Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2021 r.

I. WSTĘP
Po raz czwarty zgodnie nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) przedstawiam Państwu Radnym i
Mieszkańcom gminy Raport o stanie zarządzanej gminy. Zawiera on roczne podsumowanie
działalności Burmistrza, a w szczególności realizację programów i Strategii oraz uchwał Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w 2021r.
Raport ten ma sprzyjać wzrostowi partycypacji społecznej i polepszyć poziom informowania
mieszkańców o działalności samorządu.
Dokumentami strategicznymi Gminy są :
1)

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014 – 2020, a także nowa

strategia na lata 2021 – 2030 przyjęta uchwałą nr XXIV/142/2020 Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski z dnia 3 listopada 2020 ;
2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfów Śląski na lata 2018 –
2024;
3) Program Turystycznego Zagospodarowania Gminy na lata 2015-2020
4) Budżet Gminy i Miasta na 2021r.;
5) Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Samorządowymi
w 2021 roku;
6) Gminny Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobieganie Bezdomności Zwierząt na 2021r.;
7) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023;
8) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2021 r.;
9) Program Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie i Mieście Gryfów
Śląski na lata 2012-2020;
10) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
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II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY
Gmina Gryfów Śląski położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w
powiecie lwóweckim, na Pogórzu Izerskim. Miasto Gryfów Śląski oddalone jest od Lwówka
Śląskiego (miasto powiatowe) o 18 kilometrów. W odległości 20 kilometrów od Gryfowa
Śląskiego znajduje się granica z Czechami w Świeradowie Zdroju, a 40 km jest do granicy z
Niemcami w Jędrzychowicach, zaś stolica województwa – Wrocław – położona jest w
odległości 134 kilometrów. W latach 1975-1998 miasto administracyjne należało do woj.
jeleniogórskiego. Miasto i Gmina Gryfów Śląski są położone w obszarze o bardzo dużych
walorach

przyrodniczo-krajobrazowych,

przy

ważnym

międzynarodowym

szlaku

komunikacyjnym, w bliskim sąsiedztwie Niemiec i Republiki Czeskiej, w makroregionie
Sudety Zachodnie, w obszarze mezoregionu Pogórze Izerskie – malowniczej wysoczyzny o
pagórkowatym charakterze, gdzie różnice wysokości względnych osiągają 150m. Na obszar ten
składają się mikroregiony: Wzniesienia Radoniowskie, Obniżenie Lubomierza, Wzgórza
Radomickie, Dolina Kwisy, Dolina Oldzy.
Najwyższe szczyty obszaru – Łoszak (427 m n.p.m.), Wiatraczna (437 m n.p.m.), Podskale
(422 m n.p.m.) i Modrak (399 m n.p.m.) reprezentują pasmo wzgórz w części północnowschodniej gminy, a bazaltowe kulminacje – Góra Zamkowa (447 m n.p.m.) Leopoldówka
(427 m n.p.m.) dominują w krajobrazie części południowej w rejonie Proszówki.
II a Powierzchnia miasta i sołectw gminy Gryfów Śląski

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia w km2 Procentowy udział

1

Gryfów Śląski

6,6

9,9

2

Krzewie Wielkie

4,7

7,1

3

Młyńsko

7,5

11,3

4

Proszówka

4,9

7,3

5

Rząsiny

20,3

30,5

6

Ubocze

14,6

21,9

7

Wieża

4,4

6,6

8

Wolbromów

3,6

5,4

9

Ogółem

66,6

100,00
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II b Sytuacja demograficzna Gminy
1. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta i gminy Gryfów
Śląski wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Miejscowość

Liczba ludności

Gryfów Śląski - Miasto

6063

Gryfów Śląski - Sołectwa ogółem

2926

RAZEM

8989

2. Dane dotyczące liczby urodzeń i liczby zgonów w 2021 roku

Gmina
Gryfów Śląski

Liczba urodzeń
w 2021 roku

Liczba zgonów
w 2021 roku

59

171

W związku z ujemnym przyrostem naturalnym w 2021 roku nastąpił spadek ogólnej liczby
ludności o 112 osób.
W porównaniu do roku 2020 - nastąpiło o 22 mniej urodzeń oraz o 21 więcej zgonów.
3. Statystyka mieszkańców według wieku i płci – stan na 31.12.2021 r.
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
103
29
75
32
38
209
118
100
27
2903
0
645
0
4279

Ogółem

Kobiet
87
53
63
30
47
220
116
75
39
0
2509
0
1471
4710

190
82
138
62
85
429
234
175
66
2903
2509
645
1471
8989
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W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim w 2021 roku sporządzono:
38 aktów małżeństw (w roku poprzednim 45) związek małżeński zawarło 28 par,
natomiast 10 aktów małżeństw dotyczy osób, które związek małżeński zawarły za
granicą (5- Niemcy, 2-Białoruś, 1-Holandia, 1-Rosja, 1- Ukraina):

III. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
A Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin z powiatu lwóweckiego
(wskaźniki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy służy do obliczenia wysokości
subwencji wyrównawczej na 2022 rok)
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej
gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości;
podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności
cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.
W Powiecie Lwówecki najwyższym wskaźnikiem G może pochwalić się gmina Lwówek Śląski
- 1.592,80. Na drugim miejscu znajduje się gmina Gryfów Śląski ze wskaźnikiem w
wysokości 1.279,38. Kolejne miejsca zajmuję gmina Mirsk (1.222,65) oraz gmina Wleń
(1.147.81), natomiast najniższy wskaźnik miała gmina Lubomierz 932,88.
W naszym rejonie najwyższymi wskaźnikami G mogą pochwalić się gminy położone na
terenach górskich (turystycznych), tj. gmina:
Karpacz 4.022,79,
Szklarska Poręba 2.906,18,
Świeradów-Zdrój 2.416,01.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 roku powstała nadwyżka
w kwocie 4.407.293,53 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.488.671,50 zł. Wynik
operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.975.551,92 zł. Wynik budżetu operacyjnego ma
bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji
finansowej gminy ilustrując, czy gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami
bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny)
oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe
gminy. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem
sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań. Gdy dochody bieżące są
wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż gmina ma możliwości
finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.
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Na wykonanie nadwyżki w 2021 roku w takiej wysokości miały wpływy przede wszystkim
środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości:
1. 1.308.254,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej (środki otrzymano w dniu
20.12.2021 roku),
2. 500.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu
„Rosnąca Odporność” (środki otrzymano w dniu 30.12.2021 roku),
3. 573.807,00 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (większe niż
planowało Ministerstwo Finansów).
Należy wspomnieć, że budżet w 2021 roku był realizowany w warunkach epidemii COVID19. Miało to wpływ na realizację dochodów gminy oraz wiązało się z ponoszeniem
dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
pandemii COVID- 19. Podjęte zostały również kroki zmierzające do ograniczenia wydatków
bieżących.
Biorąc pod uwagę wypracowany dodatni wynik budżetu na koniec 2021 roku uważam że
mógłby być dużo wyższy gdyby nie wspomniana wcześniej epidemia COVID-19, ale również
zmiany w PIT i CIT, które znacząco obniżają dochody z tych źródeł. Należy również
wspomnieć o niedoszacowanej subwencji oświatowej.

GM INA

W skaźnik G
na 2021 r.

W skaźnik G
na 2022 r.

Różnica

NOWOGRODZIEC

2 067,68

1 915,97

-

151,71

KARP ACZ

4 334,34

4 022,79

-

311,55

KOWARY

1 610,73

1 558,99

-

51,74

SZKLARSKA P ORĘBA

2 937,05

2 906,18

-

30,87

ST ARA KAMIENICA

2 540,59

2 749,86

LUBAŃ (miasto)

1 705,70

1 678,83

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

2 249,66

2 416,01

LEŚNA

1 151,59

1 028,43

LUBAŃ

1 502,85

1 547,00

44,15

OLSZYNA

1 433,82

1 513,90

80,08

P LAT ERÓWKA

2 115,78

2 229,18

113,40

GRYFÓW ŚLĄSKI

1 274,22

1 279,38

5,16

LUBOMIERZ

209,27
-

26,87
166,35

-

123,16

908,36

932,88

24,52

LWÓWEK ŚLĄSKI

1 582,37

1 592,80

10,43

MIRSK

1 142,76

1 222,65

79,89

WLEŃ

1 197,78

1 147,81

-

49,97

ZAWIDÓW

1 645,13

1 528,51

-

116,62

ZGORZELEC

1 961,78

1 846,23

-

115,55
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Podstawą do wyliczenia wskaźnika były dane o dochodach podatkowych za 2020 r. wg stanu
na 30 czerwca 2021 r.
Informacje finansow e
A.

Stan finansów gminy

1

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

2

Udział w ydatków majątkow ych w w ydatkach ogółem

3

Zadłużenie ogółem na koniec 2021 roku

B.

Wykonanie budżetu gminy

1

Wykonanie dochodów

45 622 570,75

47 720 996,12

105%

2

Wykonanie w ydatków

47 111 242,25

43 313 702,59

92%

3

Wynik budżetu (deficyt/nadw yżka)

4

Dochody ze sprzedaży majątku

500 000,00

752 146,73

C.

Wykonanie w ydatków inw estycyjnych

1

Wysokości w ydatków majątkow ych w stosunku do planu

Dochody bieżące

Dochody ogółem

44 156 329,52

47 720 996,12

Wydatki majatkow e
5 132 924,99

93%

Wydatki ogółem

12%

43 313 702,59

8 408 869,50
P lan

Wykonanie

%

4 407 293,53

P lan

Wykonanie

5 697 510,94

5 132 924,99

150%
%
90%

Zal egłości podatkow e podatników
Lp.
1

Wyszczególnienie

2021
na początek roku

na koniec roku

Różnica

Osoby fizyczne

680 180,24 zł

735 111,29 zł

54 931,05 zł

1.1

P odatek od nieruchomości

550 713,62 zł

604 886,44 zł

54 172,82 zł

1.2

P odatek rolny

74 293,63 zł

70 560,65 zł -

3 732,98 zł

1.3

P odatek leśny

1 997,64 zł

1 958,23 zł -

39,41 zł

1.4

P odatek od śr.transportow ych

2

53 175,35 zł

57 705,97 zł

4 530,62 zł

Osoby praw ne

2 240 782,85 zł

2 005 127,62 zł -

235 655,23 zł

2.1

P odatek od nieruchomości

2 240 778,85 zł

2 004 135,62 zł -

236 643,23 zł

2.2

P odatek rolny

2.3

P odatek leśny

-

zł

-

2.4

P odatek od śr.transportow ych

-

zł

988,00 zł

4,00 zł

4,00 zł
zł

-

zł

-

zł

988,00 zł
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STAW KI PODATKOW E
Lp.

