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Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2020 r. 

 

 

I.  WSTĘP 

Po raz trzeci zgodnie  nowelizacją ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r. 

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 2020r.; 

  5)   Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Samorządowymi   

                  w 2020 roku; 

     6)   Gminny Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz  

       Zapobieganie Bezdomności Zwierząt na 2020r.;  

7)    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023; 

8)    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    

        Alkoholowych na 2020 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. 

 

Rok 2020 był rokiem specyficznym. W marcu 2020 roku w Polsce pojawiły się pierwsze 

zachorowania na COVID 19, który z tygodnia na tydzień obejmował coraz więcej 

zachorowań. 

Pierwsze zachorowania w Gryfowie pojawiły się w maju 2020 r. 
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Realizacja budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku była w dużym stopniu 

uwarunkowana działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem 

pandemii COVID-19. W okresie tym, począwszy od 16 marca br., Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej wprowadził szereg ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki, administracji, jednostek 

oświatowych i innych instytucji. Dodatkowo zagrożenie epidemiologiczne wymusiło 

zastosowanie różnego rodzaju środków zapobiegawczych i działań wspierających niezbędnych 

do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pandemii (zawieszenie opłat za parkowanie, 

zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych, organizacja zdalnego nauczania, wydłużenie terminów opłat, czy zwolnienia 

z niektórych opłat).  

Zamknięcie gospodarki spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców 

oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Gminy. W zakresie wykonania 

dochodów Gminy w 2020 roku oznaczało to przede wszystkim spadek dochodów związanych 

z udziałem w podatku od osób fizycznych, opóźnienie dokonywania opłat związanych 

z wieczystym użytkowaniem, przekształceniem użytkowania wieczystego na własność, 

podatkami i pozostałymi opłatami.  

 

Ubytek dochodów w 2020 roku wynikający z przeciwdziałania COVID-19: 

 1. Podatek od nieruchomości 

  1.1. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 91.638,00 zł, 

  1.2. umorzenia, niedochodzenie należności 72.676,00 zł, 

 2. Wpływy z najmu i dzierżawy 

  2.1. umorzenia, niedochodzenie należności 2.664,00 zł, 

 3. Pozostałe wpływy 

  3.1. umorzenia, niedochodzenie należności 31.576,00 zł, 

  3.2 zwolnienia, obniżenie stawek opłat (ZBGKiM) 53.950,00 zł. 

 

Wraz ze spadkiem dochodów w 2020 roku urząd wraz z jednostkami organizacyjnymi 

gminy musiał ponieść szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Zakupiliśmy i przekazaliśmy 
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nieodpłatnie  5 000 maseczek mieszkańcom naszej gminy i miasta, zostały zakupione 

także płyny do dezynfekcji. 

           Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 z podziałem  

           na jednostki: 

1. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski           49.188,99 zł 

2. Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim 2.024,00 zł 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim  4.653,00 zł 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim  1.429,00 zł 

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uboczu 4.931,00 zł 

6. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim             22.229,00 zł 

         (w tym kwota 14.293,00 zł  to wydatki z rachunku, o którym mowa w art. 233     

          ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 

7. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 

          i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim                  7.960,00 zł 

        ------------------------------------ 

                 92.414,99 zł. 

Ponadto  decyzją Wojewody Dolnośląskiego Straż Miejska przez 3 dni w tygodniu 

kontrolowała stan przestrzegania kwarantanny i izolacji domowej. 

 

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. 
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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 Sytuacja demograficzna Gminy  

 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. liczba ludności wyniosła 9302 osób.  

Na pobyt stały zameldowanych jest: 

- w mieście 6208 osób  

- w sołectwach 2955 osób 

W 2019 roku liczba urodzeń wyniosła 81 dzieci, a liczba zgonów – 150, a więc w 2020 roku 

nastąpił spadek ogólnej liczby ludności o 69 osoby.  
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Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco:  

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 108 114 222 

3 36 32 68 

4-5 70 60 130 

6 38 44 82 

7 43 35 78 

8-12 208 225 433 

13-15 117 115 232 

16-17 85 79 164 

18 27 41 68 

19-65 3014 2557 5571 

> 65 621 1494 2115 

ogółem 4367 4796 9163 

 

Liczba zawartych małżeństw w roku 2020  to  45 par.  

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

Gospodarka finansowa Gminy 

Zadłużenie Gminy Gryfów Śląski     

      

Na dzień 01.01.2020 roku   10 766 453,38 zł    

Na dzień 31.12.2020 roku   10 516 589,38 zł    

     

Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy 

1 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 
Dochody bieżące Dochody ogółem 

93% 
  39 094 184,48       42 031 049,61     

2 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

 Wydatki 
majatkowe  

 Wydatki ogółem  
13% 

    5 079 606,35       40 128 648,94     

3 Zadłużenie ogółem na koniec 2020 roku                                                    10 516 589,38     

B. Wykonanie budżetu gminy   Plan Wykonanie % 

1 Wykonanie dochodów   41 948 904,70       42 031 049,61     100% 

2 Wykonanie wydatków   43 491 874,83       40 128 648,94     92% 

3 Wynik budżetu (deficyt)                                                      1 902 400,67     

4 Dochody ze sprzedaży majątku        380 824,00            505 161,86     133% 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Plan Wykonanie % 

1 Wysokości wydatków majątkowych w stosunku do planu     5 507 771,68         5 079 606,35     92% 
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Zaległości podatkowe podatników 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2020 

 

na początek roku na koniec roku Róznica 
 

1 Osoby fizyczne          615 708,53 zł         680 180,24 zł          64 471,71 zł  
 

1.1 Podatek od nietuchomości          515 678,00 zł         550 713,62 zł          35 035,62 zł   

1.2 Podatek rolny            61 472,25 zł          74 293,63 zł          12 821,38 zł   

1.3 Podatek leśny              1 564,31 zł            1 997,64 zł               433,33 zł   

1.4 Podatek od śr.transportowych            36 993,97 zł          53 175,35 zł          16 181,38 zł   

2 Osoby prawne        1 893 310,32 zł      2 240 782,85 zł         347 472,53 zł   

2.1 Podatek od nietuchomości        1 893 241,82 zł      2 240 778,85 zł         347 537,03 zł   

2.2 Podatek rolny                  46,00 zł                  4,00 zł  -              42,00 zł   

2.3 Podatek leśny                       -   zł                      -   zł                      -   zł   

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

      
STAWKI PODATKOWE 

Lp. Wyszczególnienie GMINA 

 

