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Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2019 r. 

 

 

I.  WSTĘP 

 

Nowelizacja ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 703) na mocy art. 28 aa ust. 1 nałożyła na urzędującego burmistrza  

obowiązek przedstawienia raportu 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 2019 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. Mam świadomość, że nie jest on 

doskonały, ale biorąc pod uwagę doświadczenie z jego opracowania za 2018 r.  

na pewno jest lepszy. 

Dokumentami strategicznymi Gminy są : 

1) Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014 – 2020 

opracowana w lutym 2014 r. – aktualnie przygotowywane są prace do 

nowej strategii na lata 2020 – 2030. Prace te zostały zahamowane ze 

względu na obecną sytuację  epidemiologiczną w naszym kraju. 

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfów 

Śląski na lata 2013 – 2018;  

3) Program Turystycznego Zagospodarowania Gminy na lata 2015-2020; 

          4)    Budżet Gminy i Miasta na 2019r.; 

5)   Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2019; 
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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 2019 roku; 

9) Gminny Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz  

      Zapobieganie Bezdomności Zwierząt na 2019r.;  

10) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019-2023; 

11) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    

       Alkoholowych na 2019r.; 

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 

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 
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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. 

 

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 

 

II b Mieszkańcy Gminy  

Według stanu na 31 grudnia 2019r. liczba ludności wyniosła 9302 osób.  

Na pobyt stały zameldowanych jest: 

- w mieście 6331 osób  

- w sołectwach 2971 osób 

W 2019 roku liczba urodzeń wyniosła 69 dzieci, a liczba zgonów – 133, a więc w 

2019 roku nastąpił spadek ogólnej liczby ludności o 64 osoby. Niepokojącym jest 
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fakt corocznego zmniejszania się liczby ludności, gdzie przed 10 laty wynosiła  

10 148 osób, czyli nastąpiło zmniejszenie prawie o 1000 osób. 

 

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. 

Liczba zawartych małżeństw - 37  małżeństw.  

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

      

      

Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy 

1 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 
Dochody bieżące Dochody ogółem 

79% 
  35 746 771,22       45 438 583,00     

2 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

 Wydatki 

majatkowe  
 Wydatki ogółem  

29% 

  12 783 552,22       44 455 207,60     

3 Zadłużenie ogółem na koniec 2019 roku                                                    10 766 453,38     

B. Wykonanie budżetu gminy   Plan Wykonanie % 

1 Wykonanie dochodów   44 364 470,48       45 438 583,00     102% 

2 Wykonanie wydatków   47 322 855,81       44 455 207,60     94% 

3 Wynik budżetu (deficyt)                                                         983 375,40     

4 Dochody ze sprzedaży majątku        600 000,00            280 468,05     47% 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Plan Wykonanie % 

1 Wysokości wydatków majątkowych w stosunku do planu   13 506 075,50       12 783 552,22     95% 
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Zaległości podatkowe podatników 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 

 
  

na początek roku na koniec roku Róznica 
 

1 Osoby fizyczne          538 202,86 zł         615 708,53 zł          77 505,67 zł  
 

1.1 Podatek od nietuchomości          471 025,44 zł         515 678,00 zł          44 652,56 zł   

1.2 Podatek rolny            41 875,91 zł          61 472,25 zł          19 596,34 zł   

1.3 Podatek leśny              1 525,88 zł            1 564,31 zł                 38,43 zł   

1.4 Podatek od śr.transportowych            23 775,63 zł          36 993,97 zł          13 218,34 zł   

2 Osoby prawne        1 340 083,13 zł      1 893 310,32 zł         553 227,19 zł   

2.1 Podatek od nietuchomości        1 340 039,66 zł      1 893 241,82 zł         553 202,16 zł   

2.2 Podatek rolny                  32,62 zł                 46,00 zł                 13,38 zł   

2.3 Podatek leśny                  10,85 zł                      -   zł  -              10,85 zł   

2.4 Podatek od śr.transportowych                       -   zł                 22,50 zł                 22,50 zł   

      
STAWKI PODATKOWE 

Lp. Wyszczególnienie GMINA 

 

     Gryfów Śląski   Leśna   Mirsk  
 

Nowogrodziec  
 

1 Podatek od nietuchomości         
 

1.1 Pow. mieszkalna 0,79 0,74 0,79 0,70 
 

1.2 Pow.pod działalność 21,00 22,00 23,00 21,65 
 

1.3 Pozostałe budynki 7,22 7,62 6,60 5,89 
 

1.4 Budynki gospodarcze 4,68 4,50 6,60 3,85 
 

1.5 Grunty pod działalność 0,90 0,88 0,93 0,83 
 

1.6 Grunty pozostałe 0,43 0,47 0,42 0,28 
 

2 Podatek rolny         
 

2.1 Dla pow.gospodarstwa do 1 ha 271,80 271,80 271,80 260,00 
 

2.2 Dla pow.gospodarstwa od 1 ha 135,90 135,90 135,90 130,00 
 

3 Podatek leśny 42,24 42,24 42,24 42,24 
 

4 Podatek od śr.transportowych         
 

4.1 Samochody ciężarowe         
 

  

tonaż od 3,5 do 5,5 690,00 770,00 832,00 650,00 
 

tonaż od 5,9 do 9,0 890,00 1200,00 1389,00 850,00 
 

tonaż od 9,0 do 12,0 1120,00 1400,00 1666,00 1100,00 
 

4.2 Samochody ciężarowe - 2 osie 1650,00 2000,00 2127,00 1750,00 
 

4.3 Samochody ciężarowe - 3 osie 2180,00 2500,00 2504,00 2150,00 
 

4.4 Ciągniki siodłowe - 2 osie 2130,00 2100,00 2377,00 1800-2000 
 

4.5 Naczepy-przyczepy - 3 osie 1680,00 2000,00 2003,00 930-1260 
 

4.6 Autobusy         
 

  
do 22 miejsc 990,00 1300,00 1944,00 1300,00 

 

powyżej 22 miejsc 1840,00 1700,00 2457,00 1800,00 
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Zadłużenie Gminy Gryfów Śląski 

      

Na dzień 01.01.2019 roku   13 930 253,38 zł    

Na dzień 31.12.2019 roku   10 766 453,38 zł    

    

 

Gmina Gryfów Śląski  nie posiada budżetu obywatelskiego. W 2019 r.  namiastką 

budżetu obywatelskiego były środki zabezpieczone  w budżecie gminy w 

wysokości 30 tysięcy złotych na inicjatywę lokalną. W ramach inicjatywy 

lokalnej zrealizowano 10 zadań na łączą kwotę 29 723,76 zł. Natomiast w ramach 

funduszu sołeckiego zostało zrealizowanych 24 zadania na łączną kwotę 

130 579,22 zł. 

