowotnej były
determinowane pandemią koronawirusa COVID-19.
Dlatego też Gmina Niemcza w 2020 roku udzieliła dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł na
pomoc finansową Powiatowi Dzierżoniowskiemu z przeznaczeniem tych środków na
dofinansowanie zakupu ambulansu dla NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.
Wydatek ten został poniesiony w ramach środków z rezerwy roku 2020 na zarządzanie
kryzysowe.
Poza tym Gmina Niemcza udzieliła dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł dla NZOZ
Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. Dotacja ta przeznaczona została na działalność
leczniczą, w związku ze zwiększonymi potrzebami związanymi z panującą pandemią
COVID-19. Wydatek ten został poniesiony w ramach środków z rezerwy budżetowej 2020
roku w ramach zarządzania kryzysowego.
XI. KULTURA
A. Niemczański Ośrodek Kultury
Niemczański Ośrodek Kultury jest instytucją gminną powołana Uchwałą Rady
Miejskiej
Nr XVI/102/2000 z dnia 29.06.2000. Jego siedzibą jest obiekt w Niemczy, Rynek 32.
Posiada osobowość prawną. Wpisany jest do rejestru instytucji kultury z dniem 30.06.2000r
pod poz. 2/2000.
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Cele, zadania i formy pracy.
Niemczański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania
w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Podstawowym celem działalności NOK-u
sztukę.

jest edukacja kulturalna i wychowanie przez

NOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie rocznego planu pracy.
Do podstawowych zadań NOK-u należy:
- rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie zainteresowań potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruch artystycznego i zainteresowań wiedzą
i sztuką
- rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozwoju
zainteresowań twórczych.
Powyższe zadania NOK realizuje przede wszystkim przez organizowanie zespołowego
uczestnictwa
w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, form indywidualnej aktywności
kulturalnej, imprez kulturalnych.
Organizowane są koncerty, spektakle, wystawy i spotkania autorskie, imprezy rozrywkowe i
zlecone Promowane są: poezja i sztuka filmowa poprzez konkursy recytatorskie i filmowe.
Współpraca:
Niemczański Ośrodek Kultury w zależności od planów, potrzeb, propozycji i zainteresowań
współpracuje przede wszystkim z innymi instytucjami, jednostkami i stowarzyszeniami z
terenu Miasta i Gminy Niemcza, do których należą:
- Szkoła Podstawowa w Niemczy,
- Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Przerzeczynie -Zdroju i Gilowie,
- Przedszkole Publiczne w Niemczy,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy,
- Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej,
- Rady Sołeckie Gminy Niemcza,
- Uniwersytet Wrocławski,
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- Arboretum Wojsławice,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Niemczy,
- Posterunek Policji w Niemczy,
- Dom Pomocy Społecznej
- Stowarzyszenia Gminy Niemcza,
- Firmy prywatne.
Nok współpracuje również z instytucjami i ośrodkami kultury takimi jak:
- ZHP w Dzierżoniowie i Łagiewnikach,
- Starostwo Powiatowe- Wydział Edukacji i Kultury.
W roku 2020 działalność Ośrodka była mocna ograniczona z powodu panującej epidemii
Covid -19. Zrealizowano ogółem 11 działań o charakterze stricte kulturalnym, w tym imprez
zamkniętych, imprez plenerowych, zajęć sekcji zainteresowań, przedstawień teatralnych,
wernisaży wystaw fotograficznych.
W okresie działań 2020 roku na uwagę zasługują również profesjonalnie przygotowane, w
ocenie przybyłych gości, uroczystości rocznicowe 100 lecia Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości z okazji 100-lecia Bitwy warszawskiej. Przemawia Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski.
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W 2020 roku zorganizowano także upamiętnienia ważnych świąt państwowych, takich jak:
rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, wybuch Powstania Warszawskiego,
rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Wszystkie zgodnie z panującymi obostrzenia
sanitarnymi.

Delegacje: Urzędu Miejskiego w Niemczy, Rady Miejskiej w Niemczy, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych składają kwiaty pod Pomnikiem na Rynku w Niemczy.

Bardzo ważnym wydarzeniem, które udało się zorganizować mimo panujących obostrzeń był
Plener Fotograficzny o Niemczy. Wydarzenie zorganizowanie wspólnie z kołem
fotograficznym Politechniki Wrocławskiej. Efektem pleneru była wystawa zorganizowana w
NOK-u we wrześniu 2020 roku. Wernisaż zaszczyciły swoją obecnością zarówno władze
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: Dyrektor Ogrodu Botanicznego dr hab.
Zygmunt Kącki prof. nadzw. UWr oraz Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych w Arboretum
Wojsławice mgr inż. Tomasz Dymny jak również władze partnerskiego miasta NiemczyLetohradu ze Starostą Petrem Fialą na czele.
W okresie wakacyjnym Niemczański Ośrodek Kultury zorganizował również szereg zajęć
warsztatowych dla dzieci pozostających w mieście jak i przygotował tygodniowy wyjazd
wypoczynkowy dla grupy około 40 dzieci z terenu gminy Niemcza do Domu Wczasów
Dziecięcych „JAGUSIA” w Kudowie- Zdroju. Wypoczynek udało się zorganizować dzięki
współdziałaniu z: Polską Grupą Uzdrowisk- Uzdrowiska Kłodzkie, Burmistrzem Miasta i
Gminy Niemcza Panem Jarosławem Węgłowskim, Gminną Komisja Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii w Niemczy, Szkole Podstawowej w Niemczy, Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Niemczy.
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Dom Wczasów Dziecięcych „Jagusia”w Kudowie- Zdroju

Wyjazd dzieci na wypoczynek do Domu Wczasów Dziecięcych „Jagusia”

W grudniu 2020 roku zorganizowano na Rynku w Niemczy rozświetlenie nowo zakupionej
choinki, podczas którego Burmistrz Niemczy Jarosław Węglowski oraz Dyrektor NOK
rozdali słodkie upominki przybyłym mieszkańcom.
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Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski częstuje przybyłych mieszkańców