Wyszczególnienie

GMINA
Gryfów Śl ąski

Leśna

Mirsk

Now ogrodziec

0,85

0,85

0,85

0,71

1

P odatek od nieruchomości

1.1

P ow ierzchnia mieszkalna

1.2

P ow ierzchnia pod działalność

23,50

24,84

24,00

23,00

1.3

P ozostałe budynki

7,60

8,37

7,00

6,01

1.4

Budynki gospodarcze

4,80

4,50

7,00

3,93

1.5

Grunty pod działalność

0,96

0,99

0,99

0,90

1.6

Grunty pozostałe

0,50

0,52

0,46

0,29

2

P odatek rolny

2.1

Dla pow .gospodarstw a do 1 ha

292,75

292,75

292,75

260,00

2.2

Dla pow .gospodarstw a od 1 ha

146,38

146,38

146,38

130,00

3

P odatek leśny

43,30

43,30

43,30

43,30

4

P odatek od śr.transportow ych

4.1

Samochody ciężarow e
tonaż od 3,5 do 5,5

730,00

770,00

847,00

650,00

tonaż od 5,9 do 9,0

940,00

1200,00

1414,00

850,00

tonaż od 9,0 do 12,0

1180,00

1400,00

1696,00

1100,00

4.2

Samochody ciężarow e - 2 osie

1700,00

2000,00

2103,00

1750,00

4.3

Samochody ciężarow e - 3 osie

2270,00

2500,00

2549,00

2150,00

4.4

Ciągniki siodłow e - 2 osie

2250,00

2100,00

2419,00

1800-2000

4.5

Naczepy-przyczepy - 3 osie

1780,00

2000,00

2501,00

930-1260

4.6

Autobusy
do 22 miejsc

1030,00

1300,00

1979,00

1300,00

pow yżej 22 miejsc

1910,00

1700,00

2501,00

1800,00

Zadłużenie Gminy Gryfów Śląski

Na dzień 01.01.2021 roku

10 516 589,38 zł

Na dzień 31.12.2021 roku

8 408 869,50 zł

7

IV ŚRODKI POZABUDZETOWE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ W 2021 roku
Gmina Gryfów Śląski, w 2021 roku pozyskała n/w środki finansowe na realizację
n/w projektów/ zadań:

Lp.

Nazwa projektu / zadania

Kwota
pozyskanej
pomocy
finansowej /
dotacji / grantu
(w zł)

Wkład
własny
Gminy
Gryfów
Śląski
(zł)

Wartość
całkowita
projektu /zadania
(zł)

1

Budowa boisk wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Boh. Łużyckiej Brygady WOP
w Gryfowie Śląskim

1.092.500

1.092.637

2.185.137

2

Utworzenie Klubu Senior+
w Gryfowie Śląskim, w tym
również:
Dofinasowanie wkładu własnego w
projekcie: „Utworzenie Klubu
Senior+ w Gryfowie Śląskim”, w
ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”

150.000

434.721,27

1.058.032,15

3

4

5

Poziom
dofinansowan
ia

Źródło
dofinansowania /
Nazwa konkursu

49%

Fundusz
Rozwoju Kultury
Fizycznej
- Program
„Sportowa
Polska”
Program
Wieloletni
„Senior+”
Dolnośląski
Oddział PFRON

łącznie:
41%

210.000

Cross-financing w ramach
projektu „Gryfów Śląski otwarty
na osoby niesamodzielne”
wykonanie prac remontowodostosowawczych w ramach
modernizacji budynku położonego
przy ul. Kolejowej 45
w Gryfowie Śląskim w celu
utworzenia Klubu Senior+ w
Gryfowie Śląskim.

74.721,27

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolnośląskiego

Przebudowa chodnika przy ul.
Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz
z przebudową sieci kanalizacyjnych
znajdujących się pod powierzchnią
tego chodnika
- zmieniono docelowo na projekt
Przebudowa ulicy Lipowej w
Gryfowie Śląskim
Utworzenie i prowadzenie
- w Gminie Gryfów Śląski - Punktu
konsultacyjno-informacyjnego
Programu priorytetowego „Czyste
powietrze”
Budowa oświetlenia zewnętrznego
typu LED zasilanego energią
słoneczną przy drogach i
chodnikach będących pod
zarządem Gminy Gryfów Śląski –
w kilku lokalizacjach oraz
wykonanie nawierzchni zatoki
parkingowej przy drodze będącej
pod zarządem w/w gminy - przy ul.

300.000

projekt
przed
realizacją

projekt przed
realizacją

30.000

0,00

30.000

100%

WFOŚiGW we
Wrocławiu

123.658

52.401

176.059

70%

Budżet
Województwa
Dolnośląskiego Dolnośląski
Fundusz Pomocy
Rozwojowej
(DFPR)

projekt
przed
realizacją

Fundusz
przeciwdziałania
COVID-19

8

Lipowej w Gryfowie Śląskim
– dz. nr 242
Oczyszczenie zbiornika wodnego
wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu zielonego i
nadanie mu funkcji publicznej –
miejsca spotkań o charakterze
rekreacyjno-edukacyjnym we wsi
Ubocze w gminie Gryfów
Dostawa i montaż
wielofunkcyjnego zestawu
zabawowego na placu zabaw dla
dzieci, stanowiącego element
„Plenerowej Strefy Aktywności”
w Uboczu
Utrzymanie funkcjonowania miejsc
opieki w Żłobku Miejskim
„Bajkowa Kraina” w Gryfowie
Śląskim

28.932

28.933,37

57.865,37

49%

20.000

0,00

20.000

100%

81.600

n/d

n/d

n/d

9

Z nauką i pasją kreuję swoją
przyszłość w Gminie Gryfów Śląski

1.144.613,38

60.933,60

1.205.546,98

94%

10

Gryfów Śląski otwarty na osoby
niesamodzielne

979.780

51700

1.031.480

94%

6

7

8

Budżet
Województwa
Dolnośląskiego –
Konkurs
„Odnowa
Dolnośląskiej
Wsi”
Program
grantowy
„Wzmocnij
Swoje
Otoczenie”
Resortowy
program rozwoju
instytucji opieki
nad dziećmi w
wieku do lat 3
„MALUCH+”
2021 – moduł 2
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolnośląskiego
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolnośląskiego
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V INICJATYWA LOKALNA W 2021
Gmina Gryfów Śląski nie posiada budżetu obywatelskiego.
W 2021 r. zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 60 tyś. zł. na realizację inicjatywy
lokalnej w ramach której zgłoszono 11 wniosków, które rozpatrzono na kwotę 54 006,28 zł.
Lp.
1.

2.

OFERENT
Stowarzyszenie
Rozwoju
Wsi Rząsiny
Renata
Adamska
Tomasz
Krawczyk
Aneta
Pałkowska
ROD Sielanka

NAZWA ZADANIA
Organizacja obchodów
rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
Doposażenie placu zabaw i
siłowni zewnętrznej, montaż
fotopułapki i tablic,
uzupełnienie zieleni
przydrożnej

DOFINANSOWANIE
1.999,95

7.013,99

Zapewnienie estetyki ROD
Sielanka
(uzupełnienie ogrodzenia,
malowanie domku
gospodarczego, utwardzenie
dróg dojazdowych)
Stowarzyszenie Wykonanie znaków
Rozwoju
informacyjnych z numerami
Sołectwa
posesji w Krzewiu Wielkim
KRZEW –
Krzewie
Wielkie
Zryw Ubocze
Doposażenie boiska
sportowego w Uboczu w
konieczną infrastrukturę
ROD „ Na
Poprawa infrastruktury
Horyzoncie”
ogrodu

3.081,26

7.

Jolanta
Mikieciuk
Natalia
Ptasińska

Aktywny zakątek w
„Bajkowej Krainie”

3.703,80

8.

Stowarzyszenie
Rozwoju
Proszówki
Sołectwo
Wolbromów
OSP w Uboczu

PoCOVIDowa odbudowa
formy dla mieszkańcówfitness w Proszówce
Zakup urządzeń siłowni
zewnętrznej
Doposażenie jednostki OSP
Uboczu
Stworzenie OSA przy
świetlicy wiejskiej

3.000,00

3.

4.

5.

6.

9.
10.
11.

Rada Sołecka
Wsi Ubocze

3.852,51

6.104,87

8.913,00

8105,70
4231,20
4.000,00
54 006,28

RAZEM
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VI INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
W 2021 roku osiągnięto wpływy do budżetu z następujących przedsięwzięć:
1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 4 (w tym: dla najemców z 95%
bonifikatą - 3 z 90% bonifikatą - 1 ).
2. działki niezabudowane - 11, z tego:
na poprawę warunków działki sąsiedniej - 2,
w przetargu - 9 – (na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ),
3. sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych – 3 (2 zbyte dla najemcy, 1
w przetargu)
4. budynki użytkowe 1 ( zbyty w przetargu garaż )

5. wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych
oraz sprzedaży działek 750.946,10 zł
6. wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (spłata rat) 10.233,12 zł
7. wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste 12.724,22 z
8. wpływy z tytułu dzierżawy 344.707,42 zł
9. odsetki 1.461,53 zł
10. wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży
10.899,34 zł
11. pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary) 3.260,57 zł
VII. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
1. W 2021 roku przydzielono jeden lokal komunalny osobie z listy osób oczekujących na
przydział lokalu.
Na koniec 2021r. liczba osób oczekujących na lokale komunalne 39 osób i na lokale
socjalne - 29 osób.
Komisja mieszkaniowa w 2021 roku odbyła 12 posiedzeń (raz w miesiącu), rozpatrzyła
25 nowych wniosków o przydział mieszkania.
2. Gminny zasób mieszkaniowy stanowi 224 lokali mieszkalnych, z czego:
- 78 lokali komunalnych oraz 30 lokali socjalnych, administrowanych przez
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim;
-114 lokali mieszkalnych mieści się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Wszystkie lokale mieszkalne posiadają odrębne źródła ciepła. Wyposażone są w
instalację wodno-kanalizacyjną, a przeważająca część posiada wewnętrzną instalację
gazową.
Powierzchnia lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób mieszkaniowy gminy wynosi
średnio 38,96 m2 .
Najstarszy budynek wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy pochodzi z
1740 roku. Najnowsze mieszkania – dwadzieścia lokali socjalnych zlokalizowanych
w budynku stołówki po byłej Fabryce Nawozów Fosforowych w Uboczu, zostało
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oddanych do użytku w 2019 roku.
Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z racji jedynie zadowalającego
stanu technicznego, wymagają dużych nakładów finansowych na poprawę ich stanu, a
przynajmniej na utrzymanie ich w stanie niepogorszonym. W głównej mierze podejmowane
są prace polegające na naprawie pokrycia dachowego, naprawie tynków, wymianie
wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wymianie źródeł ciepła,
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie obróbek blacharskich, orynnowania i rur
spustowych. . Brak izolacji fundamentów jest przyczyną znacznego zawilgocenia
kondygnacji parteru i piwnic.
3. Jesienią 2021r ruszyła budowa mieszkań deweloperskich przy ul. Floriańskiej w
Gryfowie Śląskim.
VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I INWESTYCJE
1. WYKONANIE ODWIERTÓW
MIEJSCOWOŚCI UBOCZE

W

CELU

POSZUKIWANIA

WODY

W

• Prace wiertnicze w Uboczu na działce 255
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 32 828,70 zł.
Prace wiertnicze wykonała Firma Handlowo-Usługowa „WIERT-INSTAL” Andrzej
Maćkowski,
2. OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGŁEGO TERENU ZIELONEGO I NADANIE MU FUNKCJI PUBLICZNEJ –
MIEJSCA SPOTKAŃ O CHARAKTERZE REKREACYJNO-EDUKACYJNYM WE
WSI UBOCZE W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI.
• Dokumentacja projektowa:
Wydatkowano 1 000,00 zł. Dokumentację wykonała: Pracownia Projektowa S.C. Zbigniew
Mickiewicz, Robert Kopytek,
• Prace budowlane:
Wydatkowano kwotę 57 865,37 zł. Wykonawcą zadania była firma: Transport Drogowy
Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki
• Nadzór inwestorski:
Nadzór sprawowany był przez firmę DANTEX Tomasz Daniłów,
3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WYMIANA SIECI
WODOCIĄGOWEJ – ULICA LIPOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
• Prace budowlane:
Wydatkowano kwotę w wysokości 476 000,00 zł. Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych „HEMAX” – Henryk Wasilewski,
4. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WYMIANA SIECI
WODOCIĄGOWEJ – ULICA OLDZAŃSKA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
• Prace budowlane:
Wydatkowano kwotę w wysokości 848 700,00 zł. Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo
Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” Spółka z o.o.
12

