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01 

CZYM JEST RAPORT  

O STANIE GMINY 
________ 
 

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy do 31 maja każdego 

roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego  

w roku poprzednim. 

 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede 

wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał 

rady gminy a także funduszu sołeckiego za rok ubiegły. 

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych 

danych o naszym samorządzie. Obejmuje podsumowanie 

działalności wójta gminy na koniec 2021 roku i stanowi 

kompendium wiedzy o sytuacji w gminie.  

Dokument ten został przygotowany na podstawie twardych 

danych finansowych i statystycznych. W raporcie nie 

oceniamy i nie komentujemy a informacje w nim 

przedstawione mogą stanowić podstawę do szerokiej 

debaty publicznej na temat stanu i kierunków rozwoju 

naszej gminy.   

W prezentowanym raporcie chcemy przekazać fakty 

przedstawione w czytelny sposób, tak aby każdy 

mieszkaniec gminy mógł sobie wyrobić opinię o stanie 

naszego samorządu. Rozmawiamy przecież o naszych 

wspólnych pieniądzach i naszym wspólnym domu. Raport 

ten jest również sprawozdaniem z pracy administracji 

publicznej.  

Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje 

zadania od edukacji, opieki, przez inwestycje, gospodarkę 

wodno – ściekową, mieszkaniową, ochronę środowiska po 

kulturę, sport i rekreację. A suma wszystkich działań składa 

się na jakość życia mieszkańców naszej gminy.
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CHARAKTERYSYTYKA 

GMINY KAMIENNA GÓRA 
________ 
 

 

Gmina Kamienna Góra jest położona w południowej części Dolnego Śląska i jest jedną z czterech gmin tworzących 

powiat kamiennogórski. Gmina Kamienna Góra jest gminą wiejską, tzw. obwarzankową, czyli okalającą  

ze wszystkich stron miasto Kamienna Góra. 

 

Gmina Kamienna Góra zajmuje obszar 158,1 km²,  

w tym: 

 

 

użytki rolne to: 60%  użytki leśne to: 32% 

 

Jej obszar stanowi 39,91% powierzchni powiatu 

kamiennogórskiego. Przylega do północno-zachodniej 

części Gór Stołowych, w Sudetach Środkowych.  

Na południowym zachodzie, w granicach gminy, leży 

północna część Gór Kruczych, granica południowo –  

zachodnia w Lasockim Grzbiecie, zaś zachodnia spoczywa 

na wschodniej granicy Karkonoszy. Najwyższy punkt  

w gminie to Skalnik (945 m n.p.m.), najniżej położone są łąki 

poniżej wsi Dębrznik (425 m n.p.m.).  Gmina Kamienna Góra 

składa się z 21 wsi: Czadrów, Czarnów, Dębrznik, Dobromyśl, 

Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Kochanów, Krzeszów, 

Krzeszówek, Leszczyniec, Lipienica, Nowa Białka, Ogorzelec, 

Olszyny, Pisarzowice, Przedwojów, Ptaszków, Raszów, 

Rędziny, Szarocin, natomiast siedziba Urzędu Gminy 

znajduje się w Kamiennej Górze. 

Jednostka graniczy z gminami: Czarny Bór, Janowice Wielkie, 

Kamienna Góra (miejska), Kowary, Lubawka, Marciszów, 

Mieroszów, Mysłakowice. Po stronie południowej, w 

odległości zaledwie kilku kilometrów, znajduje się granica 

państwowa z sąsiednim krajem, Republiką Czeską 

(najbliższe przejście drogowe w Lubawce). Atutem regionu 

są walory krajobrazowe, bogate dziedzictwo kulturowe oraz 

szereg miejsc wartych zobaczenia. 
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GMINA KAMIENNA GÓRA W LICZBACH ________  
 
 

  

8808 
Liczba ludności  

w Gminie Kamienna Góra  

 

 

 

4427 
Liczba kobiet w tym: 

- poniżej 19 r.ż. 851 

- w wieku produkcyjnym 2541 

- w wieku poprodukcyjnym 1035 

 

4301 
Liczba mężczyzn w tym: 

- poniżej 19 r.ż. 943 

- w wieku produkcyjnym 2935 

- w wieku poprodukcyjnym 503 

 

 

 

 

1155  
Liczba gospodarstw rolnych  

o powierzchni powyżej 1 ha 

 

7,426  
Średnia wielkość 

gospodarstwa rolnego w ha 

  

5,4  
stopa bezrobocia w powiecie 

kamiennogórskim 

 

151  
liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych będących 

mieszkańcami gminy w tym: 

- kobiety 73 

- mężczyźni  78  
 
562  

liczba aktywnych wpisów 

działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie 

gminy 

582  

miejsc noclegowych w 49 

agroturystykach działających  

na terenie gminy 

 

847  
liczba dzieci w gminnych 

placówkach oświatowych 

 

-59  
przyrost naturalny ludności  

w gminie

4 



Gmina Kamienna Góra zajmuje 158 km2 powierzchni, 
a swoim zasięgiem obejmuje 21 miejscowości wiejskich o zróżnicowanym obszarze i liczbie ludności. 

 
 
 

Jednostki 

pomocnicze 

Gminy 

Kamienna 

Góra 

Pow.  
(ha) 

Liczba 

mieszkańców 

2017 

Liczba 

mieszkańców 

2018 

Liczba 

mieszkańców 

2019 

Liczba 

mieszkańców 

2020 

Liczba 

mieszkańców 

2021 

Czadrów 669,8238 786 797 795 780 793 

Czarnów 548,6412 52 56 60 59 61 

Dębrznik 639,6909 309 308 306 305 301 

Dobromyśl 638,7996 66 68 65 64 62 

Gorzeszów 759,5448 288 293 292 277 272 

Janiszów 590,2753 409 419 411 402 405 

Jawiszów 775,9570 239 243 235 230 224 

Kochanów 742,8846 195 193 185 183 184 

Krzeszów 1917,1989 1625 1627 1618 1625 1607 

Krzeszówek 234,0287 106 106 108 104 104 

Leszczyniec 713,5915 479 476 471 484 474 

Lipienica 519,6897 158 155 167 176 170 

Nowa Białka 299,3400 1 1 1 1 1 

Ogorzelec 750,4400 482 475 472 458 448 

Olszyny 908,6264 342 336 329 328 314 

Pisarzowice 1360,6185 937 921 919 908 896 

Przedwojów 997,8010 632 623 635 634 634 

Ptaszków 523,2030 496 474 470 463 458 

Raszów 790,7975 494 492 490 492 491 

Rędziny 768,7416 234 232 221 222 223 

Szarocin 668,0386 642 631 633 613 598 

 15817,7326 8972 8926 8883 8808 8720 

 
Dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Kamienna Góra. 

– 
– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
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03 

RADA GMINY 

KAMIENNA GÓRA 
________ 
 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada kontroluje bieżącą działalność wójta, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 

Zakres zadań i kompetencji rady precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. 

 

Rada Gminy Kamienna Góra liczy 15 radnych wybieranych w 

15 okręgach wyborczych, obejmujących łącznie 20 sołectw. 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem 

wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m. in. 

wykonywanie uchwał Rady Gminy.     

Podczas VIII kadencji trwającej od listopada 2018 r. Rada 

Gminy Kamienna Góra obradowała łącznie na 38 sesjach. W 

roku 2021 r. obyło się 11 posiedzeń, podczas których Rada 

podjęła 84 uchwał.  

 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy 

przekazał do organów nadzoru, tj. do Wojewody 

Dolnośląskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

W toku postępowań Wojewoda Dolnośląski wydał 1 

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.47.7.2021MC z dnia 

27 lipca 2021 r. dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienna 

Góra nr XXXII/190/21 stwierdzające nieważność zapisów 

uchwały w części. W Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu 

jest prowadzone jedno postępowanie w stosunku do 

Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XXXI/178/21 z dnia 

26.05.2021 r. i 2 postępowania w stosunku do Uchwały Rady 

Gminy Kamienna Góra nr XXX/173/21 z dnia 28.04.2021 r. 

 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Kamienna 

Góra w 2021 roku oraz stan ich realizacji został 

przedstawiony w Załączniku nr 1.

 

 

 

04 

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY 

KAMIENNA GÓRA 

________ 
 

 

29 stycznia 2020 r. odbyły się - pierwsze w historii naszej gminy a także powiatu - wybory do Młodzieżowej Rady 

Gminy. Uprawnieni do kandydowania i głosowania byli uczniowie w wieku 12-18 lat a głosowanie poprzedzała 

kampania, podczas której młodzież mogła poznać kandydatów ubiegających się o mandat radnego.  

 

Na kadencję 2020-2022 zostało wybranych 15 radnych: 

 

Okręg Nr 1 - SP Krzeszów 

1. Fryzowicz Dawid  

2. Burchardt Tomasz Stefan  

3. Berdechowska Amelia Oliwia 

 
Okręg Nr 2 - SP Pisarzowice  

1. Krzyżak Michał Jakub  

2. Olszewska Kinga  

3. Ziemnik Maja Magdalena 

Okręg Nr 3 - SP Szarocin  

1. Skrzypek Marcel Dominik  

2. Głód Wiktoria Aleksandra  

3. Szkaradek Weronika Anna 

 
Okręg Nr 4 - SP Ptaszków  

1. Turek Alina Małgorzata  

2. Kiełbasa Marcelina Wiktoria  

3. Michałowski Bartosz 
Okręg Nr 5 - Urząd Gminy 

Kamienna Góra  

1. Tokarska Klaudia  

2. Nawój Amelia Marta  

3. Chodkowski Grzegorz Arkadiusz 
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SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI TWORZĄ 

 

 

Komisja sportu i turystyki 

Grzegorz Chodkowski | Dawid Fryzowicz | Kinga Olszewska | Maja Ziemnik 

 

Komisja edukacji 

Grzegorz Chodkowski | Dawid Fryzowicz | Marcel Skrzypek 

 

Komisja społeczno-ekologiczna 

Tomasz Burchardt | Klaudia Tokarska | Michał Krzyżak | Amelia Nawój 

 

Komisja kulturowa 

Weronika Szkaradek | Alina Turek | Marcelina Kiełbasa | Wiktoria Głód | Bartosz Michałowski 

 

  

Sesja inauguracyjna odbyła się 14 lutego 2020 roku, podczas której każdy z 

nowychradnych złożył ślubowanie a w tajnym głosowaniu zostało wybrane prezydium. 

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy została Klaudia Tokarska z Czadrowa, 

wiceprzewodniczącą - Amelia Nawój z Ogorzelca a  

sekretarzem - Michał Krzyżak z Pisarzowic. 

 

Młodzi radni powołali 4 komisje problemowe:  

1. Komisja sportu i turystyki  3. Komisja społeczno-ekologiczna  

2. Komisja edukacji    4. Komisja kulturowa 
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PROGRAMY  

I STRATEGIE 

________ 
 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAMIENNA GÓRA  

NA LATA 2015 – 2022 

 
Przedmiotowa strategia stanowi podstawowy dokument 

wyznaczający długofalowe kierunki rozwoju i politykę 

gospodarowania dostępnymi zasobami gminy 

(nieruchomościami i mieniem trwałym, środkami 

finansowymi, walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi, 

itd.). Strategia została przyjęta do realizacji uchwałą Nr 

XV/70/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

Gminy Kamienna Góra na lata 2015 – 2022. Przyjęty do 

realizacji dokument określa wizję gminy tj. docelowy stan 

rozwoju społeczno-gospodarczego do osiągnięcia którego 

zmierzają podejmowane działania rozwojowe,  a także cele 

strategiczne i operacyjne odnoszące się do poszczególnych 

dziedzin życia składających się na aktualną rzeczywistość 

społeczną. Wizję i podstawowe cele rozwojowe przewidziane 

strategią obrazuje poniższy diagram.

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY I 
Dynamiczny rozwój 

gospodarczy gminy. 

 

CEL STRATEGICZNY II 

Wysoki standard życia 

mieszkańców gminy. 

 

CEL STRATEGICZNY III 

Budowa społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

 

CELE OPERACYJNE: 

1.1 Rozwój przedsiębiorczości 

1.2 Wzmocnienie funkcji 

turystycznej 

1.3 Skuteczna promocja gminy 

 

 

CELE OPERACYJNE: 

2.1 Rozwój infrastruktury 

na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców 

2.2 Poprawa jakości środowiska 

Naturalnego 

 

CELE OPERACYJNE: 

3.1 Wzmocnienie kapitału  

Ludzkiego i społecznego 

3.2 Wdrażanie narzędzi 

Partycypacji obywatelskiej 

 

 

 

 

 
Cel 1.1 

 

•  Stworzenie Inkubatora 

przedsiębiorczości; 

•  System preferencji dla 

przedsiębiorców w gminie; 

•  Promocja samozatrudnienia; 

•  Rewitalizacja obiektów 

poprzemysłowych; 

•  Przygotowanie miejscowych 

planów zagospodarowania terenu;   

•  Rozwijanie postaw 

 

Cel 2.1 

 

•  Podnoszenie materialnego 

standardu  funkcjonowania  bazy  

dydaktycznej  oraz sportowej na 

terenie gminy; 

•  Wspieranie poprawy jakości 

świadczonych usług zdrowotnych na 

terenie gminy; 

•  Budowa, rozbudowa, 

modernizacja infrastruktury 

drogowej i poprawa dostępności  

 

Cel 3.1 

 

•  Podnoszenie jakości i 

konkurencyjności kształcenia wśród 

dzieci i młodzieży; 

•  Promowanie edukacji oraz  

uczniów  ze  specjalnymi  

potrzebami  edukacyjnymi, w tym 

uczniów uzdolnionych i 

niepełnosprawnych 

•  Wspieranie edukacji nieformalnej; 

•  Wspieranie programów aktywizacji  

 

GMINA KAMIENNA GÓRA TO WYJĄTKOWE, ATRAKCYJNE MIEJSCE, PRZYJAZNE  

DO ŻYCIA I CHĘTNIE ODWIEDZANE, ŁĄCZĄCE NOWOCZESNOŚĆ I TRADYCJĘ. 

ZAKRES TEMATYCZNY DZIAŁAŃ I ZADAŃ PLANOWANYCH 

W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW 
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przedsiębiorczych poprzez: wprowa-

dzenie do programów nauczania w 

szkołach gminnych zajęć z podstaw 

przedsiębiorczości, gier eduka-

cyjnych, organizacja „kół młodego 

przedsiębiorcy”,  itp. oraz włączenie 

do tych działań lokalnych 

przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikacyjnej gminy; 

•  Budowa, rozbudowa i 

modernizacja obiektów 

przeciwpowodziowych w gminie;   

•  Budowa, rozbudowa i 

modernizacja sieci i obiektów 

wodociągowych;   

•  Doposażanie straży pożarnej w 

odpowiedni i nowoczesny sprzęt;   

•  Kształtowanie przestrzeni 

publicznej  obejmujące  m.in.  place,  

place  zabaw, parkingi, chodniki, itp. 

•  Budowa, rozbudowa, moder-

nizacja domów kultury i świetlic 

wiejskich. 

•  Odnawianie, poprawa stanu 

obiektów zabytkowych. 

•  Realizacja działań w zakresie 

odnowy wsi. 

społeczności lokalnej;   

•  Wspieranie działania i rozwoju 

sektora organizacji pozarządowych; 

•  Działania na rzecz powstawania 

partnerstw lokalnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cel 1.2 

 

•  Rozbudowa, utrzymanie  i  bieżąca  

konserwacja  szlaków  pieszych,  

rowerowych, konnych na terenie 

gminy; 

•  Rewitalizacja, rozbudowa  i 

utrzymanie  w  dobrym  stanie  

istniejących  obiektów i miejsc 

atrakcyjnych wraz z infrastrukturą 

wokół nich; 

•  Kreowanie nowych atrakcji 

turystycznych w oparciu o istniejące 

zasoby kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze;    

•  Przygotowanie nowych miejsc 

rekreacji i wypoczynku na terenie 

gminy; 

•  Wspieranie powstawania i rozwoju 

obiektów agroturystycznych i 

noclegowych;   

•  Realizacja działań w  zakresie  

współpracy  międzynarodowej  na  

płaszczyźnie turystycznej, kulturowej 

i edukacyjnej; 

•  Wzmacnianie postaw społecznych  

wspierających  rozwój  turystyki  na  

terenie gminy. 

 

 

Cel 2.2 

 

•  Działania na rzecz ograniczania 

niskiej  emisji  spalin  i  poprawy  

efektywności energetycznej; 

•  Modernizacja  obiektów  

użyteczności  publicznej,  w  tym  

termomodernizacja i wyposażanie w 

alternatywne źródła energii; 

•  Wspieranie  i  realizacja  

innowacyjnych  rozwiązań  

energetycznych,  mających 

pozytywny wpływ na stan 

środowiska naturalnego; 

•  Budowa rozbudowa i 

modernizacja sieci kanalizacyjnej w 

miejscach, gdzie sieć ta ma 

uzasadnienie ekonomiczne. 

•  Budowa,  rozbudowa,  

modernizacja  oczyszczalni  ścieków  

lub  pojedynczych systemów 

oczyszczania ścieków 

 

 

 

 

 

 

 

Cel 3.2 

 

•  Wdrożenie „Inicjatywy lokalnej”; 

•  Realizacja przedsięwzięć 

wskazanych we wnioskach 

składanych przez sołectwa w ramach 

funduszu sołeckiego; 

•  Stosowanie i rozpowszechnienie 

elektronicznego zarządzania (e-

governance); 

•  Kontynuacja realizacji Programu 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi; 

•  Upowszechnienie takich  narzędzi,  

jak: konsultacje, dyskusje publiczne,  

rady obywatelskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel 1.3 

• Opracowanie planu 

marketingowego gminy; 

• Wdrażanie aktywnych działań i 

narzędzi promocyjnych; 

• Stworzenie Systemu identyfikacji 

wizualnej gminy; 

• Promocja lokalnych produktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Powyższe zadania są konkretyzowane i uszczegóławiane w formie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna  
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Góra oraz zadań przyjmowanych do realizacji w budżecie gminy na poszczególne lata budżetowe. 

 

Przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki rozwoju gminy na lata 2016 - 2022 w trzech obszarach: 

 

▪ w zakresie infrastruktury drogowej, 

▪ w zakresie bazy komunalnej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, 

▪ w zakresie zadań zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi. 

 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kamienna Góra ma charakter ciągły, natomiast instytucją wdrażającą strategię 

oraz osobą odpowiedzialną za jej aktualizację jest Wójt Gminy i Urząd Gminy rozumiany jako całość struktury organizacyjnej 

wraz z pracownikami. Monitoring strategii, zgodnie z zapisami tego dokumentu, jest prowadzony w formie raportu  

z wdrażania strategii sporządzanego w połowie okresu jej obowiązywania (2019 r.), oraz na zakończenie okresu jej 

wdrażania. Stopień osiągania celów strategii będzie oceniany przy użyciu skwantyfikowanych wskaźników. 

 

 

POLITYKI I DOKUMENTY 

Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

 
Podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Kamienna 

Góra są: studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wydawane indywidualnie decyzje o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. Ponadto w miejscach 

nieobjętych obowiązującymi planami zagospodarowania 

przestrzennego inwestycje i inne zamierzenia przestrzenne 

są realizowane w oparciu o decyzje administracyjne 

wydawane na wniosek zainteresowanych. 