Z inicjatywy Dyrekcji NOK sesje Rady Miejskiej w Niemczy zostały przeniesione do
Sali Widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury. Przyczyniło się to zarówno do
poprawy przestrzegania wymaganych obostrzeń epidemicznych jak i samego komfortu pracy
Rady Miejskiej.
Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Pana Jarosława
Węgłowskiego udało się w 2020 roku wykonać zaległą ekspertyzę budowlaną stropu Sali
Widowiskowej NOK oraz zakupić dwadzieścia sztuk nowych stołów do w/w sali.
Warto wspomnieć również o cyklicznym wydarzeniu organizowanym w NOK-u z
inicjatywy Dyrekcji, jakim były „Wtorkowe Popołudnia z Burmistrzem Niemczy Jarosławem
Węgłowskim”. Spotkania odbywały się cyklicznie- raz w miesiącu. Każde z nich miało
charakter otwarty i odbywało się w Sali Widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury.
Osoby biorące udział w wydarzeniu mogły w pierwszej części wysłuchać informacji
Burmistrza o sytuacji w Gminie Niemcza, a w drugiej, podczas moderowanej przez Dyrektora
NOK-u dyskusji, zadać burmistrzowi pytania dotyczące interesujących mieszkańców
tematów.
W roku 2020 aktywnie pracował chór „Grodzianie” prowadząc systematyczne próbyzgodnie z panującymi obostrzeniami. Na uwagę zasługuje też inicjatywa tzw. „Społecznej
lodówki”, której idea odbiła się pozytywnym echem wśród mieszkańców. Rozpoczęcie
działania „Społecznej lodówki” planowane jest na miesiąc styczeń 2020 roku. W roku 2020
przy NOK rozpoczęło działanie Studio Nagrań cieszące się sporym zainteresowaniem
lokalnych zespołów muzycznych.
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Przy organizacji imprez oraz przedsięwzięć współpracowano m.in. z instytucjami i
ośrodkami kultury takimi jak:
- Szkoła Podstawowa w Niemczy,
- Przedszkole Publiczne w Niemczy,
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy,
- OPS Niemcza,
- Strzeliński Ośrodek Kultury,
- Grupa Uzdrowisk Kłodzkich,
- Politechnika Wrocławska,
- ZHP, Hufiec Łagiewniki im. Synów Pułku.
B. Biblioteka/Filie
W 2020 roku w Gminie Niemcza funkcjonowała jedna biblioteka główna w Niemczy oraz
trzy filie: w Gilowie, Przerzeczynie Zdroju i Wilkowie Wielkim.
Dwie Biblioteki w Niemczy i Wilkowie Wielkim są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI
Stan księgozbioru Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy wraz z Filiami na dzień
31.12.2020 r. wynosi – 35 872 woluminy i 253 audiobooki.
LP

Nazwa biblioteki

Ubyło książek

Przybyło książek

Stan
księgozbioru

1

MiGBP w Niemczy

704

635

18310

2

MiGBP w Niemczy Filia

429

136

7559

0

129

5535

208

167

446

w Gilowie
3

MiGBP w Niemczy Filia
w Przerzeczynie Zdroju

4

MiGBP w Niemczy Filia
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LP

Nazwa biblioteki

Ubyło książek

Przybyło książek

Stan
księgozbioru

w Wilkowie Wielkim
STRUKTURA ZAKUPU KSIĘGOZBIORU
Wyszczególnienie kosztów z otrzymanych dotacji za zakup księgozbioru:
Lp

DOTACJE ( wpływy)

KWOTA DOTACJI ILOŚĆ
NA ZAKUP

ZAKUPIONYCH

KSIĘGOZBIORU

KSIĄŻEK

1

Podmiotowa z UMiG Niemcza

18343.29

669

2

GKRPA przy UMiG Niemcza

2000,00

75

3

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 7000

267

Narodowego Priorytetu 1 Programu
BN „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek
4

Dary książkowe od czytelników

2010.62

54

5

Wpłaty na książki od czytelników

86.25

3

RAZEM:

29440,16

1068

Razem w 2020 roku w MiGBP w Niemczy wraz z Filiami przybyło 1068 woluminów
na kwotę 29 440,16 zł.
Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą : udział w
programach , sponsoring
Źródło finansowania (nazwa Nazwa
fundacji , ministerstw i in.)

dofinansowanego Rodzaj wsparcia :-finansowe

projektu i jego charakter
-rzeczowe

1.MKiDN-Priorytet 1

Zakup

nowości 7 000,00 zł
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wydawniczych
2.

Gminna

Rozwiązywania

Komisja Zakup

nowości 2 000.00 zł

Problemów wydawniczych

przy UMiG Niemcza

zakresu

w

tym

profilaktyki

z
i

wykluczenia społecznego
3.Darowizna książek

Książki dla bibliotek

4.Wpłaty od czytelników

Zakup

2 010,62 zł
nowości 86,25 zł

wydawniczych
5.Usługi ksero,drukowanie i Wpłaty za ksero i usługi 433,00 zł
sprzedaż makulatury

drukowania

9.Wpłaty od czytelników

Za przetrzymanie książek

659,15 zł

RAZEM:

12 189,02 zł

WYPOŻYCZENIA
MiGBP

w

Niemczy

posiada

księgozbiór

uniwersalny,

gromadzimy

księgozbiór

beletrystyczny, popularno-naukowy z nauk ścisłych i humanistycznych, dokumenty życia
społecznego i dokumenty elektroniczne oraz księgozbiór o charakterze regionalnym.
Od stycznia 2020 r. w MiGBP w Niemczy udostępnia księgozbiór w systemie
bibliotecznym ALEH.

Wypożyczenia w liczbach w 2020 roku
Miejscowość

Ogółem wypożyczeń (dzieci i dorośli)

Niemcza

8744 woluminów

Gilów

2021 woluminów
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Miejscowość

Ogółem wypożyczeń (dzieci i dorośli)

Przerzeczyn Zdrój

2464 woluminów

Wilków Wielki

1947 woluminów

Ogółem wypożyczenia w Gminie Niemcza

15176 woluminów

Od 2017 r. MiGBP w Niemczy posiada w swojej ofercie audiobooki.
CZYTELNICY
LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH
Miejscowość

Czytelnicy ogółem

Niemcza

389

Gilów

110

Przerzeczyn Zdrój

280

Wilków Wielki

109

Ogółem czytelników w Gminie Niemcza - 888
Liczba odwiedzin w bibliotece w Niemczy - 5826
a 3 filiach :Gilów, Przerzeczyn Zdrój i Wilków Wielki – 3504.
Pomimo pandemii i czasowo zamkniętych dla czytelników bibliotek w naszej Gminie
odnotowano wzrost wypożyczeń w stosunku lat ubiegłych.
ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ PREZENCYJNYCH W 2020 r.
Miejscowość

