Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 r.

I. WSTĘP
Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) na mocy art. 28 aa § 1 nałożyła na urzędującego burmistrza
obowiązek przedstawienia dokumentu traktującego o stanie zarządzanej Gminy.
Niniejszy Raport

zawiera podsumowanie działalności burmistrza, a w

szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski w 2018 roku.
Raport ten ma sprzyjać wzrostowi partycypacji społecznej i polepszyć poziom
informowania mieszkańców o działalności samorządu.
Niniejszy raport o stanie gminy odnosi się wyłącznie do roku poprzedzającego
rok w którym jest przedstawiony. Z tego też względu nie dotyczy on sytuacji
gminy we wcześniejszych latach i nie jest też dokumentem planistycznym. Ma
on charakter sprawozdawczy i diagnostyczny.
Ponieważ czyniony jest on po raz pierwszy i jest nową instytucją prawną mam
świadomość, że nie jest on doskonały. Dlatego też bardzo proszę o uwagi i
wnioski zmierzające do przedstawienia kolejnych raportów o stanie gminy.
Struktura niniejszego dokumentu oparta jest na podstawowych sferach
funkcjonowania Gminy i Miasta. W ramach każdej z nich wyznaczone zostały
kryteria poddane szczegółowej analizie.
Dokumentami strategicznymi Gminy są :
1) Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014 – 2020
opracowana w lutym 2014 r.;
2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfów
Śląski na lata 2013 – 2018;
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3) Program Turystycznego Zagospodarowania Gminy na lata 2015-2020;
4) Budżet Gminy i Miasta na 2018r.;
5) Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2019;
6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfów
Śląski na lata 2018-2024;
7) Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Gryfów Śląski na lata 2014-2018;
8) Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami
Samorządowymi w 2018 roku;
9) Gminny Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobieganie Bezdomności Zwierząt na 2018r.;
10)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019-2023;

11)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2018r.;
12)

Program Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie i Mieście

Gryfów Śląski 2012-2020.

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
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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 północno-wschodniej 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.

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

3

Według stanu na 31 grudnia 2018r. liczba ludności wyniosła 9424 osób. Na pobyt
stały zameldowanych jest:
- w mieście 6412 osób
- w sołectwach 3012 osób
W 2018 roku liczba urodzeń wyniosła 80 dzieci, a liczba zgonów – 134, a więc w
2018 roku nastąpił spadek ogólnej liczby ludności o 54 osoby.
Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco:
- osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 15,20%
- osoby w wieku produkcyjnym 63,08%
- osoby w wieku poprodukcyjnym 21,72%
Liczba ludności gminy stanowi 20,33% ludności powiatu i 0,32% ludności
województwa dolnośląskiego.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. stopa bezrobocia wyniosła 12%.
Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim wynosi 12%, a dla województwa
dolnośląskiego 5,4%. Zawarto 53 małżeństwa.

III. INFORMACJE FINANSOWE
Informacje finansowe zobrazują poniższe tabele:
Informacje finansowe
A. Stan finansów gminy
1

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

2

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Dochody bieżące
32 877 668,93
Wydatki majątkowe
14 470 838,84

3

88%

37 436 286,11
Wydatki ogółem

33%

43 820 327,17
13 930 253,38

Zadłużenie ogółem na koniec 2018 roku

B. Wykonanie budżetu gminy

Dochody ogółem

Plan

Wykonanie

%

1

Wykonanie dochodów

34 487 687,22

37 436 286,11

109%

2

Wykonanie wydatków

47 714 146,29

43 820 327,17

92%

4

3

Wynik budżetu (deficyt)

4

Dochody ze sprzedaży majątku

6 384 041,06
312 636,00

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Wysokości wydatków majątkowych w stosunku do
1 planu

503 587,43

Plan

161%

Wykonanie

15 920 138,56

%

14 470 838,84

91%

Zaległości podatkowe podatników
Lp.
1

Wyszczególnienie
Osoby fizyczne

1.1 Podatek od nieruchomości
1.2 Podatek rolny
1.3 Podatek leśny
Podatek od
1.4
śr.transportowych
2 Osoby prawne
2.1 Podatek od nieruchomości
2.2 Podatek rolny
2.3 Podatek leśny
Podatek od
2.4
śr.transportowych