• Nadzór inwestorski:
Nadzór sprawowany był przez firmę DANTEX Tomasz Daniłów,
5. PRZYŁĄCZENIE OSADNIKÓW DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE
GRYFOWA ŚLĄSKIEGO:
•

•

•

Na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego, położonego przy ulicy
Kolejowej nr 57 i nr 58 w Gryfowie Śląskim wydatkowano kwotę w wysokości
15 042,32 zł. Wykonawcą zadania był: ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
Na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego, położonego przy ulicy
Kolejowej nr 56 w Gryfowie Śląskim wydatkowano kwotę w wysokości 13 692,41 zł.
Wykonawcą zadania był: ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
Przyłącze kanalizacji deszczowej na zapleczu budynku Biblioteki Publicznej w
Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 44 kosztowało 9 000,00 zł. Wykonawcą zadania była
firma: USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE Aniela Sikora

•
6. UZBROJENIE TERENÓW GMINY PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ, JEDNORODZINNĄ – OSIEDLE 7 DYWIZJI W GRYFOWIE
ŚLĄSKIM.

• Prace budowlane:
Na wykonanie odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
wydatkowano kwotę w wysokości 75 000,00 zł.
Wykonawcą zadania był: ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
7. PRZEBUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KOLEJOWEJ
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
• Prace budowlane:
Na wykonanie ogrodzenia panelowego wydatkowano kwotę w wysokości 20 341,70 zł.
Wykonawcą zadania był: ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
8. OSUSZENIE, ZAIZOLOWANIE I ODWODNIENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRYFOWIE
ŚLĄSKIM.
• Prace budowlane:
Wydatkowano kwotę w wysokości 19 800,00 zł. Wykonawcą zadania była firma: USŁUGI
DROGOWO-BUDOWLANE Aniela Sikora,
9. KONSERWACJA, NAPRAWY I UZUPEŁNIENIA ELEMENTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY:
• Konserwacja i pomalowanie ławek miejskich i siedzisk znajdujących się wRynku:
Wydatkowano kwotę w wysokości 1 774,73 zł. Wykonawcą prac konserwacyjnych był:
ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
• Prace eksploatacyjne i remontowe na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śl.:
Wydatkowano kwotę w wysokości 413,70 zł. Wykonawcą prac konserwacyjnych był:
ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
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10. BUDOWA GARAŻU DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W WOLBROMOWIE (wykonanie dokumentacji)
• Dokumentacja projektowa:
Wydatkowano kwotę 34 440,00 zł. Dokumentacja została opracowana przez firmę ARCHLINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz,
11. BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM (zakup kamer
i montaż systemu monitoringu).
• Prace budowlane:
Za kwotę 47 601,00 zł Firma „CONNECT” P.P.H.U. Wojciech Kowalczyk, , wykonała prace
w zakresie budowy monitoringu
12. BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM:
• Prace budowlane:
Wydatkowano kwotę w wysokości 2 145 656,59 zł. Wykonawcą zadania była firma
„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński.
• Nadzór inwestorski:
Nadzór sprawowany był przez firmę ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz,
Usługa kosztowała 19 800,00 zł.
• Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1:
Wydatkowano kwotę w wysokości 7 000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma:
USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE Aniela Sikora.
Inne zakupy wyposażeniowe o łącznej wartości 3 165,80 zł w tym:
- za farbę = 250,80 zł.
- za tablicę informacyjną = 615,00 zł.
- za kamerę = 2 300,00 zł.
13. WYMIANA PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KLUBOWYM
GKS „GRYF” GRYFÓW ŚLĄSKI.
• Prace budowlane:
Wydatkowano kwotę w wysokości 9 963,00 zł. Wykonawcą zadania była firma „IGAS”
Instalacje Gazowe.
14. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 45 W GRYFOWIE
ŚLĄSKIM NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU „SENIOR+”.
•

Na modernizację budynku, w ramach dofinansowania wydatkowano kwotę w
wysokości 125 000,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa
„EL-STAN” Fronc Stanisław.

•

Na wyposażenie rehabilitacyjne pomieszczeń Klubu Seniora, w ramach dofinansowania
wydatkowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma:
„MOJE BAMBINO” Spółka z o.o. Spółka k.
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15. RENOWACJA WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO PRZY ULICY KOLEJOWEJ 45 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
• Prace budowlane:
Za kwotę 126 000,00 zł Firma Handlowo-Usługowa „EL-STAN” Fronc Stanisław,
IX INWESTYCJE DROGOWE
1. W zakresie inwestycji drogowych zostało zrealizowanych 5 dróg (w tym 1 droga
powiatowa) na łączną kwotę 650 652,26 zł
• Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2543D ul. Wojska Polskiego
w Gryfowie śląskim -200 640,30 zł
•

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 634 dr -162.977,46zł
w tym nadzór 5 166,00 zł. , wykonanie 143 051,46 zł., roboty dodatkowe
7 380,00 zł., dokumentacja projektowa 7 380,00 zł .

•

Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ubocze dz nr 588 dr w m. Ubocze 117
414,50 zł
• Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie śląskim- ul. Partyzantów -62 000,00 zł
• Przebudowa ulicy Rzecznej dz nr 101/23 i 100 dr. -115 000,00 zł
• Przebudowa chodnika przy ulicy Lwowskiej na łączną kwotę 46 832,00 zł
Pozostałe:
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gryfów Śląski- wymiana
punktów świetlnych w obrębie Rynku w Gryfowie Śląskim-40 344,00 zł
• Wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim 37 315,00 zł
• Odbudowa muru oporowego przy ul. Garncarskiej w Gryfowie Śląskim- 27 000,00 zł
• Budowa punktów oświetleniowych „Oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie
Śląskim” (lampy led zasilane energią słoneczną)- 138 744,00 zł
• Transport kamienia drogowego w Gminie Gryfów Śląski i usługa koparko-ładowarką
-33 843,28 zł
• Zakup kamienia drogowego Gmina Gryfów Śląski -25 838,62 zł
• Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów -19 984,40 zł
• Czyszczenie 43 wpustów kanalizacji deszczowych w drogach gminnych - 3 500,00 zł
• Remont przepustu na dojeździe do działki gminnej nr 884 w m. Ubocze - 6 000 zł
W roku 2021 wydano 35 decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz 22 decyzje na lokalizacje
zjazdu z działek na drogi gminne.
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X PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Rok 2021 to w dziedzinie planowania przestrzennego czas stabilizacji i wdrażania
zmian, które miały miejsce w roku 2018 czyli uchwalenia przez Radę Miejską Gminy Gryfów
Śląski dwóch miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego tj. uchwały
nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych
obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski (opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2355 z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
oraz uchwały nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów
położonych w granicach miasta Gryfów Śląski (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego poz. 1767 z dnia 6 kwietnia 2018 r.).
W związku z zatwierdzeniem ww. dokumentów planistycznych uregulowano m.in. przebieg
publicznej drogi gminnej w rejonie Osiedla Horyzont, co docelowo umożliwi właściwe
skomunikowanie sieci tamtejszych dróg z miejscowością Nowa Świdnica (Gmina Olszyna),
zwiększając poziom dostępności tego terenu i poprawiając stan jego zagospodarowania.
Ponadto uchwalenie ww. planów miejscowych przyczyniło się i w przyszłości będzie
generować wzrost podatku od nieruchomości, ze względu na zwiększenie powierzchni
obszarów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Planowanie przestrzenne jest
procesem długoterminowym ,dlatego też na stan zainwestowania gminy wpływ mają wszystkie
obowiązujące na terenie gminy Gryfów Śląski dokumenty planistyczne, oprócz powyższych
także 12 innych planów miejscowych, zaś większość z nich obejmuje teren miasta Gryfów
Śląski w granicach administracyjnych.
Studium.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Gryfów Śląski przyjęte uchwałą Nr XIII/105/2000 r. Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z
dnia 24 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami, obejmuje swym zasięgiem teren całej gminy
Gryfów Śląski, zaś zdefiniowana w nim polityka przestrzenna miasta i gminy Gryfów Śląski
jest wiążąca przy sporządzaniu nowych miejscowych planów przestrzennych. W 2021 r.
nie wprowadzono zmian w obwiązującym studium. W najbliższej perspektywie planistycznej
korzystna byłaby aktualizacja ww. studium o wszystkie wprowadzone dotychczas zmiany
w formie jednolitego tekstu i rysunku.
Decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W przypadku terenów, na których nie ma obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) przewiduje,
iż każda zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub
wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ww. ustawy, ustalenie
(w drodze decyzji) warunków zabudowy.
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W 2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wydał trzydzieści decyzji o warunkach
zabudowy, których obszar sumarycznie wyniósł 17,6 ha oraz cztery decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 0,8 ha. W
odniesieniu do poprzedniego roku rozliczeniowego liczba wydanych decyzji o warunkach
zabudowy spadła, zaś decyzji lokalizacyjnych wzrosła. Ponad połowa decyzji o warunkach
zabudowy wydanych w 2021 r. była związana z funkcją inną, niż mieszkaniowa czyli dotyczyła
obiektów usługowych, gospodarczych oraz zabudowy zagrodowej. W roku 2021 Burmistrz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski wydał trzynaście decyzji o warunkach zabudowy dotyczących
funkcji mieszkaniowej i w odniesieniu do roku poprzedniego liczba ta nie uległa zmianie.
Dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w 2021 r.
dotyczyły inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. Były to zamierzenia inwestycyjne
polegające na: zmianie sposobu użytkowania istniejącej stacji redukcyjnej SR Krzewie Wielkie
w miejscowości Krzewie Wielkie oraz budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ubocze. Wnioskodawcami byli
zewnętrzni inwestorzy. W przypadku pozostałych dwóch decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego inwestorem była Gmina Gryfów Śląski, a dotyczyły one zabudowy
usługowej - budowa wiaty biesiadnej na potrzeby sołectwa Ubocze oraz zabudowy
gospodarczej – budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie.
Ocena aktualności dokumentów planistycznych.
Art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stanowi, że Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium i przekazuje radzie wyniki tych analiz po
uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji
rady, natomiast rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych.
W gminie Gryfów Śląski nie przeprowadzono dotychczas tego rodzaju analizy, w związku
z powyższym w czasie trwania kadencji obecnej rady winna być sporządzona tego rodzaju
analiza.
Zabytki.
Gmina i miasto Gryfów Śląski zlokalizowane są w regionie o niepowtarzalnych
walorach przyrodniczo - krajobrazowych oraz atrakcyjnym pod względem nasycenia w obiekty
zabytkowe, dlatego też ważnym jest aby zwiększać możliwości ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Służyć temu mają narzędzia ochrony wskazane
w art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.:
Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Gmina Gryfów Śląski posiada zatem aktualny Program Opieki
nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski na lata 2020-2023 oraz Gminną Ewidencję
Zabytków (opracowaną w 2018 r.)
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XI OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ZWIERZĄT
1. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w 2021 roku:
• Gmina wydała 8 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów,
Ponadto rozpatrzono 41 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
W 5 decyzjach zezwalających zobowiązano podmioty do nasadzeń zastępczych.
Dodatkowo na terenie Gminy wykonano zabiegi pielęgnacyjne na ok. 30 drzewach. Przycinanie
to ważny zabieg pielęgnacyjny, wpływający na wygląd, zdrowie i obfitość kwitnienia.
W ramach współpracy z Nadleśnictwem Świeradów pozyskaliśmy 100 sztuk sadzonek
drzew, które zostały posadzone na terenie Gminy
2. Utrzymywanie zieleni
W 2021 r. utrzymaniem zieleni na terenie Gminy w ramach umowy zajmowała się firma MARWIK Konserwacja Powierzchni Płaskich MARIUSZ WOLSKI w Gryfowie Śląskim.
Umowa obejmowała m.in.:
• Koszenie trawników.
• Cięcia formujące żywopłoty.
• Prace pielęgnacyjne (pielenie, zasilanie, przycinanie, podlewanie).
• Wykonano: dodatkowe zlecenia pozaplanowe np. koszenie pumptrack.
3. Ochrona zwierząt
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gryfów Śląski w 2021 roku został przyjęty UCHWAŁĄ NR XXX/175/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 marca 2021 roku.
U podstaw Programu leżą dwie ustawy – ustawa o porządku i czystości, która mówi o
konieczności ochrony ludzi przed bezdomnymi zwierzętami oraz ustawa o ochronie zwierząt,
która obliguję Gminę do ochrony bezdomnych zwierząt. Program był konsultowany z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lwówku Śląskim, Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami oddział w Jeleniej Górze oraz Kołami Łowieckimi. W ramach realizacji programu
planowane było wykonanie m.in. zabiegów sterylizacji oraz kastracji wolno żyjących kotów
oraz usypianie ślepych miotów. Koty do zabiegów sterylizacji i kastracji mogły być zgłaszane
przez opiekunów społecznych, a także osoby prywatne potwierdzające bezdomność
zgłaszanych kotów. Koty skierowane do zabiegów sterylizacji/kastracji były wypuszczane w
miejsce ich wcześniejszego bytowania.
Całkowity koszt sterylizacji, kastracji bezdomnych zwierząt, jaki poniosła Gmina wyniósł
3360,00 zł.
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W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Przylasku w kwocie 62 835,00 zł. Z terenu gminy Gryfów Śląski do schroniska
przyjęto:
•
•