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2019 rok powstała 

nadwyżka w kwocie 983.375,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 

2.958.385,33 zł. 

Gmina Gryfów Śląski w 2019 roku dokonała emisji samorządowych papierów 

wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zadań majątkowych. 

W 2019 roku spłata kredytów, pożyczek oraz wykup samorządowych papierów 

wartościowych wyniosła 5.163.800,00 zł 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 10.766.453,38 zł 

Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 79.980,94 zł. Gmina nie 

posiada zobowiązań warunkowych. 

Wynik operacyjny budżetu za 2019 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami 

bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 

4.075.115,84 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami 

art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane 
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wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

 

IV. INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI    

NIERUCHOMOŚCIAMI 

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami to sprzedaż, najem i 

dzierżawa. W 2019 roku ze sprzedaży majątku gminy na plan 600. 000,00 zł 

uzyskano kwotę 280.468,05 zł co stanowi 47%. 

 

W 2019 roku sprzedano 6 mieszkań komunalnych, 1 budynek mieszkalny w 

przetargu ustnym nieograniczonym .  Sprzedano także 4 działki budowlane, 1 

lokal użytkowy. Skomunalizowano 2 działki. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostało 

objętych przekształceniem 174 działki na terenie Gminy Gryfów Śląski. Lączny 

dochód  w 2019 r. z tyt. przekształcenia wyniósł 179 431,42 zł. i został 

zakończony w I kwartale 2020 r. 

 W 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wydał 29 decyzji o 

warunkach zabudowy o łącznej powierzchni 12,3 ha oraz 2 decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, których powierzchnia nie przekroczyła 

0,9 ha. W odniesieniu do poprzedniego roku rozliczeniowego liczba wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy wzrosła, zaś decyzji lokalizacyjnych nieznacznie 

spadła. Ponad połowa decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2019 r. była 

związana z funkcją inną, niż mieszkaniowa czyli dotyczyła obiektów 

usługowych, gospodarczych oraz zabudowy zagrodowej. 10 decyzji dotyczyło 

funkcji mieszkaniowej, co może oznaczać spadek zainteresowania  zabudową 

mieszkaniową na terenach wiejskich w odniesieniu do roku poprzedniego gdzie 

liczba decyzji dotyczącej zabudowy mieszkaniowej wyniosła 17.   
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 Z kolei decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane 

w 2019 r. dotyczyły dwóch inwestycji związanych z zabudową sportową - 

budową hali namiotowej w Rząsinach, której inwestorem była Gmina Gryfów 

Śląski oraz budowlami hydrotechnicznymi – budową zbiornika wodnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Gradówek (Wolbromów) , gdzie 

inwestorem było Nadleśnictwo Lwówek Śląski.  

W 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wydał 22 decyzje dotyczące 

podziału nieruchomości. 

Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wynika, 

że  w 2019 r. wydano 15 decyzji na budowę domków jednorodzinnych. 

 

V. ŁAD PRZESTRZENNY i OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

A. Plany miejscowe 

Rok 2019 dla planowania przestrzennego w gminie Gryfów Śląski to czas 

stabilizacji  i powolnego wdrażania zmian, które miały miejsce w roku 2018, czyli 

podjęcia przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski dwóch miejscowych planów 

zagospodarowania  przestrzennego tj. uchwały nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski z dnia 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 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.). 

Konsekwencją wprowadzenia ww. dokumentów planistycznych było m.in. 

rozpoczęcie procedury uregulowania przebiegu dróg gminnych w rejonie Osiedla 
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Horyzont i docelowo przystosowanie sieci tamtejszych dróg do połączenia z 

miejscowością Nowa Świdnica w sąsiedniej Gminie Olszyna, co wpłynie 

korzystnie na poziom dostępności tego terenu i sposób jego zagospodarowania. 

Ponadto uchwalenie ww. planów miejscowych przyczyniło się i w przyszłości 

będzie generować wzrost podatku od nieruchomości, ze względu na 

wprowadzenie większej ilości terenów z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową. Planowanie przestrzenne jest procesem długoterminowym i 

dalekofalowym, dlatego też na stan zainwestowania gminy mają wpływ wszystkie 

obowiązujące na terenie gminy Gryfów Śląski dokumenty planistyczne,  w tym  

także 12 innych planów miejscowych, których większość dotyczy terenu miasta 

Gryfów Śląski w granicach administracyjnych. 

B. 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 2019 r. nie 

wprowadzono zmian w obwiązującym studium. 

C. Opieka nad zabytkami 

Po opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków w 2018 r. następnym krokiem w 

zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego gminy Gryfów Śląski 

było przystąpienie do prac nad sporządzeniem gminnego programu opieki nad 

zabytkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 

2020 r. poz. 282). Prace nad programem rozpoczęły się w październiku 2019 r., 

zaś ich zakończenie zostało  zaplanowane na pierwszą połowę 2020 r.  

Gmina i Miasto Gryfów Śląski zlokalizowane są w regionie o niepowtarzalnych 

walorach przyrodniczo - krajobrazowych oraz atrakcyjnym pod względem 



10 
 

nasycenia w obiekty zabytkowe, dlatego też program będzie określał możliwości 

ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego jak również wskazywał na jego 

potencjał w aspekcie społecznym i ekonomicznym.   

 

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 2019r. mieszkaniowy zasób gminy stanowił 235 

lokali mieszkalnych. W 2019 r. oddano do użytkowania 20 lokali socjalnych w 

budynku Ubocze 301. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Banku 

Gospodarstwa Krajowego na kwotę 871 889,68 zł. a pozostałą kwotę w 

wysokości 1 107 110, 32 zł. sfinansowano z budżetu gminy.  Na dzień dzisiejszy  

17 mieszkań jest zasiedlonych.  