2018
na początek roku

na koniec roku

463 627,35 zł

Różnica

538 202,86 zł

402 634,43 zł

74 575,51 zł

471 025,44 zł

68 391,01 zł

33 318,37 zł

41 875,91 zł

2 275,04 zł

1 525,88 zł

-

749,16 zł

25 399,51 zł

23 775,63 zł

-

1 623,88 zł

1 092 773,52 zł

1 340 083,13 zł

247 309,61 zł

1 090 523,52 zł

1 340 039,66 zł

249 516,14 zł

- zł

32,62 zł

32,62 zł

- zł

10,85 zł

10,85 zł

2 250,00 zł

- zł

8 557,54 zł

-

2 250,00 zł

STAWKI PODATKOWE
Lp.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Wyszczególnienie

Podatek od nieruchomości
Pow. mieszkalna
Pow.pod działalność
Pozostałe budynki
Budynki gospodarcze
Grunty pod działalność
Grunty pozostałe
Podatek rolny
Dla pow.gospodarstwa do 1 ha
Dla pow.gospodarstwa od 1 ha
Podatek leśny
Podatek od śr.transportowych
Samochody ciężarowe
tonaż od 3,5 do 5,5
tonaż od 5,9 do 9,0
tonaż od 9,0 do 12,0
Samochody ciężarowe - 2 osie
Samochody ciężarowe - 3 osie
Ciągniki siodłowe - 2 osie
Naczepy-przyczepy - 3 osie
Autobusy
do 22 miejsc
powyżej 22 miejsc

GMINA
Gryfów Śląski

Leśna

Mirsk

Nowogrodziec

0,77
20,90
7,17
4,67
0,88
0,42

0,74
22,00
7,62
4,50
0,88
0,47

0,77
22,60
6,40
6,40
0,91
0,40

0,70
21,60
5,88
3,84
0,82
0,27

262,4600
131,2300
43,3532

262,4600
131,2300
43,3532

262,4600
131,2300
43,3532

257,5000
128,7500
43,3532

680,00
880,00
1100,00
1630,00
2150,00
2100,00
1650,00

770,00
1200,00
1400,00
2000,00
2500,00
2100,00
2000,00

819,00
1367,00
1640,00
2094,00
2465,00
2340,00
1972,00

650,00
850,00
1100,00
1750,00
2150,00
1800-2000
930-1260

980,00
1810,00

1300,00
1700,00

1914,00
2419,00

1300,00
1800,00
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W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 rok powstał
deficyt w kwocie 6.384.041,06 zł, przy planowanym w wysokości 13.226.459,07
zł. Gmina w 2018 roku zaciągnęła pożyczkę i wyemitowała papiery wartościowe
na łączną kwotę 11.415.453,38 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykupy
papierów wartościowych stanowiły kwotę 1.523.754,00 zł. Zobowiązania z tytułu
zaciągniętych

kredytów

i

pożyczek

oraz

wyemitowanych

papierów

wartościowych na dzień 31.12.2018 roku stanowiły kwotę 13.930.253,38 zł.
Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 97.864,23 zł, natomiast nie
posiadała zobowiązań warunkowych.
Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł
3.528.180,60 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami
art. 242 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki
bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Wykonana za 2018 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
budżetu ogółem, o której mowa w art. 243 ufp, wyniosła 10,77% i jest wyższa od
relacji planowanej, która wynosiła 2,37%. Oznacza to, że dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań w latach następnych, określony w art. 243 ust. 1 ufp ulegnie
podwyższeniu.
Kilka zdań komentarza dotyczących stawek podatkowych gminy. Bardzo często
upowszechniana jest teza, że gmina ma największe stawki podatkowe w okolicy.
W powyższej tabeli wzięto pod uwagę trzy gminy podobne do wielkości naszej
gminy: Leśna, Mirsk i Nowogrodziec. Otóż w zakresie podatku od działalności
gospodarczych mamy najniższą stawkę w stosunku do wszystkich trzech gmin, to
samo dotyczy budynków gospodarczych.
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Podatek rolny w 2018 roku był na poziomie średniej ceny żyta i opublikowanej
przez GUS. Również podatek od środków transportowych był prawie we
wszystkich kategoriach pojazdów najniższy od wszystkich porównywanych
gmin.
Gmina Gryfów Śląski nie posiada budżetu obywatelskiego. Jego namiastką były
środki zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 20 tysięcy złotych na
inicjatywę lokalną. W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano 11 zadań na łączą
kwotę 19 658,34 zł. Natomiast w ramach funduszu sołeckiego zostało
zrealizowanych 14 zadań na łączą kwotę 120 986,41zł.