Ilość wypożyczeń

Wypożyczenia

Wypożyczenia

czasopism

zbiorów specjalnych

prezencyjnych
(na

miejscu

w tym audiobooków
w

czytelni)
Niemcza

829

0

126

str. 80

Miejscowość

Ilość wypożyczeń

Wypożyczenia

Wypożyczenia

czasopism

zbiorów specjalnych

prezencyjnych
(na

miejscu

w tym audiobooków
w

czytelni)
Gilów

134

0

0

Przerzeczyn Zdrój

131

0

20

Wilków Wielki

80

0

0

Uwaga! Ze względu na obostrzenia pandemiczne wynikające z zaleceń i rekomendacji
Biblioteki Narodowej zmniejszyła się ilość wypożyczeń prezencyjnych.
KOMPUTERYZACJA
W MiGBP w Niemczy i filiach Użytkownicy mają możliwość skorzystania z 7 komputerów z
dostępem do internetu.
Ze względu na trwającą pandemię czytelnicy w roku 2020 nie mieli możliwości korzystania z
tej usługi. Jedyną możliwością był wydruk przesłanych dokumentów na pocztę biblioteki.
Działania promujące czytelnictwo w 2020 roku
Rok 2020 był rokiem nowych wyzwań dla biblioteki. W związku z zaistniałą sytuacją
związaną z pandemią Biblioteka w Niemczy wraz z filiami musiała dostosować się do nowej
sytuacji.
Planowane wydarzenia, spotkania autorskie , i inne działania wynikające z planu pracy
zostały zawieszone lub całkowicie odwołane.
Czasowe zamknięcie przyczyniło się do wnikliwej analizy rynku wydawniczego w
poszukiwaniu ciekawych nowości, braków w księgozbiorze, trendów wśród czytelników i
porównania ofert księgarń i hurtowni.
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Pomimo obostrzeń, nie zostawiliśmy czytelników bez dostępu do biblioteki. W czasie
zamknięcia czytelnicy mieli możliwość rezerwacji i wypożyczeń książek na telefon. Jedna z
naszych bibliotek wyszła z inicjatywą dowozu książek dla osób starszych do miejsca
zamieszkania.
Na początku roku 2020 Biblioteka w Niemczy zorganizowała wykład Pana prof. Tomasza
Nowaka - „PROWANSJA – MONTEUX”.
W bibliotece w Wilkowie Wielkim odbył się tylko jeden z kilku zaplanowanych na 2020 r.
"Japonia, czyli przyszłość jest już teraz" prelekcja P. Marii Tyws z Wrocławia.
Pandemia znacznie ograniczyła naszą działalność kulturalną. Odwołane zostały zaplanowane
spotkania autorskie, warsztaty rękodzielnicze i florystyczne oraz wykłady, zajęcia z edukacji
czytelniczej i medialnej.
Wobec zaistniałej sytuacji MiGBP w Niemczy skupiła się na organizacji wystaw
umieszczonych w witrynach okiennych biblioteki :
1. Wystawa starych zabytkowych maszyn do pisania „WSPOMNIEŃ CZAR! Wystawa
(nie)dawnej techniki biurowej”
2. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
3. 100- lecie Bitwy Warszawskiej ( wystawa pozyskana z IPN-u)
4. Babie lato (reprodukcje starych pocztówek)
5. Wystawa KAROL WOJTYŁA. NARODZINY – wystawa pozyskana z Centrum
Myśli Jana Pawła II z Warszawy z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła
II.
6. Boże Narodzenie – wystawa reprodukcji starych kartek świątecznych.
We wrześniu wspólnie z biblioteką szkolną włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Narodowe
Czytanie „Balladyny” J.Słowackiego.
W okresie wakacji w Bibliotece w Przerzeczynie Zdroju odbyły się warsztaty online dla
dzieci przygotowane przez Muzeum Pana Tadeusza z Wrocławia : „Gra w kapsle i nakręcane
koguty, czyli dzieciństwo w PRL-u” oraz „Czerwone Gitary i Kolorowe Jarmarki”.
Udało się również zorganizować warsztaty „ Światłem malowane”, na które przyjechali
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Animatorzy z Muzeum Pana Tadeusza.
Wszystkie wydarzenia odbyły się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.
W roku ubiegłym wzrosło zainteresowanie wypożyczeniami międzybibliotecznymi wśród
naszych czytelników. Książki dla naszych czytelników wypożyczaliśmy z bibliotek
uczelnianych , naukowych i bibliotek wojewódzkich.
Pomimo obostrzeń umożliwiliśmy pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej korzystanie z
naszego księgozbioru. Książki były wypożyczane na dłuższy termin.
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Filii w Wilkowie Wielkim otrzymał z Instytutu
Książki z Krakowa nowości wydawnicze dla klubowiczów.
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z następującymi organizacjami
pozarządowymi :
- Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej
- Stowarzyszenie Niemcza Partnerstwo Miast
- Muzeum Ziemi Niemczańskiej – Piernikarnia Śląska
- Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
- Dom Opieki Społecznej w Niemczy
W roku 2020r. nasza biblioteka otrzymała grant w ramach „Realizacji wydarzeń
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR
„ ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ŚLĘŻANIE” w wysokości 6 000,00zł za
projekt „Niemcza perłą historii – ŚLĘŻA KORONĄ GÓR POLSKICH” którego realizacja
została zaplanowana na przyszły rok.

XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
A. Ochotnicza Straż pożarna:
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-OSP Gilów
OSP Gilów liczy 25 członków w tym jest 5 druhów młodzieżowych od 8 do 12 lat oraz 3
kobiety,3 członków honorowych i 1 członek wspierający.
Posiadamy jeden samochód ratowniczo gaśniczy średni Star 266 przekazany z OSP
Przerzeczyn Zdrój w 2019r.
Sprzęt posiadany to : sprzęt gaśniczy,2 x pompa do wody brudnej o łącznej wydajności 3000
L/H, sprzęt łączności, ratownictwa medycznego (PSP R-1) , oraz narzędzie ratownictwa
drogowego (LUKAS).

Działania w roku 2020:
Pożary :

6 wyjazdów

Miejscowe zagrożenia : 9 wyjazdów
Alarmy fałszywe :

0 wyjazdów

Wyjazdy gospodarcze : 10 wyjazdów (walka z Covid 19)
W roku 2020 jednostka nasza pozyskała następujący sprzęt:
Pompa Honda WT 40X
Aparat powietrzny Drager
Mundury bojowe 10 kpl.
Narzędzie ratownicze „halligan”
Pas bojowy z zatrzaśnikiem. 4szt.
Lanca gaśnicza 1800 mm
Rękawice strażackie
Odcinki bojowe W75,W48 i W25
Prądownica wodno-pianowa AWG oraz Turbomatic
Przełączniki W75/W52 x 2szt , W52/W25 x 2 szt.
Rozdzielacz kulowy
Środki jakimi dysponowaliliśmy to:
-16.000,00 zł

UMiG Niemcza

-12.580,00 zł

MSWiA

- 6.000,00 zł

Składki członkowskie

-17.220,00 zł

WFOŚiGW we Wrocławiu
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- 4.985,00 zł

Rada Sołecka Gilowa

- 3.300,00 zł

1%, OHZ Gilów, RSP Kietlin, Nadleśnictwo Świdnica

RAZEM: 60.085zł
Wyżej wymienione środki zostały wydane zgodnie ze statutem i potrzebami OSP.