Gmina Kamienna Góra posiada narzędzie informatyczne  

w zakresie informacji przestrzennej tj. System Informacji 

Przestrzennej Gminy Kamienna Góra (pod adresem 

https://kamiennagora.e-mapa.net). System oferuje 

możliwość wglądu w obowiązujące studium oraz miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, a także ilustruje 

strefy ochrony konserwatorskiej, obszary przyrodnicze 

objęte różnymi formami ochrony, itp. Ponadto wykaz 

uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium dostępny 

jest na stronie BIP urzędu oraz w systemie informacji 

przestrzennej Gminy Kamienna Góra.

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ________ 
 
Gmina Kamienna Góra do 25 kwietnia 2012 roku posiadała Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

sporządzone na mocy wcześniej obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku (wraz z 

późniejszymi zmianami)  i przyjęte uchwałą Nr VIII/41/99 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.08.1999 r. Dokument był 

poddawany następującym zmianom w latach 2002, 2008 i 2012. W roku 2021, uchwalono kolejną zmianę Studium przyjętą uchwałą 

nr XXX/187/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 kwietnia 2021 r., aktualizując całość treści dokumentu w zakresie 

przedmiotowym obejmującym: 

 

1) obszary zagrożenia powodziowego, 

2) obszary podlegających ochronie przyrody (otulina Rudawskiego Parku Krajobrazowego i obszar Natura 2000), 

3) obszary podlegające ochronie konserwatorskiej (obszar obserwacji archeologicznej, Gminna Ewidencja 

Zabytków), 

4) złoża surowców mineralnych, a dla wybranych obszarów na trenie gminy, obejmującym także określenie na 

nowo uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.  

  

Ponadto, na mocy uchwały nr XXVII/152/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2020 r., przystąpiono do sporządzenia 

kolejnej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra w zakresie 

wyznaczenia w obrębach ewidencyjnych Czadrów oraz Krzeszów terenów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 

przekraczającej 100 kW. Przeznaczenie w Studium terenów pod tego rodzaju inwestycję służącą wytwarzaniu energii ze źródeł 

odnawialnych, stanowi kolejne z szeregu działań gminy zmierzających do zastąpienia energetyki opartej na paliwach kopalnych 

energetyką neutralną dla klimatu, co w długofalowej perspektywie przyczyni się do ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza 

oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki. 
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ________   
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na obszarze gminy obowiązuje 25 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zawierających ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów 

ich zagospodarowania i zabudowy, stanowiących akty prawa miejscowego. Pokrycie terenu gminy Kamienna Góra planami 

zagospodarowania przestrzennego wynosi 37,25% całości jej obszaru, co stanowi wzrost o 13,49% w stosunku do poprzedniego 

okresu podlegającego ocenie. 

 

Obecnie w trakcie są cztery procedury planistyczne, których efektem będzie sporządzenie nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. podjęta na podstawie Uchwały nr XXXVII/218/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości 

Pisarzowice. 

2. podjęta na podstawie Uchwały nr XXXVII/219/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Raszów. 

3. podjęta na podstawie Uchwały nr XXXVII/220/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

"Rędziny I", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r. 

4. podjęta na podstawie Uchwały nr XXXVIII/231/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości 

Ogorzelec. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania wymagają w miarę możliwości korekty zapisów w zakresie zgodności z obowiązującymi 

przepisami (zwłaszcza uchwalone przed 2003r). Gmina posiada harmonogram sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania (zmian) na lata 2021-2026 r. Kolejność sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zaproponowana w wieloletnim programie może ulec istotnym zmianom, spowodowanym w szczególności: 

 

▪ kondycją budżetu Gminy Kamienna Góra, 

▪ koniecznością ochrony celu publicznego, terenów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym oraz 

gruntów rolnych przed potrzebami inwestorów. 

 

Zaproponowany harmonogram może również ulec korekcie w powiązaniu ze zmianami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością dostosowania do bieżących potrzeb gminy. 

 

 

 

PLAN GOSPODARKI  

NISKOEMISYJNEJ 
 

Gmina Kamienna Góra posiada Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/96/16 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

na lata 2014-2020, z perspektywą do 2030 r. dla Gminy 

Kamienna Góra z uwzględnieniem zapisów części wspólnej 

Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

 

Omawiany program został opracowany na lata 2014-2020 z 

perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 

(w tym dla gminy Kamienna Góra), 

 

 aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 

roku 2020, tj.: 

 

 

▪ redukcji emisji gazów cieplarnianych,   

▪ zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł 

odnawialnych, 

▪ redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać 

zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej. 

 

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach 

niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w 

tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu 

OZE, czyli wszystkich działaniach mających na celu 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym 

pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji 

dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów, na których odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 
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Zakres tematyczny programu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych w sektorze 

mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, 

transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane dla Aglomeracji Wałbrzyskiej działania powinny przynosić efekt 

ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcji zużycia energii finalnej, powinny koncentrować się na: 

 

▪ poprawie efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację magistralnych sieci ciepłowniczych, 

▪ ogólnej termomodernizacji budynków w celu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną 

▪ poprzez ograniczanie strat ciepła, 

▪ eliminacji lokalnych czynników ciepła, których źródłami energii cieplnej są paliwa stałe, 

▪ uruchomieniu sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych, przemyślanym 

▪ wykorzystaniu energii cieplnej oraz zwiększeniu operatywności energetycznej poprzez modernizację i rozwój sieci 

ciepłowniczych umożliwiających podłączenie bezpośrednio nowych odbiorców, 

▪ modernizacji rozdzielczych (osiedlowych) sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami cieplnymi, 

▪ poprawie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na zniwelowaniu grupowych 

węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz ze stworzeniem nowych przyłączy cieplnych, 

▪ udoskonaleniu sposobu wykorzystania ciepła poprzez budowę struktury zdalnego monitoringu i monitoringu 

indywidualnych węzłów cieplnych wraz z systemem zdalnego odczytu układów pomiarowych ciepła, 

▪ zwiększaniu sprawności wytwarzania ciepła poprzez przebudowę regionalnego źródła ciepła na źródło oparte na systemie 

wysokosprawnej kogeneracji, 

▪ wykorzystania materiałów, osprzętu i technologii przy modernizacji i budowie sieci ciepłowniczych redukujących straty 

ciepła na przesyle.  
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy programu przewiduje dla gminy 19 zadań służących osiąganiu założonych 

celów. Zadania te oraz informację o stanie ich realizacji przedstawia poniższa tabela. 

 

Z A D A N I E STAN REALIZACJI 

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Pisarzowicach. zrealizowane 

Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie. zrealizowane 

Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. zrealizowane 

Remont drogi gminnej Nr 114865D Przedwojów - Janiszów. planowany 

Przebudowa drogi gminnej Nr 114852D Gorzeszowie. planowany 

Remont drogi gminnej Nr 114903D w Pisarzowicach planowany 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szarocinie zrealizowane 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu zrealizowane 

Termomodernizacja 4 hydroforni wody niecki krzeszowskiej (Gorzeszów, 

Jawiszów, Lipienica I, Lipienica II) 
planowany 

Termomodernizacja obiektów socjalno – technicznych - oczyszczalnia ścieków 

w Krzeszowie i w Przedwojowie 

częściowo 

zrealizowane 

Wdrażanie monitoringu mediów energetycznych w obiektach komunalnych na 

terenie ujęć w gminie Kamienna Góra 
planowany 

Poprawa efektywności energetycznej i wprowadzenie OZE w sektorze handel, usługi, przedsiębiorstwa 
realizacja przez 

sektor prywatny 
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Poprawa jakości energetycznej sektora budownictwa mieszkaniowego (w tym indywidualnego) i obiektów 

użyteczności publicznej – termomodernizacje, modernizacje instalacji wewnętrznych instalacje OZE (w tym 

instalacje prosumenckie) 

w trakcie realizacji 

Zmniejszenie niskiej emisji poprzez upłynnienie ruchu samochodowego w 

wyniku budowy ciągów pieszych i rowerowych w Gminie Kamienna Góra 

częściowo 

zrealizowane 

Modernizacja energetyczna budynku szatni sportowej i części mieszkalnej przy 

boisku w Krzeszowie 
planowany 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w halach sportowych przy szkołach w 

Pisarzowicach i w Krzeszowie 

częściowo 

zrealizowane 

Budowa budynku świetlicy połączonego z remizą OSP w Ptaszkowie w technologii budownictwa pasywnego w trakcie realizacji 

Modernizacja systemów grzewczych wraz z termomodernizacją 4 budynków 

wielorodzinnych w Czadrowie. 

rezygnacja 

mieszkańców 

Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Ogorzelcu 
realizacja przez 

sektor prywatny 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI  

POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
Program współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. przyjęto Uchwałą nr Nr XXIV/140/20 Rady 

Gminy Kamienna Góra z dnia 13 listopada 2020 r. Uchwalony program był wcześniej poddany konsultacjom społecznym w dniach 

20.08.2020 r. – 10.09.2020 r., a jego realizacja zakończyła się z dniem 31 grudnia 2021 r. Aktualnie realizowany jest program 

współpracy na 2022 rok, przyjęty Uchwałą NR XXXVI/210/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 października 2021 r.  

Wspieranie przez gminę działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 r., odbywało się w trzech podstawowych formach: 

 

1) udzielania (na podstawie konkursów ofert), dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

2) udzielania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,  na podstawie art. 19a ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) udzielania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu, zgodnie z przepisami uchwały Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie 

określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury 

fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania. 

 

Ponadto prowadzono również współpracę pozafinansową obejmującą m.in.: współdziałanie z zakresie wymiany  

i rozpowszechniania informacji, wspieranie działalności w zakresie promocji gminy, udzielanie przez pracowników urzędu 

gminy pomocy merytorycznej istniejącym i powstającym organizacjom pozarządowym, konsultacje i przygotowanie 

programu współpracy na 2022 rok. 

 

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, przedkłada organowi 

stanowiącemu i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. W okresie objętym niniejszym raportem współpraca samorządu z 

sektorem NGO objęła następujące sfery zadań publicznych:  
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1.  w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, przy realizacji zadań dotyczących: 

 

a. organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych (rajdów, wycieczek, itp.), 

b. organizacji zajęć i imprez adresowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy, w celu stworzenia 

możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, 

kulturalnym i rekreacyjnym, 

c. rozwijania i utrzymania małej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy, w tym szlaków turystycznych, 

ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych, itp. 

 

Na realizację tych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę:  

20.000,00 złotych (wydatkowano 16.700,00 zł). 

 

2. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przy realizacji zadań dotyczących:  

 

a. szkolenia i integracji młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

b. prezentacji i szkoleń mieszkańców gminy z zakresu udzielania „pierwszej pomocy” (pomocy przedlekarskiej). 

 

Na realizację tych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę:  

6.000,00 złotych (wydatkowano 6.000,00 zł). 

 

3. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób przy realizacji: 

 

a. zadań z zakresu działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych, 

b. działań mających na celu wsparcie i pomoc osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, np. pomoc 

w dożywianiu, pomoc w znalezieniu pracy itp. 

c. zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, patologiom społecznym, niedożywianiu, itp. 

 

Na realizację tych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę:  

4.500,00 złotych (wydatkowano 4.500,00 zł). 

 

4. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu przy realizacji zadań dotyczących: 

 

a. organizacji zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych, adresowanych do różnych grup  wiekowych 

mieszkańców, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportowych 

b. poprawy warunków uprawiania sportu w tym poprawy standardów obiektów sportowych i rekreacji, 

 

Na realizację tych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę:  

180.00,00 złotych (wydatkowano 178.637,50 zł). 

 

 

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM 

ZASOBEM GMINY NA LATA 2017 – 2021  

 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021 przyjęty został Uchwałą  

nr XXV/150/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2016 r. Program zawiera najistotniejsze elementy polityki 

kształtującej działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej gminy. Obejmuje pięcioletni okres gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy w latach 2017 – 2021. 

 

Elementy polityki w zakresie gospodarki mieszkaniowej zawarte w programie: 
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1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

2. w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 

3. Analiza potrzeb oraz plan remontów  modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, 

 z podziałem na kolejne lata, 

4. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach trwania programu, 

5. Zasady polityki czynszowej, 

6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

8. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów  

oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

9. Opis innych działań. 

 

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym 

przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami). Program obejmuje zagadnienia określone w art. 21 ust. 2 

cytowanej wyżej ustawy. 

 

 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA W ROKU  

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra 

w 2021 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXX/167/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

Rada Gminy Kamienna Góra wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity z 2022 r., poz. 572) określa, w drodze uchwały, corocznie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra. 

 

 

Celami programu są:  

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 

2. zapewnienia schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy przy ul. Pogodnej 3, 58 - 100 Świdnica, z którym współpracuje 

gmina, zwanym dalej "Schroniskiem", a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym położonym w Krzeszowie przy 

ul. Benedyktyńskiej 39B, 58 - 405 Krzeszów w oparciu o zawarte porozumienie z dnia 01.02.2016 r. z właścicielem 

gospodarstwa; 

3. odławianie z terenu gminy Kamienna Góra bezdomnych zwierząt; 

4. zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

5. aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 

6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Przychodnia 

Weterynaryjna "KAM-VET sc. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Wojska Polskiego 22, 58 - 400 Kamienna Góra ; 

7. usypianie ślepych miotów; 

8. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację; 

9. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

10. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów; 

11. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.  

 

W trakcie realizacji w/w Programu w 2021 r.  objęto opieką weterynaryjną 2 koty, które  ucierpiały w zdarzeniach drogowych. 

Ponadto odłowiono i umieszczono w schronisku na koszt gminy 3 bezdomne psy. Również wysterylizowano/wykastrowano 16 

kotów wolno żyjących. Ze środków budżetu gminy Kamienna Góra  zapewniono opiekę łącznie dla 40 szt. kotów i 9 szt. psów. 

 

Na realizację w/w Programu wydatkowaliśmy w 2021 r. 33.000,00 zł. 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KAMIENNA GÓRA NA ROK 2021 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Kamienna Góra na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra nr XXV/147/20 z dnia 27 listopada 2020r.  

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kamienna Góra 

określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania 

alkoholu i narkotyków. Sposoby realizacji zadań zawartych w programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości 

prowadzenia określonych działań na terenie naszej gminy.  

Budowanie strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w gminie, opiera się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu 

programów profilaktycznych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Podejmowane działania dotyczą problemu uzależnienia 

od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy oraz przemocy związanej z szeroko rozumianym 

uzależnieniem. 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii opracowany 

został zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020 oraz z uwzględnieniem rekomendacji Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KAMIENNA GÓRA W ROKU 2021  

REALIZOWANY BYŁ POPRZEZ: ________ 
 

 

1. Działalność punktów konsultacyjno-informacyjnych 

 

Prowadzenie Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla mieszkańców gminy Kamienna Góra stanowi jeden z głównych 

kierunków działań w zakresie udzielania pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych 

oraz dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Ogółem w ciągu ubiegłego roku udzielono 198 konsultacji. 

 

2. Działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

W roku 2021 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęły 

22 skierowania na leczenie. W wyniku przeprowadzonych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu 1 wniosek został 

skierowanych do sądu celem dalszego rozpatrzenia, 3 wnioski są rozpatrywane w roku bieżącym, 3 wnioski zostały 

zawieszone ze względu na odbywnie kary pozbawienia wolności przez uczestników postępowań.   

 

3. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich 

 

Na terenie gminy Kamienna Góra organizowane były zajęcia profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. 

W 2021 r. odbywały się one w Szarocinie i Gorzeszowie. Prowadzone zajęcia dostosowywane były do potrzeb i możliwości 

uczestniczących dzieci. Bardzo ważnym elementem pracy jest rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji 

rodzinnej, pomoc w wyrównywaniu zaległości szkolnych czy odrabianiu lekcji. Poprzez uczestniczenie w zajęciach dzieci 

uczą się działania w grupie, postaw tolerancyjnych, współodpowiedzialności za ład i porządek we własnym otoczeniu jak 

i odpowiedzialności za własne decyzje i działania. 

 

4. Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych 

 

Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów profilaktycznych 

dedykowanych uczniom klas V - VIII szkół podstawowych gminy Kamienna Góra. Warsztaty poprowadziła terapeutka  

z MONARU  - Magdalena Buczek. Cele programu to m. in. wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia 

sobie z nimi, wskazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji 

uzależniających a także nauka  dokonywania racjonalnych wyborów i umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie  

z problemami i w relacjach z innymi. 
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5. Wnioski Sołeckie 

 

Ze względu na pandemię realizacja zadania była w dużej mierze ograniczona. Głównymi zadaniami, które udało się 

zrealizować były działania przygotowane przez szkoły oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra.  

 

Projekty dofinansowane m.in. to: 

 

▪ Aktywnie zdrowo i kolorowo – Zespół Szkół Pisarzowice, 

▪ Śniadanie na trawie  - Sołectwo Czadrów, 

▪ Galaktyczny Piknik – CBK , 

▪ Dożynki Gminne  – CBK. 

 

6. Zakup narotestów 

 

Sfinansowano zakup 40 narkotestów DrugWipe 6S służących do wykrywania narkotyków z pięciu grup: amfetamina, 

konopie, opiaty, kokaina, benzodiazepiny. Testy zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, 

do wykorzystania przez funkcjonariuszy pełniących obowiązki służbowe na drogach powiatu kamiennogórskiego. 

 

7. Zakup książek 

 

Sfinansowano zakup 500 szt. Książek dla dzieci i młodzieży pt. „Ciocia Mati i Tajemniczy Mnich” o tematyce 

bezpiecznych wakacji. Ksiażki przekazano do szkół z terenu Gminy Kamienna Góra i rozdano każdemu uczniowi  podczas 

zakończenia roku szkolnego. 

 

 

Na realizację tych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę: 

6.000,00 złotych (wydatkowano 6.000,00 zł). 

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE KAMIENNA GÓRA 

 

W  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie Kamienna Góra  na  lata 2015-2022  określone  zostały  

kierunki  działań  zmierzających  do  łagodzenia  skutków dominujących problemów społecznych.   

 

W dokumencie opisano cele strategiczne, do których należą: 

 

▪ Redukowanie zjawiska ubóstwa; 

▪ Przeciwdziałanie bezrobociu; 

▪ Zahamowanie zjawiska alkoholizmu oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym; 

▪ Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i złagodzenie jego skutków; 

▪ Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

▪ Wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

 

Cele strategiczne w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są realizowane przez pracowników 

socjalnych w codziennej pracy poprzez pracę socjalną z podopiecznymi Ośrodka. 
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

DLA GMINY KAMIENNA GÓRA NA LATA 2021-2023 

 

Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Uchwałą nr XXVIII/158/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 stycznia 2021 r. przyjęto Gminny Program 

Wspierania Rodziny dla Gminy Kamienna Góra na lata 2021-2023. Koordynowanie i monitorowanie Programu 

powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. 