10 psów, wydano do adopcji 7 oraz
3 koty, wydano do adopcji 3

Ponadto zabiegowi sterylizacji poddano 20 kotek i 7 kocurów , które po zabiegu powróciły
do miejsca bytowania.
Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym.
Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowała Lecznica dla zwierząt s.c., Baworowo 22, 59-820 Leśna.
4. Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych
W ramach pracy wydziału prowadzone są postepowania ws. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. W 2021 r.:
1. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farm fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1/3, 45/1, 49/1, 52/1, 62/1, 141/4 w
miejscowości Młyńsko”.
2. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie wiaduktu w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w miejscowości Gryfów Śląski „Budowa
3. dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną
na działkach o nr ewid. 318/1, 325/11 w miejscowości Proszówka, gmina Gryfów Śląski
Postępowanie zostało umorzone ponieważ na tego typu przedsięwzięcia nie ma
potrzeby otrzymania decyzji.
4. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o
mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 318/1 i
części działki 325/11 w miejscowości Proszówka”.
5. Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do
karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku
zielonego wodoru w miejscowości Ubocze gm. Gryfów Śląski”. Zgodnie z decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze postępowanie przekazane
dla Burmistrza Miasta Zgorzelec – sprawa pozostała bez rozpatrzenia ze względu na
brak dostarczanej dokumentacji przez wnioskodawcę.
5. Inwentaryzacja źródeł ciepła
Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim narzuca obowiązek
wykonania inwentaryzacji, której wynikiem jest zebranie określonych danych.
19

W 2021 roku Gmina Gryfów Śląski przeprowadziła szczegółową inwentaryzację źródeł ciepła.
Zestawienie uzyskanych wyników:
- liczba zinwentaryzowanych budynków i lokali: 542
- liczba budynków dla których nie udało się uzyskać informacji o rocznym zużyciu paliwa:
1458
Łączna powierzchnia [m2] użytkowa lokali w podziale na sposób ogrzewania:

- kotły opalane węglem, drewnem, pelletem w mieście: 82271,75 m2
- kotły opalane węglem, drewnem, pelletem w sołectwach: 12950,46 m2
6. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania
budynków w Polsce. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego dnia można, a nawet trzeba
składać deklaracje, w przeciwnym razie grożą kary. Deklaracje można składać osobiście, w
urzędzie gminy lub za pośrednictwem Internetu. Formularze można pobrać ze strony
www.gryfow.pl lub na www.ceeb.gov.pl.
7. Program Ochrony Środowiska
W 2021 roku trwały prace przygotowawcze do Programu Ochrony Środowiska Gminy Gryfów
Śląski. Program ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski na lata 2021-2024 z
uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku został opracowany zgodnie z nowymi wytycznymi
do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Do dokumentu wprowadzono nową nomenklaturę: cele wyznacza się w obszarach interwencji
(dotychczas były to komponenty środowiska) takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza,
zagrożenia hałasem, pola magnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodnościekowa itp. Dla każdego celu określa się kierunki interwencji oraz zadania, które zastąpiły
odpowiednio kierunki działań i działania. Aktualizacja jest przede wszystkim diagnozą zmian
jakie zaszły w środowisku miasta oraz weryfikacją celów i kierunków działań określonych w
poprzednim Programie. Stanowi uzupełnienie lub zmodyfikowanie działań programowych na
dalsze lata spowodowane zmianami jakie zaszły w środowisku miasta i stanem aktualnym.
Uchwałą RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXXVIII/217/21 z dnia 28
grudnia 2021 r. przyjęty został Program ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski na lata
2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku.
8. Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków
Od nowego roku 2021 w projekcie budżetu, Burmistrz Gminy i Miasta zaproponował program
dopłat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków jednorodzinnych i
wielorodzinnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Na ten cel z budżetu gminy
zaplanowano 50.000 zł.
Celem programu było:
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•
•
•

Ograniczenie ilości odprowadzanych nieczyszczonych ścieków socjalno – bytowych
bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie, przerwanie procesu ich degradacji.
Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa
kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Gryfów Śląski.
Z dofinansowania skorzystały cztery gospodarstwa domowe z naszej gminy na łączną kwotę
12 000, 00 zł
XII GOSPODARKA ODPADAMI
I. Ogólne informacje o systemie gospodarki odpadami w 2021 roku
W 2021 roku gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte były zarówno
nieruchomości zamieszkałe oraz częściowo nieruchomości niezamieszkałe, tj. zgodnie z treścią
podjętej uchwały nr XXV/147/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. Gminnym systemem gospodarki odpadami objęte zostały wyłącznie
nieruchomości:
1) tzw. „mieszane”, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne (np. salon fryzjerski w kamiennicy), z wyłączeniem nieruchomości
stanowiących lokale gastronomiczne,
2) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
3) na których prowadzona jest działalność Urzędu Gminy i Miast Gryfów Śląski i innych
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski oraz instytucji kultury Gminy Gryfów Śląski.
W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami od właścicieli nieruchomości odbierane są
odpady zmieszane oraz frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych, tj.: papier,
tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz bioodpady.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy ul. Kolejowej
42 (teren ZBGKiM) w Gryfowie Śląskim, mieszkańcy gminy mogą również oddawać
selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym m.in.: papier i tekturę, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odzież i tekstylia, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, lampy i urządzenia
zawierające rtęć i freony, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m3 od gospodarstwa
domowego rocznie. Do końca stycznia 2021 roku PSZOK czynny był w dni robocze, od
poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz w piątki od godziny 14.00
do18.00. Od lutego 2021roku PSZOK czynny jest w dni robocze, od wtorku do piątku, w
godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w co drugą sobotę miesiąca od godziny 08.00 do16.00.
Ponadto w aptekach prowadzi się zbiórkę przeterminowanych leków (w specjalnie
przeznaczonych do tego celu pojemnikach). W 2021 roku z aptek odebrano łącznie 120 kg
przeterminowanych lekarstw.
Dodatkowo na terenie miasta Gryfów Śląski zlokalizowane są tzw. „gniazda”
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli ogólnodostępne pojemniki, do których
można wrzucać wydzielone frakcje selektywnie zebranych w domach odpadów, tj.: papier,
metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady biodegradowalne. Jednakże ze względu na
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notorycznie panujący w tych miejscach nieporządek oraz podrzucanie pod ogólnodostępne
pojemniki odpadów przez osoby spoza Gminy Gryfów Śląski, pod koniec 2021 roku sześć
z tych punktów zostało zlikwidowanych. Wpłynęło to pozytywnie na wygląd ulic
w mieście.
Gmina w ramach funkcjonującego systemu gospodarki odpadami nie zapewnia właścicielom
nieruchomości pojemników na odpady. Obowiązkiem wszystkich właścicieli
nieruchomości jest wyposażenie posesji w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów
komunalnych we własnym zakresie.
II. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Gryfów Śląski w 2021 roku.
W 2021 roku z terenu Gminy Gryfów Śląski na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum firm:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki i Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, odebrano łącznie 2833,59 ton odpadów
komunalnych. Odpady te pochodziły od właścicieli nieruchomości (tzw. odbiór „u źródła”
powstawania odpadów), z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
z koszy ulicznych, z placów, z parków, ze sprzątania „dzikich wysypisk odpadów” oraz
organizowanych akcji „sprzątania świata”, sprzątania plaży przy ośrodku wypoczynkowym
w Wieży, jak i również z przeprowadzonej na terenie sołectw akcji „WYSTAWKA”. W tabeli
nr 1 przedstawiono masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z terenu gminy
w analizowanym okresie. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na dzień 31.12.2021 r.) systemem objętych było
7 079 osób, co daje masę wytwarzanych w 2021 roku odpadów przez 1 mieszkańca
w wysokości 400 kg na rok.
Tabela 1. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy
Gryfów Śląski w 2021 roku.
Masa odebranych odpadów
Rodzaj odpadów
[tony]
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1766,98
papier i tektura
72,98
szkło
226,18
tworzywa sztuczne
207,62
odpady ulegające biodegradacji
341,5
odpady wielkogabarytowe
128,06
odpady betonowe oraz gruz betonowy
57,14
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
11,5
farby, tłuszcze, kleje i żywica zawierająca
1,73
substancje niebezpieczne
leki
0,12
zużyte opony
14,38
odzież
5,18
lampy fluorescencyjne
0,16
Łącznie
2833,59
(źródło: sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Gryfów Śląski na podstawie umowy nr U0003/2021 z dnia 4.01.2021 r.)
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Na wykresie nr 1 przedstawiono procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów
odebranych „u źródła ich powstawania”, czyli od właścicieli nieruchomości.