Potrzeby jednostki oprócz działań statutowych to:
1.Wymiana umundurowania bojowego (Obuwie bojowe, Hełmy, Kominiarki, Ubrania
koszarowe)
2.Remont dachu remizy oraz ocieplenie budynku.
3.Modernizacja budynku, oraz placu przed w/w budynkiem
Łącznie ok 100.000zł
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-OSP Niemcza
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemczy w 2020 roku wzięła udział w 36 akcjach
ratowniczo – gaśniczych tj.:
- 11 POŻARÓW
- 22 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
- 3 WYJAZDY DO INNYCH ZDARZEŃ
W trakcie 2020 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy w miarę posiadanych
środków finansowych doposażyła się w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, sprzęt łączności oraz
umundurowanie strażackie ( BOJOWE ). Wykonano 8 wyjazdów po gminie Niemcza w
związku z panującą pandemią COVID-19. W 2020 roku jedną z najbardziej kosztownych
akcji był nasz udział w gaszeniu dużego pożaru Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w na
przełęczy Tąpadła. W akcji tej bezpośrednio i nieprzerwanie przez 10,5 godziny brało udział
6 naszych strażaków – ratowników.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Niemczy w swoich szeregach zrzesza 20 członków czynnych
( w tym 4 kobiety ), 9 członków wspierających, 2 członków honorowych oraz niepełną
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
W 2020 roku ze względu na długotrwałą chorobę odszedł z naszych szeregów nasz członek
honorowy Pan Jerzy Prokop.
Plany jakie mieliśmy założone na 2020 rok wykonaliśmy w ok 85% ze względu na posiadane
środki. Gmina Niemcza dofinansowała jednostkę w trakcie roku 2020, co pozwoliło nam
wykonać wymianę instalacji elektrycznej oraz zamontować nową instalację alarmową
naszego obiektu ( poprzednia została zniszczona w trakcie termomodernizacji budynku ).
Przekazywane corocznie środki pozwalają nam na spokojne gospodarowanie nimi i nie
zadłużanie się, jak to miało miejsce w latach poprzednich.
Plany jakie mamy założone na rok bieżący 2021 będziemy realizowali w miarę posiadanych
środków finansowych i ogłaszanych konkursów dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez
instytucje z nimi powiązane.

-OSP Przerzeczyn – Zdrój
1. Rys historyczny.
W 1946 roku - 12 lutego mieszkańcy wsi Przerzeczyn Zdrój zorganizowali Ochotniczą
Straż Pożarną do obrony przeciwpożarowej wsi Przerzeczyn Zdrój, Podlesie, przysiółek
Ruszkowice, wieś Ligota Mała i Komarów ( obecnie Nowa Wieś Niemczańska).
Ochotnicza Straż Pożarna w Przerzeczynie Zdroju Decyzją nr 45 KSRG z dnia 04 kwietnia
1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratownictw Gaśniczego.
Rozkazem nr 10 Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we
Wrocławiu z dniem 12 lutego 2008 roku włączył naszą jednostkę do Dolnośląskiej Brygady
Obwodowej, w której funkcjonujemy do dnia dzisiejszego. Jesteśmy jednostką operacyjnotechniczną - typ JOT III.
2. Siedziba jednostki
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej mieści się w miejscowości Przerzeczyn –Zdrój przy
ulicy Niemczańskiej 10 .Tytuł prawny jaki jednostka posiada do siedziby OSP- to dzierżawa.
Posiadamy garaż z jednym stanowiskiem na samochód i małe pomieszczenie obok garażu.
W 2020r pomieszczenie to została przekształcone w przebieralnię, a garaż został doposażony
w niezbędny sprzęt. Jednostka podlega pod Urząd Miasta i Gmina Niemcza.
Nasza działalność jest dotowana dotacją celową na utrzymanie jednostki z Urzędu Miasta i
Gminy Niemcza. W roku 2020 dotacja ta wynosiła 50.000,00 zł.
W skład władz OSP wchodzą następujące osoby:
Prezes

– Marcin Walulik

Wiceprezes

– Łukasz Łużny

Naczelnik

– Jacek Wanat

Sekretarz

– Bartłomiej Oleksiak

Skarbnik

– Józef Żygadło

Gospodarz

– Janusz Lunt

3. Opis działalności OSP za 2020r.
W skład Jednostki wchodzi 31 członków zwyczajnych tj. 26 mężczyzn i 5 kobiet, 4 członków
wspierających, 1 członek honorowy oraz 9 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W
skład MDP wchodzi 1 chłopak i 8 dziewcząt.
W 2020 roku w OSP odbyło się 20 posiedzeń, w tym 10 posiedzeń zarządu i 10 innych
posiedzeń. Jeżeli chodzi o zbiórki szkoleniowe to były 4 zbiórki członków OSP i 2 zbiórki
MDP. Na terenie działalności OSP Przerzeczyn Zdrój przeprowadzono również 2 pogadanki
z dziećmi i młodzieżą oraz 2 pokazy udzielania pierwszej pomocy. Jednostka uczestniczyła
także w uroczystościach lokalnych i gminnych. Plan działalności OSP na rok 2020 udało się
zrealizować w znacznej części.
Zakupiono przy wsparciu różnych instytucji następujące zadania/zakupy:
- Piła STIHL
- Hełmy ROSENBAUER
- Agregat prądotwórczy 2 fazowy HONDA
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- Detektor prądu przemiennego HOT-STICK
- Ubrania specjalne
- Obuwie specjalne gumowe
- Odcinki w 52 i w 75
oraz inne przedmioty niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Jednostka funkcjonuje zgodnie z celem działań ustanowionym w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
2.Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
4.Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej;
5.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
4.Posiadany sprzęt
Jednostka posiada 1 pojazd specjalny ratowniczo- gaśniczy VOLVO FL280
Motopompy:
-Pożarnicza M8/8 - 1 sztuka
-Szlamowa

-1 sztuka

-Pływająca

- 1 sztuka

Sprzęt ratowniczy:
-Średni zestaw ratownictwa technicznego
-Pilarki do drewna

- 2 sztuki

-Piły do stali i betonu

-1 sztuka

-Detektor prądu przemiennego HOT-STICK
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Agregaty prądotwórcze :
-1-fazowy

- 1 sztuka

-2-fazowy HONDA -1 sztuka
Sprzęt ochrony dróg oddechowych :
-Sygnalizator bezruchu - 4 sztuki
-Aparaty nadciśnieniowe -4 sztuki
Drabiny:
-Wysuwane

-1 sztuka

-Nasadkowe

-2 sztuki

Zestawy ratownictwa medycznego:
-Torba PSP R1 z tlenoterapią
-Defibrylator AED
Kamery termowizyjne:
- Bullard model T4MAX
Ponadto inny sprzęt, jak radiostacje, latarki, linki, pasy, odcinki, ubrania specjalne , itd.
W 2020 roku jednostka brała udział w 33 zdarzeniach i 5 wyjazdach gospodarczych:
P
13

MZ
17

AF
0

ZR
1

P

- Pożary

MZ

- Miejscowe zagrożenia

AF

- Alarmy fałszywe

WG

-Wyjazd gospodarczy

ZR

- Zabezpieczenie rejonu w PSP

PZR

- Poza rejonem działań

PZR
2

WG
5
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.
Podsumowanie/Założenia
Realizacja zadań statutowych pod względem finansowym została wykonana na planowanym
poziomie (udało się bez strat). Niemniej jednak nie wykonano w całości planowanych
inwestycji z planu rzeczowego w kwestii zakładanych zakupów .Z uwagi na swe usytuowanie
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 charakteryzującej się bardzo dużą
wypadkowością, jednostka jest uwzględniona w planie operacyjnym powiatu, jako bardzo
ważny człon bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W minionym 2020 roku, z pozyskanej
przez naszą jednostkę OSP dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
doposażyliśmy pomieszczenie garażowe w naszej remizie i zakupiliśmy sprzęt do działań
ratowniczo-gaśniczych.
W roku 2021 nasza jednostka OSP będzie wnioskować o dofinansowanie z różnych źródeł
na zakup najnowocześniejszego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego, którego
koszt to około 120 tysięcy złotych. Posiadany obecnie zestaw hydrauliczny jest
wyeksploatowany i wiekowy.