 

Cele szczegółowe w/w programu są realizowane przede wszystkim z rodzinami, którym zostały odebrane 

postanowieniem sądu dzieci w ramach interwencji. Z rodzinami tymi pracuje asystent rodziny i pracownik socjalny 

w kierunku odzyskania praw opiekuńczo – wychowawczych.   

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021 - 2026 

 

Program został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/157/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.  

 

Cele główne programu to: 

 

▪ zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

▪ zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy; 

▪ zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc. 

 

W ramach programu powołany jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 

realizuje procedurę Niebieskiej Karty. Zespół ściśle współpracuje z wieloma instytucjami. Dzięki temu sprawcy przemocy  

z terenu naszej Gminy mogą skorzystać z programu korekcyjnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kamiennej Górze. 

 

 

 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA LATA 2021 - 2026 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/160/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 

Gminnego programu osłonowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2021-2026. 

 

Celem programu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie Gminy Kamienna Góra poprzez powrót na 

rynek pracy oraz wspieranie dostępu do korzystania z poradni uzależnień.  

Programem objęci są zagrożeni wykluczeniem społecznym podopieczni GOPS, bezrobotni, dotknięci uzależnieniem. Program 

realizowany jest na bieżąco przez pracowników socjalnych w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby objęcia wsparciem osób za 

ich wcześniejszą zgodą. 

 

 

 

 

 

 

18 



GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

GMINY KAMIENNA GÓRA 

 

Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kamienna Góra jest problematyka ochrony 

dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Celem tego opracowania jest określenie głównych zadań i kierunków 

działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Natomiast zadaniem programu jest określenie priorytetów gminy 

w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także 

wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki w okresie czteroletnim.  

 

Program opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z 

wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Program opieki nad zabytkami gminy Kamienna Góra na lata 2019-2022 

został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą nr IV/26/19 z dnia 27 lutego 2019 r, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wskazane w programie działania ukierunkowane są na poprawę stanu 

zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Gminny program  opieki nad 

zabytkami, między innymi poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty 

kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych 

wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera identyfikację jednostki z tzw. małą ojczyzną.  

Formami ochrony zabytków są:

 

▪ wpis do rejestru zabytków,  

▪ wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

▪ uznanie za pomnik historii, 

▪ utworzenie parku kulturowego,  

▪ ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji  

▪ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 

 

NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA ZNAJDUJE SIĘ: 

 

46 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie gminy Kamienna Góra. 

Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

 

zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków 

najbardziej wartościowe zbiory zabytków ruchomych stanowią wyposażenie kościołów z terenu gminy -  

w Krzeszowie, Krzeszówku, Leszczyńcu, Pisarzowicach, Przedwojowie, Raszowie i Rędzinach.  

 

pomniki historii 

zabytki nieruchome o szczególnym znaczeniu dla kultury – za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 

14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 102 poz. 1057) zostało uznane opactwo cystersów w Krzeszowie  

 

602 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra, 

która została założona w 2015 r., a w 2016 r. zaktualizowana Zarządzeniem nr 10/2016 Wójta Gminy Kamienna 

Góra z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra.   

 

W 2021 r. z budżetu gminy nie przekazano środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach  

v 

v 

v 

v 
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06 

FINANSE GMINY 

________ 
 

 

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. 
 

 

Budżet na rok 2021 przyjęty został uchwałą Nr XVII/149/20 

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21.12.2021 w wysokości: 

 

▪ po stronie dochodów w kwocie 49 605 485,18 zł 

▪ po stronie wydatków w kwocie 55 000 000,00 zł 

 

 

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały 12 uchwałami Rady Gminy oraz 24 

zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet gminy za 2021 r. 

wykonany został w wysokości: 

 

▪ po stronie dochodów w wysokości 62 366 576,13 zł  

▪ po stronie wydatków w wysokości 48 130 936,31 zł.

 

 

 

 

  

 PLAN  

WG USTAWY BUDŻETOWEJ 

PLAN  

PO ZMIANACH NA DZIEŃ 

31.12.2021 r. 

WYKONANIE PROCENT WYKONANIA 

DOCHODY 49,605,485.18 55,134,936.97 62,366,576.13 113.1% 

DOCHODY BIEŻĄCE 46,652,670.18 48,956,287.95 50,395,340.40 102.9% 

DOCHODY 

MAJĄTKOWE 
2,952,815.00 6,178,649.02 11,971,235.73 193.7% 

WYDATKI 55,000,000.00 58,029,801.79 54,809,167.81 94.4% 

WYDATKI 

BIEŻĄCE 
43,902,792.82 46,414,533.20 44,868,098.08 96.6% 

WYDATKI 

MAJĄTKOWE 
11,097,207.18 11,615,268.59 9,941,069.73 85.6% 

NADWYŻKA (+) 

 DEFICYT (-) 
- 5 394 514,82 -2,894,864.82 7 557 408,32  

PRZYCHODY 6,500,000.00 4,000,350.00 4,570,260.29  

KREDYTY 

I POŻYCZKI 
6,500,000.00 1,949,350.00 1,625,000.00  

WOLNE ŚRODKI  2,051,000.00 2,945,260.29  

ROZCHODY 1,105,485.18 1,105,485.18 1,105,485.22  

SPŁATA POŻYCZEK 

I KREDYTÓW 
1,105,485.18 1,105,485.18 1,105,485.22  
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% 

DOCHODY _____    
Na dochody samorządu składają się: dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa. 

 

 

DOCHODY WŁASNE 25 610 456,73 ZŁ 

 

 

 
 
 

Najistotniejsze w strukturze dochodów Gminy Kamienna Góra są dochody własne, które stanowią 41,1% dochodów 

ogółem. Kolejną istotną grupę stanowią dotacje – 37,9 %, natomiast najmniejszy udział w dochodach ogółem mają 

subwencje – 21,0%. 

 

 

SUBWENCJE 13 102 259,00 ZŁ 

 

 

 

                                   +                                    +                                     = 

 

 

 

Subwencja jest formą bezzwrotnego finansowego zasilania budżetu JST przez budżet państwa.  
 

W swej istocie są to środki przekazywane na wyrównanie poziomu dochodów własnych samorządów, stanowiące 

instrument niwelowania dysproporcji dochodowych JST. Ponadto subwencje służą finansowaniu poszczególnych zadań  

i usług publicznych. 

WYRÓWNAWCZA  

5 173 752,00 zł 

OŚWIATOWA  

7 917 484,00 zł 

RÓWNOWAŻĄCA  

11 023,00 zł 

SUBWENCJE  

13 102 259,00 zł 
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DOTACJE CELOWE 23 653 860,40 ZŁ 

 

 

 

Dochody własne zostały zrealizowane w 106,5 % w stosunku do planowanych, dotacje celowe w 131,5 %, natomiast 

subwencje w 100,0 %. 

 

 

WYBRANE POZYCJE DOCHODÓW 

 

 
 

8 248 865,00 zł 

Udziały gminy w PIT 

- wykonanie 108,2 % 

 w stosunku do planu 

- wzrost o 12,00 %  

w stosunku do 2019 r. 

 

425 683,06 zł 

Udziały gminy w CIT 

- wykonanie 106,4 %  

w stosunku do planu 

- spadek o 156,63 %  

w stosunku do 2019 r. 

 

6 201 907,50 zł 

Dochody z podatków  

i opłat lokalnych 

- wykonanie 102,9 %  

w stosunku do planu. 

 

 

 

 

1 851 778,08 zł 

Dochody z majątku gminy 

- wykonanie 98,3 % 

w stosunku do planu 

 

1 105 392,07 zł 

Dotacje otrzymane ze 

środków europejskich 

 

 

7 809 856,50 zł 

Dotacje otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację inwestycji 
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WYDATKI _____   
Wydatki Gminy Kamienna Góra zostały zrealizowane w 94,4 % w stosunku do planu. 
 

Wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Bieżące to środki przeznaczone na utrzymanie obiektów publicznych, utrzymanie 

dróg, oświetlenia, itp. W 2021 r. stanowiły one 79,98 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe to pieniądze przeznaczone na 

inwestycje i stanowiły 20,02 % ogólnej sumy wydatków. 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WYKONANIE % 

Wydatki ogółem, w tym: 58,029,801.79 54,809,167.81 94,4 

Wydatki inwestycyjne 11,615,268.59 9,941,069.73 85,6 

Wydatki bieżące 46,414,533.20 44,868,098.08 96,6 

 

 

 

 

 

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 
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NAJISTOTNIEJSZE WYDATKI GMINY 

 

 
 

 

 

 

36,43 % 

 wydatki dotyczące edukacji,  

opieki i wychowania dzieci  

i młodzieży 

19 967 548,22 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

27,03 % 

wydatki na opiekę społeczną 

14 813 553,36 zł 

 

8,96 % 

wydatki na administrację 

publiczną 

4 908 829,37 zł 

 

 5,97 % 

wydatki związane 

z gospodarką nieruchomo- 

ściami oraz remontami  

i eksploatacją budynków  

i mieszkań gminnych 

3 270 489,67 zł 

 

 

 

Łącznie wymienione wyżej wydatki pochłaniają 91,65 % budżetu gminy Kamienna Góra. Największą 

część budżetu stanowią wydatki na oświatę oraz wydatki na rodzinę i opiekę społeczną. 

Pozostałe, niewymienione wydatki stanowią 8,35 % budżetu. Mieszczą się w nich m.in. wydatki na turystykę, sport, kulturę 

i ochronę dziedzictwa narodowego w gminie (2,59 %), ochronę zdrowia (0,3 %), bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową (0,53 %), obsługę długu publicznego (0,13 %). 

 

 

 

07 

INWESTYCJE 

________
 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE WYNIOSŁY W 2021 R. 9.941.069,73 zł 

CO STANOWI 18,4% SUMY WSZYSTKICH WYDATKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródłem finansowania inwestycji gminnych w 2021 r. były środki własne, środki z UE i środki pozyskane z budżetu państwa. 
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ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY UE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI: 

932 324,63 Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola publicznego  w Krzeszowie 

 

ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI: 

370 000,00   Dom Loży, budynek resursy kupieckiej – remont dachu 

2 209 891,00 Dofinansowanie zadań wodociągów i kanalizacji jako subwencja uzupełniająca na rok 2022-2025 

3 034 000,00 
Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru 

Wielkiej Kopy i Kolorowych jeziorek 

600 000,00 
Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży poprzez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych 

w Pisarzowicach 

900 000,00 
Rozbudowa pawilonu szatniowo sanitarnego w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz 

zagospodarowaniem 

640 000,00 
Środki otrzymane z Rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa ( Krajowy Zasób Nieruchomości) - 

środki przekazane  w formie udziału dla TBS 

 

 
Największą pozycję, bo aż 52,37 % wydatków inwestycyjnych gminy Kamienna Góra w 2021 r. zajmują inwestycje dotyczące 

oświaty i wychowania. Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 przedszkola. Sukcesywnie staramy się poprawiać 

warunki i jakość kształcenia realizując inwestycje i remonty w naszych placówkach.  

W 2021 r. wykonaliśmy m. in. modernizację boiska i remont nawierzchni placów przy szkole w Pisarzowicach ,  

a przede wszystkim kontynuowaliśmy budowę nowego przedszkola w Krzeszowie. Wydatki na oświatę  

i wychowanie wyniosły łącznie 5 206 478,07 zł. 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZADANIA INWESTYCYJNE  

ROZPOCZĘTE LUB ZREALIZOWANE W 2021 R.: _____  
 

 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  

nr 367 w Szarocinie. ____________  
Inwestycja zakończona, zrealizowana w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

Ze względu na różnorodne problemy pojawiające się  

w trakcie realizacji inwestycji termin realizacji zadania 

ulegał zmianie w stosunku do pierwotnego, w związku  

z czym inwestor -  Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zawarł 

łącznie 8 aneksów do umowy.  

 

Ogólna wartość inwestycji (robót budowlanych) – 

2.510.253,49 zł, kwota dofinansowania ze środków 

budżetu gminy dla zadania: 1.255.126,74 zł 

Plan: 203 083,00 zł | Wykonanie: 203 082,89 zł 

 
 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  

nr 367 w Ogorzelcu. ____________ 
  
Inwestycja zakończona, zrealizowana w formule 

zaprojektuj i wybuduj. Ze względu na różnorodne 

problemy pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji 

termin realizacji zadania ulegał zmianie w stosunku do 

pierwotnego, w związku z czym inwestor -  Dolnośląska 

Służba Dróg i Kolei zawarł łącznie 8 aneksów do umowy.  

Ogólna wartość inwestycji (robót budowlanych) – 

1.937.034,75 zł, kwota dofinansowania ze środków 

budżetu gminy dla zadania: 968.517,37 zł 

Inwestycja zakończona i odebrana w roku 2021. 

 

Plan: 0,00 zł | Wykonanie: 0,00 zł. 

 
 

Budowa wiat do obsługi ruchu turystycznego  

w Ogorzelcu i Szarociniedowa chodnika przy 

drodze wojewódzkiej nr 367 w Ogorzelcu. ____________ 
 
Inwestycja zakończona i odebrana. Zadanie zaplanowane 

w związku z budową chodników przy drodze 

wojewódzkiej nr 367 w m. Ogorzelec i Szarocin. Zakres 

inwestycji obejmował budowę zatok autobusowych, przy 

których zlokalizowane i posadowione zostały nowe wiaty 
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przystankowe (łącznie 4 wiaty).  

 

Plan: 72 000,00 zł | Wykonanie: 70 824,00 zł,  

w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 

2014-2020 31 815,00 zł 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w 

miejscowości Leszczyniec - budowa chodnika 

przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Leszczyńcu. ____________ 
 
Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na różnorodne 

problemy pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji 

termin realizacji zadania ulegał zmianie, w związku z 

czym inwestor - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zawarł 

aneks do umowy. Termin zakończenia inwestycji: 

30.06.2022 r.  Ogólna wartość inwestycji (robót 

budowlanych) 2.943.402,00 zł, planowana kwota 

dofinansowania zadania ze środków gminy 

1.506.756,00 zł 

 

Plan: 135 000,00 zł | Wykonanie: 135 300,00 zł 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w 

miejscowości Leszczyniec – budowa oświetlenia 

drogowego w ciągu drogi woje- ódzkiej nr 367 na 

odcinku od budynku nr 58 do budynku nr 78. ____________ 
 
Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na różnorodne 

problemy pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji 

termin realizacji zadania ulegał zmianie, w związku z 

czym inwestor - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zawarł 

aneks do umowy. Termin zakończenia inwestycji: 

30.06.2022 r. - inwestycja ujęta w wydatkach, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

Plan: 115.355,00 zł | Wykonanie: 115.005,00 zł 

 

 

Budowa wiat przystankowych przy drodze 

wojewódzkiej nr 367 w Leszczyńcu. ____________ 
 
Zadanie planowane w związku z budową chodników przy 

drodze wojewódzkiej nr 367 w m. Leszczyniec. Zakres tej 

inwestycji obejmuje budowę zatok autobusowych, przy 

których zlokalizowane i posadowione będą nowe wiaty 

przystankowe (łącznie 2 wiaty).  

 

W związku z przesunięciem przez Dolnośląską Służbę 

Dróg i Kolei terminu realizacji zadania dotyczącego 

budowy chodników i zatok autobusowych, przesunięciu 

uległ również termin wykonania nowych wiat 

przystankowych. Realizacja inwestycji zaplanowana na 

2022 rok. 

 

Plan: 30 000,00 zł | Wykonanie: 0,00 zł 

 

 

Budowa drogi gminnej i wewnętrznej 

(dz.649/12,619,312/15,649/11) w Przedwojowie. ____________ 
 
Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje opracowanie 

dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej 

o nawierzchni gruntowej do kompleksu działek gminnych 

w Przedwojowie przeznaczonych do zbycia pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Termin 

zakończenia dokumentacji: 30.06.2022 r. Inwestycja 

ujęta w wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 18 500,00 zł 

 

 

Budowa drogi wewnętrznej (dz.979/1)  

wraz z infrastrukturą techniczną w Krzeszowie. ____________ 
 
Inwestycja zakończona. Zadanie obejmuje opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka sieci 

wodociągowej i drogi dojazdowej gruntowej do 

kompleksu działek gminnych w Krzeszowie zbytych przez 

gminę w 2020 r., pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

Plan: 160 000,00 zł Wykonanie: 146 470,31 zł 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 114857D 

(dz.127/1) w Dobromyślu. ____________ 
 
Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji 

projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej o 

nawierzchni ulepszonej w Dobromyślu (budynki nr 60, 

68, 70). Długość odcinka do przebudowy ok. 315 mb, 

wraz z kompleksowym odwodnieniem drogi. Zadanie w 

trakcie realizacji. Termin zakończenia dokumentacji 

30.06.2022 r. Inwestycja ujęta w wydatkach, które nie 

wygasają z rokiem budżetowym 2021. 

 

Plan: 30 000,00 zł | Wykonanie: 29 520,00 zł 
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Przebudowa drogi gminnej nr 114921D  

i 114922D i drogi wewnętrznej (dz. Nr 189/2)  

w Ptaszkowie. ____________ 
 
Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji 

projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 114921D i 

114922D i drogi wewnętrznej (dz. Nr 189/2) w 

miejscowości Ptaszków - inwestycja ujęta w wydatkach, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

Inwestycja ujęta w wydatkach, które nie wygasają z 

rokiem budżetowym 2021. 

 

Plan: 33 000,00 zł | Wykonanie: 33 000,00 zł 

 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 234)  

w miejscowości Krzeszów. ____________ 
 
Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji 

projektowej dla budowy odcinka sieci wodociągowej i 

drogi dojazdowej o nawierzchni ulepszonej w Krzeszowie 

oraz kompleks działek prywatnych pod osiedle 

mieszkaniowe jednorodzinne. Długość odcinka 

podlegającego przebudowie ok. 240 mb, wraz z 

odcinkiem sieci wodociągowej i kompleksowym 

odwodnieniem drogi. Zadanie w trakcie realizacji, 

ujęte w wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 23 500,00 zł | Wykonanie: 23 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Remont mostu na potoku Żywica w ciągu  

drogi wewnętrznej, dz. 182 i 74 w miejscowości 

Pisarzowice. ____________ 
 
Inwestycja zakończona i odebrana.  

 

Plan: 302 615,00 zł | Wykonanie: 298 742,06 zł 

 

 

 

Przebudowa ujęcia wody "Betlejem"  

w Krzeszowie. ____________ 
 
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej.  

 

Plan: 22 140,00 zł | Wykonanie: 22 140,00 zł 

 
 

 

 

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej  

oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie. ____________ 
 
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu pompowni 

wraz z sieciami zasilającymi od ujęcia Betlejem do 

Krzeszowa. Inwestycja zakończona i odebrana.  

Całkowita wartość zadania 2 657 995,71 zł, w tym ze 

środków RFIL 1 233 139,00 zł 

 

Plan: 1 272 608,46 zł | Wykonanie: 1 072 511,44 zł 
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Przebudowa syfonu kanalizacyjnego  

w Krzeszowie. ____________ 
 
Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji 

projektowej dla budowy odcinka sieci kanalizacyjnej 

(syfonu) pod rzeką Zadrna w Krzeszowie celem 

usprawnienia funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej, 

oraz wykonania robót w ramach zadania. 