13%
niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

8%

papier i tektura
szkło

8%
3%

68%

tworzywa sztuczne
odpady ulegające biodegradacji

Wykres nr 1. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych
w 2021 roku od właścicieli nieruchomości, tj. "u źródła” powstawania odpadów.

Główną frakcją odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
(„u źródła powstawania”) były odpady zmieszane, które stanowiły 68% ogólnej masy
odebranych odpadów komunalnych.
W 2021 roku od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski na podstawie
indywidualnych umów odebrano przez uprawnione podmioty łącznie 382,04 ton odpadów
komunalnych, z czego 48 % stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Masa odpadów komunalnych zebranych w 2021 roku w punktach zbierających odpady
komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfów Śląski (skupy złomu, firma EkoWorld), wyniosła 21,57 ton. Na wykresie poniżej zestawiono masy poszczególnych rodzajów
odpadów zebranych w ww. punktach.
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4,18

9,15

8,24

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z metali

Wykres nr 2. Masa zebranych odpadów w punktach zbierających odpady [tony].
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W 2021 roku do PSZOK-u przekazano łącznie 212,22 ton odpadów komunalnych z czego aż
52 % stanowiły odpady wielkogabarytowe.

odpady wielkogabarytowe
odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek

1%
4%
1%

0%

i remontów

2%
tworzywa sztuczne

6%

zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne

5%

odpady ulegające biodegradacji

5%
1%
52%

farby, tusze, farby drukarskie, kleje i
żywica zawierająca substancje
niebezpieczne
zużyte opony
szkło
papier i tektura
Lampy fluorescencyjne
Odzież

Wykres nr 3. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów zebranych w PSZOK-u
w 2021 roku
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Ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2. Masa
w PSZOK w 2021 roku.

poszczególnych

frakcji

odpadów

komunalnych

zebranych

Masa zebranych odpadów
komunalnych [tony]
128,06

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych
odpady wielkogabarytowe
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

57,14

tworzywa sztuczne
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

3,54
11,5

odpady ulegające biodegradacji

12,89

farby, tusze, farby drukarskie, kleje i żywica zawierająca substancje
niebezpieczne
zużyte opony
szkło
papier i tektura
lampy fluorescencyjne
odzież

1,73

razem

14,38
8,54
3,1
0,16
5,18
212,22

W 2021 roku z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gryfowie
Śląskim skorzystało 1 267 osób. W tabeli poniżej została przedstawiona ilość osób
z poszczególnych miejscowości gminy, które przekazały swoje odpady do ww. punktu.
Tabela nr 3. Ilość mieszkańców, którzy skorzystali z PSZOK w 2021 roku.
Nazwa miejscowości
Gryfów Śląski
Wieża
Młyńsko
Proszówka
Ubocze
Rząsiny
Wolbromów
Krzewie Wielkie
razem

Ilość osób, które skorzystały
z PSZOK-u
995
76
20
32
101
13
2
28
1 267

W okresie od maja do czerwca 2021 r. na terenie sołectw przeprowadzono kontrolowaną przez
Straż Miejską akcję „WYSTAWKA”, podczas której zebrano łącznie 30,78 ton odpadów
wielkogabarytowych. W tabeli nr 4 przedstawiono zestawienie masy zebranych odpadów
w poszczególnych sołectwach.
Tabela nr 4. Ilość odpadów odebranych podczas akcji wystawka z poszczególnych sołectw Gminy
Gryfów Śląski.

miejscowość
Wieża
Proszówka
Krzewie Wielkie
Młyńsko
Ubocze
Rząsiny
Wolbromów

masa zebranych odpadów [tony]
4,46
3,26
3,36
6,04
7,46
4,9
1,3
razem
30,78
26

III. Uzyskane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami odpadów komunalnych
Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
odpadów komunalnych wyliczane są na podstawie danych pochodzących z rocznych
sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
(zarówno na podstawie umowy podmiotu z Gminą, jak i również indywidualnych umów
z właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski) oraz sprawozdań
podmiotów zbierających odpady komunalne.
Od 2021 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych oblicza się według nowych zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 poz.
1530). Wyliczony zgodnie z ww. rozporządzeniem poziom przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Gryfów Śląski w 2021
roku wyniósł 18,98 %. Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) wymagany poziom co
najmniej 20 % wagowo nie został osiągnięty.
IV. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Gryfów Śląski w 2021 roku.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (według złożonych deklaracji-stan
nadzień 31.12.2021 r.) zostało objętych 2 226 nieruchomości zamieszkałych (w których wg
danych z deklaracji zamieszkuje 7 079 osób), 132 nieruchomości niezamieszkałych oraz 39
nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowych.
Różnica
pomiędzy
ilością
osób
zameldowanych na terenie Gminy oraz ilością osób wskazaną w deklaracjach wynika z faktu,
iż część mieszkańców pracuje za granicą lub studiuje mieszkając w innym mieście. Niestety
niektórzy właściciele nieruchomości celowo zaniżają faktyczną liczbę domowników w
składanych przez siebie deklaracjach, szczególnie dotyczy to zabudowy wielolokalowej w
mieście. Na dzień 31.12.2021 r. na terenie gminy zgłoszonych było 893 nieruchomości
jednorodzinnych, na których powstające odpady biodegradowalne kompostowane były
w przydomowych kompostownikach. Z ulgi „za kompostownik” skorzystały 2 431 osoby.
1. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od dnia 1 lutego 2021 roku na terenie Gminy obowiązywały nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które określone zostały uchwałą nr XIV/82/19 z dnia
6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W związku z ustaleniem nowych stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości otrzymali z urzędu
zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych wyliczana była na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w 2021 roku wynosiła:
- do końca stycznia 2021r. - 20 zł od osoby,
- od 1 lutego 2021 r. wzrosła do kwoty 26 zł od osoby.
Jednocześnie nadal obowiązywało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w przydomowym kompostowniku w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem wysokość
miesięcznej opłaty za odpady ustalana była na podstawie ilości i pojemności pojemników, w
które wyposażona jest nieruchomość. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemnik: 120l wynosiła 6,34 zł, 240 l wynosiła 12,69 zł oraz 1100 l wynosiła
58,22 zł.
Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązywała roczna stawka opłaty
w wysokości 160 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Gryfów Śląski oraz ich zagospodarowania w 2021 roku.
W okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. usługę odbioru odpadów komunalnych
z terenu gminy Gryfów Śląski i transportu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich
przy ul. Bazaltowej nr 1, świadczył podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
tj. konsorcjum firm:
1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. ul. Kargula i Pawlaka
16, 59-623 Lubomierz
2. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, ul. Bankowa 8, 59800 Lubań.
Za odbiór i transport do RIPOK-u w Lubaniu 1 tony odpadów Wykonawca otrzymywał
w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową 453,60 zł brutto.
3. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gryfów
Śląski
Koszty zagospodarowania 1 tony poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu w 2021 roku zostały
przedstawione w tabeli nr 5.
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Tabela nr 5. Cennik przyjęcia odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu w 2021 roku.
Rodzaj odpadów
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Odzież
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Odpady ulegające biodegradacji
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje
Lampy fluorescencyjne
Tworzywa sztuczne
Papier i tektura
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Szkło
Leki
Urządzenia zawierające freony

Cena brutto przyjęcia
1 tony odpadów [zł]

950,40
540
950,4
59,40
nieodpłatnie
319,68
745,2
nieodpłatnie
354,24
166,32
586,44
140,4
162
nieodpłatnie

Naliczone należności względem Gminy Gryfów Śląski z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 2 556 289,27 zł. Wpływy z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku osiągnęły wartość
2 162 111,36 zł (2 179 676,97 zł wraz z należnościami pobocznymi (koszty upomnień, odsetki
itp.)) Stan zadłużenia właścicieli nieruchomości z tytułu nieuiszczonych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 413 476,14 zł, w tym
zaległości powstałe w 2021 r. wynosiły 147 045,30 zł.
Zestawienie bilansu wpływów i wydatków w 2021 roku na system gospodarowania odpadami
komunalnymi zostały przedstawione w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Bilans wpływów i wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w 2021 roku.
1. Wpływy (dochody otrzymane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z należnościami 2 179 676,97 zł
pobocznymi)
2. Wydatki poniesione w 2021 roku na system gospodarki odpadami,
2 813 328,94 zł
w tym:
- Koszt odbioru i transportu odpadów do Instalacji Komunalnej w Lubaniu

1 265 430,67 zł

- Koszt zagospodarowania odpadów przez Instalację Komunalną w Lubaniu 1 370 805,01 zł
- Koszty prowadzenia PSZOK-u
3. Bilans wpływów i wydatków
4. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
dzień 31.12.2021 r. (powstałe od początku funkcjonowania gminnego systemu
gospodarki odpadami), w tym:
- zaległość powstała w 2021 r.

41 400,00 zł
- 633 651,97 zł
413 476,14 zł
147 045,30 zł
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XIII OŚWIATA I EDUKACJA
W roku szkolnym 2020/2021 gmina Gryfów Śląski jako organ prowadzący obejmowała
Przedszkole Publiczne, Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz placówkę
opiekuńczą Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina”.
Rok 2021 to kolejny rok, w którym z powodu pandemii COVID-19 zajęcia w szkołach oraz
przedszkolu były prowadzone nie tylko stacjonarnie, ale również zdalnie i hybrydowo.
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych mieli naukę zdalną do 17 stycznia 2021 r., po
feriach zimowych wrócili do nauki stacjonarnej, a następnie od 22 marca 2021 r. do 3 maja
2021 r. ponownie kontynuowali naukę zdalnie. Natomiast uczniowie klas IV – VIII naukę
zdalną kontynuowali do 16 maja 2021 r. następnie od 17 maja 2021 r. przeszli na naukę
hybrydową i dopiero od 31 maja uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną.
Przedszkole i żłobek było zamknięte od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r., następnie od
29 kwietnia 2021 r do 09 maja 2021 ponownie został zamknięty żłobek w związku z nałożoną
przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną kwarantanny,

I. Stan organizacji wyżej wymienionych placówek w roku 2021 przedstawiał się następująco:
Lp. Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

1

SP Nr 1

20

407

2

SP Nr 2

9

119

Razem

29

526

Przedszkole Publiczne

9

213

w tym: oddziały zerowe

3

73

Żłobek Miejski

2

40

3.

4.