     Gryfów Śląski   Leśna   Mirsk  
 

Nowogrodziec  
 

1 Podatek od nietuchomości         
 

1.1 Pow. mieszkalna 0,81 0,80 0,81 0,71 
 

1.2 Pow.pod działalność 22,00 22,50 23,47 23,00 
 

1.3 Pozostałe budynki 7,40 7,62 6,80 6,01 
 

1.4 Budynki gospodarcze 4,73 4,50 6,80 3,93 
 

1.5 Grunty pod działalność 0,93 0,90 0,95 0,90 
 

1.6 Grunty pozostałe 0,44 0,50 0,44 0,28 
 

2 Podatek rolny         
 

2.1 Dla pow.gospodarstwa do 1 ha 292,30 292,30 292,30 260,00 
 

2.2 Dla pow.gospodarstwa od 1 ha 146,15 146,15 146,15 130,00 
 

3 Podatek leśny 42,73 42,73 42,73 42,73 
 

4 Podatek od śr.transportowych         
 

4.1 Samochody ciężarowe         
 

  

tonaż od 3,5 do 5,5 710,00 770,00 847,00 650,00 
 

tonaż od 5,9 do 9,0 920,00 1200,00 1414,00 850,00 
 

tonaż od 9,0 do 12,0 1150,00 1400,00 1696,00 1100,00 
 

4.2 Samochody ciężarowe - 2 osie 1670,00 2000,00 2039,00 1750,00 
 

4.3 Samochody ciężarowe - 3 osie 2230,00 2500,00 2549,00 2150,00 
 

4.4 Ciągniki siodłowe - 2 osie 2170,00 2100,00 2419,00 1800-2000 
 

4.5 Naczepy-przyczepy - 3 osie 1750,00 2000,00 2501,00 930-1260 
 

4.6 Autobusy         
 

  
do 22 miejsc 1020,00 1300,00 1978,00 1300,00 

 

powyżej 22 miejsc 1890,00 1700,00 2501,00 1800,00 
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III a Poziom zamożności Gminy 

 

(wskaźnik dochodów podatkowych dla gminy służy do obliczenia wysokości subwencji) 

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 

- 1.582,37.  Na drugim miejscu znajduje się gmina Gryfów Śląski ze wskaźnikiem w 

wysokości 1.274,22. Kolejne miejsca zajmuję gmina Wleń (1.197,78) oraz gmina Mirsk 

(1.142.76), natomiast najniższy wskaźnik miała gmina Lubomierz 908,36. 

W naszym rejonie najwyższymi wskaźnikami G mogą pochwalić się gminy położone na 

terenach górskich (turystycznych), tj. gmina: 

 Karpacz  3989,58 

 Szklarska Poręba  2780,07 

 Świeradów-Zdrój  2094,621 

            Nowogrodziec 2048,27 

Podstawą do wyliczenia wskaźnika były dane o dochodach podatkowych za 2019 r. wg stanu 

na 30 czerwca 2020 r. 

III b Realizacja inicjatywy lokalnej w 2020 r. 

Gmina Gryfów Śląski nie posiada budżetu obywatelskiego. 

W 2020 r. były zabezpieczone środki na inicjatywę lokalną w kwocie 40 tys. zł.  

Zgłoszono 7 wniosków i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 25.420 zł. 
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Inicjatywa Lokalna 2020 

  

Lp. 

  

  

  

OFERENT 

  

NAZWA ZADANIA 

  

DOFINANSOWANIE 

  

1. 

  

Stowarzyszenie Rozwoju  

Wsi Rząsiny 

Ogrodzenie placu rekreacji i 

zabaw dla przedszkolaków 

3.185,00 

  

2. 

  

Renata Adamska 

Zbigniew Mielańczuk 

Aneta Pałkowska 

Sołectwo Wieża 

Doposażenie placu zabaw i 

siłowni zewnętrznej 

4.624,80 

  

3. 

  

ROD Sielanka Zapewnienie estetyki ROD 

Sielanka 

( drzwi, bramy) 

3437,68 

  

4. 

  

  

Stowarzyszenie Rozwoju 

Sołectwa KRZEW – 

Krzewie Wielkie 

Monitoring placu zabaw i 

świetlicy wiejskiej 

2.375,00 

5. LKS Zryw Ubocze Wyposażenie boiska 

sportowego w konieczna 

infrastrukturę ( 1 piłkochwyt) 

5.275,00 

  

6. 

  

ROD „ Na Horyzoncie” Budowa wiaty przy domku 

działkowca 

5.000,00 

7. Jolanta Mikieciuk 

Karolina Łowicka 

Żłobek Miejski 

W „Bajkowej Krainie” czas 

miło płynie ( zajęcia sensoryki 

dla dzieci) 

1.500,00 

RAZEM 25.397,48 
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Organizacje pożytku publicznego w 2020 r.  

 

  

L.p. 

  

Nazwa  podmiotu 

  

Nazwa zadania 

  

Wysokość 

rozliczonej 

dotacji 

  

1. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” 

  

Prowadzenie zajęć 

sportowych, szkoleń 

zawodników oraz 

upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

rekreacji, jak i zdrowego 

stylu życia, aktywnej 

formy spędzania 

wolnego czasu, 

organizowanie imprez 

sportowych. 

108.000 

2. Rada Gminna Ludowych Zespołów 

Sportowych  

  

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

7.500 

3. Gminny Szkolny Związek Sportowy  

  

Organizowanie 

zawodów i imprez 

sportowych na terenie 

naszej gminy 

5724,65 

4. Ludowy Klub Sportowy ZRYW 

  

Upowszechnianie 

sportu, propagowanie 

zdrowego trybu życia, 

aktywnej, 

organizowanie imprez 

sportowych 

13.000 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny 

  

Organizacja Rajdu 

Turystycznego  im. bł. 

Ks. Alojsa Andrickiego 

1.000 

6. PZW –Koło w Gryfowie Śląskim 

  

Organizacja zawodów 

wędkarskich dla dzieci 

i młodzieży 

400 

7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

  

Organizacja czasu 

wolnego seniorów 

699 

8. Polski Komitet Pomocy Społecznej  

  

Organizacja Dnia Babci 

i Dziadka, Dnia Kobiet, 

Dnia Seniora oraz 

Wieczerzy Wigilijnej 

850 

9. 

  

Towarzystwo Miłośników Gryfowa 

Śląskiego 

Propagowanie miasta i 

osób z nim związanych 

4.000 



10 
 

10. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” 

 ( obóz sportowy) 

Organizacja obozu 

sportowego dla dzieci i 

młodzieży z terenu 

Gminy Gryfów Śląski w 

czasie wakacji szkolnych 

2020 roku 

5.000 

11. Polski Związek Niewidomych 

  

Organizacja turnusu 

rehabilitacyjnego 

2.000 

12. TPD w Mirsku 

  

Zajęcia rehabilitacyjno-

usprawniające 

1.000 

13. Stowarzyszenie MOCNI 

  

Spotkania osób 

niepełnosprawnych oraz 

propagowanie zdrowego 

stylu życia poprzez 

organizację wyjazdów 

na basen 

3.000 

RAZEM   152.173,65 

   IV. INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI   GRUNTAMI i     

       NIERUCHOMOŚCIAMI  

Sprzedaż nieruchomości 

W 2020 roku zostało sprzedanych 17 nieruchomości, w tym: 

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 11 (w tym: 4 dla najemców z 95%         

        bonifikatą,  2  z  90% bonifikatą oraz 5 w przetargu). 