 

Plan: 10 000,00 zł | Wykonanie: 2 159,88 zł 

 

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w Pisarzowicach. ____________ 
 
Zadanie obejmuje w opracowanie koncepcji budowy i 

przebudowy sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach wraz z 

budową infrastruktury do odbioru ścieków.  

Inwestycja ujęta w wydatkach, które nie wygasają z 

rokiem budżetowym 2021. 

 

Plan: 80 000,00 zł | Wykonanie: 71 157,70 zł 

 

 

Budowa budynku Przedszkola Publicznego  

w Krzeszowie z zagospodarowaniem 

przyległego terenu. ____________ 
 
Zakres zadania obejmuje budowę nowego obiektu 

przedszkolnego o powierzchni użytkowej netto ok. 715 

m2 (wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią). Inwestycja w 

trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 

inwestycji lipiec 2022 r. 

Zadania uzyskało dofinansowanie ze środków RPO WD 

2014-2020 w ramach Poddziałania 7.1.4. Inwestycje w 

edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT 

AW (Infrastruktura przedszkolna). Inwestycja ujęta w 

wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. Szacowana wartość projektu 7 

205 492,04 zł, w tym ze środków UE 5 850 245,73 zł 

 

Plan: 3 890 500,00 zł | Wykonanie: 3 890 500,97 zł 
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Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą 

straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego 

nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczę- 

dności energii i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. ____________ 
 
Zakres zadania obejmuje budowę nowego obiektu 

remizy OSP i świetlicy o powierzchni użytkowej netto ok. 

414 m2 (wraz z zapleczem socjalnym i garażowym). 

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO WD 

2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.4 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat C – obiekty 

demonstracyjne).  

 
Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin 

zakończenia wrzesień 2022 r. Wartość inwestycji 3 

441 540,00, w tym ze środków UE: 1 363 940,15  

 

Plan: 13 000,00 zł | Wykonanie: 12 999,99 zł 

 
Zmiana sposobu ogrzewania obiektu remizy 

OSP w Krzeszowie. ____________ 
 
Zakres zadania obejmuje likwidację pieca węglowego, 

wykonanie kotłowni i wentylacji oraz montaż kotła 

gazowego.  

 

Plan: 58 320,82 zł | Wykonanie: 57 072,00 zł,  

w tym ze środków WFOŚiGW 23 200,00 zł 

 

 

Kamienna Góra, Dom Loży, Budynek resursy 

kupieckiej (1799 r.) remont wieźby dachowej 

wraz z wymianą pokrycia. ____________ 
 
Zadanie zakończone. Zakres zadania polegał na 

kompleksowm remoncie dachu. W trakcie realizacji 

zakres rzeczowy inwestycji ulegał zmianie z uwagi na 

różnorodne problemy techniczne i niezbędne roboty 

dodatkowe. 

 

Plan: 921 000,00 zł | Wykonanie: 840 194,84 zł,  

w tym ze środków MKDiS 370 000,00 zł 

Modernizacja urządzeń grzewczych i oświe- 

tlenia na hali sportowej w Pisarzowicach 

Zakres zadania obejmował wymianę nagrze- 

wnic na sali sportowej oraz modernizację 

oświetlenia sali poprzez jego wymianę na LED. ____________ 
 
Zadanie zakończone. 
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Plan: 75 000,00 zł | Wykonanie: 75 000,00 zł 

 

 

Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży 

poprzez modernizację przyszkolnych obiektów 

sportowych w Pisarzowicach. ____________ 
 
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19). Na koniec października 

zaawansowanie inwestycji – około 34% (kontynuacja 

pozostałych prac w 2022 roku z uwagi na okres 

zimowy). W roku 2021 wykonano i odebrano prace na 

kwotę 367.770,00 zł. Inwestycja ujęta w wydatkach, 

które nie wygasają z rokiem 2021.  

 

Plan: 890 000,00 zł | Wykonanie: 890 000,00 zł 

 

 

Wymiana nawierzchni placów przy ZSP  

w Pisarzowicac. ____________ 

 
Inwestycja obejmowała remont placów i budowę 

chodników zapewniających komunikację do budynków 

szkolnych. Zadanie zakończone. 

 
Plan: 343 000,00 zł | Wykonanie: 338 925,00 zł 

 

Wymiana nawierzchni placów przy Szkole 

Podstawowej w Krzeszowie. ____________ 
 
Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji 

projektowej dla przebudowy i wykonania nowego 

zagospodarowania nawierzchni placów przy Szkole 

Podstawowej w Krzeszowie. Inwestycja ujęta w 

wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 12 000,00 zł | Wykonanie: 12 052,10 zł 
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Przebudowa budynku Domu kultury i biblioteki 

w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia  

i funkcjo nowania Mediateki wraz z zagospo- 

darowaniem przyległego terenu. ____________ 
 
Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację z 2018 r., 

dla której w roku 2021 i w związku z otrzymanym 

dofinansowaniem RFIL, zlecono przeprowadzenie 

aktualizacji oraz doprojektowania dodatkowych 

elementów zadania w zakresie instalacji wentylacyjnych i 

elektrycznych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 

780 051,84 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w 

wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 990 400,00 zł | Wykonanie: 19 065,00 zł 

 

 

Budowa szatni kontenerowych przy boisku 

sportowym w Leszczyńcu. ____________ 
 
Zadanie w trakcie realizacji, na etapie przygotowania 

postępowania przetargowego. Inwestycję ujęto we 

wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Inwestycja 

ujęta w wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 24 600,00 zł | Wykonanie: 24 600,00 zł 

 

 

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego 

w Lipienicy na potrzeby świetlicy wiejskiej. ____________ 
 
Zadanie w trakcie realizacji.  Aktualnie inwestycję ujęto 

we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Inwestycja 

ujęta w wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 170 000,00 zł | Wykonanie: 167 500,00 zł 

 

 

 

 

Termomodernizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych na terenie Gminy 

Kamienna Góra wraz z wymianą 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła. ____________ 
 
Zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji 

projektowej dla termomodernizacji z wymianą źródła 

ciepła dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

stanowiących w pełni własność komunalną (Ogorzlec 80, 

Pisarzowice 77, Gorzeszów 49 i 51. Zakres zleconej 

dokumentacji obejmuje inwentaryzacje architektoniczno 

- budowlane, oceny stanu technicznego z wykonaniem 

przeglądu konstrukcyjno-budowlanego, inwentaryzację z 

oceną stanu technicznego przewodów wentylacyjno-

kominowych, audytu energetycznych (dla każdego 

obiektu).  

 

Kolejmym etapem zadania będzie opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zakresu prac 

określonego na podstawie wykonanej dokumentacji 

i audytów energetycznych. Inwestycja ujęta w 

wydatkach, które nie wygasają z rokiem 

budżetowym 2021. 

 

Plan: 80 000,00 zł | Wykonanie: 61 500,00 zł 

 

 

Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Czadrowie. ____________ 
 
Wniesienie udziałów do Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej 

Górze  

 

Plan: 740 000,00 zł | Wykonanie: 740 000,00 zł 

 

 

Rozbudowa i modernizacja monitoringu 

wizyjnego w obrębie budynku CBK oraz 

gminnych parkingów w miejscowości Krzeszów. ____________ 
 
 

Plan: 46 000,00 zł | Wykonanie: 47 966,66 zł 

 

 

 

 

31 



INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO _____    
CZADRÓW 

 

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku 

sportowym. ____________  
Plan: 11 193,00 zł | Wykonanie: 11 193,00 zł 

 

Zakup kosiarki typu traktorek. ____________  
Plan: 10 275,00 zł | Wykonanie: 10 275,00 zł 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 2 000,00 zł | Wykonanie: 2 000,00 zł 

 

CZARNÓW 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 500,00 zł | Wykonanie: 500,00 zł 

 

DĘBRZNIK 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 000,00 | Wykonanie: 1 000,00 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. ____________  
Plan: 24 515,07 | Wykonanie: 24 480,40 

 

 

DOBROMYŚL 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 300,00 zł | Wykonanie:  300,00 zł 

 

GORZESZÓW 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejsco- 

wości Gorzeszów przy drodze działka nr 89. ____________  
Plan: 11 685,00 zł | Wykonanie: 11 685,00 zł 

 

JANISZÓW 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 500,00 zł | Wykonanie: 1 500,00 zł 

 

Zagospodarowanie terenów sportowo -

rekreacyjnych w Janiszowie – kontynuacja 

budowy siłowni, altany rekreacyjnej, 

monitoringu. ____________   
Plan: 25 567,56 zł | Wykonanie: 25 524,65 zł 
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JAWISZÓW 

 

Zakup kosiarki typu traktorek. ____________  
Plan: 10 000,00 zł | Wykonanie: 10 000,00 zł 

 

KRZESZÓW 

 

Rozbudowa i modernizacja monitoringu 

wizyjnego w obrębie budynku CBK oraz 

gminnych parkingów w miejscowości Krzeszów. ____________  
Plan: 23 000,00 zł | Wykonanie: 23 000,00 zł 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego  

ul. Loretańska. ____________  
Plan: 20 000,00 zł | Wykonanie: 20 000,00 zł 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 000,00 zł | Wykonanie: 1 000,00 zł 

 

LESZCZYNIEC 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 000,00 zł | Wykonanie: 1 000,00 zł 

 

Zagospodarowanie terenu sportowo -

rekreacyjnego w miejscowości Leszczyniec  

dz. Nr 215/1. ____________  
Plan: 28 640,81 zł | Wykonanie: 28 605,68 zł 

 

LIPIENICA 

 

Zakup kosiarki typu traktorek. ____________  
Plan: 11 780,01 zł | Wykonanie: 11 780,01 zł 

 

 

 

 

 

OLSZYNY 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  

w Olszynach – zakup kamienia do utwardzenia. ____________  
Plan: 1 500,00 zł | Wykonanie: 1500,00 zł 

 

PISARZOWICE 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 741. ____________  
Plan: 14 500,00 zł | Wykonanie: 14 430,00 zł 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego dz. Nr 573. ____________  
Plan: 14 100,00 zł | Wykonanie: 14 030,00 zł 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 2 000,00 zł | Wykonanie: 2 000,00 zł 

 

PRZEDWOJÓW 

 

Zagospodarowanie terenu sportowo- 

rekreacyjnego w Przedwojowie (teren placu 

zabaw i siłowni). ____________  
Plan: 33 450,00 zł | Wykonanie: 33 450,00 zł 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 000,00 zł | Wykonanie: 1 000,00 zł 

 

PTASZKÓW 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego. ____________  
Plan: 30 858,84 zł | Wykonanie: 30 646,63 zł 
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RASZÓW 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 000,00 zł | Wykonanie: 1 000,00 zł 

 

Zakup kosiarki typu traktorek. ____________  
Plan: 10 275,00 zł | Wykonanie: 10 275,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĘDZINY 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla gminnego punktu 

rehabilitacyjnego w CBK w Pisarzowicach. ____________  
Plan: 1 000,00 zł | Wykonanie: 1 000,00 zł 

 

SZAROCIN 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego  

dz. Nr 67 i 98/2. ____________  
Plan: 32 000,00 zł | Wykonanie: 32 000,00 zł 

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego  

dz. Nr 39/4 – projekt. ____________  
Plan: 3 350,00 zł | Wykonanie: 3 350,00 zł 
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08 

FUNDUSZ SOŁECKI 

________ 
 

 

TO WYDZIELONA CZĘŚĆ BUDŻETU GMINY, O PRZEZNACZENIU KTÓREJ DECYDUJĄ SAMI MIESZKAŃCY. 

Są to pieniądze zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków  

życia mieszkańców. 

 

 

W 2021 ROKU WYDATKI PONIESIONE  

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WYNIOSŁY 587.956,26 ZŁ 

z czego 328.525,37 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne (wymienione wyżej) 

a pozostałe 259.430,89 zł dotyczyło wydatków bieżących.  
 
 

GŁÓWNE GRUPY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH  

FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU UBIEGŁYM TO: 

 
  

 

 

292.512,65 zł 

zadania w zakresie  

kultury fizycznej i sportu 

 

166.202,56 zł 

zadania w zakresie 

oświetlenia ulic,  

placów i dróg 

67.199,78 zł 

zadania związane  

z funkcjonowaniem  

świetlic wiejskich 

 

 

  

34.509,59 zł 

Zadania w zakresie 

utrzymania Infra-  

struktury drogowej 

 

  

8.201,28 zł 

działania promocyjne 

sołectw 

 

 

  

12.300,00 zł 

działania związane  

z ochroną zdrowia

 

 
 

 

2.930,40 zł 

zadanie związane  

z edukacją podstawową 

 

 

 

3.000,00 zł 

wydatki na OSP 

 

 

 

 

1.100,00 zł 

wydatki na cmentarz
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Zadania realizowane w poszczególnych sołectwach: 

  

SOŁECTWO SUMA WYDATKÓW  ZREALIZOWANE ZADANIA 

Czadrów 49.662,53 
 

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym, zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji 

w CBK w Pisarzowicach, zakup kosiarki typu traktorek 

Czarnów 13.056,45 

Wyposażenie wiaty i pieca w miejscu rekreacji, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup sprzętu do 

gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach, roboty związane z konserwacją i utrzymaniem 

dróg gminnych 

Dębrznik 25.480,40 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa siłowni zewnętrznej, zakup sprzętu do 

gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach 

Dobromyśl 13.300,00 
Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w 

Pisarzowicach 

Gorzeszów 22.539,80 
Rozbudowa oświetlenia drogowego a także roboty związane z konserwacją i utrzymaniem 

dróg gminnych 

Janiszów 30.522,60 
Kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego, montaż siłowni zewnętrznej, zakup sprzętu do 

gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach 

Jawiszów 20.975,10 
Zakup kosiarki typu traktorek, wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych (poprawienie 

akustyki) na sali w świetlicy 

Kochanów 19.443,96 
Konserwacja i odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej i wymiana urządzeń na placu 

zabaw 

Krzeszów 50.455,28 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w obrębie CBK i parkingów, rozbudowa oświetlenia 

drogowego na ulicy Loretańskiej, zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w 

Pisarzowicach 

Krzeszówek 15.608,00 Modernizacja oświetlenia drogowego 

Leszczyniec 33.821,87 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, montaż siłowni zewnętrznej i tyrolki, zakup sprzętu 

do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach 

Lipienica 18.867,57 Zakup kosiarki typu traktorek 

Ogorzelec 33.333,65 
Montaż tablic kierunkowych, modernizacja placu zabaw i wymiana uszkodzonych urządzeń, 

dofinansowanie do remontu remizy OSP Ogorzelec 

Olszyny 26.145,66 
Wykonanie monitoringu wizyjnego dla terenu rekreacyjnego i renowacja figurki sakralnej 

przed świetlicą 

Pisarzowice 41.965,29 
Rozbudowa oświetlenia drogowego, wykonanie nowego Krzyża na cmentarzu, zakup sprzętu 

do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach 

Przedwojów 41.934,06 Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego 

Ptaszków 33.587,77 Rozbudowa oświetlenia drogowego, zakup węży pożarniczych dla jednostki OSP Ptaszków  

Raszów 34.588,62 
Zakup kosiarki typu traktorek, utrzymanie dróg gminnych, wykonanie barierek 

zabezpieczających, zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach 

Rędziny 21.270,00 
Rozbudowa oświetlenia drogowego, montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach, 

zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji w CBK w Pisarzowicach 

Szarocin + 

Nowa Białka 
41.397,65 Rozbudowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie do trybun szkolnych 

Razem 587.956,26  
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

I MIESZKANIOWA 

________ 
 

 
Podstawą działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej jest przyjęty uchwałą NR XXV/150/16 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dnia 28 września 2016 r. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.  

 

WIELKOŚĆ ORAZ STAN TECHNICZNY ZASOBU MIESZKANIOWEGO 

 

 

ILOŚĆ ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH 

STAN NA 

31.12.2018 r. 

STAN NA 

31.12.2019 r. 

STAN NA 

 31.12.2020 r. 

STAN NA  

31.12.2021 r. 

Budynki – na terenie 12 wsi, 

w tym: 
41 40 38 34 

Budynki ze współwłasnością 27 26 24 20 

Mieszkania własne (wyodrębnione) 120 119 110 98 

Mieszkania komunalne  

Ogółem, w tym : 

169 

- w tym 1 lokal  

w bud. szkolnym 

161 

- w tym 1  

mieszkanie chronione 

150 

- w tym 1  

mieszkanie chronione 

137 

- w tym 1 

Mieszkanie chronione 

Ilość mieszkań komunalnych  

we wspólnotach 
87 79 68 55 

Mieszkania socjalne 21 22 20 17 

 

 

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW 

 

 

DOBRY 

nie wymagający napraw  

w obecnym stanie 

4 

 

DOSTATECZNY 

Wymagający 

remontów bieżących 

13 

 

NIEZADOWALAJĄCY 

wymagający robót moder- 

nizacyjno - adaptacyjnych 

17 

 

 

 

 

 

Wydatki remontowe w zasobach mieszkaniowych gminy poniesione w 2021 r. wyniosły 807 375,90 zł.  
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LOKALE SOCJALNE 

 

L.P. 
ADRES  

NIERUCHOMOŚCI 

ILOŚĆ LOKALI 

W BDYNKU 

RAZEM LOKALI 

SOCJALNYCH 

1 Janiszów  53 9 2 

2 Gorzeszów 49 7 4 

3 Gorzeszów 51 6 0 

4 Gorzeszów 113 4 1 

5 Ogorzelec 80 17 4 

6 Ogorzelec 25 4 0 

7 Janiszów 13 3 1 

8 Jawiszów 1 6 1 

9 Olszyny 8 9 3 

10 Ogorzelec 66 6 1 

Razem  77 17 

 

 

 

ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE W ZAKRESIE LOKALI SOCJALNYCH 

W związku z ograniczonym zasobem mieszkaniowym w naszej gminie, lokale mieszkalne pozyskiwane są tylko w ramach 

naturalnego ruchu mieszkańców (śmierć lokatora, wyprowadzka, zamiana). 

  

LP. ROK 

WG. USTALONEJ LISTY 

MIESZKANIOWEJ 

NA LOKALE SOCJALNE 

REALIZACJA LISTY MIESZKANIOWEJ 

1 2017 6 2 mieszkania zostały przydzielone oczekującym na liście 

2 2018 6 2 mieszkania zostały przydzielone oczekującym na liście 

3 2019 7 Nie przydzielono żadnego mieszkania osobom oczekującym na liście 

4 2020 6 Nie przydzielono żadnego mieszkania osobom oczekującym na liście 

5 2021 6 
Nie przydzielono żadnego mieszkania 

osobom oczekującym na liście 
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SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W LATACH 2017-2021 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 L O K A L E L O K A L E  L O K A L E L O K A L E L O K A L E 

PLAN 5 5 4 4 4 

WYKONANIE 6 9 5 12 13 

 

 

 

ZASADY ZBYWANIA LOKALI NA RZECZ NAJEMCÓW 

 

UCHWAŁĄ NR XXV/149/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU  

DOKONANO ZMIAN W ZASADACH ZBYWANIA LOKALI: 

 

▪ stosuje się bonifikatę 90 % w przypadku jednoczesnego zbycia wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach 

wielomieszkaniowych, wybudowanych przed 1945 r. (zapis niezmieniony – widniał w uchwale z 2011 roku) 

 

▪ stosuje się bonifikatę 70 % w razie zbycia pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych, 

wybudowanych przed 1945 r. (nastąpiła zamiana było 80%) 

 

▪ stosuje się bonifikatę 70 % w przypadku jednoczesnego zbycia wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach 

wielomieszkaniowych, wybudowanych po 1945 r. stosuje się bonifikatę 60 % w razie zbycia pojedynczego lokalu 

mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych wybudowanych po 1945 r. (nastąpiła zmiana, było 70%) 
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SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W ROKU 2021 

Zgodnie z WPGMZG  na lata 2017 – 2021 w roku 2019 przyjęto do sprzedaży 4 lokale mieszkalne – plan sprzedaży został 

wykonany. 
 