IV. INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami to sprzedaż, najem i
dzierżawa. W 2018 roku ze sprzedaży majątku gminy na plan 312. 636,00 zł
uzyskano kwotę 503.587,43zł co stanowi 161%.
W 2018 roku sprzedano 11 mieszkań komunalnych, 1 budynek mieszkalny
jednorodzinny bezprzetargowo dla najemcy.

Sprzedano także 3 działki

budowlane, 1 lokal użytkowy. Skomunalizowano 6 działek o łącznej powierzchni
1,985ha na terenie miasta i 1 działkę o powierzchni 0,0073ha na terenie sołectwa
Rząsiny.
Wydano także 22 decyzje administracyjne zatwierdzające podziały geodezyjne
działek stanowiących własność gminy i osób fizycznych.
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V. ŁAD PRZESTRZENNY
W 2018r. Rada Miejska uchwaliła dwa miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla 2 obszarów położonych w miejscowości Ubocze oraz dla 7
obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski. Przedmiotem
opracowań objęto obszar o łącznej powierzchni 90,20ha. Zmiana poprzednio
obowiązujących

planów

miejscowych

podyktowana

była

częściową

dezaktualizacją ich ustaleń. Uchwalenie przedmiotowych planów umożliwiło
dokonanie lokalnych korekt obecnego przeznaczenia oraz zasad gospodarowania
wyżej wymienionych obszarów w dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych
złożonych wniosków.

VI. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
Mieszkaniowy zasób gminy stanowiły lokale znajdujące się w budynkach
stanowiących własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Według stanu na 31 grudnia 2018r. mieszkaniowy zasób gminy stanowił 230
lokali mieszkalnych. W budynkach komunalnych znajdowało się 50 lokali
komunalnych i 9 lokali socjalnych. W budynkach wspólnot mieszkaniowych było
171 lokali komunalnych.
Średnia wielkość lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasoby gminy
wynosiła 27,60m2. Stan techniczny tych lokali można ocenić jako dostateczny, w
79 lokalach mieszkalnych nie ma toalety, znajdują się one na klatkach
schodowych. W 2018r. wykonane zostały remonty częściowe w 27 mieszkaniach.
Oprócz remontów mieszkań zostały przeprowadzone remonty części wspólnych
budynków polegające między innymi na naprawie dachów ceramicznych i
papowych w 17 budynkach, wymianie rynien i rur spustowych w 3 budynkach,
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oraz w 3 budynkach wymieniono obróbki blacharskie oraz instalacje w 2
budynkach. Jest to znikoma skala w stosunku do potrzeb remontowych.
Przydzielonych zostało 5 lokali mieszkalnych osobom z listy oczekujących na
przydział. Na liście Społecznej Komisji Mieszkaniowej na koniec roku 2018
oczekiwało na przydział 50 wnioskodawców, na lokale socjalne 18 osób, a na
lokale tymczasowe 2 osoby.
Aby poprawić sytuację mieszkaniową gminy podjęte zostały działania wiązane z
przebudową dawnego budynku stołówki Fabryki Nawozów Fosforowych
„Ubocz” na mieszkania socjalne. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 871 889,68zł, a całość
realizowanego zadania wynosi 1 979 000zł. W efekcie zostanie oddanych do
użytku 20 mieszkań socjalnych w 2019 roku.

VII. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
W 2018 roku zmodernizowano 3,466 km sieci wodociągowej oraz 0,78km sieci
kanalizacyjnej. Wydano 26 warunków przyłączenia, a 10 odbiorców włączono do
sieci.
W zakresie poprawy stanu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano
następujące zadania:
- rozpoczęto proces modernizacji oczyszczalni ścieków, części ściekowej przy
wsparciu środków unijnych – 6,5 mln zł dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego
- wykonano obudowę studni głębinowej w Proszówce i tym samym pozyskano
drugie ujęcie wody
- przebudowano sieć wodociągową w drodze wojewódzkiej nr 360 - koszt tej
inwestycji 1.440 000 zł.
- przyłączono do sieci kanalizacyjnej 4 budynki - koszt zadania to 160 000 zł.
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W zakresie inwestycji infrastruktury drogowej zostało wykonanych 1,789km
dróg gminnych (ul. Polna, ul. Grodzka, ul. Nad Stawami oraz w sołectwach:
Krzewie Wielkie i Ubocze) a także 3 parkingi