2.  działki niezabudowane 5, z tego: na poprawę warunków działki sąsiedniej - 4,      

        w przetargu 1 – (na cele usługowe), 

3. sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych – 1 (zbyty dla najemcy) 

4. z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano n/w wpływy  

       -  wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych,  

  użytkowych oraz sprzedaży działek  500.161,86 zł 

      - wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania  

   wieczystego w prawo własności (spłata rat)  63.677,06 zł 

       - wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste 19.144,61 zł 

     -  wpływy z tytułu dzierżawy 323.910,56 zł 

     -  odsetki 2.697,36 zł 
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     -  wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych  

-  nieruchomości do sprzedaży 8.249,64 zł 

     - pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary) 23.040,02 zł 

       V. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

 

1. W 2020 roku przydzielone zostały cztery lokale mieszkalne (1-socjalny,3-komunalne) 

          osobom z listy osób oczekujących na przydział lokalu. 

          Na koniec 2020 r. liczba osób oczekujących na lokale mieszkalne komunalne to 32     

          osoby i  na lokale socjalne 23 osoby. 

   2.   Gminny zasób gminy stanowi 226 lokali mieszkalnych, z czego: 

         -   80 lokali komunalnych oraz 30 lokali socjalnych, to lokale administrowane przez     

              Zakład  Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim; 

         -   116 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

   Wszystkie lokale mieszkalne posiadają odrębne źródła ciepła. Wyposażone są w instalacje      

   wodno-kanalizacyjną, a przeważająca część posiada wewnętrzną instalację gazową. 

   Powierzchnia lokalu mieszkalnego wchodzącego z 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 oddanych do użytku 

   na przełomie 2019/2020 roku. 

   Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z racji jedynie     

   niezadowalającego stanu technicznego, wymagają dużych nakładów finansowych na  

   poprawę ich stanu technicznego, 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. 

     Poczynione zostały także starania ze spółką z Lubania  w celu omówienia  budowy    

   mieszkań deweloperskich przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim. 

 3.Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.12 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy      

należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.    Mieszkanie        

      takie mieści się przy ul. Wojska Polskiego 1a w Gryfowie Śląskim.  
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      Jest w pełni wyposażone do zamieszkania ,administrowane przez MGOPS i w 2020   

      roku nie zostało zasiedlone  

      W dużej mierze zostało ono sfinansowane ze środków rządowych wraz z podstawowym      

      wyposażeniem. 

      W 2020 roku podjęte zostały działania w zakresie pozyskania nowych działek pod      

       jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe 

 

VI.  INFRASTRUKTURA KOMUNALNA  

 

Najważniejszym zadaniem w 2020 r, była: 

- wymiana sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wojska Polskiego     

    wykonana przez firmę INSBUD ze Zgorzelca na kwotę 1.494.931,70 zł. 

- przyłączenie do sieci zbiorników bezodpływowych ul. Kolejowa 12, Grodzka 5, Krótka 6,   

   Sikorskiego 7, Kolejowa 46 i 62a na łączną kwotę 60.143 zł. 

- montaż wodomierza wraz z wykonaniem podejścia na potrzeby budynku Ubocze 300 

Jednocześnie ZB GKiM ze środków własnych wykonał następujące prace remontowe i 

modernizacyjne na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej : 

- montaż studni wodomierzowej na tranzycie wody w miejscowości Rząsiny, 

- zakup wodomierza strefowego ultradźwiękowego DN 80 w miejscowości Rząsiny, 

- montaż studni do poboru próbek wody w miejscowości Krzewie Wlk., 

- przepięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa 14, 

- wymiana rurociągu kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej L=45 mb, 

- wymiana rurociągu kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego  L=10 mb, 

- wymiana dwóch szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków,  

- wymiana orurowania 2 studni głębinowych,    

 -wymiana części przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Gryfowie Śląskim     

    L=55mb, 

- zakup Kamery SoloPro+ firmy MiniCam do badania kanalizacji , 

- wymiana części dachu na stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej , 

- wymiana zasuw na sieci wodociągowej, 

- wymiana 268 wodomierzy, 

- wymiana orurowania  „starej” Otwartej Komory Fermentacji (OKF) wraz z zasuwami. 

- zakup pompy do przepompowni ścieków,  

- zakup pompy do studni głębinowej.  

Niepokojąca sprawą w 2020 roku były niedobory w dostawach wody przez Spółkę Wodną w 

Uboczu. 
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Ze względu na braki wody Spółka Wodna nie wydała ok. 20 zezwoleń na przyłącza 

wodociągowe. 

Musimy wspólnie ze Spółką Wodną przy współpracy z geologiem podjąć działania 

zmierzające do poprawy sytuacji, bowiem zahamuje to jednorodzinne budownictwo 

mieszkaniowe w Uboczu, Rząsinach i Wolbromowie  

 

VII  INWESTYCJE DROGOWE 

1. W zakresie inwestycji drogowych zostało zrealizowanych 12 zadań na ogólną kwotę    

     985.376,400 zł. 

     - utwardzenie placu przy ulicy Lipowej na działce nr 242 w Gryfowie Śląskim 

        64 296,22 zł., 

      - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ubocze dz. nr 430 dr, 443 dr.- 86 846,06 zł., 

      - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – Osiedle 7 Dywizji- 193 811,10 zł ., 

      - budowa 10- dojść chodników do posesji zlokalizowanych przy ul. 7 Dywizji w Gryfowie  

        Śląskim- 10.454 zł.,  

      - przebudowa drogi gminnej ul. Panoramiczna dz. nr 38 -74 301,51 zł., 

      - przebudowa ulicy Zaułek dz. nr 486 dr w Gryfowie Śląskim- 11 811,47 zł., 

      - przebudowa dojazdu do działki nr 431/22 łącznik pomiędzy ul. Sanatoryjną a Garncarską      

        12 915,00 zł., 

      - utwardzenie drogi gminnej dz. nr 107 obręb Wieża ścieżka spacerowa- 10 000,00 zł., 

      - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ubocze dz. nr 624 dr, 625/9 dr.- 128 724,92 zł., 

     - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu (zbiornik wodny spółki      

        wodnej) dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr- 330 606,12 zł, nadzór budowlany  

        8 610,00 zł., 

      - utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim- 21 000,00 zł., 

      - przebudowa drogi gminnej w Rząsinach dz. drogowa nr 782- 32 000,00 zł., 

  2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni   bitumicznej dróg gminnych masą     

       mineralno-asfaltową na gorąco o grubości średnio 5,00  

       cm- 20 000,00 zł., 

      -  remont studzienki kanalizacyjno-deszczowej na ul. Źródlanej w Gryfowie Śląskim-  

          550  zł., 

       -  oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną (nr działki 31 dr) o długości 160 mb.-     