 

Lp. LOKAL W MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ WYKONANIE UWAGI 

1 Janiszów 1 Sprzedano w dniu 22.01.2021 r. 
Cena: 50 200,00 zł | bonifikata 70 %, 

wpłata na rzecz gminy 15 060,00 zł 

2 Czadrów 1 Sprzedano w dniu 09.02.2021 r. 
Cena: 84 700,00 zł | bonifikata 60 % 

wpłata na rzecz gminy 33 880,00 zł 

3 Ogorzelec 1 Sprzedano w dniu 04.03.2021 r. 
Cena: 51 500,00 zł | bonifikata 70 % 

wpłata na rzecz gminy 15 450,00 zł 

4 Ogorzelec 1 Sprzedano w dniu 04.03.2021 r. 
Cena: 62 700,00 zł | bonifikata 70 % 

wpłata na rzecz gminy 18 810,00 zł 

5 Ogorzelec 1 
Sprzedano w dniu 

04.03.2021 r. 

Cena: 30 000,00 zł | bonifikata 70 % 

wpłata na rzecz gminy 9 000,00 zł 

W wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu cały budynek 

zszedł ze stanu mienia gminy (zarządca Spółka 

Mieszkaniowa) 

6 Czadrów 1 
Sprzedano w 

dniu  04.03.2021 r. 

Cena: 39 600,00 zł| bonifikata 60 % 

wpłata na rzecz gminy 15 840,00 zł 

7 Krzeszów 1 
Sprzedano w dniu 

27.05.2021 r. 

Cena: 45 500,00 zł | bonifikata 70 % 

wpłata na rzecz gminy 13 650,00 zł 

W wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu cały budynek 

zszedł ze stanu mienia gminy (zarządca Spółka 

Mieszkaniowa) 

8 Szarocin 1 
Sprzedano w dniu 

16.06.2021 r. 

Cena osiągnięta w II przetargu ustnym nieograniczonym 

to  44 340,00 zł 

W wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu cały budynek 

zszedł ze stanu  mienia gminy (zarządca Spółka 

Mieszkaniowa) 

9 Czadrów 1 
Sprzedano w dniu 

07.07.2021 r. 

Cena: 94 600,00 zł | bonifikata 60 % 

wpłata na rzecz gminy 37 840,00 zł 

10 Pisarzowice 1 
Sprzedano w dniu 

26.07.2021 r. 

Cena: 21 100,00 zł | bonifikata 70 % 

wpłata : 6 330,00 zł 

W wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu cały budynek 

zszedł ze stanu mienia gminy (zarządca Spółka 

Mieszkaniowa) 

11 Czadrów 1 
Sprzedano w dniu 

14.09.2021 r. 

Cena: 80 000,00 zł | bonifikata 60 % 

wpłata na rzecz gminy 32 000,00 zł 

12 Czadrów 1 
Sprzedano w 

dniu  14.09.2021 r. 

Cena: 90 200,00 zł | bonifikata 60 % 

wpłata na rzecz gminy 36 080,00 zł 

13 Ogorzelec 1 
Sprzedano w dniu 

22.10.2021 r. 

Cena: 55 700,00 zł | bonifikata 70 % 

wpłata na rzecz gminy 16 710,00 zł 

 RAZEM:   294 990,00 zł 
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przychody z tytułu 

wynajmu lokali 

użytkowych 

część przychodów  

z tytułu sprzedaży 

nieruchomości 

gminnych  

(np. mieszkania, 

lokale użytkowe 

i gospodarcze) 

 

 
 

przychody z tytułu 

najmu lokali 

mieszkalnych 

środki z budżetu 

gminy 

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY 

 

ZAŁOŻENIE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Stawka bazowa czynszu  zł/m2 4,36 4,45 4,54 4,65 4,79 4,93 

Dynamika wzrostu w % 106% 102% 102% 102,5% 103% 103% 

Maksymalna wysokość czynszu 6,98 7,12 7,26 7,44 7,66 7,89 

 

Stosowana przez gminę polityka czynszowa zmierza w kierunku kształtowania stawek czynszu na poziomie maksymalnie 

zbliżonym do samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej. Zgodnie z WPGMZG dynamika wzrostu stawek 

czynszu ustalona została na poziomie 2 % w roku 2018 oraz 2,5-3 % w kolejnych latach realizacji Programu. Ponadto do 

stawek bazowych czynszu stosuje się czynniki podwyższające i obniżające - wynikające z wyposażenia lokalu lub jego stanu 

technicznego. 

 

 

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI (stan na 31.12.2021 r.) 

 

nieruchomości zarządzane  

przez Spółkę Mieszkaniową  

w Kamiennej Górze –  

12 budynków 

nieruchomości zarządzane  

przez P.H.U. DOMINO Róża 

Wojciul w Kamiennej Górze – 

 3 budynki 

nieruchomości  

zarządzane przez gminę -  

5 budynków 

 

 

W SKŁADZIE ZASOBÓW GMINY KAMIENNA GÓRA ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ  

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ŚWIETLICE, SZATNIE): 

 

▪ ŚWIETLICE WIEJSKIE  - 11  

(Kochanów, Krzeszówek, 

Olszyny, Jawiszów, Czadrów, 

Ptaszków, Dębrznik, Janiszów, 

Szarocin, Leszczyniec, 

Ogorzelec) 

▪ ŚWIETLICO - SZATNIE  - 2 

(Przedwojów, Raszów) 

 

 

 

▪ SZATNIE SPORTOWE - 3 

(Krzeszów, Czadrów, 

Pisarzowice) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU I ZAŁOŻEŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

MIENIEM GMINY WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU 

 
GMINA W SWOIM ZASOBIE POSIADA GRUNTY O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 481 HA. 

 

Lp. RODZAJ UŻYTKU 
POWIERZCHNIA 

W HA 

1 grunty orne 47 

2 sady - 

3 łąki trwałe 40 

4 pastwiska trwałe 43 

5 grunty rolne zabudowane 7 

6 rowy 4 

7 grunty pod stawami 0 

8 nieużytki 3 

 Razem użytki rolne 144 

9 lasy 3 

10 grunty zadrzewione 1 

 Razem grunty pod lasami i zadrzewione 4 

11 tereny mieszkaniowe 1 

12 tereny przemysłowe 2 

13 inne tereny zabudowane 12 

14 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 16 

15 drogi 269 

16 Tereny różne - ścieżka rowerowa 17 

 Razem tereny zabudowane i zurbanizowane 321 

17 tereny różne 5 

 O G Ó Ł E M 474 

18 grunty oddane w wieczyste użytkowanie 1 

19 grunty w użytkowaniu wieczystym 6 

 Ł Ą C Z N I E 477 ha 
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ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW 

 

 

 

Lp. RODZAJ UMOWY/RODZAJ UŻYTKU  

1 dzierżawy, w tym: 106,76 ha 

 a)  grunty orne 41,80 ha 

 b ) łąki trwałe 32,61  ha 

 c ) pastwiska trwały 31,76  ha 

 d ) nieużytki i tereny różne 0,59  ha 

2 użyczenia 13,46  ha 

 razem grunty zagospodarowane czasowo 120,22 ha 

 
  

 

 

SPRZEDAŻ W ROKU 2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KAMIENNA GÓRA 

 

 

Lp. 

NIERUCHOMOŚĆ 

NR 

DZIAŁKI\LOKALU 

POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE UWAGI 

1 649/15 Przedwojów 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Sprzedano w przetargu 21.09.2021 r. 

Cena 99 090,00 zł 

Zapłacono całość w roku 2019 przed 

umową warunkową. 

2 432/15 Przedwojów 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Sprzedano w przetargu 22.10.2021 r. 

Cena: 119 100,00 zł 

3 291/2 Ogorzelec Rolna 
Sprzedano w przetargu 04.11.2021 r. 

Cena: 7 780,00 zł 

4 132/11 Leszczyniec 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Sprzedano w przetargu 30.11.2021 r. 

Cena: 48 300,00 zł, 

 RAZEM:   274 270,00 zł 
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8 720 

Ilość osób zameldowanych 

na dzień 31.12.2021 

2 315 

Ilość gospodarstw 

domowych w systemie 

7251 

Ilość osób zgłoszonych  

w systemie: 

83,15 % osób w gminie 

10 

GOSPODARKA ODPADAMI  

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

________
 

Od 1 lipca 2013 r., w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, gminy otrzymały nowe 

zadanie dotyczące zorganizowania odbioru i składowania odpadów komunalnych oraz windykację należności z 

tego tytułu od mieszkańców gminy. Wówczas systemem odbioru odpadów zostały objęte nieruchomości 

zamieszkałe. 

 

Odpady segregowane były na 3 frakcje w tzw. gniazdach. Od 

stycznia 2017 roku systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi objęte zostały nieruchomości niezamieszkałe, do 

których zaliczamy zarówno podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, placówki oświatowe, place zabaw itp. Od 1 stycznia 

2018 roku wprowadzona została segregacja „u źródła” tzn. 

odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z posesji 

mieszkańca. Tzw. „gniazda” pozostały jedynie w miejscach 

publicznych. W kolejnych latach nastąpiły dalsze zmiany w 

organizacji systemu odpadowego tj. likwidacja tzw. „gniazd” oraz 

wprowadzenie 5 frakcji segregacji odpadów.  

 

Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych z 

nieruchomości w roku 2021 wynosiła 26 zł od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. Niedopełnienie przez 

właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów lub 

stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały 

odebraniem odpadów jako zmieszane i nałożeniem kary tj. 

stawki podwyższonej będącej trzykrotnością stawki 

podstawowej (78,00 zł) za miesiące, w których nie dopełniono 

obowiązku segregacji odpadów. Właściciele nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedno-rodzinnymi 

kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

przydomowym kompostowniku mogli skorzystać ze  zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

kwocie 1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Zmieniła się również wysokość stawki opłaty za pojemnik i worek 

dla nieruchomości niezamieszkałych. 

 

 
 

 

ILOŚĆ GOSPODARSTW I OSÓB W SYSTEMIE W 2021 R.: 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM I ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 R.: 

 

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

(druki, plakaty, przygotowanie miejsc pod gniazda, sprzątanie dzikich wysypisk, rekompensata, 

szkolenia pracowników, prowizja bank., koszty admin., delegacje)  

24.093,06 zł  

Rekompensata 42.353,53 zł 

Koszty zw. z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  

2.405.642,70 zł 
w tym PSZOK 

20.664,00 zł 

Wynagrodzenie osobowe 92.130,22 zł 

Razem 2.564.219,40 zł 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI 

LICZBA NIERUCHOMOŚCI STAN NA 31.12.2021 r. 

 

Nieruchomości ogółem 2 317 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2 142 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 80 

Nieruchomości mieszane 60 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe 
35 

 
 

 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW  

GMINY KAMIENNA GÓRA W 2021 R.:  

 

RODZAJ ODPADU KOD ODPADU RAZEM (MG) 

Odpady zmieszane 20 03 01 1 792,1800 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 282,9000 

Opakowania ze szkła 15 01 07 213,0600 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 72,4400 

Zużyte opony 16 01 03 27,2000 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 4,2400 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 36 2,8200 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

inne niżwymienione w 20 01 21* i 20 01 23*  

zawierające niebezpieczneskładniki 

20 01 35 1,2800 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 456,7600 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 170,9800 

RAZEM  3 023,8600 

 

 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz w zakresie ochrony środowiska Gmina Kamienna Góra podejmuje 

szereg działań edukacyjnych. Informacje dotyczące sposobu segregacji dla dorosłych mieszkańców gminy są dostępne na 

stronie internetowej gminy Kamienna Góra. Natomiast informacje dla dzieci były przekazywane w szkołach i przedszkolach 

podczas zajęć i warsztatów, które uczyły właściwego postępowania z odpadami komunalnymi i przedstawiały właściwe 

postawy na rzecz ochrony środowiska. 
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POMAGAMY NASZYM MIESZKAŃCOM I ZACHĘCAMY ICH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH  

I PROGRAMACH EKOLOGICZNYCH, TAKICH JAK:  
 

Program WFOŚiGW „Czyste Powietrze”  

Punkt konsultacyjny programu działa w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra z siedzibą w Czadrowie 26 

od 21 maja 2021 r. W ramach programu w roku 2021 r. zrealizowano:101 konsultacji, złożone zostały 24 wnioski o 

dofinansowanie, złożonych zostało 14 wniosków o płatność, zorganizowane zostały 3 spotkania informacyjne dla 

mieszkańców, w ramach doradztwa odwiedzono 3 mieszkańców w ich domach, rozesłanych zostało 1125 ulotek na ternie 

gminy jako druki bezadresowe z materiałami o programie. Dodatkowo od 11 października 2021 r. udzielana jest 

mieszkańcom Gminy pomoc w ramach programu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych – pilotaż w woj. dolnośląskim"  (w ramach tego programu odbyło się w roku 2021 r.: 20 konsultacji i zostały 

złożone 2 wnioski o dofinansowanie). 

 

▪ Program NFOŚiGW „Mój Prąd”  

▪ Program WFOŚiGW i Gminy Kamienna Góra „Moja woda” 

▪ Program WFOŚiGW dofinansowania zadań związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowany 

przez Gminę pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy 

Kamienna Góra w roku 2021”.   

 

Na bieżąco przekazujemy również informacje na temat innych 

narzędzi, z których mogą korzystać nasi mieszkańcy, jest to m. in. 

ulga termomodernizacyjna oraz ulga podatkowa dla rolników, którzy 

na potrzeby gospodarstwa rolnego zamontowali instalacje 

fotowoltaiczne. 

 

 

W roku 2021 Gmina realizowała projekt „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach 

jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna 

Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”.  

 

 W miesiącu marcu dla mieszkańców Gminy odbyły się dwa spotkania informacyjne w miejscowości Krzeszów I Pisarzowice 

dotyczące realizacji projektu grantowego. Następnie w miesiącu maju przeprowadzony został nabór wniosków, w efekcie 

którego na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła złożonych zostało 112 wniosków.  

 

1. Wartość środków przewidzianych na granty: 1 253 770,00 PLN 

 

2. Wartość środków przewidzianych na wydatki dotyczące ułatwień dostępu dla osób  

z niepełnosprawnościami 40 985,70 PLN  

 

3. Wartość wniosków o udzielenie grantu złożonych w 1 rundzie naboru: 2 077 931,37 PLN Do dofinansowania w I 

rundzie zostało zakwalifikowanych 57 wniosków.   
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PROGRAMY REALIZOWANE W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI ODPADAMI W 2021 R. 

 

LP. ZADANIE 

PLANOWANE 

REZULTATY 

/EFEKTY 
 

PLANOWANY 

TERMIN 

REALIZACJI 
 

SPOSÓB 

FINANSOWANIA 
 

REALIZACJA ZADANIA  

W ROKU 2021 
 

 

1 

 

Usuwanie 

azbestu z 

terenu 

gminy 

Kamienna 

Góra w 

roku 2021 

 

Likwidacja 

zagrożenia dla 

zdrowia 

mieszkańców 

i środowiska; 

usunięcie 

niebezpiecznych 

wyrobów 

zawierających azbest 

w ilości  

61,54 Mg. 

 

do roku 2032 

 

WFOŚIGW  

we Wrocławiu 

 

Usunięcie z terenu gminy 

wyrobów zawierających 

azbest. Z dwóch obiektów 

budowlanych 

zdemontowano azbest  

w ilości 4,508 Mg, 

a odebrano zdeponowany 

z dziewięciu nieruchomości 

w ilości 57,032 Mg. 

Łączna ilość usuniętych 

odpadów azbestowych - 

61,54 Mg. 

 

Całkowity koszt 

 realizacji zadania  

37 967,92 zł, w tym 

dotacja ze środków 

WFOŚiGW we Wrocławiu   

37 334,98 zł. 
       

 

2 

 

Program 

„Moja 

woda” 

 

 

 

Celem Programu jest 

wsparcie inwestycji 

służących ochronie 

zasobów wody, 

poprzez refundację 

kosztów 

poniesionych przez 

Beneficjentów. 

 

Od 2020 do 2024r.,  

jednak nie dłużej 

niż do wyczerpania 

środków 

finansowych z 

budżetu Gminy 

Kamienna Góra, 

przeznaczonych na 

ten cel 

 

Budżet WFOŚiGW  

we Wrocławiu  

oraz budżet Gminy 

 

Dotacja na przedsięwzięcia 

zakończone i prawidłowo 

rozliczone przez 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w wysokości  do 

20% kosztów 

kwalifikowanych 

przedsięwzięcia, jednak 

nie więcej niż 1.250,00 zł na 

jedno przedsięwzięcie. 

 

Dotowanie przedsięwzięć 

polegających na 

zagospodarowaniu wód 

opadowych i roztopowych 

na nieruchomościach 

położonych na terenie 

Gminy Kamienna Góra, 

realizowanych w ramach 

Programu Priorytetowego 

NFOŚiGW „Moja Woda”. 

 

W roku 2021 r. złożone 

zostały i rozliczone dwa 

wnioski (z miejscowości 

Krzeszów i Leszczyniec). 

 

Wartość całkowita 

inwestycji: 14 628,80 zł, 

refundacja 2 500,00 zł. 

 

 

  

v v v v 
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8 723 

Liczba osób objętych  

zaopatrzeniem w wodę 

156,63 km 

Długość sieci  

i przyłączy wodociągowych 

13 

Liczba 

ujęć wody 

99,29 % 

Odsetek korzystających  

z sieci wodociągowych,  

w tym: 

 

- z sieci gminnej 93,28% 

- z sieci Wałbrzyskiego 

Przedsiębiorstwa WiK 6,01% 

2117 

Liczba punktów  

poboru wody 

9 

Liczba hydroforni  

i pompowni 

11 

GOSPODARKA  

WODNO - ŚCIEKOWA 

________ 
 
ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 

Sieć wodociągowa w gminie obejmuje wszystkie miejscowości za wyjątkiem wsi Czarnów. Siecią zarządza Referat 

Wodociągów i Kanalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ MAJĄTKU WODOCIĄGOWEGO  17 960 919,79 

 

Do zaopatrzenia w wodę wykorzystywane są własne, 

eksploatowane przez Gminę ujęcia wody. Wyjątkiem są 

miejscowości Dębrznik i część Ptaszkowa, gdzie 

zaopatrzenie w wodę prowadzi Wałbrzyskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast 

do prowadzonego przez gminę zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców Janiszowa, pozostałej części Ptaszkowa 

oraz części Przedwojowa woda zakupywana jest hurtowo 

z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Kamiennej Górze. 