Jest to obecnie największy problem sprzętowy naszej

jednostki. Będziemy również starać się o środki pieniężne na wymianę ubrań specjalnych
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niezbędnych do działań ratowniczych. W najbliższym czasie może uda się dokończyć budowę
nowej strażnicy również łącząc różne źródła dofinansowania.

B. Policja
Posterunek Policji w Niemczy funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych KPP w
Dzierżoniowie i podlega pod Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie.
Posterunek Policji w Niemczy posiada 5 etatów policyjnych – w ramach struktur służbę pełni 2
dzielnicowych, jeden policjant zespołu ds. prewencji oraz jeden policjant ds. kryminalnych. Obecnie
w służbie jest trzech funkcjonariuszy:
•

asp. Łukasz Pogorzelski

– Kierownik Posterunku Policji w Niemczy;

•

st.sierż. Daniel Piwowarczyk

– dzielnicowy rejonu I;

•

st.asp. Piotr Gros

– dzielnicowy rejonu II;

•

post. Daria Markiel

•

st.asp. Artur Ernst

– po ukończeniu szkolenia policjant zespołu ds. prewencji;
– policjant ds. kryminalnych oraz dochodzeniowych na co

dzień pełni służbę w KPP Dzierżoniów zajmuję się realizacją spraw, dotyczących
przestępstw popełnianych na terenie podległym PP Niemcza.
Funkcjonariusze na wyposażeniu posiadają 1 radiowóz marki Hyundai I20, do ich dyspozycji
jest także monitoring miejski.
Zakres działania PP Niemcza obejmuje Miasto i Gminę Niemcza, w skład której wchodzi
16 miejscowości zamieszkałych przez ok. 5400 osób na pow. 76 km/2. i jest podzielony na dwa rejony
służbowe:
Rejon I – Miasto Niemcza (rejon miejski);
Rejon II – Gmina Niemcza (rejon wiejski) - Wilków Wielki, Chwalęcin, Kietlin, Gilów,
Gola Dzierżoniowska, Gumin, Jasinek, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska, Piotrkówek,
Podlesie, Przerzeczyn-Zdrój, Ruszkowice, Stasin, Wojsławice.
Przestępstwa odnotowane w 2020 roku
Na terenie działania PP w Niemczy odnotowano ogółem 33 przestępstwa

Kategoria przestępstw

Rok 2019

Rok 2020

Nietrzeźwi kierujący

4

7

P. Narkotykowe

2

3
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Kradzieże z włamaniem

4

3

Kradzieże

7

6

Przywłaszczenie mienia

1

0

Znęcanie

3

1

Groźby karalne

2

0

Złamanie zakazu sądowego

2

1

Zniszczenie mienia

3

1

Oszustwa

4

4

Zabójstwo

0

0

Rozboje

0

1

Zgwałcenie

0

0

Wypadki RD

6

3

Inne

2

3

Bójki i pobicia

1

0

Znieważenia funkcjonariusza 3

0

publicznego
Razem

44

33

Funkcjonariusze PP w Niemczy w 2020 roku wykonali 621 służb w trakcie których:
•

wylegitymowali 1209 osoby;

•

zatrzymali 4 sprawców przestępstw na gorącym uczynku;

•

przeprowadzili 355 interwencji;

•

wykonali 362 wywiadów i ustaleń na rzecz innych podmiotów (w tym UMiG);

•

przeprowadzili 83 spotkania ze społeczeństwem, młodzieżą, samorządem, seniorami;

•

sporządzili 124 wystąpienia do innych podmiotów i instytucji;
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•

ujawnili 8 osób poszukiwanych;

•

ujawnili 366 wykroczeń z czego wobec sprawców 143 zastosowali postępowanie mandatowe.
Główne kategorie ujawnianych wykroczeń (M – mandat karny, P – pouczenie, WN –
materiały do wniosku o ukaranie):
◦

art. 43' Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych (93 – M41 – P52);

•

◦

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej art. 141 kw (36 – M9 – P27);

◦

porządkowi i spokojowi publicznemu art. 51 kw (24 – M14 – P10);

◦

wykroczenia drogowe (67 – M29 – P38);

◦

kradzieże (7 – M7);

◦

zaśmiecanie art. 145 kw (18 – M9 – P9)

◦

inne w tym art. 54 kw, 116 § 1a (Covid 19) oraz art. 77 kw (110 – M47 – P60 – WN3)

podejmowali wspólne działania z pracownikami OPS Niemcza pod kątem osób samotnych,
rodzin patologicznych, prawidłowej opieki nad dziećmi, oraz osób potrzebujących pomocy;

•

wspólnie z przedstawicielami UMiG, samorządu lokalnego i innych instytucji starali się
pomóc rozwiązywać problemy mieszkańców – odnowione przejście dla pieszych na ul.
Piastowskiej, naprawa lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy,
likwidowanie dzikich wysypisk śmieci.

•

brali udział w odzyskaniu skradzionego mienia – rowery oraz sprzęt RTV;

•

zlikwidowali punkt, w którym organizowane były nielegalne gry hazardowe ul. Kolejowa;

•

zatrzymali sprawców rozboju Rynek 10;

•

wspólnie z policjantami wydziały kryminalnego zatrzymali znaczną ilość środków
odurzających, które nie trafiły do obrotu na terenie Niemczy.
Systematyczny udział

w spotkaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych przy UMiG Niemcza pozwala na monitorowanie patologii związanych z
nadużywaniem alkoholu i zjawisk pokrewnych. Ponadto prowadzona jest stała współpraca ze
szkołami z terenu gminy oraz kuratorami sądowymi.
Dzielnicowi w 2020 prowadzili plany priorytetowe w ramach, których wykonywali czynności
zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia zjawisk uciążliwych dla lokalnej społeczności takich
jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócanie ładu i porządku. Plany te swoim
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zakresem obejmowały rejon sklepu „Gilowski Market” w Gilowie oraz rejon skrzyżowania na ul.
Kolejowa/Piastowska/Batalionów Chłopskich w Niemczy, a następnie rejon bramy nr 19 Rynek oraz
rejon sklepu spożywczego w Przerzeczynie-Zdroju .