          2 200,00 zł., 

     -  korytowanie drogi gminnej (działka nr 799 )w miejscowości Rząsiny   

         Gmina Gryfów Śląski- 6 000,00 zł., 

      - transport kamienia drogowego w Gminie Gryfów Śląski i usługa koparko-ładowarką-  

         25 864,26 zł., 

      - zakup kamienia drogowego Gmina Gryfów Śląski -22 187,86 zł., 

      Ponadto  zakupiono i zamontowano parkometr przy ul. Kolejowej koszt -  28.536 zł., 

  3. W roku  2020 wydano 23 decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego oraz 5 decyzji     

      lokalizacji zjazdu z działek na drogi gminnej 

      W 2020 r. wydano 23 decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego zostało wydanych 5     

       decyzji lokalizacji zjazdu z działek na drogi gminne 
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VIII.  OCHRONA  ŚRODOWISKA, OCHRONA ZWIERZĄT I   GOSPODARKA 

ODPADAMI 

VIII a Ochrona środowiska i ochrona zwierząt  

 

1. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w 2020 roku:   

- Gmina wydała 18 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów,  

- Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim wydało 18 decyzji zezwalających na wycinkę      

   drzew na terenie  naszej Gminy; 

- wydano 8 decyzji odmawiających zgody na wycinkę drzew. 

Ponadto w roku 2020 rozpatrzono 51 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne. 

W 13 decyzjach zezwalających zobowiązano podmioty do nasadzeń zastępczych drzew i 3 

nasadzeń krzewów na terenie Gminy. 

2. Utrzymywanie zieleni 

W 2020 r. zieleń była utrzymywana w ramach umowy z Zakładem Budżetowym Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim i obejmowała: 

- koszenie trawników. 

- prowadzenie cięć formujących żywopłoty. 

- remont kwietnika na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Jeleniogórską –nasadzono    

   na rabatach m.in. róże okrywowe, kostrzewa sina, kwiaty jednoroczne, floksy skrzydlate,  

   krokusy. Ilość sadzonek: 1910 sztuk. 

 

3. Ochrona zwierząt 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku został przyjęty uchwałą nr XIX/109/20 Rady 

Miejskiej Gryfów Śląski dnia 28 kwietnia 2020 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 obliguje 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 
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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 

3967,23 zł. 

W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Przylasku w kwocie 58 326,00 zł. Z terenu gminy Gryfów Śląski przyjęto: 

- 21 psów  

- 25 kotów 

Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym.  

Do adopcji wydano 3 psy i 13 kotów.  

Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom 

Gmina Gryfów Śląski powierzyła Przychodni Weterynaryjnej, ul. Ogrodowa 1, 59-600 

Lwówek Śląski.  

4.Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych 

W ramach pracy wydziału prowadzone są postepowania ws. wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W 2020 r.: 

1. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pięciu farm fotowoltaicznych o 

mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 77/4, 

77/3, 78/2, 78/1, 79/2 w miejscowości Rząsiny". 

2. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 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 w toku. 

3. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 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”. Postępowanie w toku. 
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4. Powszechny Spis Rolny 2020 

 

W 2020 roku przeprowadzony został Ogólnopolski Powszechny Spis Rolny w terminie od 1 

września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisywane były 

gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.                       

W gminie Gryfów Śląski spisano 100% gospodarstw rolnych. 

6.Aktualizacja Planu urządzeniowo-rolnego 

W 2020 roku trwały prace przygotowawcze do aktualizacji planu urządzeniowo-rolnego gminy. 

Jest to opracowanie planistyczne, rozwijające zagadnienia uznane za priorytetowe w 

opracowaniach strategicznych. W szczególności porusza problematykę związaną z rolnictwem, 

a także ochroną środowiska naturalnego oraz z turystyką i rekreacją. Plan zawiera analizę stanu 

istniejącego rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz problematykę, która na nią pośrednio lub 

bezpośrednio oddziałuje. Zarazem wskazuje na potrzeby przeprowadzenia prac urządzeniowo-

rolnych, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej, leśnej 

i usługowo-produkcyjnej. Wskazuje również możliwości zachowania i ochrony walorów 

przyrodniczo-kulturowych. Celem Planu urządzeniowo-rolnego jest przedstawienie takich 

rozwiązań, które przyczyniłyby się do wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, 

poprawy warunków życia oraz pracy ludności, ochrony, a także kształtowania środowiska 

przyrodniczego wsi. Zawarte w nim ustalenia i zabiegi urządzeniowo-rolne dla obszarów 

wiejskich gmin powinny być pomocne i wykorzystane przez Gminy w zakresie przygotowania 

własnych opracowań programowych, planistycznych i projektowych czy tworzenia budżetów 

gminnych na poszczególne lata.  

Plan urządzeniowy- rolny otrzymaliśmy 12 maja 2021 roku 
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VIII  b Gospodarka odpadami 

 

1)I. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku 

Tabela 1. Ilość odpadów odebranych od mieszkańców Gminy  

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 

[Mg] 

20 03 01 
niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
2 068,84 

20 01 01 papier i tektura 78,62 

20 01 02 szkło 215,41 

20 01 39 tworzywa sztuczne 196,29 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 367,07 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 92,81 

17 01 01 
odpady betonowe oraz gruz 

betonowy 
54,68 

20 01 10 odzież 2,12 

20 01 23* urządzenia zawierające freon 0,15 

20 01 35 
zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
10,56 

20 01 27* 
farby, tłuszcze, kleje i żywica 

zawierająca substancje niebezpieczne 

 

2,10 

 

20 01 32 leki 0,41 

16 01 03 zużyte opony 10,27 

20 01 21  lampy fluorescencyjne 0,03 

Łącznie 3099,36 

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w utworzonym Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy ul. Kolejowej 42 (teren 

ZBGKiM) w Gryfowie Śląskim, mieszkańcy Gminy mogą 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  
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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. W 2020 

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. Ilość zebranych w 2020 roku odpadów 

komunalnych w PSZOK-u został przedstawiony w tabeli poniżej: 

Tabela 2.  Ilość zebranych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w 2020 roku. 

Kod 

odpadów 

Rodzaj zebranych 

odpadów komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 92,81 

17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

 i remontów 
54,68 

20 01 10 odzież 2,04 

20 01 23 urządzenia zawierające freon 0,15 

20 01 39 tworzywa sztuczne 4,38 

 20 01 35* 
zużyte urządzenia elektryczne 

 i elektroniczne 
10,56 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 24,59 

20 01 21* lampy fluorescencyjne  

20 01 27* 
farby, tusze, farby drukarskie, kleje i żywica 

zawierająca substancje niebezpieczne 

2,10 

 

16 01 03 zużyte opony 10,27 

20 01 02 szkło 6,23 

20 01 01 papier i tektura 3,68 

Łącznie 211,52 
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2)Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gryfów Śląski w 2020 roku. 