(Pl. Kościelny, Źródlana-

Felczerska, Żeromskiego) na 40 miejsc parkingowych.
Gmina w 2018 roku dofinansowała powiat lwówecki przy modernizacji ul.
Rzecznej. Oddano do użytku po remoncie drogę nr 360 Gryfów-Świecie o
długości 11,9 km, której inwestorem była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA
Gmina Gryfów Śląski w 2018r. realizowała program pod nazwą „Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Wpłynęło 131
wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców.
Ostatecznie z dopłat skorzystało 97 gospodarstw domowych.
Zlikwidowano łącznie 121 źródeł ogrzewania starego typu opalanych paliwem
stałym, z czego 56 w mieszkaniach, 64 w domkach jednorodzinnych i jeden w
budynku wielorodzinnym.
Dzięki dotacji zamontowano 60 kotłów gazowych, jeden piec elektryczny wraz z
panelami fotowoltanicznymi, 16 kotłów na biomasę, 12 pieców węglowych 5
klasy i 1 pompę ciepła. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1. 513 795,62 zł w
tym wartość dofinansowania z WFOŚiGW, uzyskanego za pośrednictwem gminy
wyniosła 715 453,38zł. W wyniku tych działań poziom zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM 10 zmniejszy się o 1.829 Mg.
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W 2018r. nie sporządzono raportu z realizacji ochrony środowiska, natomiast
prowadzony

był

monitoring

zrekultywowanego

składowiska

odpadów

komunalnych w Wieży, który nie wykazał niekorzystnych zjawisk.
Nierozerwalnie z ochroną środowiska związana jest gospodarka odpadami
komunalnymi na terenie naszej gminy.
W 2018 roku masa odebranych odpadów wyniosła 3.135,40 Mg, w tym najwięcej
było odpadów zmieszanych 2.368,35 Mg, szkła 174,23 Mg i tworzyw sztucznych
105,09 Mg, odpadów ulegających biodegradacji 202,87 Mg i odpadów
wielkogabarytowych – 138,13 Mg.
Podczas prowadzonej w 2018roku akcji „Wystawka” zebrano 75,84 Mg
odpadów.
Poziom recyklingu papieru, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 35% przy
wymaganym poziomie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 30%.
W 2018roku utrzymane były stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2016roku.
Naliczone należności względem Gminy Gryfów Śląski za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosły 1.982.209,59 zł. Wpływy z
opłat osiągnęły wartość 1.631 850,60 zł. Stan zadłużenia właścicieli
nieruchomości z tytułu nieuiszczonych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł 361 632,70 zł.
W 2018 roku prowadzone były działania windykacyjne, w wielu wypadkach były
one nieskuteczne. Na terenie Gminy funkcjonował w 2018r. Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym to zebrano 164,86 Mg odpadów.
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IX. ROZWÓJ GOSPODARCZY
W 2018 roku uzbrojona została w pełni Strefa Ekonomiczna Małej
Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej.
Sprzedano kolejne 2 działki pod działalność gospodarczą dla firmy, która będzie
produkować systemy wentylacyjne oraz dla firmy Tech-Spaw, która zostanie
przeniesiona z Ubocza.
W pełnym zakresie rozpoczęła działalność w strefie firma Solar Eco Energia.
W 2019 roku Gmina podjęła działania z Krajowym Ośrodkiem Wspierania
Rolnictwa we Wrocławiu w celu pozyskania kolejnych terenów do strefy
ekonomicznej.
Ogółem w Ewidencji Podmiotów Gospodarczych w gminie Gryfów Śląski
zarejestrowanych jest 1.002 podmiotów gospodarczych, w tym 686 to osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
W 2018 roku zarejestrowano zostało 104 podmioty, w tym 64 to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.