 

W 2021 zrealizowano inwestycję budowy nowej 

pompowni wody w Krzeszowie wspierającej dystrybucję 

wody z ujęcia „Betlejem” wraz z wybudowaniem i 

wymianą magistrali wodociągowej z ujęcia, przez 

przepompownię, do rozdzielczej sieci wodociągowej w 

Krzeszowie. W wyniku tych prac wybudowano 2870,87 

mb nowej sieci magistralnej (+ 3,59 m sieci między 

obiektowej) z jednoczesnym usunięciem 1970 mb starej, 

nieszczelnej sieci magistralnej. Ponadto wybudowano 

nowy odcinek sieci przy ul. Betlejemskiej w Krzeszowie o 

długości 156,4 mb. Inwestycja ta pozwoliła na 

zaprzestanie zakupu wody z WPWiK w punkcie w 

Gorzeszowie i zaspokaja w pełni zapotrzebowanie w 

wodę dla Niecki Krzeszowskiej. Punkt poboru wody w 

Gorzeszowie stanowi obecnie punkt rezerwowy, na 

wypadek konieczności awaryjnego zasilania w wodę. 

Na terenie ogólnie uważanym za zwodociągowany 

występują pojedyncze obiekty, które ze względu na 

znaczne oddalenie od sieci wodociągowych, korzystają z 

własnych ujęć wody. 

 

W 2021 r. sprzedano 253 239 m3 wody o wartości 

brutto 1 297 053,46 zł w tym hurtowo do MPWiK   24 

838 m3 wody o wartości 40 666,02 zł. 

 

W trakcie roku przeprowadzono remonty sieci i przyłączy 

wodociągowych w Przedwojowie. W wyniku tych prac 

wymieniono 850 mb sieci wodociągowej i 208 mb 

przyłączy wodociągowych. W ramach partycypacji w 

budowie sieci wodociągowych współuczestniczono w 

budowie nowych sieci wodociągowych o długości 362,65 

mb.
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3370 

Liczba osób korzystających  

z sieci kanalizacyjnej 

37,78 km 

Długość sieci i przyłączy 

kanalizacyjnych 

5 

Liczba oczyszczalni 

37,50 % 

Odsetek korzystających  

z sieci kanalizacyjnej   

w tym:  

- z sieci gminnych 34,72% 

- z sieci MPWiK  2,79 % 

828 

Liczba  

punktów zrzutu 

9 

Liczba  

przepompowni ścieków 

ODBIÓR ŚCIEKÓW 

 

Siecią kanalizacyjną w naszej gminie zarządza Referat Wodociągów i Kanalizacji. Z usług odprowadzania ścieków 

korzystają mieszkańcy 6 wsi: Krzeszowa, Przedwojowa, Ptaszkowa, Ogorzelca, Pisarzowic i Czadrowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ MAJĄTKU KANALIZACYJNEGO  12 388 416,28 
 

 

Odebrane ścieki odprowadzane są do oczyszczali eksploatowanych przez Gminę, za wyjątkiem Ptaszkowa, skąd ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze. 

 

W 2021r odebrano 93 160 m3 ścieków o wartości brutto 744 904,43 zł. 

 

W ramach partycypacji w budowie nowych sieci kanalizacyjnych współuczestniczono  

w budowie 80,4 m.b. sieci kanalizacyjnej. 

 

OBIEKTY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE GMINY KAMIENNA GÓRA 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

13 ujęć wody 5 oczyszczalni ścieków: 

Krzeszów - o przepustowości 607 m3/d   

Przedwojów - o przepustowości 190 m3/d  

Ogorzelec - o przepustowości 55 m3/d 

Pisarzowice I - o przepustowości 30 m3/d 

Pisarzowice II - o przepustowości 30 m3/d 

 

9 przepompowni ścieków: 

▪ Przepompownia Krzeszów I, 

1) Przepompownia Krzeszów II, 

1) Przepompownia Krzeszów III, 

1. Przepompownia Krzeszów IV, 

a) Przepompownia Krzeszów V, 

▪ Przepompownia Krzeszów VI, 

▪ Przepompownia Ptaszków, 

▪ Przepompownia Pisarzowice, 

Przepompownia Ogorzelec 

9 ujęć wód podziemnych: 

Krzeszów Betlejem o wydajności 1632 m3/d 

Krzeszówek o wydajności 480 m3/d 

Raszów o wydajności 150 m3/d 

Przedwojów o wydajności 200 m3/d 

Leszczyniec o wydajności 79 m3/d 

Leszczyniec o wydajności 225,0 m3/d, 

Rędziny o wydajności 232,8 m3/d 

Rędziny o wydajności 156 m3/d 

Ogorzelec o wydajności 180 m3/d 

 

4 ujęcia wód powierzchniowych 

Leszczyniec o wydajności 168 m3/d 

Ogorzelec o wydajności 120 m3/d 

Rędziny o wydajności 50 m3/d 

Rędziny (rezerwowe) o wydajności 168 m3/d 
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3 stacje uzdatniania wody 
Leszczyniec 

Rędziny 

Ogorzelec 
 
1 stacja filtracyjna wody 

Rędziny (+ zbiorniki) (rezerwowa) 

8 hydroforni i pompowni wody: 

1. Hydrofornia Jawiszów + zbiorniki, 

2. Pompownia Gorzeszów + zbiornik, 

3. Pompownia Kochanów, 

4. Hydrofornia Lipienica I, 

5. Hydrofornia Lipienica II, 

6. Pompownia Ptaszków, 

Pompownia Szarocin, 

1. Pompownia Leszczyniec 

2. Pompownia Krzeszów 
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Szkoła Podstawowa  

w Krzeszowie 
 

 

 
 

256 uczniów 

76 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych 
 

 

 
 

44 nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  

w Pisarzowicach 
 

 

 
 

181 uczniów 

37 dzieci w oddziałach 

Przedszkolnych 
 

 

 
 

31 nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  

w Szarocinie 

 

 
 

68 uczniów 

22 dzieci w oddziałach 

Przedszkolnych 
 

 

 
 

21 nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  

w Ptaszkowie 

 

 
 

114 uczniów 

18 dzieci w oddziałach 

Przedszkolnych 
 

 

 
 

22 nauczycieli 

Przedszkole Publiczne w Krzeszowie 
 

 

                
 

 

25 uczniów | 5 nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  w Pisarzowicach 
 

 

                               
 

 

50 uczniów | 4 nauczycieli 

 
 

Łącznie w placówkach oświatowych Gminy 

Kamienna Góra uczy się 847 dzieci i młodzieży. 

 
 

W szkołach zatrudnionych jest 127 nauczycieli  

i 43 pracowników obsługi. 

12 

EDUKACJA 

________
 

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych  i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieć szkół, powołuje placówki 

oświatowe i określa granice ich obwodów. 

 

Na gminie również spoczywa obowiązek wykonywania 

remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej a także 

wyposażenie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne 

i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych. 

 

Gmina Kamienna Góra jest organem prowadzącym 

dla 4 szkół podstawowych i 2 przedszkoli.

 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  

W GMINIE KAMIENNA GÓRA 
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331  

Liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z dowozu w 2021 r. 

315.930,41 zł 

Koszt dowozu dzieci i młodzieży 

do placówek oświatowych w 2021 r. 

Gmina jest również organizatorem dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Dowozem objęci są uczniowie szkół podstawowych 

i oddziałów gimnazjalnych a także dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.  

 

 

 

 

 

 

 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i prowadzi w tym celu ewidencję dzieci i młodzieży w wieku od lat 3 do 

18. Gmina Kamienna Góra otrzymuje corocznie z budżetu państwa subwencję oświatową na finansowanie zadań 

związanych z edukacją. Wysokość tych kwot wystarcza jednak na pokrycie niewiele ponad połowy potrzeb. Resztę 

finansujemy z naszych wspólnych, gminnych pieniędzy. 

 

Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej w 2021 r. - 7 784 801,00 zł 

Dodatkowo pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej otrzymanej w 2021 r. na zwiększenie zadań szkolnych  

i pozaszkolnych na podstawie złożonego wniosku do MEN: 132 683,00 zł  

 

Wydatki poniesione w 2021 roku na edukację i opiekę w szkołach – 19 967 548,22 zł 

 

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH 

 

 

 

 
 

Najistotniejszą grupą wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w naszych placówkach oświatowych. Najmniejsza grupa wydatków – wydatki pozostałe – zawiera m. in. 

stypendia dla uczniów a także wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
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W SZKOŁACH GMINY KAMIENNA GÓRA W ROKU 2021 REALIZOWANE  

BYŁY NASTĘPUJĄCE ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH: 

 

PROJEKT/PROGRAM 
PONIESIONE 

WYDATKI 

ŹRÓDŁO 

DOFINANSOWANIA 

„Umiem pływać”  

– program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I-III - 

Zajęcia w ramach projektu miały być realizowane w dwóch etapach. W I 

etapie w okresie od 23 marca do 17 czerwca 2021 r. oraz w II etapie w 

okresie od 24 września do 3 grudnia 2021 r. 

 
Wydatki pokrywa bezpośrednio 

Dolnośląska Federacja Sportu we 

Wrocławiu 

„Płynę dalej”  

– projekt dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII – jest kontynuacją 

Programu „Umiem pływać”. Zajęcia realizowane były w okresie od 12 

października do 3 grudnia 2021 r. 

2 000,00 

2 000,00 – wkład własny gminy 

Pozostałe wydatki pokrywa 

bezpośrednio  Dolnośląska 

Federacja Sportu we Wrocławiu 

„Eksperyment w toku” 

Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji, postaw 

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów wszystkich szkół 

podstawowych gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych, umiejętności 

komunikowania się w języku obcym, kompetencji cyfrowych oraz 

innych kompetencji przekrojowych. 

118 742,28 
111 015,94 zł - UE 

7 726,34 zł - BG 

Program „Posiłek w szkole i w domu”  

- wsparcie finansowe mające na celu zapewnienie bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację miejsca 

spożywania posiłków – zrealizowany w Szkole Podstawowej w 

Ptaszkowie oraz Szkole Podstawowej w Pisarzowicach 

70 590,20 
42 177,16 zł - BP 

28 413,04 zł - BG 

Lokalny animator sportu  

– zatrudnienie animatorów zajęć sportowych na boisku „Orlik” w 

Krzeszowie – program realizowany był od marca do listopada 2021 r. 

25 243,02 

15 685,72 zł - BG 

9 557,30 zł – Instytut Sportu – 

Państwowy Instytut Badawczy 

„Laboratoria Przyszłości”  

celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w 

budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki 

otrzymanemu wsparciu wszystkie cztery szkoły podstawowe, 

prowadzone przez Gminę Kamienna Góra zostaną wyposażone w 

nowoczesny sprzęt. 

226 800,00 226 800,00 zł - BP 

„Poznaj Polskę”  

przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami 

edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. 

38 928,32 
29 814,52 zł -BP 

9 113,80 zł BG 

 

 

PONADTO W 2021 R. GMINA POZYSKAŁA DOTACJE 

NA REALIZACJĘ PONIŻSZYCH ZADAŃ: 

 

Zakup podręczników 85 977,73 BP 100% 

Realizacja wychowania przedszkolnego 232 418,00 BP 100% 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 5 113,88 
BP 80% 

BG 20% 

53 



POŻARY 

43 

INNE ZDARZENIA 

110 

ALARMY FAŁSZYWE 

3 

13 

BEZPIECZEŃSTWO 

________
 

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługę prewencyjną zapewnia Komenda 

Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Natomiast bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia 6 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. 

 

Jednostki OSP skupiają 102 strażaków będących w 

jednostkach operacyjno – taktycznych, czyli mogących 

brać czynny udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. 

Corocznie zwiększa się liczba ochotników posiadających 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. W 2021 roku, 1 strażak ukończył 

przedmiotowy kurs, natomiast 4 przystąpiło do jego 

recertyfikacji. Dzięki posiadanym kwalifikacjom, 

ochotnicy niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu 

zdarzenia udzielają pierwszej pomocy. Przy każdej 

jednostce funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

Łączna liczba dzieci w MDP to 103. 

 

W roku 2021 strażacy ochotnicy uczestniczyli w 

szkoleniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową 

PSP w Kamiennej Górze. W szkoleniu podstawowym 

strażaków ratowników udział wzięło 12 członków OSP z 

czego 11 ukończyło przedmiotowy kurs. W czerwcu 2021 

r. odbyło się szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży 

Pożarnych dzięki któremu 9 strażaków nabyło 

uprawnienia do pełnienia funkcji Naczelników OSP.  

Jednostki OSP z terenu gminy Kamienna Góra brały udział 

w ćwiczeniach poszukiwawczych oraz ratowniczo-

gaśniczych. Strażacy ćwiczyli m. in. w Domu Pomocy 

Społecznej w Szarocinie oraz w Zespole Szkół w 

Pisarzowicach.  

 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 w 

roku 2021 ćwiczenia na obiektach prowadzone były  

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

W 2021 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do 231 

zdarzeń (156 zdarzeń na terenie Gminy Kamienna Góra), 

w tym do pożarów, wypadków drogowych, miejscowych 

zagrożeń i fałszywych alarmów.  

Strażakom, za udział w różnego rodzaju akcjach oraz 

ćwiczeniach został wypłacony ekwiwalent pieniężny 

w wysokości 27 983,00 zł. 

 

 

DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE 

NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA W 2021 R.:  
 

 
 

 

 

ŹRÓDŁO: Dane uzyskane na podstawie informacji KP PSP w Kamiennej Górze  

 

W roku 2021 łączne wydatki na ochronęprzeciwpożarową wyniosły 232 287,81 zł.  
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Do realnych zagrożeń na terenie naszej gminy, które miały miejsce w 2021 r. zaliczyć możemy zagrożenia spowodowane 

porywistym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.  W miesiącu lipcu porywisty wiatr spowodował zerwanie pokrycia 

dachowego jednego z budynków gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra. Strażacy kilkukrotnie 

wyjeżdżali do powalonych drzew i zerwanych gałęzi

 

 

W wiosenno - letnim wystąpiły wezbrania wód z przekroczeniem stanów 

alarmowych drugiego i trzeciego stopnia. Najpoważniejsza sytuacja miała 

miejsce w miesiącu lipcu. Podczas intensywnych opadów deszczu w jedno 

popołudnie podtopionych zostało kilkanaście domów.  

 

W roku 2021 czterokrotnie uruchamiano rezerwę celową  

na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie  

8 798,24 zł 

 

 

 

 

  

Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki na: utrzymanie jednostek w 

gotowości bojowej, umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów i sprzętu 

p.poż. oraz dotacje na zakup sprzętu i umundurowania. Gmina Kamienna Góra 

corocznie uzupełnia podstawowe wyposażenie jednostek OSP w sprzęt 

niezbędny do niesienia pomocy w wypadkach drogowych, pożarach czy innych 

zdarzeniach. 

 
 

W ROKU 2021  

MIELIŚMY DO CZYNIENIA 

Z REALNYM ZAGROŻENIEM 

PODTOPIENIAMI. 
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14 

OPIEKA  

SPOŁECZNA 

________
 

 

 

 

 

 

Zadania określone w ustawie o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz.U.2021.2268) realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze. 

 

W 2021 r. łączne wydatki 

na pomoc udzielaną przez GOPS  

dla mieszkańców naszej gminy wyniosły  

14.813.553,36 zł. 

________
 

 

 

  

 

 

 

W ramach pomocy społecznej GOPS realizuje zadania zlecone i własne.  

 

Do zadań zleconych należy wypłata zasiłków stałych, okresowych, składek 

zdrowotnych, zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych, wynagrodzenia dla opiekuna 

a także realizacja innych programów wynikających z trwającej pandemii np. 

Program „Wspieraj seniora”, „Opieka Wytchnieniowa.” 

 

Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych, dożywianie, zapewnienie 

usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu, wypłata zasiłków w związku z 

wystąpieniem zdarzeń losowych, opłata pobytu w DPS oraz udzielanie 

schronienia osobom tego pozbawionym. 

 

Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa, jednak ich 

realizacja wymaga również dopłaty ze środków własnych budżetu naszej 

gminy. 
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ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021 R. 

 

ZADANIE 
WARTOŚĆ WYDATKU I 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ 

Zapewnienie opieki w domu pomocy 

społecznej 

561.874,64 zł 

środki z budżetu gminy 
19 osób 

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby objęte pomocą GOPS 

13.004,10 zł 

środki z budżetu państwa 
25 osób pobierających zasiłek stały 

Wypłata zasiłków okresowych, 

celowych, celowych specjalnych, 

sprawienie pogrzebu 

55.714,67 

środki z budżetu gminy 

 

172.533,01 

środki z budżetu państwa 

w tym: 

62 osoby – zasiłki okresowe 

59 osób – zasiłki celowe 

19 osób – zasiłki celowe specjalne 

3 osoby – sprawienie pogrzebu 
 

Wypłata dodatków mieszkaniowych i 

energetycznych 

67.476,57 zł 

środki z budżetu gminy 

 

3.296,35 zł 

środki z budżetu państwa 

dodatki mieszkaniowe –   34 rodzin 

 

dodatki energetyczne – 23 rodzin 

Wypłata zasiłków stałych 
161.960,22 zł 

środki z budżetu państwa 
30 osób 

Funkcjonowanie ośrodka pomocy 

społecznej 

421.579,48 zł środki z budżetu 

gminy 

 

197.190,25 zł 

środki z budżetu państwa 

w tym : 

opiekun prawny osób ubezwłasnowolnionych 

przebywających w DPS dla 10 osób 9.084,25 

wydatki bieżące OPS 609.685,48 zł 

Utrzymanie mieszkania chronionego 
635,80 zł środki z budżetu 

gminy 
- 

Pomoc w zakresie dożywiania 

71.847,62 zł 

środki z budżetu państwa 

 

43.292,80 zł 

środki z budżetu gminy 

163 osoby w tym 79 dzieci  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

(ulewne deszcze w dn. 16 i 18 lipca 2021 

r.) 

43.320,00 zł 

środki z budżetu państwa 
3 osoby 

Realizacja programu „Wspieraj 

Seniora” 

7.500,00 zł środki z funduszu 

celowego 
10 osób 

Schronienie dla 2 osób 

zapewnienie schronienia dla 1 osoby 

bezdomnej 

24.090,00 zł 

środki z budżetu gminy 
2 + 1 osób 

Realizacja projektu „Aktywni w 

działaniu” 
13.273,27 zł ze środków UE 

8 osób 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej – „Aktywni w działaniu” – realizowany 

do 31.04.2021r. 

Realizacja programu „Opieka 

Wytchnieniowa” z funduszu 

Solidarnościowego 

58.257,72 zł 

Środki z funduszu celowego 

9 osób dorosłych 

5 dzieci 

Razem 1.916.846,20  

 
Poza wymienionymi wyżej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania dotyczące wspierania rodziny. Do tych zadań 

należy wypłacanie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydawanie Karty Dużej Rodziny, obsługa programów rządowych wspierających rodzinę 

a także finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych. 
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ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH WSPIERANIA RODZINY W 2021 R. 