 

1) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Uchwała nr XIV/82/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 6 listopada 2019 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)  

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi  

z nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku wyliczana była na podstawie ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosiła 20 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku 

nieruchomości niezamieszkałych wysokość miesięcznej opłaty za odpady ustalana była na 

podstawie ilości i pojemności pojemników, w którą wyposażona została dana nieruchomość. 

3) Koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami w 2020 roku. 

Naliczone należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

31.12.2020 r. wynosiły 2 293 747,06 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi miały wartość 1 901 029,34 zł. Stan zadłużenia właścicieli nieruchomości  

z tytułu nieuiszczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień  

31.12.2020 r. wynosił 379 738,22 zł, w tym zaległości powstałe w 2020 r. w kwocie 

119 821,26 zł. 

Koszty poniesione przez Gminę Gryfów Śląski w 2020 roku na system gospodarowania 

odpadami komunalnymi zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

 

Tabela nr 10. Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

                            za 2020r. 

1. Wydatki poniesione w 2020 roku na odbiór, odzysk, recykling 

 i unieszkodliwianie odpadów, w tym: 
2 142458,31 zł 

 - za odbiór i transport odpadów:    970 127,60 zł* 

- za zagospodarowanie odpadów przez Instalację Komunalną w 

Lubaniu 
1 172 330,71 zł* 

2. Koszty funkcjonowania PSZOK 36 000,00 zł 

4. Usuwanie „dzikich wysypisk odpadów” 4 818,72 zł 

3. Wynagrodzenia pracowników i pochodne  104 077, 83 zł 
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5.  Pozostałe wydatki (zakup worków szkolenia pracowników itp.) 6 392,20 zł 

                                                                                                       łącznie 2 293 747,06 zł 

6. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
1 901 029,34 zł 

7. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. (liczona od początku 

funkcjonowania gminnego systemu, tj. od lipca 2013 r.) 

 

379 738,22 zł 

- w tym zaległość powstała w 2020 roku 119 821,26 zł 

*Wskazane wartości stanowią sumę miesięcznych opłat za wykonane usługi odbioru   

i zagospodarowania odpadów za okres styczeń- grudzień 2020 r. 

 

 

IX. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 

1. ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ogółem  to 1020 ,w tym 

a / osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - 265 

b/ gminne i powiatowe jednostki organizacyjne – 6 

c/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza 749 

W 2020 roku zarejestrowano 53 podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 

Sprzedane zostały wszystkie działki  w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości. Bardzo dobrze rozwinęła swoją działalność  firma Eko- Solar Energia z 

Wieży. Pozwolenie na budowę otrzymała firma  Tech – Spaw z Ubocza Państwa Jeziornych. 

Przygotowania do budowy rozpoczęła w 2020 roku firma Tytan z Proszówki Magdaleny i 

Krzysztofa Augustów, która powstanie w Uboczu oraz firma Biznes Navigator Państwa 

Gajczyków. 

 

X. OŚWIATA I EDUKACJA  

W roku szkolnym 2019/2020 gmina Gryfów Śląski sprawowała pieczę nad czterema 

placówkami oświatowymi: Przedszkolem Publicznym, Szkołą Podstawową Nr 1, Szkołą 

Podstawową Nr 2 i Szkołą Podstawową w Uboczu oraz placówką opiekuńczą Żłobek Miejski 

„Bajkowa Kraina”. 

Dnia 31 sierpnia 2020 r. zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Uboczu. 

W związku z panującą w kraju pandemią COVID - 19, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji 

Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,                  
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od dnia 12.03.2020 r. placówki zostały zamknięte, a od 25.03.2020 r. rozpoczęła się nauka 

zdalna, która trwała do końca roku szkolnego 2019/2020. Wyjątkiem byli uczniowie klas I – 

III oraz wychowankowie przedszkola i żłobka, którzy od dnia 25.05.2020 r. mogli korzystać z 

nauki stacjonarnej oraz opieki, ale tylko w przypadku, gdy rodzice pracowali w zawodach 

związanych ze zwalczaniem COVID-19, bądź nie mieli dostępu do internetu w domu. 

Od 1 września 2020 r. dzieci powróciły do nauki stacjonarnej, ale ze względu na drugą falę 

koronawirusa w szkołach wprowadzone zostały obostrzenia, zgodnie z którymi uczniowie                 

kl. I – III od dnia 09.11.2020 r. do końca grudnia 2020 r. oraz uczniowie kl. IV – VIII od dnia 

26.10.2020 do końca grudnia 2020 r. przeszły na naukę zdalną. 

Dzieci z przedszkola i żłobka mogły korzystać z opieki stacjonarnej od września do końca 

grudnia 2020 r. zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

wytycznych Ministra Zdrowia. 

 

I . Stan organizacji wyżej wymienionych placówek w roku 2020 przedstawiał się następująco: 

Lp

. 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1 SP Nr 1 21 425 

2 SP Nr 2 4 78 

3 SP w Uboczu 8 51 

 Razem   33 554 

 

L

p. 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1.  Przedszkole Publiczne  9 213 

 w tym : oddziały  zerowe 3 57 

2 Żłobek Miejski 2 40 

 

II . Zatrudnienie w prowadzonych placówkach w roku 2020 wynosiło 157 osób, w tym                  

98 nauczycieli i 6 opiekunek. Wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym 

posiadało 94,90% zatrudnionych nauczycieli. 

III . W roku 2020 egzamin ósmoklasistów został przeprowadzony w późniejszym terminie ze 

względu na panującą w kraju pandemię COVID – 19 (16-18 czerwca 2020 r.). Jego wyniki 

przedstawia poniższa tabela: 
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Przedmiot 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW 

Wyniki  - 2020 rok 

SP Nr 1 SP Nr 2 
SP w 

Uboczu 
powiat województwo 

Język polski 58,4% 63% 54 % 52,5 % 58,8 % 

Matematyka 40,9% 53% 45 % 37,5 % 44,5 % 

Język angielski 47,2% 71% 40 % 46,3 % 55 % 

Język niemiecki 63,3% - - 33,5 % 44 % 

 

 

IV . Stypendia szkolne w roku 2020 zostały przyznane 55 uczniom, w tym uczniom ze szkół      

        podstawowych 38. 

        Dużym wyróżnieniem mogli cieszyć się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy     

        otrzymali stypendium naukowe: 

     -  uczeń kl. VII stypendium dla dzieci zdolnych Fundacji im. J. Szmajdzińskiego w wys.    

        1000 zł 

    -   uczeń kl. VI stypendium naukowe Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia    

         Indywidualnego  w Krakowie w wys. 600 zł. 