2. Zatrudnienie w prowadzonych placówkach w roku 2021 wynosiło 135 osób, w tym
80 nauczycieli i 6 opiekunek. Wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym
posiadało 93,75% zatrudnionych nauczycieli.
3. W roku 2021 egzamin ósmoklasistów został przeprowadzony w późniejszym terminie ze
względu na panującą w kraju pandemię COVID – 19 (25 – 27 maja 2021 r.).
W związku z brakiem ósmoklasistów w Szkole Podstawowej Nr 2 w/w egzamin odbył się tylko
w Szkole Podstawowej Nr 1.
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Jego wyniki przedstawia poniższa tabela:

Przedmiot
SP Nr 1

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW
Wyniki - 2021 rok
SP Nr 2
powiat
województwo

Język polski

62%

-

53%

58%

Matematyka

48%

-

37%

45%

Język angielski

70%

-

58%

66%

4. Stypendia szkolne w roku 2021 zostały przyznane uczniom, w tym uczniom ze szkół
podstawowych 66.
Dużym wyróżnieniem mogli cieszyć się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy otrzymali
stypendium naukowe:
− stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego dla najlepszego
sportowca szkoły – ucznia kl. VIII a
− stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego dla wybitnie zdolnej
uczennicy z kl. VIII b
− stypendium Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego – wyróżnienie dla uczennicy
kl. VIII b za wysokie wyniki w dziedzinie sportu.
5. W roku 2021 zostało zrealizowanych oraz rozpoczętych wiele programów rozwoju szkół
i placówek.
Na szczególną uwagę zasługuje zadanie inwestycyjne „Budowa boisk
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”, które ukończono
dnia 29 października 2021 r.
W ramach realizacji zadania wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne, boisko piłkarskie,
3 torowa bieżnia okrężna, 2 torowa bieżnia stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni 3
torowej, rzutnie do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal
i trójskoku, boisko wielofunkcyjne, piłko - chwyty, postawiono ogrodzenie i oświetlenie wraz
z zagospodarowaniem terenu.
Całkowita wartość zadania wyniosła 2 185 136,59 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to
kwota 1 092 500,00 i wkład własny gminy 1 092 636,59 zł.
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Pozostałe programy przedstawia poniższa tabela:
Wkład
własny

Razem

Placówka

Kwota
udzielonej
dotacji

1

Rozwijamy
kompetencje kluczowe
uczniów w szkołach
podstawowych
w gminie Gryfów Śląski
/zakończony 30.06.2021/

Szkoła Podstawowa
Nr 1
Szkoła Podstawowa
Nr 2
Szkoła Podstawowa w
Uboczu /do
31.08.2020 r./

835 669,65

46 906,20

882 575,85

2

Z nauką i pasją kreuję
swoją przyszłość w
gminie Gryfów Śląski
/od 08.2021 do
30.06.2023/

Szkoła Podstawowa
Nr 1
Szkoła Podstawowa
Nr 2

1 144 613,38

60 933,60

LP.

Nazwa programu

3

Szkoła Podstawowa
Nr 1
Laboratoria Przyszłości

4

Poznaj Polskę

5

Zajęcia wspomagające
uczniów w opanowaniu
i utrwalaniu
wiadomości
i
umiejętności w
wybranych
obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych

6

Realizacja zadania z
zakresu organizacji
opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 na
zasadach określonych w
przepisach o finansach
publicznych
/na funkcjonowanie
miejsc opieki/

7

Maluch+ 2021
/na funkcjonowanie
miejsc opieki/

117 600,00

Szkoła Podstawowa
Nr 2

60 000,00

Szkoła Podstawowa
Nr 1

4 824,00

Szkoła Podstawowa
Nr 1
Szkoła Podstawowa
Nr 2

-

177 600,00

1 206,00

6 030,00

14 700 ,00
5 250,00

1 205 546,98

23 450,00
-

3 500,00

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Rząsinach

Żłobek Miejski
„Bajkowa Kraina”

43 200,00

-

43 200,00

Żłobek Miejski
„Bajkowa Kraina”

38 400,00

-

38 400,00
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XIV POMOC SPOŁECZNA
Polityka społeczna. W roku 2021 zrealizowane przez ośrodek pomocy społecznej wydatki
wyniosły: 15 096 782,66 zł. Prawie 80% z tej kwoty pochodziła z budżetu Państwa i była
przeznaczona na realizację zadań zleconych. Pozostałe środki, to wydatki sfinansowane ze
środków własnych Gminy (10,6%), środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych (7,9%), środków z UE na projekt (0,9%) oraz wydatki na przeciwdziałanie
narkomanii i alkoholizmowi (0,7%). W roku 2021 różne formy pomocy, bez względu na ich
rodzaj, formę i źródło finansowania, przyznano 229 rodzinom w tym 67 rodzinom na wsi.
Pomoc objęła 318 osób w rodzinach. W roku 2021 Dyrektor MGOPS w Gryfowie Śląskim
wydał w sumie 890 decyzji administracyjnych. Głównymi przyczynami wystąpienia z
wnioskiem o udzielenie pomocy były: 1) bezrobocie – 110 rodzin 2) ubóstwo – 201 rodzin
3) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego – 20 rodzin , 4) niepełnosprawność – 79 rodzin , 5) długotrwała i ciężka choroba –
45 rodzin 42, 6) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 7
osób , 7) alkoholizm – 7 rodzin , 8) narkomania – 2 rodziny , 9) bezdomność – 12 osób
10) potrzeba ochrony macierzyństwa – 6 rodzin , 11) przemoc w rodzinie – 1 osoba ,
12) zdarzenia losowe – 1 rodzina .
W roku 2021 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy
profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania
narkomanii. W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 funkcjonowały 3 Świetlice
Środowiskowe w miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Ubocze.
W 2021 r. przyznano następujące wsparcie w formie zasiłków z pomocy społecznej:
Zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie. Z tej formy pomocy skorzystało 155 rodzin, w tym z tytułu
bezrobocia 110 osoby/rodziny, w związku z długotrwała chorobą 12 osób/rodzin i 5
osób/rodzin w związku z niepełnosprawnością z innego tytułu - 28. Wypłacono świadczeń na
kwotę 351 921,00 zł. Dodać należy, że na powyższe świadczenia zgodnie z art. 147 ww. ustawy
gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Zasiłkami celowych i specjalnymi
zasiłkami celowymi objęto 102 rodziny na kwotę 80 620,00 zł. Pomoc ta udzielana była na
potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności i dofinansowanie do zakupu opału, zakupu leków
dla najbardziej chorych, opłacenie schroniska dla osób bezdomnych, wsparcie w opłatach
mieszkaniowych itp. Coraz więcej osób i rodzin zwracało się z prośbą o pomoc w leczeniu –
na zakup leków ratujących zdrowie i życie, na dojazdy do lekarzy specjalistów i badania
specjalistyczne. Zasiłkami stałymi objęto ogółem 60 osób w tym 57 osób to osoby samotnie
gospodarujące i 3 osoby w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)
lub niepełnosprawność (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności). Osoby te nie
nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest także zapewnienie
gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. Realizacja tej formy
pomocy odbywała się poprzez przyznanie pomocy w formie dożywiania dla dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (4 osoby) – koszt posiłków w 2021r to 4.754,00 zł,
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dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (14 osób) koszt: 31.878,00 zł oraz
dla osób dorosłych kwalifikujących się do wsparcia w tej formie (73 osoby) koszt: 150.589,00
zł. Ponadto w 2021 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku
przyznano 341 świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Całkowity koszt dożywiania w 2021
roku wyniósł 262.500,00 zł z czego kwota 210.000,00 zł została sfinansowana ze środków z
dotacji z Budżetu Państwa. Pozyskano i wydano (pomocą objęto 48 osób i rodzin) w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Banku Żywności 1.674,45 kg
żywności.
Domy Pomocy Społecznej. MGOPS zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie
kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Gryfów Śląski.
Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt
uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej. W roku 2021 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób w tym 12 osób
częściowo dofinansowywanych z budżetu gminy i 2 z pełną odpłatnością
rodziny. Ogółem koszt realizacji w 2021r. to 392.404,64 zł.
Usługi opiekuńcze: Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym
gminy. W 2020 roku tą formą pomocy objęto 24 osoby, w tym 24 to osoby samotne.. Realizacja
powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie pozostanie
w swym środowisku zamieszkania. Gmina Gryfów Śląski nie dysponuje zasobami
instytucjonalnymi pomocy i wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy
pomocy, noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych, kluby samopomocy, domy
pomocy społecznej, mieszkania chronione (utworzone na początku 2020r.), ośrodki interwencji
kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki wsparcia dziennego (powołana
w 2020r.), placówki opiekuńczo – wychowawcze, centra integracji społecznej, kluby integracji
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. Gmina realizując
zadania własne o charakterze obowiązkowym ma podpisane umowy na zakup usługi, realizacji
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej poprzez m.in. zapewnienie schronienia dla
osób bezdomnych w schroniskach oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnej odzieży
czy też kierowanie do domów pomocy społecznej.
W dziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatki wyniosły w 2021r
4.378,501 zł, rodziny zastępcze to koszt 216.453,07 zł. W gminie nie było w roku ubiegłym
asystenta rodziny. W związku z urlopem wychowawczym asystenta oraz brakiem osób
zainteresowanych pracą na zastępstwo obowiązki wiążące się z tym stanowiskiem pracy
przejęli rejonowi pracownicy socjalni. Pracą socjalną dodatkowo objęli 221 rodzin. W 2021r.
na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” wydatkowano kwotę 7.650,985 zł.
W 2021 roku Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do projektu pod nazwą „Gryfów Śląski
otwarty na osoby niesamodzielne”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą w Plewiskach i Urzędem
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2
Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020. Przewidywany w złożonym wniosku okres realizacji projektu to 01.06.2020r.
do 31.05.22r. W ramach powyższego projektu, który zakłada 3 moduły wsparcia społecznego
utworzono Klubu Seniora w budynku przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim. Drugi moduł
projektu to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w, którym przewidywane jest wsparcie
dla 20 osób niesamodzielnych i potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Trzeci
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moduł to specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przewidywane dla 20
osób. W ramach zadania można będzie skorzystać z usług pielęgniarskich, rehabilitacji w
domu, porad i wsparcia psychologa. Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych,
niesamodzielnych, również młodzieży i dzieci wymagających wsparcia specjalistów. Uchwałą
Nr XXX/178/21 z dnia 30 marca 2021r. Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Klub Seniora
włączono w struktury Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim.
Klub Seniora został otwarty 9 czerwca 2021 roku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim.
Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokojenia potrzeb
kulturalnych środowiska osób starszych. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKREACYJNOKULTURALNYM I EDUKACYJNYM Poprzez udział w zajęciach uczestnikom umożliwiono
rozwój zainteresowań, rozwijano zdolności, odkrywano talenty, zdobywano nową wiedzę.
1. Zajęcia manualne: Seniorzy na tych zajęciach wykonywali dekoracje świąteczne, kartki
świąteczne, kwiaty z bibuły, krepiny, stroiki na stoły, kolaże. Prowadzono kronikę klubu gdzie
wklejano zdjęcia i opisywano ważne wydarzenia z życia klubu.
2. Zajęcia ruchowe: Seniorzy, aby poprawić swoją kondycję fizyczną, chętnie uczestniczyli na
zajęciach aerobiku i na ćwiczeniach na zdrowy kręgosłup Przebywając na świeżym powietrzu
uprawiali nordic-walking.
3. Gry i zabawy stolikowe: Podczas zajęć zastosowano różnorodne formy usprawniania pamięci
: wykorzystano wykreślanki dla seniorów, kolorowanki antystresowe, które rozwijają i
kształtują różnego rodzaju kompetencje, stymulują sprawność fizyczną, kreatywność. Gry
planszowe „Chińczyk”, „Memory”, „Scrablle”,”Rummikub”, układanie puzzli, rozwiązywanie
krzyżówek, ścieżka sensoryczna – usprawnianie zmysłu dotyku rąk i stóp oraz korzystanie ze
stołu interaktywnego. Zabawy integracyjne to okazja do nawiązywania bliskich relacji,
rozwijania twórczej aktywności i zdolności.
4. Muzykoterapia: organizowano w tej dziedzinie wiele spotkań integracyjnych – urodziny,
imieniny seniorów. Słuchano muzyki, kolęd. Śpiewano za pomocą śpiewników podczas
uroczystości klubowych. Udział w takich spotkaniach był okazją do prezentacji swoich
umiejętności artystycznych, twórczego spędzania czasu wolnego oraz dostarczały wiele
pozytywnych emocji.
5. Udział w kilkunastu imprezach i spotkaniach okolicznościowych.
XV KULTURA
A. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował:
1. Wydarzenia on-line – 5 ( w tym: spektakl słowno-muzyczny „Dzień kobiet w SPA”,
konkursy fotograficzne i literackie);
2. Wydarzenia w formule hybrydowej – 1 (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy);
3. Imprezy i uroczystości plenerowe – 9 ( w tym: „Biała sobota” i Dzień Dziecka, festyn
rodzinny „Pierwszy dzień wakacji”, 2 plenery artystyczne, zajęcia wakacyjne w lipcu i sierpniu,
spektakle w ramach projektu „Teatr w Małym Mieście”, Narodowe Czytanie, Dożynki, Święto
Niepodległości);
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4. Wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych – 9 ( w tym: Festiwal Muzyki Dawnej,
spotkania, seminaria inspirujące, zajęcia pokazowe);
5. Zajęcia stałe on-line i stacjonarne – 5 grup (salsation, joga, taniec, szachy, Koło Gospodyń
Miejskich);
Dopuszczalna ilość uczestników była zmienna w zależności od aktualnie obowiązujących zasad
i ograniczeń w pandemii.
Przez cały 2021 rok instytucja realizowała projekt pn. „Kultura pod strzechami – pokaż swój
potencjał!” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne 2021”. Wysokość pozyskanego przez M-GOK grantu wyniosła łącznie 30.000,00 zł. W
pierwszym, trwającym do 30 czerwca etapie, docierano do mieszkańców gminy Gryfów Śląski.
Z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych, dostosowanych do aktualnej sytuacji
epidemiologicznej udało się zilustrować obraz potencjału drzemiącego zwłaszcza wśród osób
nieobecnych dotychczas w przestrzeni kulturalnej. Szukano unikalnych zainteresowań oraz
kompetencji kulturowych i kreatywnych, również tych wynikających ze spędzania wolnego
czasu.
W ramach opracowanej procedury badawczej przeprowadzono:
- 7 spotkań/warsztatów on-line na platformie ZOOM z udziałem zespołu badawczego, w tym 3
grupy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz 4 grupy
ze szkół podstawowych w Gryfowie Śląskim (klasy V-VIII).
- 1 warsztat focusowy on-line na platformie ZOOM z udziałem zespołu badawczego oraz
zaproszonych twórców, artystów, rękodzielników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Podsumowując udało się uzyskać wyniki od:
- 66 dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat), które wzięły udział w stacjonarnych zajęciach
tematycznych w formie animacyjno/zabawowej.
- 67 uczniów szkoły podstawowej (klasy I-IV), którzy wzięli udział w działaniach badawczych
na podstawie scenariusza przygotowanego przez zespół badawczy (praca plastyczna oraz
omówienie podczas zajęć on-line).
B. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
W 2021 r. do księgozbioru Biblioteki Publicznej zakupiono 850 książek, w tym ze środków
organizatora 545 woluminów, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
305.
Ogółem zarejestrowano 1310 czytelników w tym 914 w Gryfowie, 331 w Uboczu i 65 w
Rząsinach. Odnotowano 21.780 wypożyczeń, w tym w Gryfowie 19.144, w Uboczu 1.452, w
Rząsinach 1.184 średnia roczna wypożyczeń na czytelnika to 16,63.
Zorganizowano 53 przedsięwzięcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Stacjonarnie
uczestniczyło w nich 1.174 osoby, online 546 osób.
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Ze względu na okres pandemii bibliotekarze starali się organizować więcej przedsięwzięć
online dla mieszkańców były to m.in. konkursy (przygotowane wraz z M-GOK) : konkurs
literacki : „Krótka bajka na dobranoc”, konkurs fotograficzny „Zaczytany Gryfów Śląski”
oraz konkurs fotograficzno-kulinarny „Walentynki na słodko”.Wspólnie z Powiatem
Lwóweckim zorganizowaliśmy wernisaż online wystawy fotograficznej „Pstryk! Czeskopolska fotografia Pogranicza”. Wystawę można było odwiedzać w reżimie sanitarnym.
Przygotowano także cykl wystaw online.
Działający przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki „Nie poczytalni” z okazji 15 lecia DKK
na Dolnym Śląsku zorganizował spotkanie z wybitnym językoznawcą, z doktorem nauk
humanistycznych Robertem Mertuszką.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Mocni” rozpoczęto cykl zajęć (literackich,
czytelniczych, teatralnych) dla niepełnosprawnych. Przeprowadzano je w nowej siedzibie
stowarzyszenia w Uboczu, w trybie ciągłym raz w tygodniu.
Wykonano skład komputerowy, korektę oraz wydano drukiem książkę „70 lat Zrywu
Ubocze” Janusza Bucy.
Wydano numerów 8 numerów Kuriera Gryfowskiego, wykonano skład komputerowy
Hejnalisty Gryfowskiego nr 10.
XVI PROMOCJA GMINY
Sport, turystyka i rekreacja
Na działalność w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę 171.500 zł.
Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