 

LP. ZADANIE 

WARTOŚĆ 

WYDATKU 

I ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

LICZBA WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ/ 

OSÓB OBJĘTYCH 

POMOCĄ 

1 

Świadczenia wychowawcze 9.294.149,18 zł 

 

18408 

w tym:  

wypłata świadczeń wychowawczych (500+) 9.204.072,05 - BP 

koszty obsługi 90.077,10 

2 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen- 

tacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

3.466.091,14 zł 
 

w tym:  

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 739.754,53 – BP 5924 

- zasiłki pielęgnacyjne 455.975,75 – BP 2116 

- świadczenie pielęgnacyjne 1.501.640,09 – BP 771/89 

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 41.000,00 – BP 41 

- świadczenie rodzicielskie 154.912, 54 – BP 165/14 

- Świadczenie „Za Życiem” 4.000,00 - BP 1 

RAZEM ŚR: 2.897.282,91 zł  

- fundusz alimentacyjny 199.392,77 – BP 536/90 

RAZEM ŚR + FA 3.096.675,68 zł  

- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 245.940,51 – BP  

- koszty obsługi 
99.022,72 – BP 

24.452,23 – BG 
- 

3 Karta Dużej Rodzin 373,09 – BP 

37 rodzin  

(54  - osobom dorosłym, 

58 – dzieciom) 

4 

Wspieranie rodziny   

w tym:   

Program Asystent rodziny 

60.716,25 w tym 

2.000,00 – BP 

58.716,25 – BG 

12 rodzin (30 dzieci) 

5 Finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych 70.770,47 – BG 10 dzieci 

6 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
58.364,45 28 osób 

  

 

 

W ROKU 2021 ZOSTAŁA WYPŁACONA POMOC MATERIALNA  

O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW:  

 

Lp. Rodzaj pomocy Kwota Liczba wniosków 

1 stypendia socjalne 
4.091,10 zł BP 

1.022,78 zł BG  
10 

2 Zasiłki szkolne BG 1.860,00 zł 3 
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KULTURA 

________ 
 

 

CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE  

GMINY KAMIENNA GÓRA  
 
posiada w swojej strukturze Bibliotekę Publiczną z trzema filiami oraz dwa Domy Kultury. Jest 

miejscem skupiającym ludzi z pasją, stwarza możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez 

organizację różnorodnych zajęć: od tańca, malarstwa, gotowania po robotykę i naukę gry na 

instrumentach. Wspiera i organizuje życie społeczno - kulturalne całego regionu. Poprzez szereg 

imprez organizowanych przez nasze placówki wpływamy na świadomość mieszkańców i ich 

zainteresowania życiem społeczności lokalnej. Imprezy tworzymy dla nich i z ich udziałem.  

W tym trudnym dla kultury czasie nie chcieliśmy zostawić mieszkańców  Gminy Kamienna Góra 

samych. Dlatego też kulturę oferowaliśmy w miarę możliwości bezpośrednio w trakcie imprez, 

warsztatów czy zajęć stałych. Gdy nie było to możliwe przenieśliśmy się do sieci.  

 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK  

 

CBK Krzeszów, Pisarzowice, Leszczyniec, Gorzeszów bez 

przerwy udostępniały i opracowywały swoje zbiory 

biblioteczne oraz promowały czytelnictwo poprzez udział 

w ogólnopolskich projektach i akcjach czytelniczych jak: 

 

 

Projekt MKiDN – Mała Książka Wielki Człowiek skierowany do 

najmłodszych dzieci od 3 lat 

 

Narodowe czytanie - „Moralność Pani Dulskiej” w tym roku 

odbyło się w CBK w Pisarzowicach 

 

Noc Bibliotek - w tym roku pod hasłem „Czytanie wzmacnia” 

odbyła się w Krzeszowie i Pisarzowicach 

 

Spotkania autorskie i promocja książek: Krzysztof Koziołek 

„Imię Pani. Misja”, Maja Gulka „Podwójna rozgrywka”, 

Grażyna Bąkiewicz „Bolko Mały” 

 

 

 

 

„Rok Lema” - cykl imprez tematycznych, warsztatów, 

konkursów związanych ze znakomitym pisarzem oraz z jego 

twórczością 

Udział w akcji "Z książką na walizkach" organizowanej przez 

Bibliotekę Dolnośląską im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 

W ramach projektu odbyły się warsztaty "Walizka pełna książek" 

dla dzieci w Bibliotece w Leszczyńcu, które poprowadziła 

ilustratorka Joanna Zagner-Kołat 

 

Tydzień Bibliotek - spotkania z uczniami szkół podstawowych 

 

 

 

  

 

 

W 2021 roku Biblioteki zakupiły łącznie 1244 woluminów dzięki  

pozyskaniu środków w kwocie 11 846 zł  

z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa  

oraz ze środków własnych w kwocie 21 999 zł. 
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WYPOŻYCZENIA: ogółem wypożyczono na zewnątrz 14834 woluminów 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ KINA ZA ROGIEM 

 

Działalność kina uzależniona była od ograniczeń jakie wprowadzały rozporządzenia Ministerstwa 

Zdrowia związane z pandemią Covid-19. Rządowe ograniczenia w pierwszej połowie roku zezwalały 

na zapełnienie 50 % miejsc na widowni (czyli w przypadku naszego kina mogło to być maksymalnie 10 

osób podczas seansu), a następnie od lipca do końca roku 75 procent. Pandemia spowodowała, że 

pomimo wdrażanych przez nas pomysłów np. darmowe wakacyjne seanse dla dzieci, trudno jest 

odbudować pierwotne audytorium. Dla porównania tuż przed wprowadzeniem pandemicznych 

ograniczeń w naszym kinie graliśmy średnio 25 seansów miesięcznie, a liczba widzów wahała się 

między 100 a 400 przy pełnym obłożeniu sali.  

 

Dane z tego roku przedstawiają się następująco:  
 

▪ styczeń – zamknięte  

▪ luty – od 14.02 do 28.02 – 15 seansów, 105 widzów  

▪ marzec – od 1.03 do 13.03 – 6 seansów, 48 widzów  

▪ kwiecień – zamknięte  

▪ maj – od 22.05 do 31.05 – 5 seansów, 45 widzów  

▪ czerwiec – 13 seansów, 109 widzów  

▪ lipiec – 16 seansów, 129 widzów  

▪ sierpień – 12 seansów, 94 widzów  

▪ wrzesień – 14 seansów, 116 widzów  

▪ październik – 18 seansów, 183 widzów  

▪ listopad – 11 seansów, 91 widzów  

▪ grudzień – 16 seansów, 139 widzów 

 

 
Podsumowując: w roku 2021 zagraliśmy w sumie 126 seansów 

(w tym 27 produkcji polskich, 49 europejskich oraz 50 światowych) 

i z oferty skorzystało ponad tysiąc widzów. Kino było całkowicie zamknięte przez 

dokładnie przez 103 dni. Warto podkreślić jednak, że w tym czasie staraliśmy się 

utrzymać stały kontakt z użytkownikami kina, poprzez organizację internetowych 

konkursów, quizów czy filmowych poranków dla dzieci. W chwilach, kiedy pozwalały 

na to rządowe obostrzenia wracaliśmy również do organizowania w kinie urodzin i 

innych uroczystości rodzinnych lub firmowych. Zagraliśmy również kilkanaście 

seansów na życzenie. 

   

 

 

 

KSIĘGOZBIÓR  

ogółem 32 732 woluminów (wszystkie biblioteki)  

Biblioteka Publiczna w Krzeszowie - 589  

Filia Biblioteki Publicznej w  Pisarzowicach - 584  

Filia Biblioteki Publicznej w Leszczyńcu - 216  

Filia Biblioteki Publicznej w Gorzeszowie - 163 

 

 

CZYTELNICY 

zarejestrowani w 2021 r.  

– ogółem 1552  

(więcej do roku poprzedniego  

o 137 czytelników) 
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III. POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - REALIZACJA PROJEKTÓW 

 

1. Projekt "Tradycyjne rzemiosła w nowoczesnym wydaniU”  

został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska - Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Łączna kwota dofinansowania ok. 9 000 euro.  

 

I etap: Warsztaty plecionkarskie realizowane przy udziale polskich i czeskich uczestników, którzy  kierując się wskazówkami 

fachowców z Pracowni ARTEX z Nowego Tomyśla, poznali m. in. technikę wyplotu budek lęgowych dla ptaków oraz stworzyli tunel 

z żywej wikliny.   

 

II etap: „Plener wikliniarski” 23-26.06. 2021 r. - tworzenie rzeźb z wikliny w Parku Natury i Kultury w Krzeszowie, oraz warsztaty 

plecionkarskie dla dzieci i dorosłych w trakcie Jarmarku Dąbrówki.  

 

2. Projekt "Kamienna Góra i Zaclerz żyją kulturą i sportem"  

dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska - Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Łączna kwota dofinansowania 13 886 euro. W ramach 

projektu w 2021 r. zrealizowano następujące imprezy:  

 

 

 

 

 

  

Na rok 2022 w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konkursu na  

Tradycyjną Palmę Wielkanocną oraz Potrawy Wielkanocne (04. 2022) oraz Rodzinny Rajd na Skalnik ( 06.2022).  

 

  

3. Projekt pt. “Leśne skrzaty w akcji” realizowany w miesiącach lipiec- wrzesień 2021 r. wspólnie z Pisarzowicką Grupą 

Rekreacyjną PGR na Start przez CBK Pisarzowice.  

 

Projekt obejmował cykl nieodpłatnych warsztatów: „Smakowite leśne runo”, „Czym łąka bogata”, „Rośliny zielne”, 

„Leśny świat zabaw”, „Poznajmy się w tańcu” oraz warsztaty sceniczno-ruchowe i piknik podsumowujący projekt. Całość 

realizowana ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL “Granica” w Lubawce. Kwota pozyskana na realizację projektu 5 500 zł  

 

4. Projekt pt. "Kulturalni i Medialni" w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury został dofinansowany 

w kwocie 132 800 zł. Projekt realizowany w okresie od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r.  

 

Spośród złożonych w kraju 1221 wniosków w 

programie „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” 

wyłoniono 200 grantobiorców, wśród których 

znalazło się CBK Gminy Kamienna Góra. Realizacja 

projektu NCK obejmuje:  

- wyposażenie samorządowych instytucji kultury w 

kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i 

rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz 

animacji kultury w społeczności lokalnej poprzez cykl 

szkoleń online z instruktorami Narodowego Centrum 

Kultury oraz Konsultantem merytorycznym projektu.  

- doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia 

działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej 

lub online, poprawa dostępności strony internetowej 

oraz zakup pętli indukcyjnej na salę widowiskową. 

  

Zlot Krasnali  

w Gorzeszowie 

 (31.07.2021) 

Plener malarski  

„Barwy naszej gminy” 

 (02.09 do 11.09.2021) 

Dożynki gminne  

w Krzeszowie (11.09.2021) 
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IV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI  

POZARZĄDOWYMI, INSTYTUCJAMI, STOWARZYSZENIAMI, SZKOŁAMI 
 
Centrum Biblioteczno Kulturalne Gminy Kamienna Góra prowadzi stałą współpracę w zakresie organizacji imprez, występów, przy 

projektach, użyczenia sali na zebrania, pomocy w organizacji imprez plenerowych z następującymi organizacjami: Stowarzyszenie 

Optymistów Krzeszowskich, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej „Maszkaron”, Pisarzowicka Grupa 

Rekreacyjna, KGW „Folk” z Przedwojowa, KGW „Wesołe Babki” z Pisarzowic, Koło Łowieckie „Knieja” oraz „Szarak”, LGD Kwiat Lnu, OSP 

Pisarzowice, OSP Krzeszów, DPS Szarocin, Szkoły Podstawowe i Przedszkola.  

 

 

V. ZAJĘCIA STAŁE  

 
 

DOROŚLI 

Joga, Aerobik, Zumba, Klub Seniora,  

Warsztaty Malarstwa 

 

 

DZIECI 

Balet, Karate, Warsztaty Malarstwa, 

Warsztaty Einsteina, Zumba 

 

 

VI. REALIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ 2021  

 

STYCZEŃ 

1. FERIE z CBK 4 – 15.01.2021 - cykl warsztatów online z bajką 

„Kacperiada” - warsztaty kreatywne oraz zajęcia sportowe - 

taniec, narty  

 

2. FINAŁ WOŚP  31.01.2021 – online  

 

 

LUTY  

1. Poranki z Kinem Za Rogiem w Krzeszowie - bajka dla 

dzieci oraz zajęcia kreatywne – online  

 

 

2. Walentynkowy weekend w Kinie za Rogiem (3 seanse)  

 

3. PINHOLE CAMERA- wystawa prac powstałych podczas 

plenerów fotograficznych dla młodzieży, które odbyły się we 

wrześniu 2020 r. w Krzeszowie i Zaclerzu. Warsztaty były 

przeprowadzone w ramach projektu „Pogranicze polsko-czeskie 

wczoraj i dziś”.  
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MARZEC  

1. Ogłoszenie Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych – 

„Nakręcone Palmy” (XXIV edycja).  

 

2. „Akcja Metamorfoza” – (6-7.03) – Dzień Kobiet 

  

 

3. „Wiosenne wariacje” – cykl warsztatów plastycznych online  

 

4. Wielkanocne Tradycje 2021 – audycja online oraz 

rozstrzygnięcie konkursu „Nakręcone Palmy” (27.03).  

 

KWIECIEŃ  

1. Polsko- czeski projekt „Tradycyjne Rzemiosła w 

nowoczesnym wydaniu” (30.04, 15.05).  

- sadzenie wikliny i formowanie tunelu  

- warsztaty dla dzieci z udziałem gości z Czech - wyplatanie 

koszyczków i budek dla ptaków  

 

 

 MAJ  

1. Tydzień Bibliotek  8-15.05 - Cykl „Warsztaty z książką” dla 

przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych  

 

 

2. Dzień Mamy i Taty - program online 

 

3. Udział w plenerze rzeźbiarskim w miejscowości Prkenny 

Dul-Zaclerz - partnera projektu projektu „Tradycyjne Rzemiosła 

w nowoczesnym wydaniu” 

 

 

CZERWIEC 

 

1. Dzień Dziecka - Przedstawienie teatralne dla dzieci ze Szkoły 

w Ptaszkowie, Szarocinie i Pisarzowicach w wykonaniu teatru 
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„Bajka” z Wałbrzycha oraz w Kinie za rogiem - bajkowy dzień 

dziecka 

 

2. Prapremiera książki „Imię Pani. Misja” Krzysztofa 

Koziołka (11.06) - miejsce Dom Piłata kalwaria Krzeszowska 

 

 

 
 

3. II etap projektu „Tradycyjne Rzemiosła w nowoczesnym 

wydaniu” (23.06) 

 

 

 

4. Jarmark Dąbrówki - prezentacja wystawców - 

rzemieślników zrzeszonych w zziemi.pl  

 

 

 
5. Nocne Granie „Pączki w tłuszczu - Tomasz Karolak” 
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6. Zakończenie pleneru „Tradycyjne Rzemiosła w 

nowoczesnym wydaniu”  (26.06) 

 

LIPIEC 

 

1. Rozpoczęcie wakacji – piknik boisko w Pisarzowicach 

(3.07) 

 

2. Półkolonie w szkołach w Krzeszowie i Pisarzowicach, 

których byliśmy współorganizatorami (6.07) 

 

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Konwersja 

cyfrowa domów kultury” (15.07) 

 

 

4. Rozpoczęcie projektu pt. „Leśne Skrzaty w Akcji” - Działaj 

Lokalnie – lipiec – sierpień; warsztaty dla dzieci, projekt 

współorganizowany z Pisarzowicką Grupa Rekreacyjną PGR 

 

5. Galaktyczny Piknik w Krzeszowie #ROKLEMA (23.07) 
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6. XIX Zlot Krasnali w Gorzeszowie (31.07) 

 

SIERPIEŃ 

1. Wycieczka do Energylandii (3.08) 

 

2. . Koncert CBK Krzeszów - Gary Moore Tribiute Band i Roust 

Gitarowy 

3. . „Z głową w gwiazdach” #ROKLEMA – spotkanie z Karolem 

Wójcickim na Przełęczy Rędzińskiej (29.08) 

 

 

 

WRZESIEŃ 

 

1. Polsko-czeski plener malarski pt. ”Barwy naszej gminy” 

odbywający się w ramach projektu „Kamienna Góra i Zaclerz 

żyją kulturą i sportem” (2-12.09) 

 

 

2. Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” oraz recital 

Bożeny Oleszkiewicz – Pisarzowice 

 

66 



 

 

3. Dożynki Gminne w Krzeszowie - konkurs wieńców 

dożynkowych 2021 

 

4. Podsumowanie projektu „Leśne Skrzaty w Akcji” – piknik 

w Pisarzowicach 

5. Gala wręczenia certyfikatów marki Sudecki Świat – 

Krzeszów 22.09 

 

 
 

6. Walizka pełna książek – warsztaty z ilustratorką Joanną 

Zagner-Kołat – Leszczyniec 24.09  

 

6. Stad Up – Janek Wolańczyk CBK Pisarzowice (24.09) 

 

7. Współudział w projekcie „Bezpiecznie i zielono” – 

realizowanym przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich 

i CBK – Pierwsza pomoc, nasadzenia roślin w Parku Natury 

i Kultury (24.09) montaż Ścieżki zmysłów- warsztaty dla dzieci 

(20.10) 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Międzynarodowy Dzień Seniora - „Najpiękniejsze arie 

operetkowe”– zespół „Vocalis” z Jeleniej Góry – CBK Krzeszów 

(1.10) 
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2. Dzień Gry Planszowej - zaproszenie i prezentacja gry 

planszowej „Na szlaku” Marcin Socha (10.10) 

 

 
 

3. Spotkanie autorskie – Grażyna Bąkiewicz „Bolko Mały” 

(20.10) Krzeszów 

 

 
 

4. Dynia Party – warsztaty, animacje, zabawa taneczna dla dzieci 

- Pisarzowice i Krzeszów 

 

LISTOPAD 

1. Koncert Polski Rock na Dzień Niepodległości – Tymański & 

Ciechowski, Kobranocka (10.11) 

 

 
 

2. Święto niepodległości - warsztaty plastyczne dla 

przedszkolaków - CBK Pisarzowice 
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3. Współorganizacja Jubileuszu X-lecia zespołu 

folklorystycznego Złote Nutki z Przedwojowa (20.11)  

 

3. Zabawa Andrzejkowa dla przedszkolaków oraz klas I-VIII 

Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach (organizacja animacji) 

 

GRUDZIEŃ 

1. „Kulturalni i medialni” – szkolenie w naszej placówce dla 5 

pracowników biorących udział w projekcie (1.12) 

 

2. Przegląd Piosenki Przedszkolnej przygotowanej przez 

Szkołę Podstawową w Szarocinie - prezentacja 

zarejestrowanego materiału na kanale YT 

 

3. Warsztaty i spotkanie ze Św. Mikołajem – organizacja 

warsztatów w 3 grupach w CBK Krzeszów i Pisarzowice (5.12) 

 

 
 

 

 

 

 
 

4. Koncert i warsztaty dla najmłodszych „Świąteczny Orszak 

Kolędniczy” - rejestracja i prezentacja materiału online – 

(19.12) 
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INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

GMINY KAMIENNA GÓRA 

________  

 

 

  

W roku 2019 Uchwałą Nr V/33/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 marca 

2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Inkubator 

Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra" została utworzona nowa jednostka 

organizacyjna Gminy Kamienna Góra zorganizowaną w formie jednostki 

budżetowej. 