 

V . W roku 2020 zostały zrealizowane następujące programy rozwoju szkół: 

 

LP. Nazwa dotacji Placówka 

Kwota 

udzielonej 

dotacji w 

roku 2020 

Wkład 

własny 

 Razem 

1 
Rozwój 

kluczowych 

kompetencji 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 

Szkoła Podstawowa 

w Uboczu 

 

456 229,55 13 328,04 

 

 

469 557,59 

  

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 

Maluch+ 2020 otrzymaliśmy środki na funkcjonowanie żłobka. Kwota udzielonej dotacji 

64 800,00 zł. Wkład własny gminy 116 862,60. 
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XI.  KULTURA 

1)Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 

   Ilość zorganizowanych imprez i uroczystości wraz z orientacyjną ilością osób      

    uczestniczących: 11, w tym: 

    1. Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP- 60 osób, 

    2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – ok. 300 osób, 

    3. Szkolenia komputerowe dla seniorów w ramach projektu „E-senior” – 30 osób, 

    4. Ferie zimowe – 15 osób 

    5. Spektakl „Seks dla opornych”/sala widowiskowa M-GOK – 80 osób, 

    6. Kino plenerowe za budynkiem M-GOK – 20 osób, 

    7. Plener artystyczny „Lato w kolorach” – 8 osób, 

    8. „Moja Warszawa” pamiętnik z powstania-monodram Marka Sieradzkiego/spektakl na  

         gryfowskim Rynku – 50 osób, 

  9.  Widowisko multimedialne „Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana”/gryfowski 

       Rynek – 300 osób, 

  10. Narodowe Czytanie „Balladyny”/spektakl na gryfowskim Rynku – 70 osób, 

  11. Koncert Olivera Palmera/kościół w Gryfowie Śląskim – 40 osób, 

 

Ilość osób uczestniczących w zajęciach stałych w 2020 r. (w skali całego roku): 

1. Zajęcia komputerowe dla seniorów – 30 osób, 

2. Grupa plastyczna seniorów – 5 osób, 

3. Studio tańca Dream Dance Academy – 50 osób, 

4. Koło szachowe – 6 osób, 

5. Pracownia plastyczna dla dzieci szkolnych – 10 osób, 

6. Fitness dla seniorów – 25 osób, 

7. Pracownia decoupage – 12 osób, 

8. Zajęcia taneczne on-line – 10 osób. 

 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

 

Poniżej przedstawiam stan czytelnictwa w gminie Gryfów Śląski  

oraz przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez bibliotekę w 2020 r.  

 

 

W 2020 r. biblioteki publiczne były dwukrotnie zamykane dla czytelników z powodu 

pandemii, były to okresy od 12 marca- do 4 maja oraz od 7 do 29 listopada. Z powodu 
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pandemii i panujących obostrzeń znacząco zmniejszyła się również liczba odwiedzin w 

bibliotekach w całym kraju, co wpłynęło negatywnie na statystyki. 

 

 

 

- ilość czytelników w Gminie:      1386 

- ilość czytelników w filii w Uboczu:        254 

- ilość czytelników w filii w Rząsinach:            60 

- średnia roczna wypożyczeń na 1 czytelnika:                                     10 

Inne działania upowszechniające kulturę prowadzone przez Bibliotekę: 

 

styczeń  

 

 - wystawa fotografii „Proszówka w obiektywie lokalnych fotografików” 

    we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Proszówki ( 50 osób) 

 

- Dzień Babci i Dziadka z p. Zygmuntem Bodakiem (23 osoby) 

 

- zajęcia na filiach w Uboczu i Rząsinach: Dzień Babci i Dziadka, Bajki rosyjskie ( 26 osób) 

 

 

luty 

 

 -  Gawęda historyczna  - „Historia naszego regionu” ( współpraca z TMG). (60 osób) 

 

-  zabawa walentynkowa dla osób niepełnosprawnych w Świetlicy środowiskowej 

   we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”, Miejsko  

    Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfowie Śl. (40 osób) 

 

- spotkanie Sybiraków w galerii biblioteki (współpraca) 

 

- wystawa malarstwa Iwony Łubockiej - „Malarstwo surrealistyczne” (40 osób) 

 

- Ferie dla dzieci w oddziale dziecięcym i filiach wiejskich ( ok. 50 osób) 

 

marzec   

 

- uroczystość upamiętnienia śp. kapitana Romana Grońskiego, wystawa 

   współorganizatorzy: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski wraz z rodziną Romana     

   Grońskiego (50 osób) 

- zajęcia na filiach wiejskich: spotkania z okazji Dnia Kobiet  (30 osób) 

 

lipiec 

 

 - zbiorowa wystawa fotograficzna „Wakacyjny Gryfów Śląski” (wystawę odwiedziło ok. 40  

    osób) 

 

wrzesień  

 

- Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusz Słowacki na gryfowskim rynku.  
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   Współorganizatorzy: BPMiG, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim,   

   Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim ( ok.     

   40 osób) 

- zajęcia promujące czytelnictwo w Przedszkolu w 4 grupach (78 osób) 

 

październik 

 

- wystawa rysunku Joanny Małoszczyk „Owocowe impresje” (wystawę odwiedziło ok. 40  

   osób) 

 

listopad  

- wystawa plenerowa fotografii „Teatry uliczne” – zdjęcia Jacek Kardasiewicz  (ok. 200 osób) 

- Lekcja patriotyzmu w Żłobku- spotkanie  z okazji Święta Niepodległości z najmłodszymi      

   (24 osoby) 

grudzień - 

 

Gdzie jest Mikołaj ?- zajęcia promujące czytelnictwo (25 osób) 

 

W 2020 r. wydano: 8 numerów czasopisma Kurier Gryfowski. 

 

XII.  SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

Na działalność w zakresie kultury fizycznej przeznaczono w 2020 r. kwotę 139.224 zł. 

- Gryfowski Klub Sportowy Gryf  - 113 tys. zł. plus 25 tys. zł. na utrzymanie stadionu 

- Rada Gminna LZS  - 7.500 zł. 

- Zryw Ubocze  -  13 tys. zł. 

- Oddział MG SZS – 5.724 zł. 

Ważnym zadaniem w 2020 r. było przygotowanie dokumentacji na zespół boisk 

wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim, a także przygotowanie 

dokumentacji na modernizację parku przy ul. Parkowej i Partyzantów. 

Niezmiernie ważnym zadaniem były dwie inwestycje służące rozwojowi kultury fizycznej 

szczególnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i gminy 

- budowa przyszkolnej hali sportowej w Rząsinach – koszt 112.470 zł. 

- budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrak w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyńskiej – koszt  

   387.311 zł. 

- zakup wiat stadionowych dla LZS Zryw Ubocze na kwotę 3.800 zł. 

 

XIII. POLITYKA SPOŁECZNA  

W roku 2020 zrealizowane przez ośrodek pomocy społecznej wydatki wyniosły: 

14 143 995,60 zł. Większość środków (11 605 620,65 zł) pochodziła z budżetu Państwa i była 

przeznaczona na realizację zadań zleconych. Pozostałe środki, to wydatki sfinansowane ze 

środków własnych Gminy (1 411 718,01 zł), środków z budżetu państwa na dofinansowanie 
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zadań własnych (1 036 941,62 zł), oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i 

alkoholizmowi (89 715,32 zł). 