W  roku  2019 na mieszkania oczekiwało  28 rodzin, a na lokale tymczasowe – 

18 rodzin. 

Posiadamy także 11 wolnych lokali, których stan techniczny jest zły i wymagają 

kapitalnego remontu. 

W poniższej tabeli został przedstawiony stan techniczny wolnych lokali 

L.p. Adres lokalu Stan techniczny  

1.  Lubańska 10/5 
Mieszkanie do kapitalnego remontu, nie spełnia 

warunków do zawarcia umowy najmu. 

2.  Grodzka 4/3 
Konieczna wymiana okien, brak łazienki, WC poza 

lokalem (na parterze budynku). 

3.  Grodzka 10/2 
Konieczna wymiana okien, brak łazienki, WC poza 

lokalem (na parterze budynku).  

4.  
Wojska 

Polskiego 9/1 

Mieszkanie do kapitalnego remontu, nie spełnia 

warunków do zawarcia umowy najmu. 

5.  Proszówka 11/2 Lokal po remoncie – gotowy do zasiedlenia. 

6.  Młyńska 36/1 
Mieszkanie do kapitalnego remontu, nie spełnia 

warunków do zawarcia umowy najmu. 

7.  Młyńska 36/4 

Mieszkanie do kapitalnego remontu, nie spełnia 

warunków do zawarcia umowy najmu (brak łazienki 

i WC) 
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8.  Młyńska 21/1 
Mieszkanie do kapitalnego remontu, nie spełnia 

warunków do zawarcia umowy najmu. 

9.  Młyńska 21/4 
Lokal do częściowego remontu, należy wydzielić i 

wykonać łazienkę. Brak ogrzewania. 

10.  Strzelnicza 10/1 Mieszkanie do kapitalnego remontu. 

11.  Strzelnicza 10/5 Mieszkanie do kapitalnego remontu. 

 

Do wykonania remontów niezbędne są środki z budżetu gminy. 

 

VII.  INFRASTRUKTURA KOMUNALNA  

W 2019 roku Gmina wykonała i przekazała w trwały zarząd do ZBGKiM: 

➢  16 mb sieci wodociągowej w Proszówce  

➢ 10 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Proszówce  

➢ 208,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Gryfowie Śląskim na Placu Kościelnym 

o wartości 148 398, 35 zł. 

➢ przepompownię  ścieków przy budynku socjalnym Ubocze 301 na kwotę 35 

000 zł. 

➢ przepięcie  zbiornika bezodpływowego przy ul. Kolejowej 10 i 10 a na kwotę 

5 369,51 zł. 

W 2019 roku Zakład Budżetowy wymienił na Placu Kościelnym w Gryfowie 

Śląskim sieć wodociągową o długości 125 mb. 

Awarie: 

➢ na sieci wodociągowej – łącznie 7 , w tym: w mieście – 6 , na wsiach – 1  

(Młyńsko) 

➢ na sieci kanalizacyjnej – 1 w mieście. 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Po 21 latach użytkowania została całkowicie zmodernizowana  oczyszczalnia 

ścieków w zakresie części ściekowej i części osadowej. Całkowita wartość 

zadania  to 10 036 690, 58 zł. w tym kwota dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła 6 958 309, 37 zł.   

Była to największa inwestycja w dotychczasowej historii odrodzonego samorządu 

terytorialnego. Wykonawcą zadania była firma INSBUD ze Zgorzelca. 

W 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje drogowe : 

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie – 191 940 zł.  
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o  łącznej długości 1km 

- budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w Proszówce –  

   260 m o łącznej wartości 165 139,81 zł. 

- wykonano również dokumentację projektową na zadania drogowe do realizacji  

   w 2020 roku 

Ważnym zadaniem w zakresie transportu zbiorowego było zawarcie umowy z 

Powiatem Lwóweckim w zakresie uruchomienia  nowej linii autobusowej – 

deficytowej współfinansowanej przez Rząd RP i Starostwo Powiatowe, w 

ramach  której są  dowożone dzieci do szkół średnich, na trasie Gryfów Śląski – 

Ubocze- Rząsiny – Wolbromów - Rząsiny – Gradówek – Lwówek Śląski i z 

powrotem.  

Zostało zamontowanych także 13 lamp solarnych, środki zostały pozyskane z 

Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 

 

VIII.  OCHRONA  ŚRODOWISKA I GOSPODARKA 

ODPADAMI 

1. Problem smogu w Polsce jest coraz poważniejszy, dlatego też dnia 

15.05.2019 r. Gmina podpisała porozumienie z Karkonoską Agencją 

Rozwoju Regionalnego S.A., w Jeleniej Górze w sprawie przystąpienia 

Gminy Gryfów Śląski do realizacji wspólnych działań w zakresie 

zwalczania emisji kominowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Głównym celem programu są działania podnoszące  świadomość 

ekologiczną mieszkańców Aglomeracji Jeleniogórskiej, promujące 

postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan 

środowiska w zakresie poprawy efektywności ekologicznej. Gmina 

zobowiązała się partycypować w kosztach realizacji zadania poprzez 

dokonanie jednorazowej wpłaty środków finansowych w wysokości 

9225,00 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 

00/100). Do programu w 2019 r. z Gminy zakwalifikowała się jedna osoba. 
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Druga i trzecia edycja wyżej wymienionego programu planowana jest do 

realizacji w 2020 r. 

2.  Rosnące na terenach zabudowanych lub w pobliżu ciągów 

komunikacyjnych drzewa czasami zbyt mocno się rozrastają. Rozłożyste 

konary nie zawsze wyglądają pięknie i estetycznie, niekiedy psują 

zaplanowaną kompozycję przestrzenną. Niejednokrotnie zaś stają się 

źródłem niebezpiecznych sytuacji. Gałęzie, które znajdują się zbyt blisko 

zabudowań lub korzenie wrastające w pas drogowy stanowią realne 

zagrożenie – dla konstrukcji budynków, nawierzchni, dla pieszych. 