X. OŚWIATA I EDUKACJA
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum wg stanu na 30.03.2018
przedstawiał się następująco:
- SP w Gryfowie Śląskim 21 oddziałów, 430 uczniów;
- SP w Uboczu 8 oddziałów, 46 uczniów;
- Gimnazjum 7 oddziałów, 130 uczniów.
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Stan organizacji Przedszkola Publicznego wg stanu na 30.03.2018 – 11
oddziałów, 250 uczniów w tym 3 oddziały zerowe - 62 uczniów.
W

roku

szkolnym

2017/2018

w

Przedszkolu

Publicznym,

Szkołach

Podstawowych i Gimnazjum zatrudnione były 154 osoby. Wyższe wykształcenie
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiadało 92,24% zatrudnionych
nauczycieli. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do

nauczania 2

przedmiotów.
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu
zależą od aspiracji i zdolności, ale także od środowiska rodzinnego. Badanie
postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy.
Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne.
Miernikiem poziomu nauczania w Gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. W
naszym gimnazjum uczniowie klas III uzyskali bardzo dobre wyniki z języka
polskiego 68,1 przy średniej wojewódzkiej 67,2.
Z części przyrodniczej 59,2 przy średniej wojewódzkiej 55,1 a także z języka
angielskiego 70,0 przy średniej wojewódzkiej 68,7.
Nieco słabiej wypadły egzaminy z matematyki 48,1 przy średniej wojewódzkiej
50,6 a także z języka niemieckiego 52,1 przy średniej wojewódzkiej 52,5.
W 2018 roku stypendia szkolne uzyskało 68 uczniów, a 6 zasiłki szkolne.
Dofinansowano 12 pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników – na
kwotę 105 011,96 zł
Realizowany był program pt. „Szkoła przyszłości – rozwój kompetencji
kluczowych uczniów” ze wsparciem środków unijnych w kwocie 521.399,26zł.
W Przedszkolu Miejskim został zrealizowany program „Innowacyjna edukacja
przedszkolna - Z językiem angielskim za Pan Brat” na kwotę 218.386,40 zł ze
środków unijnych.
Bardzo istotnym zadaniem było zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3.
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W 2018 roku po wielu perturbacjach praktycznie zakończono budowę żłobka na
40 miejsc w Gryfowie Śląskim przy ul. Floriańskiej 23.
Wydatkowano z budżetu kwotę 4.510 350,24zł w tym środki unijne w kwocie
2.736 189,41zł co stanowi prawie 75%. Otwarcie żłobka przewidziane jest na
1.IX.2019 roku.

XI. KULTURA
W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 25 imprez, w
których uczestniczyło od 15 do 3000 osób.
W 12 zajęciach stałych uczestniczyło średnio po 25 osób.
W budżecie gminy ze środków przeznaczonych na kulturę przypadało na 1
mieszkańca 44,32zł. Dla porównania w sąsiednich gminach wskaźnik ten
kształtował się następująco:
- w Lubomierzu 65,35 zł na 1 mieszkańca,
- we Lwówku Śląskim 43,28zł,
- we Wleniu 117,40zł.
W 2018 roku nie udało się pozyskać środków na modernizację MGOK z
programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia oraz ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem kilku znaczących
przedsięwzięć:
1. „Kwisonalia” - 2-3.VI
2. „Lato z Książką” - 24-26.VIII
3. „Dożynki Wojewódzkie” - 2.IX
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W zakresie upowszechniania czytelnictwa najistotniejszą rolę odgrywała
Biblioteka Publiczna, w której zarejestrowanych było 2076 czytelników.
Średnia wypożyczeń w 2018r. na 1 czytelnika wyniosła 21 książek.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zorganizowała 28 przedsięwzięć dla dzieci
i młodzieży, w których brało udział średnio 25 osób.
Dla dorosłych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zorganizowała 9 wydarzeń,
w których brało udział średnio 40 osób.
Z innych działań Biblioteki należy wymienić wydawanie

„Kuriera

Gryfowskiego” oraz prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki „Niepoczytalni”
Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 54 000 zł.
Największym zadaniem inwestycyjnym z zakresu kultury w 2018 roku była
budowa Centrum Integracji Społecznej w Młyńsku na kwotę 1.500 888 zł
Świetlica stała się wzorcową placówką kultury doposażoną ze środków Funduszu
Sołeckiego.
W 2018r. przeprowadzono remonty oraz zakupiono urządzenia i wyposażenia do
wszystkich świetlic naszej gminy.