W ubiegłym roku różne formy pomocy, bez względu na ich rodzaj, formę i źródło finansowania 

przyznano 241 rodzinom w tym 67 rodzinom na wsi. Pomocą objęto 335 osób w rodzinach.   

 Kierownik MGOPS w Gryfowie Śląskim wydał w sumie 880 decyzji administracyjnych. 

Głównymi przyczynami wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy były: 

1.bezrobocie – 103 rodziny , 

2.ubóstwo – 201 rodzin , 

3.bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa  

   domowego – 25 rodzin, 

4. niepełnosprawność – 89 rodzin , 

5.długotrwała i ciężka choroba – 42 rodziny , 

6.trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 7 osób  

7.alkoholizm – 9 rodzin, 

8.narkomania – 1 rodzina, 

9.bezdomność – 12 osób , 

10.potrzeba ochrony macierzyństwa – 10 rodzin , 

W roku 2020 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 2020 funkcjonowały 3 Świetlice 

Środowiskowe w miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Ubocze. 

W 2020 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 134 rodzin , w tym z tytułu 

bezrobocia 104 osoby/rodziny , w związku z długotrwała chorobą 15 osób/rodzin i 7 

osób/rodzin w związku z niepełnosprawnością z innego tytułu - 21. Wypłacono świadczeń na 

kwotę 341 849 zł. 

Dodać należy, że na powyższe świadczenia zgodnie z art. 147 ww. ustawy gminy otrzymują 

dotację celową z budżetu państwa. 



27 
 

Zasiłkami celowych i specjalnymi objęto 122 rodzin na kwotę  89 580 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 69 osób w tym 65 osoby to osoby samotnie gospodarujące i 

4 osób 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 (5 osób) – koszt posiłków w 2020r to 6.468 zł, dla uczniów do 

czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (11 osób) koszt: 10.619,00 zł oraz dla osób 

dorosłych kwalifikujących się do wsparcia w tej formie (43 osób) koszt: 62.003,00 zł. 

Ponadto w 2020 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku przyznano 

781 świadczeń pieniężnych na zakup żywności. 

Całkowity koszt dożywiania w 2020 roku wyniósł 122.500,00 zł z czego kwota 73.500,00 zł 

została sfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa. 

Ponadto w 2020 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku  przyznano 

255 świadczeń pieniężnych na zakup żywności. 

 Pozyskano i wydano (pomocą objęto 40 osób i rodzin) w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  z Banku Żywności 1 887,2 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 2020 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 16 osób w tym 13 osób  

częściowo dofinansowywanych z budżetu gminy i 3 z pełną odpłatnością rodziny. Ogółem 

koszt realizacji w 2020r. to 374. 081,54 zł. 
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 Usługi opiekuńcze: 

Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy. W 2020 roku tą formą 

pomocy objęto 26 osoby, w tym 25 to osoby  samotne, 1 osoba żyjąca w rodzinie.  

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 2020 r  

3 924 035,22 zł, rodziny zastępcze to koszt 177 270,81 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 17 rodzin. W 2020 roku mieliśmy 11 interwencji w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. W przypadku 2 rodzin sytuacja była na tyle krytyczna, że 

wymagała umieszczenia pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych. W przypadku jednej 

rodziny zaistniała potrzeba umieszczenia matki z trojgiem dzieci w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Smolniku. 

W 2020r. na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” wydatkowano kwotę 7 397 443,01 

zł. natomiast na wypłatę świadczenia „Dobry Start” kwotę 262 630,00  zł. 

 W 2020 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. 



29 
 

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 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. 

  

XIV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

A. Straż Miejska 

1.Bezpieczeństwo i porządek publiczny był w centrum działań Straży Miejskiej. 

    W 2020 roku Straż Miejska w ramach polecenia Wojewody Dolnośląskiego kontrolowała co      

    drugi dzień osoby przebywające na kwarantannie bądź w izolacji domowej, współpracując    

     w tym zakresie z Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim  i Komendą Powiatową we     

     Lwówku Śląskim  

2.W powyższym okresie Strażnicy Miejscy w Gryfowie Śląskim podjęli między innymi                        

    działania i interwencje: 

a) zakłócenia porządku publicznego – 1, 

b) zagrożenia w ruch drogowym  -  8, 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami -  25, 

d) zagrożenia życia i zdrowia -  2, 

e) zagrożeń pożarowych -  0, 

f) zwierząt  - 34, 

g) pozostałych zgłoszeń  - 15, 

h) awarie techniczne – 2. 

3) Straż Miejska asystowała : 

a) powiatowemu inspektorowi sanitarnemu -1, 

b) pracownikowi MOPS Gryfów Śląski – 2, 

c) pracownikom ZBGKiM Gryfów Śląski - 3, 
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d) pracownikom UGiM Gryfów Śląski – 78, w tym  

    - przeprowadzili 21 kontroli prowadzenia handlu na terenie targowiska miejskiego, handlu  

       obnośnego na ul. Kolejowej, handlu okazjonalnego na terenie miasta, 

    - przeprowadzili 48 kontroli stanu czystości ulic i terenów miasta, prywatnych posesji, 

    - ustalali miejsce pobytu młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym, 

    - doręczali wezwania dla osób wezwanych na komisję wojskową – 18, 

    - doręczali karty powołania do rezerwy wojskowej , 

   4.Strażnicy Miejscy prowadzili następujące działania : 

       a) uczestniczyli w szkoleniu w Komendzie Powiatowej Policji z    zakresu    

           zmian w kodeksie drogowym i ustawie Prawo o ruch drogowym, 

       b) ukarali mandatem karnym 20 osób na kwotę 2050 zł, 

        c) pouczyli za popełnione wykroczenia 75 osób, 

        d) wystawili 16 wezwań za wycieraczkę sprawcom wykroczeń drogowych, 

        e) przepracowali 11  dni w godzinach popołudniowych i świątecznych, 

        f) zabezpieczali samodzielnie bądź wspólnie z funkcjonariuszami Policji 9 imprez  

             rekreacyjnych, sportowych, procesje kościelne, imprezy masowe, 

5.Ponadto Straż Miejska:   

    a) przeprowadziła 42 służby z funkcjonariuszami Policji, KPP  Lwówek Śląski i KP    

        Gryfów Śląski w tym : 16 patroli mieszanych, 26 służb w związku z przestrzeganiem    

         obowiązków COVID-19, 

      b) skontrolowali 1556 osób objętych kwarantanną bądź izolacją domową w związku z     

           COVID- 19, 30 dni kontrolnych, 

     c)  przekazano 2 osoby po spożyciu alkoholu dla pogotowia ratunkowego,  

     d) przeprowadzili 11 interwencji-kontroli spalania odpadów w piecach i ogniskach na  

          prywatnych posesjach , 

     e) przeprowadzili 116 kontroli właścicieli posesji, którzy nie złożyli deklaracji na odpady  

         komunalne ( 13 mandatów, 26 pouczeń, 40 nowych deklaracji ), 

     f) przeprowadzili 90 kontroli przestrzegania sortowania odpadów wspólnie z insp. ochrony  

         środowiska. 