Wycinka drzew dokonana na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2019 r. była 

dokonywana z uzasadnionych przyczyn. Czynność ta polegała na usuwaniu 

nadmiaru drzewostanu, wycince drzew chorych lub martwych oraz 

przycinaniu starannie wyselekcjonowanych gałęzi. Warunki powstałe w 

efekcie tych zabiegów sprzyjają wzrostowi pozostałych roślin, 

przyczyniają się również do poprawy funkcjonowanie całego ekosystemu. 

Na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku wydano 31 zezwoleń na 

wycinkę drzew, 15 decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta i 

29 decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe. Pięciokrotnie 

odmówiono wycinki drzew ze względu na dobry stan zdrowotny i brak 

zagrożeń dla ludzi i mienia. 

3. Obowiązek zastępczego nasadzenia drzew i krzewów, to dla środowiska 

naturalnego korzystniejsze rozwiązanie niż pobieranie opłaty za usunięcie 

drzew. 

4. Organ wydający decyzję w 2019 r. zobowiązał do nasadzeń zastępczych 

10 szt. drzew oraz 7 szt. krzewów na terenie Gminy Gryfów Śląski.  

Gmina w 2019 r. realizowała Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Gryfów Śląski w roku 2019 roku”. Program realizowany na podstawie 

Uchwały nr VI/31/2019 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 
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marca 2019 r. Ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, 

w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Gryfów Śląski. Odławianie zwierząt odbywało 

się na podstawie zgłoszeń napływających do gminy. W przypadku 

nieustalenia właściciela lub opiekuna wyłapane zwierzęta bezpańskie były 

przekazywane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Przylasku. W 

roku 2019 Schronisko przyjęło z terenu Gminy Gryfów Śląski 27 psów i 

26 kotów. Gmina pokrywała również w ramach tego programu zabiegi 

weterynaryjne oraz pomoc doraźną w przypadku zdarzeń nagłych z 

udziałem zwierząt. Usługi na rzecz gminy świadczył w 2019 roku Gabinet 

Weterynaryjny Tomasz Radyno. W 2019 roku zlecono 1 sterylizację kotki 

i 1 bezdomnego psa, 3 kastracje kotów wolnożyjących. Ponadto dokonano 

dwóch usług weterynaryjnych związanych z leczeniem i uśpieniem 

zwierząt oraz 3 zgłoszenia związane z odebraniem padliny. W zakresie 

sprawowania opieki i zapewnienia odpowiednich warunków bytowania 

dla zaniedbanych, pozostających bez właściwej opieki lub pozbawionych 

właściciela zwierząt gospodarskich gmina Gryfów Śląski wskazała w 

programie gospodarstwo rolne Pana Tomasza Krawczyka w miejscowości 

Wieża 12. 

5. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku 

Tab.1. Ilość odpadów odebranych od mieszkańców Gminy oraz zebranych w 

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2019 roku. 
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Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 

[Mg] 

20 03 01 
niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
2 319,230 

20 01 01 papier i tektura 61,65 

20 01 02 szkło 161,52 

20 01 39 tworzywa sztuczne 131,31 

20 02 01 
odpady ulegające 

biodegradacji 
197,73 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 108,02 

17 01 01 
odpady betonowe oraz gruz 

betonowy 
29,24 

17 01 02 gruz ceglany 8,07 

17 01 07 
zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego 
16,28 

20 01 35 
zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne 
3,60 

20 01 27* 

farby, tłuszcze, kleje i żywica 

zawierająca substancje 

niebezpieczne 

 

0,850 

 

20 01 32 leki 0,24 

16 01 03 zużyte opony 3,05 

Łącznie 3 040,79 

 

Na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), mieszczący się  na terenie Zakładu Budżetowego 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. 

Kolejowej 42. PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, 

w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz w piątki od godziny 14.00 do18.00. 
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 Frakcjami odpadów zbieranymi selektywnie w PSZOK-u są m.in.: chemikalia, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych 

prac remontowych, zużyte opony, odpady zielone, szkło, tworzywa sztuczne, 

przeterminowane leki. 

Tab.2. Ilość zebranych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w 2019 roku 

Kod 

odpadów 

Rodzaj zebranych 

odpadów komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 108,02 

17 01 01 

odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek 

 i remontów 

29,24 

17 01 02 gruz ceglany 8,07 

17 01 07 
zmieszane odpady z betonu i gruzu 

ceglanego 
16,28 

20 01 39 tworzywa sztuczne 7,31 

 20 01 35* 
zużyte urządzenia elektryczne 

 i elektroniczne 
3,60 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 14,78 

20 01 27* 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje i 

żywica zawierająca substancje 

niebezpieczne 

0,85 

 

16 01 03 zużyte opony 3,05 

20 01 02 szkło 3,17 

20 01 01 papier i tektura 2,19 

Łącznie 196,56 
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W 2019 roku z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) 

w Gryfowie Śląskim skorzystało 644 osób. W tabeli poniżej została 

przedstawiona ilość osób z poszczególnych miejscowości gminy, które 

przekazały swoje odpady  do ww. punktu. 

 

Nazwa miejscowości 
Ilość osób, które skorzystały 

z  PSZOK-u 

Gryfów Śląski 532 

Wieża 24 

Młyńsko 5 

Proszówka 10 

Ubocze 53 

Rząsiny 12 

Wolbromów 1 

Krzewie Wielkie 7 

Razem 644 

 

Naliczone należności względem Gminy za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 wyniosły  1 990 581, 999 zł.  

Wpływy z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. osiągnęły 

wartość 1 637 861, 56 zł. 

Stan zadłużenia właścicieli nieruchomości z tytułu nieuiszczonych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł  

364 473,31 zł. ( 957 dłużników ) 

 

Koszty poniesione przez Gminę Gryfów Śląski w 2019 roku na system 

gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
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1. Wydatki poniesione w 2019 r. na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

1 893 029,67 

zł 

 

2. Wydatki poniesione w 2019 roku na odbiór, odzysk, recykling i 

unieszkodliwianie odpadów , w tym: 

1 754 279,73 

zł 

- za odbiór i transport odpadów do RIPOK w Lubaniu 757 187,23 zł 

- za zagospodarowanie odpadów przez RIPOK w Lubaniu 997 092,50 zł 

3. Dochody otrzymane (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) 

1 637 861, 56 

zł 

4. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.  