XII. SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
Na działalność sportową z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 148 000 zł dla
7 stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Gryfów
Śląski oraz 7000 zł na organizację wyścigu kolarskiego, rajdu turystycznego i
zawodów wędkarskich.
Na utrzymanie stadionu wydatkowano kwotę 20 000 zł oraz kwotę 9 000zł na
wykonanie szafek, ławek i wieszaków w szatni Klubu Sportowego „Gryf”.
Ze środków gminy dofinansowano także program „Umiem pływać” dla dzieci ze
szkół podstawowych klas I-III.
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Znaczące sukcesy w 2018 roku odniósł Szkolny Związek Sportowy, który we
współzawodnictwie szkół podstawowych zajął I miejsce w powiecie lwóweckim.
Niekorzystną sprawą w 2018 roku było zaprzestanie działalności w IZS „Rolnik”
Rząsiny.
Cieszy natomiast fakt zjednoczenia wszystkich drużyn piłkarskich w jednym
Klubie GKS „Gryf” - dotychczas grających oddzielnie, co pozwoliło na
prawidłowe szkolenie dzieci i młodzieży i spowodowało znaczące efekty w
poszczególnych klasach rozgrywkowych.
W zakresie turystyki w 2018 roku trwały prace projektowe związane z projektem
„Rowerem wokół Gór Izerskich” – nie podjęto jednak ostatecznych decyzji w
sprawie realizacji tego projektu. Aktualnie wniosek ten jest w trakcie
postępowania odwoławczego w Sądzie.
W 2018 roku rozpoczęto także starania w celu utworzenia tras spacerowych
wokół Jeziora Złotnickiego wspólnie z Gminą Olszyna i Gminą Leśna.
Ważnym wydarzeniem w 2018 roku było oddanie do użytku placu zabaw przy ul.
Sienkiewicza zrealizowanego przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Śląskiego przy ścisłej współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim. Środki zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

XIII. POLITYKA SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości. Realizowana jest ona w naszej Gminie poprzez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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W 2018 roku, bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania, z pomocy
społecznej skorzystało 291 rodzin (442 osoby w tych rodzinach).
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, ośrodki interwencji kryzysowej,
jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki wsparcia dziennego, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, centra integracji społecznej, kluby integracji
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej). Gmina
realizując zadania własne o charakterze obowiązkowym ma podpisane z innymi
placówkami umowy na zakup usługi, realizację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej poprzez m.in. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych w
formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i
niezbędnego ubrania.
Zasoby w części dotyczącej środków finansowych na wydatki w pomocy
społecznej i innych obszarach polityki społecznej (zadania własne i zadania
zlecone) obejmowały ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki na
wspieranie rodzin. Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły w roku 2018 –
14 978 042 zł. Przedstawione dane wskazują na znaczny wzrost środków
finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki
społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018r.
Spowodowane jest to nowymi wydatkami wykazanymi w tym dziale (wydatki na
wspieranie rodzin).
W roku 2018 na terenie gminy nie zanotowano zdarzeń noszących znamion klęski
żywiołowej.
Liczba osób uprawnionych w 2018r. do pomocy społecznej w formie:
 zasiłku stałego - 72 osoby
 zasiłku okresowego - 167 osób
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 zasiłku celowego - 229 osób
 pomocy w formie posiłku - 114 osób
 odpłatność gminy za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej - 11 osób,
koszt 287 622 zł
Stwierdzono również wzrost odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 154 845 zł.
Wsparcie w formie dodatków mieszkaniowych w roku 2018 otrzymały 174
gospodarstwa domowe. 137 gospodarstw domowych otrzymało wsparcie w
formie dodatków energetycznych.
Świadczenia wychowawcze w roku 2018 otrzymały 453 rodziny
W gminie zatrudniony był jeden asystent rodziny, który w 2018 roku pracował z
12 rodzinami.
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego działające w obszarze pomocy
społecznej i innych obszarach polityki społecznej wypełniały swoje zadania na
najwyższym możliwym poziomie ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób i
rodzin kwalifikujących się do w/w pomocy.
W 2018 roku kadra Ośrodka Pomocy Społecznej liczyła 23 osoby w tym kadra
kierownicza 2 osoby, 5 pracowników socjalnych. Spośród zatrudnionych w
Ośrodku Pomocy Społecznej – 11 posiadało wykształcenie wyższe, 8
wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego posiadało 3 osoby. Dwóch pracowników posiadało specjalizację z
organizacji pomocy społecznej.
Ponadto od 1 lipca 2018 roku MGOPS obsługiwał Program Rządowy – „Dobry
Start – 300 dla ucznia”. Na wypłatę tego świadczenia wydatkowano kwotę
255 000 zł. Złożono 650 wniosków.
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 3 świetlice środowiskowe
w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim i Uboczu.
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Realizował