130.000

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

7.500

Gminny Szkolny Związek Sportowy

6.000

Ludowy Klub Sportowy ZRYW

16.000

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

11.000

PZW –Koło w Gryfowie Śląskim

1.000
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Na utrzymanie stadionu miejskiego wydano – 25.000 zł
W szkołach prowadzonych przez gminę realizowane były zajęcia sportowe w ramach
Szkolnego Klubu Sportowego.
Zadania inwestycyjne służące rozwojowi kultury fizycznej:
- budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 – 2.145 656,59 zł
- wymiana sieci grzewczej w budynku na stadionie miejskim – 9.963,00 zł
W ramach działań na turystykę i rekreację przekazano dotację w wysokości:
- 3.000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki na organizację III Wędrówek z

\

Gryfowa do Proszówki
- 1.000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rząsiny na organizację Rajdu Turystycznego
im. bł. Ks. Alojsa Andrickiego
Przygotowano trasę gry terenowej pn. „A Gdzie To” z Proszówki do Gryfowa Śląskiego,
która będzie kontynuowana w następnym roku.
Gmina Gryfów Śląski została ujęta w planach utworzenia Dolnośląskiej Cyklostrady
Rowerowej.
Trwały prace przygotowawcze do utworzenia trasy pieszo –spacerowej wokół Jeziora
Złotnickiego.
Promocja Gminy – w ramach tego działu zrealizowano :
1) Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zostało dofinansowane kwotą 5.000 zł
na realizację działań promocyjnych gminy.
2) Zrealizowano prezentację multimedialną pn. Grobowiec Rodu Schaffgotschów w
Kościele Św. Jadwigi
Podpisano umowy na promocję medialną z gazetą Ziemia Lubańska, portalem
lwowecki.info.
Wydawany jest miesięcznik Kurier Gryfowski.

XVII OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W 2021 ROKU
A Straż Miejska
Strażnicy Miejscy z Gryfowa Śląskiego w roku 2021 wykonywali swoje czynności w
dwuosobowym składzie. Wykonywali na bieżąco działania patrolowe na terenie całej gminy
Gryfów Śląski dysponując pojazdem służbowym m-ki Citroen. Z uwagi na panującą sytuację
zagrożenia pandemicznego wirusem SARS-CoV2 zgodnie z poleceniem Wojewody
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Dolnośląskiego w pierwszej kolejności, wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzali
kontrole osób na terenie gminy przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej, jak
również pomagali w zaopatrywaniu niektórych osób w artykuły żywnościowe lub
medykamenty. Łącznie wykonali 3112 kontroli. Podczas działań patrolowych starali się
reagować

na

wszelkie

zgłoszenia

i

stwierdzone

nieprawidłowości.

Podejmowali

natychmiastowe działania leżące w zakresie uprawnień Straży Miejskiej, bądź przekazywali je
do dalszego postępowania organom do tego uprawnionym.
Strażnicy wykonując swoje zadania, wsłuchując się w oczekiwania lokalnej
społeczności zwłaszcza w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa

potwierdzili, że w

największym stopniu problemami podnoszonymi przez mieszkańców podobnie do lat
ubiegłych są:
- zanieczyszczenia odpadami dróg, chodników, parków i lasów;
- dzikie wysypiska śmieci, a w szczególności porzucenia opon samochodowych,
różnego rodzaju podzespołów samochodowych;
- problemy związane z gospodarką odpadami i społeczną niechęcią do właściwego
segregowania śmieci;
- zabite zwierzęta - potrącone przez pojazdy;
- niewłaściwe środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt, a w szczególności psów
skutkujące często ich swobodnym poruszaniem się po terenie miejskim i wiejskim,
powodujące zagrożenie pogryzieniem ludzi innych zwierząt oraz zanieczyszczenie
odchodami miejsc przeznaczonych do użytku publicznego;
- przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych i co się z tym często wiąże
zakłócenia spokoju i porządku publicznego, a także zanieczyszczenia miejsc publicznych.
W omawianym okresie strażnicy miejscy podczas patroli często pracowali w godzinach
popołudniowych i dniach wolnych realizując ustawowe obowiązki oraz zlecone przez
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Współpracując z funkcjonariuszami Policji odbyli
12 wspólnych patroli oraz trzy wspólne zabezpieczenia imprez.
Ponadto Straż Miejska w 2021r przyjmując zgłoszenia mieszkańców podjęła 95
interwencji. Podczas realizacji zgłoszeń oraz własnych działań strażnicy:
- reagując na popełnione wykroczenia wystawili 10 mandatów karnych na kwotę 1.100zł, a w
46 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia;
- w 4 przypadkach doprowadzili do miejsca przebywania osoby nietrzeźwe;
- wykonując czynności związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z 12-tu
zgłoszeń 3 psy zostały odłowione i przekazane do schroniska w Przylasku;
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- wykonali 8 krotnie czynności sprawdzające i koordynujące przy uprzątnięciu martwych
zwierząt, padłych najczęściej w wyniku zdarzeń komunikacyjnych;
- udzielając asysty pracownikom UGiM w Gryfowie Śląskim wykonali 84 wyjazdy
porządkowe związane z sprawdzeniem i ujawnieniem zaśmiecania miejsc publicznych
zwłaszcza w rejonach tzw. dzwonów śmieciowych, dzikich wysypisk śmieci oraz
nielegalnych lub niewłaściwych wycinek drzew. Oprócz tego systematycznie prowadzili
kontrole i sprawdzenia miejsc w których porzucane były odpady, zobowiązując właścicieli,
zarządców terenów do ich uprzątnięcia;
- przeprowadzili 14 kontroli prywatnych posesji pod katem sprawdzenia złożenia deklaracji
na odpady;
- podczas patroli ujawnili i 31 razy interweniowali u zarządców dróg zgłaszając
podjęcie niezwłocznych działań w sprzątnięciu zabrudzeń jezdni, chodników oraz usunięcie
trawy porastającej zwłaszcza skraje dróg;
- prowadzili systematyczne kontrole płatnych stref parkowania, a w szczególności
sprawności parkometrów poprzez usuwanie drobnych usterek, wymianę papieru oraz dbali o
utrzymanie ich w należytej czystości. W omawianym okresie do kasy urzędu z tytułu opłat
za parkowanie wpłynęło 31.495,30 zł.
Nadmienić należy, iż w 2021r Strażnicy Miejscy z Gryfowa Śląskiego wykonując
czynności służbowe związane z zachowaniami nieprzestrzegania obostrzeń pandemicznych,
zagrożeniem COVID19-, a także sprawy nurtujące lokalną społeczność, reagując na
wykroczenia najbardziej społecznie uciążliwe dysponowali starym i wysłużonym pojazdem.
B Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie naszej gminy działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, po jednej w
mieście Gryfów Śląski oraz w sołectwach w Krzewiu Wielkim, Młyńsku, Proszówce,
Rząsinach, Uboczu i w Wolbromowie. Jednostka OSP w Gryfowie Śląskim od maja 1995 roku
działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Do Jednostek OperacyjnoTechnicznych przy OSP włączonych jest łącznie 85 strażaków-ochotników, w tym 5 kobiet po
jednej w OSP Gryfów Śląski, Ubocze i Proszówka oraz dwie w OSP Wolbromów. Członkowie
włączeni do Jednostek Operacyjno-Technicznych (tylko oni mogą uczestniczyć w działaniach
ratowniczych) posiadają przeszkolenie pożarnicze, aktualne badania lekarskie i są
ubezpieczeni, wiek 18-65 lat.
Najwięcej strażaków włączonych do JOT jest w OSP Gryfów Śląski – 18, OSP Rząsiny -17,
OSP Ubocze- 16, OSP Wolbromów – 16. Pozostałe OSP: Krzewie Wielkie – 7, Proszówka- 6,
Młyńsko-5. Nadmienić należy, iż ze względu na pracę (nierzadko poza granicami kraju),
faktyczna liczba strażaków, którzy mogliby uczestniczyć w działaniach ratowniczych może być
mniejsza.
40