 

364 473, 31 zł 

 

Pozostałe, nie wymienione w tabeli powyżej, koszty funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi związane były z obsługą Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz obsługą administracyjną 

systemu, w tym m.in. wynagrodzeniami/szkoleniami pracowników, zakupem 

materiałów itp. 

IX. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

W 2019 roku zarejestrowano zostało 38 podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą. Łącznie na koniec 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych w ewidencji  

podmiotów gospodarczych  było 949 w tym : 

1. Osoby prawne i  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

- 265 

2. Gminne i powiatowe jednostki organizacyjne  - 6 

3. Osoby fizyczne i prowadzące działalność  -  678 

Jest to spadek o 53 podmioty w stosunku do 2018 r. 
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Prawie w pełni została zagospodarowana w Strefie Ekonomicznej  Firma Solar 

Eco- Energia, przygotowania do inwestycji poczyniła także firma Tech – Spaw z 

Ubocza , w przygotowaniu jest także inwestycja dotycząca produkcji systemów 

wentylacyjnych firmy z Nagórza. 

Cieszy również fakt, że obok strefy  dwie firmy z Gryfowa Śląskiego zakupiły z 

KOWR działki na podjęcie działalności gospodarczej. Są to firmy, które 

prowadzą działalność transportową. Również firma TYTAN z Proszówki 

zakupiła grunty pod działalność gospodarczą w Uboczu. 

Powstanie nowych miejsc pracy ma szczególne znaczenie w kontekście ilości 

osób bezrobotnych na terenie naszego miasta i gminy. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Gryfowa Śląskiego było 309 

bezrobotnych, w tym 149 kobiet i 160 mężczyzn. Tylko 54 osoby otrzymywały 

zasiłki z  powiatowego Urzędu Pracy. W zakresie struktury bezrobotnych : do 30 

roku życia  - 69 osób, od 30 do 50 roku życia 236 osób ,  powyżej 50 roku życia 

– 104 osoby, długotrwale bezrobotnych było 140 osób 

Ze względu na wykształcenie struktura bezrobotnych w naszym mieście i gminie 

przedstawia się następująco:   - na 309 osób wykształcenie wyższe – 21 osób , 

policealne i średnie zawodowe – 60 osób , średnie ogólnokształcące  - 22 osoby, 

zasadnicze zawodowe - 100 osób i gimnazjalne i poniżej – 106 osób. 

 

X. OŚWIATA I EDUKACJA  

W roku szkolnym 2018/2019 gmina Gryfów Śląski sprawowała pieczę nad 

czterema placówkami oświatowymi: Przedszkolem Publicznym oraz Szkołą 

Podstawową Nr 1, Szkołą Podstawową Nr 2 obejmującą oddziały gimnazjalne i 

Szkołą Podstawową w Uboczu.  

Od dnia 1 września 2019 r. na terenie gminy otwarty został Żłobek Miejski 

„Bajkowa Kraina”               z siedzibą w Gryfowie Śląskim. W ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch+ 2019 
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otrzymaliśmy środki na tworzenie miejsc opieki oraz na funkcjonowanie żłobka. 

Kwota udzielonej dotacji 80 739,00. Wkład własny gminy 183 856,76. 

I . Stan organizacji wyżej wymienionych placówek w roku 2019 przedstawiał się 

następująco: 

L

p. 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1 SP Nr 1 22 444 

2 SP Nr 2 6 124 

 w tym Gimnazjum 3 68 

3 SP w Uboczu 8 52 

 Razem   36 620 

 

L

p. 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1.  
Przedszkole 

Publiczne  
11 248 

 
w tym : oddziały  

zerowe 
3 65 

       grupy żłobkowe 2 27 

2 Żłobek Miejski 2 40 

 

II . W prowadzonych placówkach w roku 2019 zatrudnione były 163 osoby, w 

tym  99 osób to nauczyciele i 6 osób to opiekunki. Wyższe wykształcenie z 

przygotowaniem pedagogicznym posiadało 94,94% zatrudnionych nauczycieli. 
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III . W związku ze zmianą reformy oświaty w roku szkolnym 2018/2019 został 

po raz pierwszy przeprowadzony egzamin ósmoklasisty oraz po raz ostatni 

egzamin gimnazjalisty, których wyniki przedstawiają poniższe tabele: 

 

Przedmiot 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW 

Wyniki  - 2019 rok 

SP Nr 1 SP w Uboczu powiat województwo 

Język polski 52 % 66 % 53.5 % 61,2 % 

Matematyka 38 % 42,5 % 34,4 % 43,5 % 

Język angielski 49 % 63,7 % 48,8 % 60 % 

Język niemiecki - 73 % 29,7 % 41,3 % 

       

Przedmiot 

EGZAMIN GIMNAZJALISTÓW 

Wyniki – 2019 rok 

szkoła powiat województw

o 

humanist

yczne  

język polski 61,6 57,5 61,3 

historia, WOS 59,1 53,2 58 

matematy

czno 

- 

przyrodni

cze 

Matematyka 39,7 34,3 41,2 

część 

przyrodnicza 
56,1 46,4 49 

język 

angielski  

poziom 

podstawowy 
62,5 61,1 68,9 

poziom  

rozszerzony 
42,5 47,2 54,5 
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język 

niemiecki 

poziom 

podstawowy 
59,2 47,4 51,3 

poziom  

rozszerzony 
43 22,1 37,2 

 

IV . Stypendia szkolne w roku 2019 zostały przyznane 59 uczniom, a zasiłki 

szkolne 2 uczniom. 

 

V . W roku 2019 zostały zrealizowane następujące programy rozwoju szkół: 

 

LP. 
Nazwa 

dotacji 
Placówka 

Kwota 

udzielonej 

dotacji w 

roku 2019 

Wkład 

własny 

 Razem 

1 

Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

 

Szkoła 

Podstawowa Nr 2 
2 480,00 620,00 

 

3100,00 

2 
Aktywna 

Tablica 

 

 

Szkoła 

Podstawowa Nr 2 

 

 

14 000,00 3 500,00 

 

17 500,00 

3 

Szkoła 

przyszłości – 

rozwój 

kompetencji 

kluczowych 

uczniów 

Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

Szkoła 

Podstawowa im. 

St. Wł. 