także

zadania

z

zakresu

przeciwdziałania

alkoholizmowi,

przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

XIV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY
Na każdej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i Miasta składał
informację o realizacji uchwał Rady.
W 2018 roku podjętych zostało 75 uchwał. Liczba uchwał zrealizowanych wynosi
52, 8 uchwał jest w trakcie realizacji, 15 jest w ciągłej realizacji,
niezrealizowanych nie było.
Wykonanie uchwał najczęściej było powierzone Burmistrzowi Gminy i Miasta, a
także kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

XV. PROMOCJA GMINY
W 2018 roku promocja Gminy przebiegała pod hasłem „Gryfów Śląski nabiera
kolorów”
Z treści hasła promocyjnego wynika, że zmienia się na plus stan gryfowskich ulic,
wygląd budynków i ich otoczenia, poprawia się stan porządku i estetyki miasta.
Duża w tym zasługa mieszkańców i w szczególności Zarządców i Członków
Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych. Na uwagę zasługuje także fakt podjęcia
skutecznych działań przez SM „Gryf” w zakresie termodernizacji 8 budynków
mieszkalnych ulicy Sienkiewicza i 2 budynków ulicy Akacjowej.
Promocja Gminy odbywała się poprzez:
- comiesięczne wydawanie Kuriera Gryfowskiego,
- systematyczną współpracę z dwutygodnikiem „Ziemia Lubańska”,
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- współpracę z portalem informacyjno-promocyjnym „lwówecki.info” i telewizją
„Łużyce”.
Prowadzona także była strona internetowa gminy oraz portal społecznościowy
„facebook gryfow slaski”.
Promocja miasta odbywała się także poprzez stałą współpracę z Towarzystwem
Miłośników Gryfowa Śląskiego, które organizowało liczne spotkania, cykl gawęd
historycznych oraz wydawało „Hejnalistę” i inne materiały promocyjne.
Na promocję Gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 194.050,59 zł.

XVI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
SAMORZĄDOWYMI
Gmina współpracowała w 2018 roku :
1. Ze spółką komunalną „Izery” w Lubomierzu, która działa w oparciu o
kodeks spółek handlowych, ustawę o gospodarce komunalnej i ustawie o
samorządzie, rok 2018 rok spółka zakończyła zyskiem netto 10 591,15zł;
2. Z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Izerskie” gdzie pozyskiwano
środki na małe granty, jak również na plac zabaw ul. Sienkiewicza;
3. Ze Stowarzyszeniem Euroregionu Nysa, w którym to działa aktywnie
Sekretarz Gminy i Miasta;
4. Ze Związkiem Gmin „Kwisa”, w którym funkcję Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa pełni na okres pięcioletniej kadencji
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfów Śląski- jednym z istotnych działań
Związku jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Przylasku;
5. Ze

Zintegrowanymi

Inwestycjami

Terytorialnymi

-

Aglomeracji

Jeleniogórskiej szczególnie w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
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6. Z Porozumieniem Sudety 2030 – mającym się przyczynić do większego
wsparcia z funduszy europejskich w budżecie UE;
7. Z Konwentem Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – na
pięcioletnią kadencję na funkcję Przewodniczącego Konwentu wybrano
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfowa Śląskiego;
8. Z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta
poprzez wsparcie finansowe w ramach Rocznego Programu Współpracy.
W 2018 roku gmina Gryfów Śląski prowadziła także aktywną współprace z
miastami partnerskimi, z Bischofswerdą w Niemczech, z Raspenawą w Czechach,
z Miastem i Gminą Gryfice w województwie zachodniopomorskim. Współpraca
ta, szczególnie z partnerami zagranicznymi, w 2018 roku nie przyniosła
zamierzonych efektów.

BURMISTRZ
(-) Olgierd Poniźnik
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