Dzielnicowi w codziennej
służbie wykonują również
zadania

wynikające

ze

zgłoszeń

obywateli

do

KMZB

(Krajowa

Mapa

Zagrożeń
Bezpieczeństwa),
obywatele
zgłaszają

gdzie

elektronicznie
zauważone

nieprawidłowości

w

różnych obszarach. Podczas realizacji spraw bieżących aktywnie wykorzystują monitoring miejski –
przy ujawnianiu sprawców wykroczeń oraz do spraw kryminalnych.
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XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA/OCHRONA ŚRODOWISKA

A. Przedsiębiorstwo komunalne
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy jest Spółką ze 100 % udziałem Gminy
Niemcza, powołaną w 2001r., której działalność gospodarcza polega na zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Niemcza - poprzez realizację zadań
własnych Gminy.
Działalność Spółki obejmuje:
- utrzymanie czystości i porządku,
- zarządzanie nieruchomościami,
- administrowanie lokalami,
- zarządzanie cmentarzem,
- zarządzanie oczyszczalnią ścieków,
- zarządzanie sieciami: kanalizacyjną, deszczową, wodociągową,
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- dostawę wody i odbiór ścieków,
- utrzymanie terenów zielonych,
W 2020r. Spółka świadczyła usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych
i powiatowych oraz utrzymania zieleni miejskiej. W 2020r. na letnie i zimowe utrzymanie
dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano: 420 863, 06 zł
W ramach tej działalności na terenie miasta Niemcza pielęgnowano rabaty.
W ramach letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz zieleni miejskiej na bieżąco
utrzymywano czystość i porządek oraz koszono tereny zielone.
Zakres prac z zakresu utrzymania czystości i porządku obejmował:
* w okresie letnim: zamiatanie ulic, parkingów i placów, zebranie i wywóz
nieczystości, usuwanie trawy przy krawężnikach, obrzeżach i chodnikach, usuwanie
błota,
* w okresie zimowym: wykonywanie czynności zimowego utrzymania dróg, w
oparciu o odpowiednie standardy regulujące czas przeznaczony na przeprowadzenie
określonych prac oraz jakość odśnieżania danej drogi,
* w zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej wchodziły następujące
czynności:
- codzienne sprzątanie terenów zielonych ze śmieci i zanieczyszczeń,
- bieżące koszenie trawy oraz grabienie i usuwanie skoszonej trawy 45.368,30 m²,
- co najmniej jednokrotne w ciągu sezonu koszenie skarpy przy stawie oraz działki
gminnej
przy ul. Strzelińskiej – 32.000,00 m² - koszono trzy razy
- dwukrotne w ciągu roku koszenie placu zabaw przy stawie – 4.200,00 m², koszono raz
na miesiąc
- koszenie poboczy przy drogach gminnych tj. Niemcza – Jasinek, Niemcza – Gumin,
Wilków Wielki – Kietlin, Piotrkówek przy murze, Stasin od strony drogi powiatowej,
Gilów Kośmin – 6,9 km poboczy – koszono trzy razy,
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- przycinanie żywopłotów na terenie miasta,
- formowanie drzew – akacje przy ul. B. Chrobrego 44 szt + głóg 2 szt., Kościuszki lipy –
22 szt., Rynek – lipy, klony, akacje,
- dokonywanie nasadzeń kwiatów w misach i gazonach
- administrowanie placami zabaw na terenie Gminy Niemcza– w ramach których to
czynności Spółka kosi trawę i utrzymuje czystość na terenie placów zabaw, dokonuje
przeglądów technicznych wymaganych przepisami prawa,

utrzymuje w miarę

posiadanych środków urządzenia w należytym stanie technicznym, wymienia piasek w
piaskownicach w miarę potrzeb - co najmniej raz w roku na wiosnę.
Zarządzanie nieruchomościami:
W 2020r. Spółka świadczyła usługi zarządzania nieruchomościami tj.: budynkami i lokalami
100 % własność Gminy oraz zarządzała Wspólnotami Mieszkaniowymi.
W 2020r. Spółka:
- zarządzała częściami wspólnymi w 82 Wspólnotach Mieszkaniowych,
- zarządzała 20 budynkami gminnymi,
- administrowała 240 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
- administrowała 19 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy,
- administrowała 3 lokale użyteczności publicznej.
W 2020r. przeprowadzono:
* remonty pokryć dachowych, drobne remonty na częściach wspólnych za kwotę:
90 711,41 zł.
Remont pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Młyńska 8 w Niemczy
Remont pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 39 w Niemczy
Remont pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 19 w Niemczy
Remont pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 34 w Niemczy
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* w 2020r. Gmina wykonała drobne remonty instalacji wodno - kanalizacyjnych,
elektrycznych, remonty ogólnobudowlane w lokalach stanowiących jej własność na ogólną
kwotę: 32 325,81 zł.
* w 2020r. Gmina wykonała remont dwóch pokryć dachowych na budynkach 100 %
własność Gminy tj. Krótka 6, Młyńska 2 na ogólną kwotę: 186 600,00 zł.
* w 2020 r. Gmina na poczet zaliczki na fundusz remontowy w budynkach, w których posiada
udział wpłaciła 212 806,91 zł.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Niemczy w 2020r. zapewniało sprawność urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń

wodociągowych

i

urządzeń

kanalizacyjnych

będących

w

posiadaniu

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o .o. z siedzibą w Niemczy, działającym na terenie
Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020-2024.
W zakresie zarządzania cmentarzem zapewniano nadzór nad pochówkami, wytyczano nowe
miejsca grzebalne, w imieniu Gminy sprzedawano rezerwacje i przedłużano ważność miejsc
pochówku na kolejne 20 lat.
Na bieżąco prowadzono prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenu cmentarza w
czystości - wywożono odpady komunalne, koszono trawę, sprzątano teren cmentarza oraz
kaplicę.
Koszty utrzymania cmentarza w 2020r. kształtowały się następująco:
- Koszt wywozu i składowania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych:
11 072, 20 zł,
 Koszt sprzątania, koszenia, drobnych napraw, obsługi administracyjnej, oświetlenia kaplicy:
46 098,70 zł.
 Koszty utrzymania grobu jeńców wojennych: 500,00 zł
Razem koszt roczny: 57 670, 90 zł.
Z tytułu realizacji tych obowiązków Spółka na podstawie Porozumienia otrzymuje
wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest w budżecie na dany rok na podstawie
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złożonego planu.

Na rok 2020 uchwalono kwotę: 47 999,96 zł brutto, której płatność

podzielona była na 12 miesięcy.
Z kolei wpływy zarządcy za nadzór nad firmami wykonującymi usługi na cmentarzu
i udostępnienie kaplicy cmentarnej w wyniosły:
- Rok 2020: 9 939,08 zł brutto
Razem przychody: 57 939,03 zł
W 2020r. Spółka świadczyła również usługi na rzecz podmiotów prywatnych tj. wywóz
szamba, koszenie terenów zielonych.
B. OCZYSZCZANIE MIASTA
Utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie porządku ulic i placów oraz zimowe utrzymanie
dróg gminnych realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z.o.o z siedzibą w
Niemczy. W ramach porozumienia Nr P01/ZmiU/12 z dnia 01 kwietnia 2011 r (aneks z dnia
27.04.2017r.).gminna powierzyła wykonawcy bieżące utrzymanie zieleni ( m.in. koszenie,
odchwaszczanie, nasadzanie kwiatów , formowanie koron drzew, sprzątanie terenów
zielonych ze śmieci) oraz utrzymanie w czystości ulic , parkingów i placów na terenie miasta
i gminy Niemcza.