Reymonta w 

Uboczu 

315 483,05 - 

 

315 483,05 
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XI.  KULTURA 

A. Miejsko- Gminny Ośrodek kultury 

MGOK  w 2019 roku zorganizował  29 imprez i uroczystości, w każdej z 

nich uczestniczyło średnio ok. 100 osób. 

Największe z nich w 2019 roku to : 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (MGOK) – orientacyjna ilość osób 

uczestniczących – 300 osób 

2. Biesiada sołecka w Krzewiu Wielkim (świetlica wiejska) – 100 osób 

3. Jarmark Wielkanocny – ok. 400 osób 

4. Kwisonalia (plener) – kilka tysięcy osób 

5. Piknik „Kręci mnie bezpieczeństwo (współorganizacja) – ok. 300 osób 

6. Młyńskie Siewy w Zielonym Zaciszu, Dożynki – 300 osób 

 W 11 zajęciach stałych uczestniczyło w skali całego roku 250 osób w tym 

najwięcej w szkoleniu komputerowym oraz fitness dla seniorów, a dla dzieci 

w sekcji plastycznej oraz wyrobu biżuterii i deceupage. 

     B.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

      W zakresie upowszechniania czytelnictwa : 

- ilość czytelników w Gminie:       - 1674 

- ilość czytelników w filii w Uboczu:       -   356 

- ilość czytelników w filii w Rząsinach:        -     68 

- średnia roczna wypożyczeń na 1 czytelnika:                   -      26,24 

- ilość przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę w ciągu 

całego roku wynosi 200 przedsięwzięć łącznie w Gryfowie Śląskim oraz w 

filiach w Uboczu i Rząsinach 

- średnia ilość uczestników przypadających na 1 przedsięwzięcie: 

    

                              - w BPMiG :          -    47 osób 

   - Oddział Dziecięco-Młodzieżowy:     -    15 osób 
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   - filia w Uboczu:              -    7 osób 

   - filia w Rząsinach:              -    9 osób 

- z innych działań upowszechniających kulturę na uwagę zasługuje : 

1. Udział w kampanii społecznej promującej czytelnictwo dziecięce „Mała 

książka - wielki człowiek”, 

2. Udział w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , 

3. Organizacja spotkania regionalistów z powiatu bolesławieckiego, lubańskiego    

    i lwóweckiego, 

 4.Współorganizowanie z Towarzystwem Miłośników Gryfowa cyklicznych   

 gawęd,  

5. Organizacja zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej - konferencji 

z panelem dyskusyjnym „15 lat Polski w Unii Europejskiej – od skoku 

cywilizacyjnego po pytania o przyszłość” 

6.  Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

7.  Narodowe Czytanie na gryfowskim rynku 

8.  Organizacja, we współpracy z Muzeum Miejskim „Dom Gerharta 

Hauptmanna” w Jagniątkowie, wernisażu fotografii „Hala Rajska uratowana” 

połączonego z prelekcją dyrektora muzeum Janusza Skowrońskiego, 

 

XII.  SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

Na działalność sportową z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 153. 500 zł dla 

8 stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Gryfów 

Śląski w tym 15. 000 zł. na organizację Biegu Gryfitów  Crosu  Gryfitów, rajdu 

turystycznego i zawodów wędkarskich.  

Ze środków gminy dofinansowano program „Umiem pływać” dla dzieci ze szkół 

podstawowych klas I-III. 

W marcu podpisano porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu z siedzibą we 

Wrocławiu, realizatorem projektu „Umiem pływać” w 2019r., na organizację 

zajęć nauki pływania, dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Gryfów Śląski. 
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Zadaniem gminy była organizacja logistyczna wyjazdów, nabór uczestników, 

zapewnienie opiekunów oraz partycypacja w kosztach dojazdu oraz wejścia na 

basen. W 2019 r. Gmina Gryfów Śląski partycypowała w kosztach w wysokości: 

3.120,- zł. Ogólnopolskim programem objęto dzieci szkół podstawowych, z klas 

I-III, które w swoich miejscowościach nie mają dostępu do basenu. 

Program w Gminie Gryfów Śląski trwał do czerwca, a uczestniczyło w nim 

łącznie 45 dzieci, trzy grupy po 15 osób. Były to dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Rząsinach, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie 

Śląskim. Zajęcia  były realizowane w Interferie Aqua Park Sport Hotel w 

Świeradowie Zdroju. Łącznie zorganizowano  10 wyjazdów. Projekt jest 

współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Gryfów Śląski.  

Znaczące sukcesy w 2019 roku odniósł Szkolny Związek Sportowy, który 

we współzawodnictwie szkół podstawowych zajął I miejsce w powiecie 

lwóweckim. 

Korzystną sprawą było uzbrojenie bazy  LZS „Zryw” – Ubocze – do domku 

klubowego doprowadzono energię  i wodę , zakupiono wiaty dla zawodników 

rezerwowych. 

W związku z historycznym awansem klubu „Gryf” do IV ligi piłkarskiej  

wykonano szereg prac  związanych z dostosowaniem  stadionu do wymogów 

regulaminowych rozgrywek IV ligi między innymi ogrodzenie stadionu, montaż 

krzesełek,  wygrodzenie sektora dla widzów przyjezdnych łącznie na kwotę 

78.000 zł. Na utrzymanie stadionu wydatkowano kwotę 20. 000 zł. 

Ważnym zadaniem w zakresie rekreacji była budowa Otwartej Strefy 

Aktywności w Gryfowie Śląskim, która została zlokalizowana na boisku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim . Zadanie to zostało zrealizowane ze 

środków Ministerstwa Sportu w wysokości  49. 485, 17 zł. co stanowi 50 % 
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inwestycji , a pozostałe 50 % zadania zostało zrealizowane ze środków budżetu 

gminy. 

 

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 w naszej Gminie poprzez Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem Ubocze nr 300. 

 W roku 2019 różne formy pomocy, bez względu na ich rodzaj, formę i 

źródło finansowania przyznano 262 (442 osobom w tych rodzinach).  

 W 2019 roku zrealizowane przez ośrodek pomocy społecznej wydatki 

wyniosły: 11. 852. 839,64 zł. Większość środków (9. 171. 372,65 zł) pochodziła 

z budżetu Państwa i była przeznaczona na realizację zadań zleconych. Pozostałe 

środki, to wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy (1.364. 983,65 zł), 

środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (1.191. 878,46 

zł), oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi (124.604,88 

zł).  