W OSP naszej gminy znajduję się 10 samochodów pożarniczych:
- OSP Gryfów Śląski: 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze: terenowy Star 1566 i Volvo
oraz terenowy samochód Mercedes służący również do transportu łodzi płaskodennej.
- OSP Ubocze: 2 średnie samochody: terenowy Star A266 i ratowniczo-gaśniczy Volvo,
-OSP Rząsiny -średni samochód pożarniczy Star 244,
- OSP Krzewie Wielkie i OSP Proszówka – po jednym lekkim samochodzie pożarniczym marki
LUBLIN,
- OSP Młyńsko – lekki samochód pożarniczy marki Żuk,
- OSP Wolbromów – lekki samochód pożarniczy marki Daimler Benz.
Samochody : Volvo, Star 1566, Star A266 i Star 244 są beczkowozami i dysponują zbiornikami
z wodą o pojemności od 2000-3000 litrów.
Autopompy są przy samochodach : Volvo i Star 1566.
W pozostałych pojazdach podstawowym sprzętem do podawania wody są motopompy
pożarnicze.
Dzięki udzielonym dotacjom z budżetu naszej gminy, OSP są sukcesywnie wyposażane w
sprzęt w miarę posiadanych środków finansowych gminy i własnych.
Każda OSP posiada własną remizę. Najlepszym obiektem dysponuje OSP w Gryfowie Śląskim.
Remiza w tej OSP posiada 2 garaże, świetlicę, zaplecze biurowe, sprzętowe i kuchenne. Obiekt
jest ogrzewany .
W dalszym ciągu konieczna jest budowa nowego obiektu garażowego dla OSP w
Wolbromowie, gdyż samochód pożarniczy nie mieści się w istniejącej remizie OSP.
Konieczne też jest przeprowadzenie remontu remizy OSP w Młyńsku.
W ubiegłym roku OSP z naszej gminy odnotowały 215 interwencji w tym:
- OSP Gryfów Śląski – 145 wyjazdów (50-pożary, 86-miejscowych zagrożeń, 5-alarmów
fałszywych i 1 ćwiczenia)
- OSP Ubocze – 43 wyjazdy ( 18-pożary, 22- miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy)
- OSP Rząsiny – 18 wyjazdów ( 3-pożary, 14-miejscowe zagrożenia i 0 alarmów fałszywych)
- OSP Proszówka – 5 wyjazdów ( 2- pożary, 2-miejscowe zagrożenia i 1- wyjazd gospodarczy)
- OSP Krzewie Wielkie – 2 wyjazdy ( 1-pożar, 1-wyjazd gospodarczy i 7-pożar
zadysponowanie i 7 nie wyjechało)
- OSP Młyńsko – 1 wyjazd do miejscowego zagrożenia
- OSP Wolbromów – 1 wyjazd gospodarczy.
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XVIII FUNKCJONOWANIE URZĘDU GMINY I MIASTA W 2021 R. I
UWARUNKOWANIA W 2021 R.
W celu przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa Covid 19 w związku z
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także wytycznymi i apelem Ministra
Zdrowia o podjęcie przez pracodawców takich działań, które w miejscu pracy ograniczą
możliwość transmisji wirusa, od 22 marca 2021r. zmieniono zasady obsługi interesantów do
minimum. Kontakt osobisty interesanta z pracownikiem odbywał się w wyjątkowych
sytuacjach ( np. akt zgonu ) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór dokumentów
odbywał się przez okno w sali organizacji pozarządowych. Wszelkie inne sprawy były
załatwiane elektronicznie przez platformę e-PUAP , skrzynką meilową, , telefonicznie i
skrzynką podawczą ( wersja papierowa ) .
Natomiast od 07 czerwca 2021r. przywrócono zasady obsługi interesantów jakie obowiązywały
do 21 marca 2021r. to jest umożliwiono dostęp do kasy ( czynna 8.00 – 12.00 ) oraz
bezpośrednie kontakty z pracownikami z parteru w holu i w sali organizacji pozarządowych,
natomiast z pracownikami I i II p. Urzędu w holu I p. Funkcjonowała także obsługa
interesantów w sekretariacie i przez Burmistrza.
W 2021 r. Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. funkcjonował , odbywała się regulaminowa
praca urzędników samorządowych , inne tylko były w/w formy obsługi interesantów. Nie
stwierdzałem skarg na pracę Urzędu, chociaż niedogodności istniały.
W tym miejscu wszystkim interesantom Urzędu bardzo dziękuję za cierpliwość i
wyrozumiałość.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. pracuje 35 osób, w tym 1 osoba na stanowisku
robotniczym. Wyższe wykształcenie posiada 27 osób co stanowi 80% całej załogi Urzędu ,
jedna osoba obecnie studiuje.
W budynku Ratusza wykonano remonty oświetlenia wieży, remont cząstkowy dachu po
wichurze, remonty sprzętu i gaśnic. Wykonano inwentaryzację budowlaną Ratusza do celów
projektowych . Zrealizowano I etap budowy monitoringu miejskiego – budowa centrali
monitoringu i budowa punktu odbiorowego.
W 2021 r. przeprowadzono w Gminie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
W dniu 13 czerwca 2022r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski w okręgu nr 11 . Radnym w tym okręgu został wybrany Pan Marek Sieradzki.
Rok 2021 był rokiem specyficznym. W dalszym ciągu były zachorowania na COVID 19,
który z tygodnia na tydzień obejmował coraz więcej zachorowań.
W 2021 roku przez Gminę Gryfów Śląski zostały przeprowadzone działania związane z
przeciwdziałaniem, zwalczaniem i zapobieganiem pandemii COVID-19, na etapie promocji
zostały rozpowszechniane ulotki oraz plakaty na terenie gminy Gryfów Śląski, dostarczane
przez województwo oraz wykonywane we własnym zakresie przez Urząd Gminy i Miasta w
ilości około 1500 sztuk, były również dostarczone i rozprowadzone po punktach medycznych,
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aptekach oraz holach Urzędu gazetki promujące szczepienia w ilości 1000 sztuk. Został
zorganizowany punkt promocyjny również na dożynkach w sołectwie Ubocze, gdzie zostały
zakupione balony z logiem „szczepimy się” w ilości 200 sztuk. Gmina zakupiła dwa banery
promujące szczepienia, które były umieszczone na Urzędzie Gminy i Miasta oraz przy boisku
obok firmy Matusewicz. Był utworzony w Urzędzie Miasta punkt zapisów na dowozy osób
starszych lub niemogących samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień oraz wyznaczony został
do tego celu numer telefonu.
W działaniach zwalczania i zapobiegania COVID-19 miała duży udział Straż Pożarna z terenu
gminy Gryfów Śląski, która roznosiła ulotki promujące szczepienia po domach prywatnych
oraz zajmowała się dowożeniem starszych osób na szczepienia, pomagali w rozstawianiu
namiotu przy Ośrodku Zdrowia na ulicy Rzecznej. Zabezpieczali medycznie dwa punkty
szczepień, które zostały zorganizowane przy Kościele św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie
Śląskim oraz na Górze św. Anny przy kapliczce w Proszówce we współpracy z Zespołem
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, gdzie zostało zaszczepionych łącznie 100 osób.
Była organizowana akcja roznoszenia maseczek, które zostały zakupione przez Urząd Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim po domach prywatnych z terenu Gryfowa Śląskiego, w której
udział wzięli także członkowie Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
Zostały zakupione materiały promujące szczepienia takie jak długopisy 2000 sztuk, opaski
odblaskowe 500 sztuk, notesy 300 sztuk oraz pamięć przenośna 50 sztuk wszystkie materiały
były logowane herbem gminy oraz logiem szczepienia.
Na bieżąco były umieszczane materiały promujące i informacyjne, a także plakaty do Kuriera
Gryfowskiego zawierające dane ilości zaszczepionych osób w gminie oraz ranking
wojewódzki, który określał na jakim miejscu jest gmina z ilością zaszczepionych osób pierwszą
i drugą dawką. Gmina podjęła w grudniu działania i od 1 stycznia 2022 r. został stworzony
punkt wymazowy przy współpracy z WSPZOZ w Zgorzelcu i szpitalem w Bolesławcu.
W 2021 roku Gmina została wyróżniona nagrodą w wysokości 500.000.00 zł. za przyrost
szczepień od marca do sierpnia 2021 r. Nagrodę przyznał Wojewoda Dolnośląski. Została ona
rozdysponowana w 2022 roku.
XIX REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W 2021 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski obradowała na 12 sesjach w tym
5 sesjach nadzwyczajnych.
Podjęto łącznie 68 uchwał w tym 19 uchwał stanowiących akty prawa miejscowego .
Zrealizowano 45 uchwał , 13 uchwał znajduje się w trakcie realizacji i 10 w ciągłej realizacji.
Wszystkie uchwały przekazywane są w zależności od właściwości do Wojewody
Dolnośląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu ich legalizacji. Ponadto uchwały
rejestrowane są w Rejestrze Uchwał oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
wraz z imiennym wykazem głosowania. Uchwały, które stanowią akt prawa miejscowego
przesyłane są do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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W 2021 roku Rada Miejska rozpatrzyła 1 petycję, którą rozpatrzono negatywnie oraz
5 skarg w tym 2 skargi uznano za zasadne, 1 skargę za niezasadną, a 2 skargi przekazano
zgodnie w właściwością.
Radni w 2021 roku złożyli łącznie 26 interpelacji i zapytań, nie licząc wielu spraw
zgłaszanych w ramach spraw bieżących na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej
które w zdecydowanej większości zostały zrealizowane.
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