Wskazane prace porządkowe trwają w okresie od 1 kwietnia do 31

października danego roku kalendarzowego.
W okresie od 1 listopada
Porozumieniem

bieżącego roku do 31 marca następnego roku

zgodnie z

P/ZUD/12 z dnia 27.04.2017 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o

wykonuje prace przy zimowym utrzymaniu dróg w granicach administracyjnych miasta i
gminy Niemcza. Zimowe utrzymanie dróg polega m.in. na: zwalczaniu gołoledzi, lodowicy,
odśnieżaniu jezdni, poboczy, zatok przystankowych, usuwaniu nadmiaru śniegu zalegającego
w pasie jezdni, utrzymanie czystości znaków drogowych.
C. CMENTARZ
Gmina Niemcza zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr CM/12 z dnia 31.01.2012 r. zleciła
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. z/s w Niemczy zadanie dotyczące zarządzania
cmentarzem komunalnym w Niemczy.

W ramach umowy Zarządca zobowiązał się do

zarządzania i bieżącego utrzymania cmentarza wraz z istniejącymi obiektami budowlanymi.
Na terenie cmentarza komunalnego w Niemczy znajdują się mogiły jeńców jugosłowiańskich
i rosyjskich z lat 1916-1918. Na utrzymanie tych mogił Gmina Niemcza na mocy zawartego
porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu w 2020 roku otrzymała
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środki

finansowe

w

wysokości

500,00

zł

brutto.

Na terenie cmentarza komunalnego w 2020 roku została posadowiona toaleta wolnostojąca.
Koszt transportu toalety z Torunia do Niemczy oraz koszt przyłącza dystrybucyjnego tego
zadania

to

kwota

34.878,84

zł.

Ponadto w 2020 roku zostało zakupione za kwotę 6.332,04 zł nagłośnienie do kaplicy
cmentarnej. Koszt utrzymania cmentarza w skali całego 2020 roku wyniósł 48.500,00 zł.
D. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Gmina Niemcza jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD -7.
Związek Gmin na podstawie zapisów swojego statutu , realizuje zadania gminy dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019r poz.2010 z póź. zm.), w tym odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych.

W systemie odbioru odpadów, na podstawie złożonych

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31
grudnia 2020 r. znajdowało się 3910 osób, z tego 2047- to mieszkańcy miasta, a 1863 osób
to pozostali mieszkańcy gminy.
W 2020 r. na terenie miasta i gminy odebrano 377,51 ton odpadów.
L.P

Rodzaje odpadów

tony

1

papier i tektura

41,32

2

szkło

84,4

3

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

3,22

4

wielkogabarytowe

127,07

5

biodegrodowalne

41,3

6

zmieszane odpady opakowania

78,94

7

pozostałe

1,26

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku selektywne
zbieranie odpadów prowadzone jest systemem indywidualnym( workowym) na terenie
zabudowy jednorodzinnej i zbiorowym( gniazda segregacyjne) na terenie zabudowy
wielorodzinnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w
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sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od
1.01.2019 r. odpady są segregowane na 5 frakcji: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe,
metale i tworzywa sztuczne oraz odpady bio.
W 2020 r. Gmina Niemcza

osiągnęła 49 %

poziom recyklingu i przygotowania do

ponownego użycia papieru , metalu, tworzyw sztucznych i szkła.
E. OCHRONA ZWIERZĄT
Gmina Niemcza w celu realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
w 2020

r.

zawarła

umowę

ze

Schroniskiem

dla

Zwierząt

„AZYL”

z siedzibą

w Dzierżoniowie. Całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia Gabinet Weterynaryjny
ARKA-VET z/s w Łagiewnikach. W 2020 r. z terenu gminy odłowiono i umieszczono
w schronisku dla zwierząt 9 bezdomnych psów. W celu ograniczenia niekontrolowanego
rozrodu bezdomnych kotów oraz psów sfinansowano wykonanie 20 zabiegów sterylizacji.
F. USUWANIE AZBESTU
Gmina Niemcza nie posiada programu usuwania odpadów zawierających azbest. Właściciele
nieruchomości, na których znajdowały się wyroby zawierające azbest mogli skorzystać z
programu usuwania azbestu na terenie Związku Gmin. W ramach zadania właściciele
nieruchomości , którzy złożyli kompletne wnioski o dofinansowanie do Związku Gmin, mogli
uzyskać pomoc w postaci pokrycia 100 % kosztów demontażu i utylizacji azbestu. W 2020 r.
z terenu gminy Niemcza nikt nie skorzystał z programu usuwania azbestu.

XIV. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
A. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na terenie gminy znajduje się następująca infrastruktura drogowa:
- droga krajowa nr 8 stanowiąca element korytarza europejskiego E67 (Finlandia – Estonia –
Łotwa – Litwa – Polska – Czechy)
- drogi powiatowe: ul. Chrobrego, ul. Strzelińska, droga Wilków Wlk. – Chwalęcin, droga
Gilów -Kietlin, droga Niemcza – Podlesie, droga Przerzeczyn Zdrój – Ligota Mała, droga
Podlesie – Ruszkowice, droga Przerzeczyn Zdrój – Ciepłowody
- drogi gminne
Gminna infrastruktura drogowa obejmowała na dzień 31 grudnia 2020 r -. 163,28 km dróg.
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W granicach administracyjnych miasta
- dróg lokalnych L było 34,980 km,
-dróg dojazdowych D było 4,700 km.
Poza granicami administracyjnymi miasta dróg lokalnych L było 95,400 km, dróg
dojazdowych D było 28,200 km.