              W 2019 r. przyznano następujące wsparcie w formie zasiłków z 

pomocy społecznej: 

- zasiłkami okresowymi objęto 150 rodzin, wypłacono świadczeń na kwotę 

 340 546 zł.  

-zasiłkami celowych i specjalnymi zasiłkami celowymi objęto 189 rodzin na 

kwotę 89. 252 zł.   

-zasiłkami stałymi objęto ogółem 80 osób, wsparcia w tej formie udzielono na 

kwotę 421. 675 zł. 

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 
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pomocy w formie dożywiania dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej  – koszt posiłków w 2019 r. to 9.842 zł, dla uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej koszt: 17.509,00 zł oraz dla osób dorosłych 

kwalifikujących się do wsparcia w tej formie  koszt: 81.446 zł. 

W roku 2019 ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku 

przyznano 781 świadczeń pieniężnych na zakup żywności. 

Całkowity koszt dożywiania w 2019 roku wyniósł 238.597,58 zł z czego kwota 

190.751,26 zł została sfinansowana ze środków z dotacji z Budżetu Państwa. 

 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, 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. 

Domy Pomocy Społecznej. 

 W roku 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób w tym 

10 częściowo dofinansowywanych z budżetu gminy i 4 z pełną odpłatnością 

rodziny. Ogółem koszt realizacji w 2019r. to 324.924,29 zł. 

Mieszkanie chronione w gminie Gryfów Śląski. 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z 

zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę 
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opiekuńczo – wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 

nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał status uchodźcy. 

 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym (co stanowi 

odrębne czynności) należy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. Może być prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy 

społecznej lub przez organizację pożytku publicznego.  

 W roku 2019 na mieszkanie chronione gmina przeznaczyła lokal 

mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 1A w Gryfowie Śląskim.  

 W związku z problemami finansowymi, które uniemożliwiały realizację 

zalecenia gmina wystąpiła z wnioskiem  o otrzymanie dotacji z 

przeznaczeniem na rozwój sieci mieszkań chronionych na rok 2019. Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 12.08.2019r. Burmistrz Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski zawarł umowę  Nr 46/I/MC/GS/2019 o dofinansowanie inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych gminy, realizowanych w ramach Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 W wyniku podjętych starań wyznaczony lokal został wyremontowany i 

dostosowany do użytku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie mieszkań chronionych, 

które określa standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i 

minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym. 

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 107.903,56 zł. Wydatki ze środków 

własnych Gminy Gryfów Śląski to 37.304,00 zł kwota uzyskanej dotacji to 

70.599,56 zł. 

 W dniu 25 lutego 2020r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła 

Uchwałę Nr XVIII/99/20 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym. 

           W dziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatki 

wyniosły w 2019r 3.359.780,32 zł, rodziny zastępcze to koszt 178.248,55 zł. W 
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gminie zatrudniony był jeden asystent rodziny, który współpracował z 11 

rodzinami z terenu naszej gminy. 

 

W 2019 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” wydatkowano 

kwotę 5.375.508,20 zł. natomiast na wypłatę świadczenia „Dobry Start” kwotę 

260.100,00 zł.  

 Kadra Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 

w 2019 roku liczyła 21 osób w tym: kadra kierownicza to 2 osoby, 5 

pracowników socjalnych, pozostali pracownicy to 14 osób.  Jedenaście osób 

posiada wykształcenie wyższe, 8 wykształcenie średnie, 3 pracowników 

socjalnych posiada specjalizację I i II stopnia z zakresu pracy socjalnej, dwoje 

pracowników posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

 

XIV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

PRZECIWPOŻAROWA 

Na  terenie naszej gminy działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej: jedna   

w mieście Gryfów Śląski i po jednej w każdym sołectwie. OSP,  bez sołectwa 

Wieża. 

W  ich szeregach zrzeszonych jest 160 osób. Jednak do działań  ratowniczo-

gaśniczych może wyjeżdzać  77  członków  OSP  (muszą oni posiadać 

odpowiednie wyszkolenie pożarnicze, badania  lekarskie, ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, wiek 18-65 lat). Część  z tych  strażaków  

przebywa poza miejscem zamieszkania m.in. za granicą  i ich udział w działaniach 

jest sporadyczny. 

         W 2019 roku OSP  Gryfów Śląski  otrzymała   nowy średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO  o wartości 859..770,00 złotych zakupiony ze 

środków:  

-  budżetu Gminy – 199.770,00 zł.  
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-  Narodowego  i Wojewódzkiego  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – 380.000,00  zł., 

- Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej ( ze środków Firm 

Ubezpieczeniowych)  -   180.000,00 zł.,  

- Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 100.000 zł.  

 W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne w naszej Gminie otrzymały dotacje na 

zakup sprzętu, wyposażenia osobistego  i remont remizy w OSP Krzewie Wielkie  z 

następujących źródeł:  

- budżet Gminy Gryfów Śląski -11 257,30  

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 15. 853,00 zł.  

- Wojewódzki Fundusz Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu -

18.965,70 zł.  

 ( w ramach Programu „ Mały Strażak ”)  

-  Nadleśnictwo Lwówek Śląski – 1000,00 zł.  

Środki własne OSP  poniesione na ten cel to -1.736,01 zł.   

 Łączna wartość  zrealizowanych przez OSP zadań w ramach  otrzymanych dotacji  –  

48. 812,01złotych.  

Zakupiony sprzęt i prace remontowe wnętrza  remizy:  

  - OSP Gryfów Śląski- obuwie strażackie gumowe i skórzane, rękawice  po 4 pary, 

hełmy 4 szt. , kominiarki – 4 szt. oraz w ramach programu „Mały Strażak” – kamera 

termowizyjna  i pompa szlamowa elektryczna (ogółem  dotacje  bez zakupu 

samochodu pożarniczego) – 19 396,00  zł.  