 
Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra to przede wszystkim przestrzeń 

dla przedsiębiorców i działania podejmowane na rzecz wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu.  

Do dyspozycji przedsiębiorców udostępniamy:  

 

▪ W pełni wyposażone pomieszczenia - 6 lokali o metrażu od 10 m2 do 18 m2  

▪ Salę konferencyjną dla max. 50 osób  

▪ Przestrzeń do zorganizowania spotkań biznesowych  

  

Usługi świadczone przez Inkubator Przedsiębiorczości cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. 

W 2021 r. z usług doradztwa indywidualnego w zakresie otwierania, rozwoju i finansowania działalności gospodarczej 

skorzystało 41 przedsiębiorców. Spotkania te przyczyniły się bezpośrednio do rozwoju gospodarczego Ziemi 

Kamiennogórskiej dzięki pomocy w pozyskaniu funduszy na rozwój funkcjonujących działalności, a także powstaniu nowych 

mikrofirm.    

 

Obecnie w budynku Inkubatora funkcjonują 4 przedsiębiorstwa korzystające z 6 lokali. Inkubator posiada również 4 umowy 

na świadczenie usług wirtualnego biura dla przedsiębiorców. Lokalne firmy coraz chętniej korzystają z sali konferencyjnej 

w której regularnie odbywają się spotkania biznesowe lub szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czy szkolenia 

dla przyszłych kierowców.  

 
 

Inkubator czynnie uczestniczy w organizacji projektów stażowych, 

aktywizacyjnych i społecznych. W 2021 roku zostały zorganizowane szkolenia 

dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem funduszy na rozwój 

działalności gospodarczej. 
 

Od maja 2021 roku w Inkubatorze funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny 

programu „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z bezpłatnej 

pomocy w pozyskaniu finansowania na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację 

budynków. Od września 2021 roku Inkubator współpracuje z Gminą Lubawka w 

zakresie obsługi punktu informacyjnego na terenie sąsiedniego samorządu. Efektami 

tego działania było przeprowadzenie ok. 200 konsultacji, złożenie 36 wniosków do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

przeprowadzenie 3 szkoleń na terenie Gminy oraz zakup czujnika jakości powietrza, 

który został zamontowany na budynku Inkubatora.  
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INKUBATOR ANGAŻUJE SIĘ TAKŻE  

W ORGANIZACJĘ WŁASNYCH PROJEKTÓW: 

 

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności –  

projekt mający na celu organizację lokalnego rynku produktów regionalnych. W 

2021 roku uruchomiono platformę sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych. 

Szczegóły na stronie: www.zziemi.pl. Współpraca z lokalnymi producentami 

zaowocowała pozyskaniem funduszy na organizację dni otwartych w 

gospodarstwach producentów. Złożono również wniosek na pozyskanie funduszy 

na rozwój lokalnych producentów w zakresie zorganizowania krótkiego łańcucha 

dostaw żywności.    

 

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego –  

utworzono dokumentację projektową oraz uzyskano pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej w zakresie utworzenia na 

terenie Gminy inkubatora kuchennego – miejsca w którym producenci będą mogli w odpowiednich warunkach przetwarzać 

produkty spożywcze. 

 

Projekty energetyczne i środowiskowe –  

w 2021 roku Inkubator zaangażował się w prace mające na celu organizację Klastra Energii na terenie Ziemi 

Kamiennogórskiej. W Inkubatorze odbyły się spotkania lokalnych samorządowców ze specjalistami w zakresie organizacji 

rynku energii oraz zorganizowano wyjazd studyjny do Energetycznego Klastra Oławskiego. Inkubator zaangażował się 

również w realizację Subregionalnego Programu Modernizacji Budynków. 

 

 

Działania inwestycyjne podjęte w 2021 r:  
 

▪ Zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych przedsiębiorców wyodrębniono 3 nowe indywidualne biura z sali 

szkoleniowej.  

▪ Rozpoczęto prace przygotowawcze do wyodrębnienia kolejnych powierzchni biurowych pod wynajem na terenie 

Inkubatora.  

▪ Zmodernizowano kolejną część oświetlenia w budynku (wymiana na energooszczędne).  
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17 

URZĄD GMINY 

KAMIENNA GÓRA 

_____ 
 
Wszystkie opisane wyżej zadania realizują pracownicy Urzędu Gminy Kamienna Góra  

i jednostek organizacyjnych mu podległych. Łącznie jest to 76 osób, z czego:  
 

-  49 pracowników administracyjnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy,  

-  9 pracowników zatrudnionych w GOPS,  

-  9 pracowników zatrudnionych w CBK Gminy Kamienna Góra,  

-  2 pracownik Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra,  

-  7 pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Jednostek Gminy.  

 

  

Urząd Gminy Kamienna Góra jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt realizuje zadania wynikające z 

przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.  

 

Nasza kadra, pracująca w pięciu referatach: Finansowym, Rozwoju i Infrastruktury, Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska i Organizacyjno – Społecznym, systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i 

szkoleniach.  

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od księgowości i prowadzenia różnego rodzaju ewidencji (w tym 

mieszkańców i przedsiębiorców), poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami gospodarczymi, 

dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg, wodociągów i kanalizacji, działania na rzecz 

środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne.  

  

 

Jesteśmy do Państwa usług. Staramy się być możliwie najbardziej pomocni.  
 

W naszym urzędzie funkcjonuje również punkt poświadczania profilu zaufanego, mieszczący się w sekretariacie Urzędu 

Gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Prowadzimy 

również własny Serwis Informacyjny, w którym przedstawiamy video-relacje z najważniejszych wydarzeń w gminie. 

Zachęcamy również by dołączyć do serwisu SMS, aby otrzymywać bieżące komunikaty.  

 

 

Profesjonalna  

kadra 

 

Godziny pracy  

Urząd Gminy jest czynny  

od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.30 do 15.30 

 

Internet i media 

społecznościowe  

https://gminakamiennagora.pl/  

https://bip.gminakamiennagora.pl/  

www.facebook.com/gminakg/  

Serwis Informacyjny Gminy 

Kamienna Góra 
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Załącznik Nr 1  
 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kamienna Góra w roku 2021  

  

Lp. 
Numer uchwały 

Data podjęcia 

Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra 

 w  sprawie: 

Termin wejścia w życie uchwały 

oraz stan realizacji 
 

 

Sesja Nr XXVIII z dnia 21.01.2021 r. 

 
 
1. XXVIII/157/21 

21.01.2021 r. 

-  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

2. XXVIII/158/21 

21.01.2021 r. 

- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata 2021-

2023. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

3. XXVIII/159/21 

21.01.2021 r. 

-  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i 

mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy 

Kamienna Góra 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.469   

Ogłoszony: 28.01.2021 r. 

4. XXVIII/160/21 

21.01.2021 r. 

-  Gminnego Programu osłonowego dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 

2021-2026 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.470   

Ogłoszony: 28.01.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

5. XXVIII/161/21 

21.01.2021 r. 

- zmian w budżecie Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

6. XXVIII/162/21 

21.01.2021 r. 

- planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z 

mocą obowiązującą od 01.01.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 

7. XXVIII/163/21 

21.01.2021 r. 

- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamienna 

Góra. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

 

Sesja Nr XXIX z dnia 24.02.2021 r 

. 
 
8. XXIX/164/21 

24.02.2021 r. 

- zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 

Gminy Kamienna Góra za rok 2021. 

Uchwała weszła w życie z dniem 26 stycznia 

2021 r. i podlegała publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.1150   

Ogłoszony: 08.03.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 

9. XXIX/165/21 

24.02.2021 r. 

- zmian w budżecie Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

Sesja Nr XXX z dnia 28.04.2021 r. 

 
 
10. XXX/166/21 

28.04.2021 r. 

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Kamienna Góra, nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w Leszczyńcu, gmina 

Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 
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11. XXX/167/21 

28.04.2021 r. 

- przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kamienna Góra 

w 2021 roku''. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.2216   

Ogłoszony: 06.05.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 

 
 

12. XXX/168/21 

28.04.2021 r. 

- zmian w budżecie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

13. XXX/169/21 

28.04.2021 r. 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

14. XXX/170/21 

28.04.2021 r. 

- przekazania petycji z dnia 19 lutego 2021 r. 

według właściwości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

15. XXX/171/21 

28.04.2021 r. 

- rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

16. XXX/172/21 

28.04.2021 r. 

- przekazania petycji według właściwości. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

17. XXX/173/21 

28.04.2021 r. 

- uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kamienna Góra. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

 

Sesja Nr XXXI z dnia 26.05.2021 r. 

 
 

18. 
XXXI/174/21 

26.05.2021 r. 
 

- udzielenia Wójtowi Gminy Kamienna Góra 

wotum zaufania za rok 2020. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

19. 
XXXI/175/21 

26.05.2021 r. 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Kamienna Góra za 2020 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

20. 
XXXI/176/21 

26.05.2021 r. 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Kamienna Góra. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

21. 
XXXI/177/21 

26.05.2021 r. 

- uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

w miejscowości Czarnów. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.2754   

Ogłoszony: 09.06.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 

22. 
XXXI/178/21 

26.05.2021 r. 

- uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

w miejscowości Janiszów. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.2755   

Ogłoszony: 09.06.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 

23. 
XXXI/179/21 

26.05.2021 r. 

- uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

w miejscowości Krzeszów. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.2756   

Ogłoszony: 09.06.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 

24. 
XXXI/180/21 

26.05.2021 r. 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kamienna Góra 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

25. 
XXXI/181/21 

26.05.2021 r. 
- zmian w budżecie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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26. 
XXXI/182/21 

26.05.2021 r. 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kamienna Góra. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

27. 
XXXI/183/21 

26.05.2021 r. 

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej, stanowiącej własność Gminy 

Kamienna Góra, położonej w budynku nr 64, 

zlokalizowanym w  Szarocinie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

 

28. 
XXXI/184/21 

26.05.2021 r. 

- zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Kamienna 

Góra o udzielenie wsparcia ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” 

Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

29. 
XXXI/185/21 

26.05.2021 r. 

- pozostawienia petycji z dnia 10.02.2021 r. bez 

rozpatrzenia. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

30. 
XXXI/186/21 

26.05.2021 r. 

- pozostawienia petycji z dnia 26.02.2021 r. bez 

rozpatrzenia. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

 

Sesja Nr XXXII z dnia 30.06.2021r. 

 
 
31. XXXII/187/21 

30.06.2021 r. 
 

- rozpatrzenia skargi  

na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kamiennej Górze. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

32. XXXII/188/21 

30.06.2021 r. 

- określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Kamienna Góra na rok szkolny 

2021/2022. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.3369   

Ogłoszony: 08.07.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

33. XXXII/189/21 

30.06.2021 r. 

- zmian w budżecie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

34. XXXII/190/21 

30.06.2021 r. 

- przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

i podlegała ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Dolnośląskiego 

DZ. URZ. WOJ. 2021.3370   

Ogłoszony: 08.07.2021 r. 

  
35. XXXII/191/21 

30.06.2021 r. 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych, położonych 

w Pisarzowicach i Ogorzelcu, stanowiących 

własność Gminy Kamienna Góra. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

 

Sesja Nr XXXIII z dnia 14.07.2021 r. (sesja w trybie nadzwyczajnym) 

 
 
 

36. 

 

XXXIII/192/21 

14.07.2021 r. 

 

- uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego w miejscowości Olszyny. 

 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.3529   

Ogłoszony: 16.07.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 
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37. XXXIII/193/21 

14.07.2021 r. 

- rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia 

"Uchwały solidarności z osobami LGBT+". 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

38. XXXIII/194/21 

14.07.2021 r. 

- rozpatrzenia petycji o sporządzenie zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kamienna Góra dla miejscowości Janiszów. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

39. XXXIII/195/21 

14.07.2021 r. 

- zmian w budżecie. 

 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

40. XXXIII/196/21 

14.07.2021 r. 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kamienna Góra 

 

 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Sesja Nr XXXIV z dnia 25.08.2021 r. 

 
 
41. XXXIV/197/21 

25.08.2021 r. 

- zmian w budżecie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

42. XXXIV/198/21 

25.08.2021 r. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego z mocą obowiązując od 

dnia 01 stycznia 2022 r. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.4007   

Ogłoszony: 01.09.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

 
 

43. XXXIV/199/21 

25.08.2021 r. 

- zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas 

oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

44. XXXIV/200/21 

25.08.2021 r. 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej 

w Przedwojowie, stanowiącej własność Gminy 

Kamienna Góra. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

45. XXXIV/201/21 

25.08.2021 r. 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej 

w Szarocinie, stanowiącej własność Gminy 

Kamienna Góra. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

46. XXXIV/202/21 

25.08.2021 r. 

- wyrażenia zgody na zbycie w formie umowy 

zamiany nieruchomości, stanowiącej własność 

Gminy Kamienna Góra, położonej 

w Pisarzowicach. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

47. XXXIV/203/21 

25.08.2021 r. 

- zrzeczenia się w całości odszkodowania za 

nieruchomości stanowiące dotychczas własność 

Gminy Kamienna Góra, a wywłaszczone na rzecz 

Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem 

pod realizację inwestycji drogowej. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

48. XXXIV/204/21 

25.08.2021 r. 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu 

nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 
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Sesja Nr XXXV z dnia 29.09.2021 r. 

 
 
49. XXXV/205/21 

29.09.2021 r. 

- zmian w budżecie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

50. XXXV/206/21 

29.09.2021 r. 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kamienna Góra. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

51. XXXV/207/21 

29.09.2021 r. 

- określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 

przez Wójta Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.4505   

Ogłoszony: 06.10.2021 

Uchwała w realizacji. 

 
 

Sesja Nr XXXVI z dnia 27.10.2021 r. 

 
 
52. XXXVI/208/21 

27.10.2021 r. 

- określenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2022  roku. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.5069   

Ogłoszony: 05.11.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

53. XXXVI/209/21 

27.10.2021 r. 

- określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2022  roku. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.5070   

Ogłoszony: 05.11.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

54. XXXVI/210/21 

27.10.2021 r. 

- Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2022 rok. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

55. XXXVI/211/21 

27.10.2021 r. 

- zmian w budżecie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

56. XXXVI/212/21 

27.10.2021 r. 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kamienna Góra. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

57. XXXVI/213/21 

27.10.2021 r. 

- wyrażenia sprzeciwu Rady Gminy Kamienna 

Góra wobec przebiegu proponowanych na 

terenie Gminy Kamienna Góra wariantów trasy 

linii kolejowej dużych prędkości w ramach 

inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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Sesja Nr XXXVII z dnia 24.11.2021 r. 

 
 
58. XXXVII/214/21 

24.11.2021 r. 

- zmian w budżecie Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

59. XXXVII/215/21 

24.11.2021 r. 

- Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Kamienna Góra na rok 2022. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała uchylona Uchwałą XLI/257/22 z dnia 

30.03.2022 r. 

60. XXXVII/216/21 

24.11.2021 r. 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej 

w Leszczyńcu, stanowiącej własność Gminy 

Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 
 

61. XXXVII/217/21 

24.11.2021 r. 

- wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2022 r. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.5601   

Ogłoszony: 01.12.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

62. XXXVII/218/21 

24.11.2021 r. 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów w miejscowości Pisarzowice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

i podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała w realizacji. 

63. XXXVII/219/21 

24.11.2021 r. 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów w miejscowości Raszów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

i podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała w realizacji. 

64. XXXVII/220/21 

24.11.2021 r. 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego "Rędziny I", 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady 

Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

i podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała w realizacji. 

65. XXXVII/221/21 

24.11.2021 r. 

- wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy 

Kamienna Góra w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie 

w okresie programowania 2021-2027. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

66. XXXVII/222/21 

24.11.2021 r. 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2022 r. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.5602   

Ogłoszony: 01.12.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

67. XXXVII/223/21 

24.11.2021 r. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy 

Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.5603   

Ogłoszony: 01.12.2021 r. 

Uchwała zrealizowana. 
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Sesja Nr XXXVIII z dnia 22.12.2021 r. 

 
 
68. XXXVIII/224/21 

22.12.2021 r. 

- budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2022. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2022 roku i podlegała publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Dolnośląskiego, oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

DZ. URZ. WOJ. 2022.844   

Ogłoszony: 17.02.2022  r. 

Uchwała w realizacji. 

69. XXXVIII/225/21 

22.12.2021 r. 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kamienna Góra na lata 2022-2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2022 r. 

Uchwała w realizacji. 

70. XXXVIII/226/21 

22.12.2021 r. 

- zmian w budżecie Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

71. XXXVIII/227/21 

22.12.2021 r. 

- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2021. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

72. XXXVIII/228/21 

22.12.2021 r. 

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.6315   

Ogłoszony: 30.12.2021  r. 

Uchwała w realizacji. 

73. XXXVIII/229/21 

22.12.2021 r. 

- zasad przyznawania i wysokości diet radnych 

Rady Gminy Kamienna Góra oraz rozliczania 

kosztów podróży służbowych. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

74. XXXVIII/230/21 

22.12.2021 r. 

- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

75. XXXVIII/231/21 

22.12.2021 r. 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów w miejscowości Ogorzelec. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 

podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała w realizacji. 

76. XXXVIII/232/21 

22.12.2021 r. 

- ustalenia kryteriów i liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.6316   

Ogłoszony: 30.12.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

77. XXXVIII/233/21 

22.12.2021 r. 

- szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.6317   

Ogłoszony: 30.12.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

78. XXXVIII/234/21 

22.12.2021 r. 

- zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas 

oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 
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79. XXXVIII/235/21 

22.12.2021 r. 

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej, stanowiącej własność Gminy 

Kamienna Góra, położonej w budynku nr 63, 

zlokalizowanym w Ogorzelcu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

80. XXXVIII/236/21 

22.12.2021 r. 

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej, stanowiącej własność Gminy 

Kamienna Góra, położonej w budynku nr 49, 

zlokalizowanym w Leszczyńcu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała zrealizowana. 

81. XXXVIII/237/21 

22.12.2021 r. 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, położonej w Dębrzniku, 

stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w realizacji. 

82. XXXVIII/238/21 

22.12.2021 r. 

- zmiany uchwały nr XXII/122/16 Rady Gminy 

Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie 

z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na 

cmentarzach komunalnych w Leszczyńcu 

i Pisarzowicach. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.6318   

Ogłoszony: 30.12.2021 r. 

Uchwała uchylona Uchwałą nr XXXIX/243/22 z 

dnia 26 stycznia 2022 r. 

83. XXXVIII/239/21 

22.12.2021 r. 

- zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Kamienna Góra. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.6319   

Ogłoszony: 30.12.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 

84. XXXVIII/240/21 

22.12.2021 r. 

- przyjęcia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Dolnośląskiego. 

DZ. URZ. WOJ. 2021.6320   

Ogłoszony: 30.12.2021 r. 

Uchwała w realizacji. 
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