Drogi na terenie Gminy Niemcza
W roku 2020 przeprowadzono następujące inwestycje w zakresie dróg gminnych:
Przebudowa drogi gminnej 117508 D polegająca na budowie jezdni oraz chodników na
Osiedlu Słonecznym w Niemczy. W ramach zadania wykonano: 802 mb chodnika, 614
mb drogi oraz zamontowano 23 lampy oświetlenia ulicznego. Zakończenie i rozliczenie
zadania w roku 2020. Całkowity koszt zadania 1.596,188 tyś zł w tym:
- z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie – 1.100,833 tyś. zł,
- z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 270,00 tyś. zł
- środku własne gminy Niemcza – 226,967 tyś. zł.
Przed

Po
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Przebudowa drogi gminnej Nr 117495 D dz. Nr 35 obręb Stasin w Niemczy.
Długość przebudowanego odcinka wynosi 4633 m . Prace polegały na wymianie nawierzchni
z gruntowej na asfaltową. Ponadto po obu stronach wykonano pobocza z wykarczowaniem
zadrzewienia. Zakończenie i rozliczenie realizacji zadania w roku 2020.
Całkowity koszt realizacji wyniósł 372 632 zł w tym :
- dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości -264 047zł,
- dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości- 108 052 zł,
- pozostałe to środki własne Gminy Niemcza

Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolna w Niemczy. Zakres robot stanowi wykonanie
nowych schodów terenowych łączących ul. Przedszkolna z ul. Podmiejską. Nawierzchnia z
kostki kamiennej. Zakończenie i rozliczenie realizacji zadania w roku 2020.
Całkowity koszt zadania 182 249 zł, który sfinansowano ze środków:
- Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – 178 000 zł,
- gminy Niemcza w wysokości

- 7 249 zł.
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Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody
w Nowej Wsi Niemczańskiej.
Zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2020. Całkowity koszt zadania 232 867 zł w tym:
- z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 dofinansowanie – 112 210 zł,
- z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 113 029 zł
- środki własne gminy Niemcza – 7 629 zł.

Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej.
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Zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2020. Całkowity koszt zadania 155,632 tyś zł
w tym:
- z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 111.761,00 zł.
- środku własne gminy Niemcza
- 43.871,00 zł.
Wykonano także modernizacje dróg gminnych.
W ramach tego zadania wykonano między innymi :
wymianę nawierzchni drogi w Gilowie, na ulicy Dolnej (nawierzchnie asfaltowe) ,
utwardzenie drogi (nawiezienie tłucznia ) w Wilkowie Wielkim, Stasinie,
Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpiło w roku 2020.
Całkowity koszt zadania 328.00,00 zł, w tym:
- z Funduszu Inwestycji Lokalnych

– 107.602,00 zł.

- ze środków własnych Gminy Niemcza

– 220.398,00 zł.
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Stan dróg gminnych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne
kategorie dróg publicznych, był następujący:


drogi lokalne L – stan wymagający napraw i pilnych interwencji



drogi dojazdowe D – stan wymagający napraw


B. INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA
Na terenie Gminy znajduje się ogółem 864 punktów świetlnych, z tego własnością spółki
Tauron Nowe Technologie SA jest 749 szt., natomiast gminy Niemcza jest właścicielem
115 szt. punktów świetlnych.
Koszty zużycia energii w 2020 r wynosiły:
- koszt zakupu energii

- 250.074,67 zł

- koszt serwisu

- 147.795,46 zł

Infrastruktura oświetleniowa wymaga gruntownej modernizacji ze względu na przestarzałe,
skorodowane słupy, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców oraz ze względu na
przestarzałe oprawy oświetleniowe głównie sodowe, które wymagają dużego pobory energii,
co przekłada się bezpośrednio na wysokie koszty zużycia.
W roku 2020 został złożony wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej wniosek
aplikacyjny

w

ramach

RPO–WD

2014-2020

Działanie

3.4.

Wdrażanie

strategii

niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4 e – samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym
oświetleniem ulicznym.
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C. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
W

2020

r.

Gmina

Niemcza

na

realizację

przedsięwzięć

pozyskała

kwotę 10 676 242 ,40 zł
Poniższa tabela obrazuje pozyskane środki zewnętrzne.
L.
p.

Nazwa
zadania z
umowy

Organ
dotujący

1

E-aktywni
mieszkańc
y Gminy
Niemcza

Stowarzysz
enie
Towarzystw
o Rozwoju
Gminy
Płuznica
Centrum
projektów
Polska
Cyfrowa

2

3

4

5

6

Zdalna
szkoła

Przebudow
a
drogi
gminnej nr
117495 D
nr
ew.35
obręb
Stasin
Przebudow
a
drogi
gminnej
117508D
Osiedle
Słoneczne
Zakup
nowego
autobusu
szkolnego
Budowa
sieci
wodociągo
wej wraz z
przebudow
ą
ujęcia
wody
w
Nowej Wsi
Niemczańs

Wojewoda
Dolnośląski

Nazwa
programu

Data
zawarcia
umowy

Koszt
całkowit
y [zł]

Wysokoś
ć
dofinans
o-wania
[zł]

PO Polska
Cyfrowa oś 06.03.20
III działanie 20
3.1.

84
000,00

84
000,00

0,00

27.04.20
20

59
261,40

59
261,40

0,00

22.06.20
20

659
992,97

492
692,00

154230,
97

Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa na
lata 20142020
Fundusz
Dróg
Samorządowych

Środki
własne
[zł]

Wojewoda
Dolnośląski

Fundusz
Dróg
Samorządowych

22.06.20
20

2512
587,42

1884
440,00

628
147,42

Wojewoda
Dolnośląski

Dotacja
celowa

10.06.20
20

800
000,00

400
000,00

400
000,00

Urząd
Marszałkow
ski
Województ
wa
Dolnośląski
ego

Dolnośląski 07.07.20
Fundusz
20
Pomocy
Rozwojowej

591
991,04

112
210,00

407
781,04
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7

8

9

10

11

kiej
Zapewnien
ie
Funkcjono
wania
Klubu
Senior+
Budowa
sieci
wodociągo
wej z Goli
Dzierżonio
wskiej do
Niemczy
oraz
kanalizacji
sanitarnej
z Kietlina
do
Niemczy
Zdalna
szkoła +

Wojewoda
Dolnośląski

Urząd
Marszałkow
ski
Województ
wa
Dolnośląski
ego

Centrum
Projektów
Polska Plus

Program
Wieloletni
10.06.20
Senior+ na 20
lata 20152020 Edycja
2020
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa na
lata 20142020
Poprawa
Urząd
Odnowa
warunków Marszałkow Wsi
życia wsi ski
dolnośląskie
Kietlin – Województ j
budowa
wa
oświetlenia Dolnośląski
ego
Rządowy
Wojewoda
RFIL
Fundusz
Dolnośląski
Inwestycji
Lokalnych
Razem

105
552,00

41
740,00

63
812,00

02.07.20
20

3197159,
30

1999975, 1197184
00
,30

24.07.20
20

44980,00

44980,00

0,00

10.08.20
20

50000,00

22
500,00

27500,0
0

5
534444,0
0
1355489
8,13

5534444,
00

0,00

1067624 2878655
2,40
,73
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XV. ZAKOŃCZENIE
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2020 rok.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym Raporcie, opracowane przez
pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne Gminy, Niemczański
Ośrodek Kultury, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o. w Niemczy, Ochotnicze Straże
Pożarne, Kluby Sportowe, a także przedstawicieli Policji - posłużą mieszkańcom naszej
Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej „ małej Ojczyzny”.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
Jarosław Węgłowski

XVI. ZAŁĄCZNIKI
1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemcza za 2020 rok wraz z

wyciągiem z wieloletniej prognozy finansowej.
2

Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2020 rok.
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