  - OSP Krzewie Wielkie – remont remizy ( 6000,00 zł.) i zakupiono 1 hełm pożarniczy 

( wartość   dotacji - 6800,00)   

  - OSP Młyńsko -  zestaw oświetleniowy, hełm strażacki i 1 para obuwia strażackiego 

(wartość   dotacji – 2211,00),  

  - OSP Proszówka – węże tłoczne W 75 i W 52 po 2 szt. oraz mostki przejazdowe – 

2 szt.,(wartość  dotacji – 1420 zł.)  
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  - OSP Ubocze, obuwie strażackie gumowe – 4 pary, radiotelefon, linka strażacka, 

zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 oraz w ramach programu ”Mały Strażak” - 

agregat  prądotwórczy  i motopompa szlamowa ( łączna wartość dotacji - 15 193 zł.)  

  - OSP Wolbromów – węże tłoczne  W 75 i W 52 po 4 szt. oraz 4 pary woderów (  

wartość dotacji-  2056,00 zł.)  

Wszystkie  7 jednostek OSP    skorzystały ze środków przyznanych z budżetu państwa 

w ramach programu 5000+ dla OSP  tj. łącznie  35.000,00  złotych i zakupiły    sprzęt, 

ubrania wyjściowe i  koszarowe, defibrylator ( OSP Ubocze), a  OSP Gryfów Śląski 

przeprowadziła  szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla swoich 

członków OSP..  

 W 2019 roku został przeprowadzony przegląd sieci hydrantowej w Gryfowie 

Śląskim, Rząsinach, Proszówce, Wieży i  w Wolbromowie. Cześć  hydrantów, które  

poddano przeglądowi wymaga naprawy lub wymiany. 

W ubiegłym roku nie wystapiły na naszym terenie powodzie. Występujące silne 

wiatry nie wyrządziły znacznych szkód w mieniu osób prywatnych i w  mieniu  

komunalnym. Na terenie miasta i gminy odnotowano 156 zdarzeń tj. : 72 pożary, 

78 miejscowych zagrożeń  oraz 6 fałszywych  alarmów.  

 

XV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY  

Na każdej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i Miasta składał 

informację o realizacji uchwał Rady. 

W 2019 roku podjętych zostało 81 uchwał. Liczba uchwał zrealizowanych wynosi 

51, 13 uchwał jest w trakcie realizacji, 17 jest w ciągłej realizacji, 

niezrealizowanych nie było. 

Wykonanie uchwał najczęściej było powierzone Burmistrzowi Gminy i Miasta, a 

także kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 
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XVI.  PROMOCJA GMINY  

 W 2019 roku nastąpiła dalsza kontynuacja projektu Revival! Rewitalizacja 

miast Dolnego Śląska i Saksonii ( zakończenie 2020 r.),  

Celem projektu jest przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa 

kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego 

centrum miasta. Efekty tych działań mają zwrócić uwagę turystów na walory 

kulturalne miejskich śródmieść, zwiększyć ich rozpoznawalność i dostępność. 

Udział Gminy Gryfów Śląski jest uzasadniony bogatą historią miasta. Zabytki 

śródmieścia stanowią potencjał rozwojowy gminy. Udział w tym projekcie 

umożliwi większą promocję miasta i zwiększenie ruchu turystycznego. 

Działania podzielono na dwa etapy: 

I – działania pilotażowe w ramach których zostanie wydana monografia miasta, 

ustawione zostaną tablice promujące zabytki miasta oraz zostanie zorganizowana 

wycieczka po atrakcjach miasta która będzie stałym punktem oferty turystycznej. 

II – Action day w 2020 r. w centrum miasta jarmark produktu lokalnego oraz 

wystawa objazdowa prezentująca miasta uczestniczące w projekcie.W projekcie 

uczestniczy 13 partnerów z Polski i Niemiec.Oprócz tego powstanie gra 

geocachingowa oraz opracowane zostaną strategie lokalne dla każdego z 

partnerów. Wartość całkowita projektu  ok. 131.000,- zł Dofinansowanie 

85%  ok. 111.000,- zł 

W zakresie promocji gminy zrealizowano następujące zadania: 

1. Powstała  grupa robocza ds. promocji turystyki w regionie powiatu 

lwóweckiego, składająca  się z przedstawicieli gmin powiatu. 

2.   Podjęto pierwsze wspólne działania: ogłoszono konkurs na hasło promujące 

region,  podczas uroczystości związanej z 20 – lecia powiatu lwóweckiego 
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zgłosiłem hasło promujące powiat „ Zabytki, Lasy, Góry, Woda to Powiatu 

Lwóweckiego Uroda”, ale nie zostało przyjęte.  

3.   Powstał kalendarz imprez powiatu lwóweckiego, przekazano materiały do 

folderu promującego powiat, został złożony wniosek do programu INTERREG 

V-A Polska – Czechy na m.in. wydanie map turystycznych, wyjazd na targi 

(wykupienie miejsca 8m2 z zabudową) oraz stworzenie filmu promocyjnego – 

wizytówki miast ( rozstrzygnięcie czerwiec 2020), 

4.   Wydano 2000 szt. map turystycznych Gryfów Śląski i okolice, 

5.   W konkursie na „Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską  III miejsce zdobyło 

Sołectwo Proszówka. 

6.   Również w konkursie „Wzmocnij Swoje Otoczenie” Proszówka uzyskała 

grant w wysokości 20. 000 zł  z czego powstała między innymi ławeczka 

solarna. 

7.   W 2019 roku współpracowaliśmy z Ziemią Lubańską , Kurierem 

Gryfowskim a do 30 czerwca 2019 z telewizja Łużyce. 

8.    Przy współpracy z Gazetą Wojewódzka wydaliśmy materiał promocyjny 

dotyczący „Ludzi z Pasją w Gryfowie Śląskim” 

9.   Wykonanych zostało 100 szt. herbów Gryfowa Śląskiego w formie  

płaskorzeźby 

10.   Prowadzona była także strona internetowa gminy oraz portal 

społecznościowy „facebook gryfow slaski” 

11.   Promocja miasta odbywała się także poprzez stałą współprace z 

Towarzystwem Miłośników Gryfowa, które przeprowadziło   cykl gawęd 

historycznych oraz wydawało „Hejnalistę” i inne materiały promocyjne. 

Na promocję gminy w 2019 roku wydatkowano kwotę 55. 224,46 zł. 

 