6.Strażnicy Miejscy przeprowadzali systematyczne kontrole płatnej strefy parkowania,       

    sprawdzając zakupione bilety. Dokonywali także wymiany papieru w parkomacie,     

    wymiany kasety z pieniędzmi, dokonywali drobnych napraw parkometru. W omawianym     

    okresie do kasy urzędu  z tytułu opłat za parkowanie wpłynęło 20.230,70 zł.  
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 Parkomat  na ul. Rynek był czasowy wyłączony z użytku-Covid w związku z ogłoszonym 

stanem epidemii. 

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. We wszystkich OSP zrzeszonych jest 

łącznie 167 członków. Natomiast do Jednostek Operacyjno -Technicznych przy OSP 

włączonych  jest łącznie 80 strażaków-ochotników, w tym 3 kobiety po jednej w OSP Gryfów 

Śląski, Rząsiny i Ubocze. 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 – 25, OSP Rząsiny- 15, 

OSP Ubocze- 12.  Pozostałe OSP :Wolbromów – 10, 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.  

Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej jest łącznie 13, najwięcej w Rząsinach - 9 i po 

2  w Krzewiu Wielkim i w Proszówce. 

W OSP naszej gminy znajduje 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 pożarnicze są przy samochodach: Volvo i Star 1566. 

W pozostałych pojazdach podstawowym sprzętem do podawania wody są motopompy 

pożarnicze. 

 

 

 



32 
 

Rok produkcji  pojazdów:  

- Volvo w OSP Ubocze – 2020 r. , 

- Volvo w  OSP w Gryfowie Śląskim – 2019 r.  

- Star 1566 w Gryfowie Śląskim  – 2007, 

- Lublin  w OSP w Proszówce – 1998, 

- Lublin w OSP w Krzewiu Wielkim – 1997, 

- Mercedes w OSP Gryfowie Śląskim- 1994, 

- Star A266 w OSP w Uboczu – 1991, 

- Żuk w OSP w Młyńsku - 1987 

- Star 244 w OSP Rząsiny – 1985  

Najstarszym pojazdem jest samochód w OSP w Wolbromowie, rocznik 1974. Został on  

sprowadzony bezpłatnie z Niemiec i jest on w dobrym stanie technicznym. 

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 – kocioł gazowy. Przy ul. Lubańskiej w mieście też  znajduje 

się budynek garażowo- magazynowy ww. OSP , który wymaga remontu.  

Dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków m.in. zbiórka złomu , pracy podmiotów i firm oraz 

pomocy finansowej Rady Sołeckiej Uboczu,  naszej gminy i Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim   

w ubiegłym roku dobudowano do istniejącego obiektu garaż do nowego samochodu marki 

Volvo. W ubiegłym roku  dokonano również wymiany pokrycia dachowego na obiekcie 

magazynowym OSP w Rząsinach. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego Rząsin.  

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 197 interwencji w tym: ‘ 

- OSP Gryfów Śląski – 124 wyjazdy ( 55- pożary,   62 – miejscowe zagrożenia, alarmy       

   fałszywe- 7, 

-  OSP Ubocze -  40 wyjazdów ( 32 pożary, 7 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy) 

- OSP  Rząsiny – 17 wyjazdów ( 8-pożary,8 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy), 

- OSP Proszówka – 5 wyjazdów ( 1 pożar, 4 miejscowe zagrożenia),  

- OSP Krzewie Wielkie – do 10 pożarów , 

- OSP Młyńsko   - 1 wyjazd do miejscowego zagrożenia,  

- OSP Wolbromów – 0 wyjazdów  
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XV. PROMOCJA GMINY 

Zrealizowano projekt promocyjny REVIVAL! – rewitalizacja historycznych miast Dolnego 

Śląska i Saksonii, w ramach którego: 

1). Wydana została monografia miasta pt. „Gryfów Śląski - portret historyczny miasta nad  

      Kwisą.” autorstwa Jarosława Bogackiego, która została wydana w języku polskim i    

      Niemieckim w nakładzie 1000 egzemplarzy 

 2). Przy siedmiu najważniejszych zabytkach w Gryfowie Śląskim powstały tablice z  

       informacjami o nich w języku polskim, niemieckim i angielskim. 

3). W mieście powstało siedem gablot, w których prezentowane są informacje o wydarzeniach   

      kulturalnych w mieście i regionie.  

4). Ofertę kulturalną i turystyczną dla mieszkańców miasta i gości uzupełnia opracowana  

      wycieczka tematyczna z przewodnikiem.  

5). Wykonano gadżety promujące miasto ( torby reklamowe, piny do klapy z herbem, długopisy  

      reklamowe, odblaski dla dzieci, płyty z filmem z pokazu multimedialnego ) 

6). Wycieczka -  polsko-niemieckie oprowadzania po atrakcjach zabytkowej starówki, które w      

      ramach projektu zostały opatrzone tablicami informacyjnymi. 

7).  Pokaz multimedialny- „ Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana” 29.08.2021 r. 

8).  Nagrany został film wideo z pokazu multimedialnego, który jest dostępny na płytach cd   

       oraz na oficjalnej stronie miasta www.gryfow.pl. 

Ponadto : 

1)Dzięki dofinansowaniu dla organizacji pożytku publicznego Towarzystwo Miłośników  

     Gryfowa Śląskiego wydało nr 10 Hejnalisty, dwujęzyczny przewodnik po kaplicy nagrobnej   

     rodu Schafgotsch oraz dwustronny kalendarz na 2021 r. oraz   zorganizowało  jedną gawędę  

     „ Historia naszego regionu”. 

2) Nagrano prezentacje multimedialne w formie filmów promocyjnych: Ratusz i Kościół  

     Św. Jadwigi dostępne na stronie www oraz fb oraz promowane przez firmę realizująca  

      na różnych portalach. 

3) Promocja medialna: wydawanie Kuriera Gryfowskiego, współpraca z Ziemia Lubańską 

 

 

 

 

 

http://www.gryfow.pl/
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XV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY  

 

W 2020 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski obradowała na 4 sesjach zwyczajnych i 5 

nadzwyczajnych. 

 

1. Liczba uchwał podjętych w 2020 r.  –   59 

 

       w tym:  

 

1) liczba uchwał zrealizowanych -  36 

2) liczba uchwał niezrealizowanych -    0 

3) liczba uchwał w trakcie realizacji -    5 

4) liczba uchwał w ciągłej realizacji -  18 

 

2. Ilość skarg rozpatrywanych przez Radę –   1  

 

Wszystkie uchwały są zarejestrowane w Rejestrze uchwał oraz przekazane do Wojewody 

Dolnośląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze w celu ich legalizacji. 

Radni w 2020 roku złożyli łącznie 19 interpelacji i zapytań, zdecydowana większość z nich 

została zrealizowana. 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta 

 

      Olgierd Poniźnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


