INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za rok 2012 r.
Budżet Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą:
dochody – na plan 25 769 528,99 zł wykonano 23 099 290,77 zł tj. 89,64% z tego:
a) dochody bieżące plan 22 438 681,81 zł, wykonano 21 024 219,97 zł tj. 93,70 %
b) dochody majątkowe plan 3 330 847,18 zł, wykonano 2 075 070,80 zł tj. 62,30 %
wydatki – na plan 25 624 157,81 zł wykonano 22 677 167,10 zł tj. 88,50% z tego:
a) wydatki bieżące plan 21 458 896,86 zł, wykonano 19 530 482,19 zł tj. 91,01%
b) wydatki majątkowe plan 4 165 260,95 zł, wykonano 3 146 684,91 zł 75,55%
W roku 2012 planowane dochody wzrosły o 3 351 200,99zł, planowane wydatki wzrosły
3 286 628,81zł, planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 145 371,18zł.
Zmiany w budżecie wynikały ze zwiększeń lub zmniejszeń z tytułu:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
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-94 366,00
71 200,00
-400 000,00
4 880,00

154 891,50

12 172,53

1 066 156,43
1 527 869,99

2 285,36

150 000,00

40 000,00
31 420,00

55 672,00
15 169,00
16 003,00

364 255,18

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
- zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

14 520,00
319 072,00

RAZEM

3 351 200,99

W 2012 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek oraz dokonano wykupu
wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę
- 2 402 267,76zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 r. wynosi – 6 573 925,25 zł. Zadłużenie to jest rozłożone
na lata.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1 693 925,25
1 400 000,00
800 000,00
1 000 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00

Analiza realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów:
Dochody w 2012r. zrealizowano w 89,64% tj. na plan 25 769 528,99 zł wykonano
23 099 290,77 zł w tym:
a) dochody bieżące plan 22 438 681,81 wykonano 21 024 219,97 zł tj. 93,70 %
b) dochody majątkowe plan 3 330 847,18 wykonano 2 075 070,80 zł tj. 62,30 %
I . Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych grupach przedstawia się
następująco:
Lp Rodzaj grupy dochodów

Plan
( w zł)

1.

5 868 933,00

Dochody z podatków i opłat

2

Wykonanie
( w zł)

4 925 828,01

%
wykonania

83,93

2.

Udziały gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
- osoby fizyczne
- osoby prawne

2 345 877,00
2 264 677,00
81 200,00

2 327 614,88
2 201 824,00
125 790,88

3.

Subwencje

7 557 277,00

7 613 099,00

4.

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących pozyskane z innych
źródeł

114 000,00

0

0

5.

Dotacje celowe z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne

319 072,00

302 875,43

94,92

6.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację
zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie ustawami

3 674 294,43

3 674 080,45

99,99

7.

Dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących
gmin

2 418 169,99

2 248 427,74

92,98

2 809 339,21

1 381 491,88

49,17

251 520,00

286 674,58

113,98

0

696,87

0

8 500,00

4 320,76

50,83

2 285,36

2 285,36

100

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
8. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach
budżetu
środków
europejskich
Dotacja celowa z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jst na
9.
zadania własne inwestycyjne i
zakupy inwestycyjne
Dotacja celowa otrzymana z gminy
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10.
realizowane
na
podstawie
porozumień między jst
Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieżące realizowane na
11. podstawie
porozumień
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
12. podstawie
porozumień
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

3

99,22
97,22
154,91

100,74

Dotacje
celowe
otrzymane
z
samorządu województwa na zadania
13. bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

150 000,00

150 000,00

Dochody związane z realizacją zadań
14. z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

13 500,00

12 891,81

Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
15.
finansów publicznych na realizację
zadań bieżących

110 500,00

67 800,00

61,36

Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych

31 420,00

31 420,00

100

79 672,00

54 615,00

68,55

15 169,00

15 169,00

100

25 769 528,99 23 099 290,77

89,64

16.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy
finansowej
udzielanej
17. między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

18.

Środki na uzupełnienie dochodów
gmin

100

95,49

Ogółem:

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
W 2012r. zrealizowano 2 327 614,88zł z zaplanowanych 2 345 877,00 udziałów w podatkach
co stanowi 99,22 % planu.
Subwencje
W 2012r. zrealizowano 100,74 % planu tj. na plan 7 557 277,00 zł zrealizowano
7 613 099,00zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł
Realizacja zadania wspólna promocja, wspólny sukces partnerstwo gminy Świerzawa
i Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej - plan w kwocie 114 000,00zł
nie został wykonany. Dochody zostaną zrealizowane w 2013r.
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan w kwocie 319 072,00 zrealizowano w 94,92 % tj. 302 875,43 zł:
1. Przebudowa dróg gminnych o numerach ewidencyjnych 423 w km 0+000 do 0+200 i 424
w km w km 0+000 do 100 na łącznej długości 300 mb w miejscowości Lubiechowa - plan w
kwocie 150 000,00 zł zrealizowano w kwocie 133 803,89 zł
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2. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 239 w Dobkowie plan w kwocie169 072,00 zł
zrealizowano w kwocie 169 071,54 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan w kwocie 3 674 294,43 zł zrealizowano w kwocie 3 674 294,43 tj %
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Urząd Wojewódzki
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa, pozostałe wydatki
obronne
Obrona cywilna
Pomoc społeczna - świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura
wodociągowa
Pomoc społeczna - składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej
Pomoc społeczna –
pozostała
działalność
Pomoc społeczna - Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

Ogółem:

Plan (w zł)

Wykonanie
%
(w zł)
wykonania
59 166,00
59 166,00
100
1 370,00
1 370,00
100

200,00

200,00

100

1 000,00
2 781 000,00

1 000,00
2 781 000,00

100
100

420 758,43

420 758,43

100

26 400,00

26 400,00

100

15 900,00

15 900,00

100

368 500,00

368 500,00

100

3 674 294,43

3 674 294,43

100

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
W 2012 r. zrealizowano 92,98 % planu tj. 2 248 427,74 zł z zaplanowanych 2 418 169,99 zł.
1. Remont drogi w granicach dz. nr 2 obręb Stara Kraśnica w km od 0+000÷1+500 – na
realizację zadania otrzymano 257 270,61 zł
2. Remont ul. Młyńskiej w Sędziszowej na dł. 400mb w km od 0+000 ÷ 0+400” uszkodzonej
w czasie powodzi w 2012 r. –na realizację zadania otrzymano 149 643,07 zł
3. Remont ul. Polnej w Lubiechowej w km od 0+000÷1+700 – na realizację zadania
otrzymano 294 306,28 zł.
4. Dotacja z rezerwy celowej na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej –
otrzymano 47 000,00 zł
5. Dotacja w kwocie 44 039,69 zł z tytułu poniesionych w 2011r. wydatków na fundusz
sołecki.
6. Dotacje celowe państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu opieki
społecznej na plan 1 221 986,30 zł otrzymano 1 221 437,36zł
7. Pomoc materialna dla uczniów otrzymano 234 730,73 zł z zaplanowanych 277 244,00 zł
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Na plan 2 809 339,21 zł wykonano 1 381 491,88zł dochodów czyli 49,17 %.
1. Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych na plan
854 000,00 zł zrealizowano 165 859,88 zł. Wykonanie pozostałej kwoty nastąpi w
2013r. po zrealizowaniu zadania, złożeniu i refundacji wniosku o płatność.
2. Remont świetlicy wiejskiej w Starej Kraśnicy - zrealizowano 200 000,00 zł.
3. Czas na zmiany – projekt systemowy M-GOPS realizowany na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa plan 98 450,00 zł zrealizowano w 100 %.
4. Plan w kwocie 49 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerzawa” zrealizowano
w 100% tj otrzymano 49 500,00 zł.
5. Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy
bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego dochody
w kwocie 14 000 zostaną zrealizowane w 2013r.
6. Odnowa wsi Nowy Kościół poprzez remont Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem
sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw – plan w kwocie 256 029,00
zł zrealizowano w 85,40 % tj. otrzymano 218 654,00zł
7. Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na
rozwój plan dochodów w kwocie 584 520,00 został zrealizowany w kwocie
133 970,00 zł tj. 22,92%, pozostała kwota będzie zrealizowana w 2013r.
8. Kobieca siła, czyli poprzez żołądek do serca plan w kwocie 35 376,21 zł zostanie
wykonany po akceptacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.
9. Przez sport do transgranicznej przyjaźni, czyli cztery pory roku z siatkówką plan
w kwocie 33 237,82 zł nie został wykonany.
10. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy
Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa,
Stara Kraśnica) –Plan w kwocie 884 226,18 zł zrealizowano w 58,25 % tj. w kwocie
515 058,00 zł.
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Na plan 251 520,00 zł zrealizowano 286 674,58 zł dochodów co stanowi 113,98 %
1. Sokołowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych - plan w kwocie 124 800,00 zł
został zrealizowany w 100 %
2. Dobków droga dojazdowa do gruntów rolnych plan w kwocie 126 720,00 zł został
zrealizowany w całości tj w kwocie 126 720,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o numerach geodezyjnych dz. 556 i dz. Nr
474 położonych na terenie wsi Sokołowiec współfinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego z Nadleśnictwa Złotoryja w kwocie 35 154,58 zł

Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
Otrzymano refundacje poniesionych wydatków w kwocie 696,87 zł w ramach projektu pn:
Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Otrzymano 4 320,76 zł w wyniku refundacji poniesionych kosztów przez Instytucję
Pośredniczącą w ramach projektu partnerskiego realizowanego z Gminą Złotoryja pn
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Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza
Kaczawskiego.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Otrzymano dotację w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadani pn „Remont obiektów
szkolnych w Sokołowcu i Nowym Kościele w gminie Świerzawa”
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Plan w kwocie 13 500,00 zł został zrealizowany w kwocie12 870,11r.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących
Plan w kwocie 110 500,00zł zrealizowano w kwocie 67 800,00zł. Środki otrzymano na:
1. Realizację zadania pn. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy
Świerzawa – usuwanie wyrobów zawierających azbest w latach 2011-2012 kwota
27 800,00 zł
2. Otrzymano 40 000,00 zł na usuwanie odpadów popowodziowych ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Otrzymano 100 % z zaplanowanych 31 420,00 zł.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan w kwocie 79 672,00 zł zrealizowano w 68,55 % tj otrzymano 54 615,00 zł na realizację
zadań:
1. Zielona Szkoła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołowcu oraz zadanie pn.
Konkurs ekologiczny – otrzymano wszystkie zaplanowane środki tj 1 000,00 zł
2. Plan w kwocie 24 000,00 na realizację zadania konserwacja rowów gminnych nie
został zrealizowany.
3. Otrzymano dotację z Gminy Zagrodno 10 000,00 zł oraz z Urzędu Gminy Złotoryja
15 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na wypłaty zasiłków dla
powodzian.
4. Otrzymano 28 615,00 zł z zaplanowanych 29 672,00 zł w ramach konkursu Odnowy
Dolnośląskiej wsi na realizację zadania pn: „Wyposażenie WDK w Nowym Kościele
oraz remont świetlicy wiejskiej w Podgórkach przykładem rozwoju procesu Odnowy
Wsi”
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Plan w kwocie 15 169,00 na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego zrealizowano w całości.

Analiza realizacji dochodów z podatków i opłat :
Lp

Podatki i opłaty

1.

Podatek od nieruchomości

Plan
2 540 000,00
7

Wykonanie

%
wykonania
2 519 488,49
98,39

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

- osoby prawne
- osoby fizyczne
Podatek rolny
- osoby prawne
- osoby fizyczne
Podatek leśny
- osoby prawne
- osoby fizyczne
Podatek od środków transportowych
- osoby prawne
- osoby fizyczne
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty produktowej
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Opłata eksploatacyjna
Opłata za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
- osoby prawne
- osoby fizyczne

1 840 000,00
700 000,00
885 000,00
105 000,00
780 000,00
93 320,00
85 320,00
8 000,00
73 020,00
5 170,00
67 850,00
0

1 811 502,00
707 986,49
931 491,15
112 327,00
819 164,15
95 636,16
87 571,53
8 064,43
61 494,70
2 590,00
58 904,70
- 1 069,88

98,45
101,4
105,25
106,98
105,02
102,48
102,64
100,81
84,22
50,10
86,82
0

16 000,00
22 000,00
0
23 000,00
6 000,00
400 000,00
113 200,00

9 919,60
21 832,26
383,57
25 043,80
6 391,00
396 809,23
117 993,30

62,00
99,24
0
108,89
106,52
99,20
104,23

1 200,00

3 768,69

314,06

81 600,00
1 600,00
80 000,00

91 586,26
1 500,00
90 086,26

112,24
93,75
112,61

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa
własności
oraz
prawa
użytkowania wieczystego
Wpływy z innych lokalnych opłat
Wpływy
z
tytułu
zwrotów
wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat oraz
pozostałe odsetki
Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
Wpływy z różnych dochodów

96 140,00

84 816,10

88,22

750 000,00

359 400,54

47,92

1 700,00
0

0
16 133,46

0
0

20 000,00
2 873,00
30 500,00

10 815,01
1 440,75
76 417,94

54,08
50,15
250,55

2 000,00

25 851,50

1 292,58

4 880,00
706 500,00

4 880,00
65 304,38

100,00
9,85

4 925 828,01

83,93

RAZEM

5 868 933,00
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku przedstawiają się
następująco:

Wyszczególnienie

Wykonanie

1

2

Skutki obniżenia
górnych stawek
podatków
obliczone za
okres
sprawozdawczy

Skutki
udzielonych ulg i
zwolnień,
obliczone
za okres
sprawozdawczy
(bez ulg i
zwolnień
ustawowych)

3

4

Skutki decyzji wydanych przez
organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja Podatkowa,
obliczone za okres
sprawozdawczy

umorzenie
zaległości
podatkowych

rozłożenie na
raty,
odroczenie
terminu
płatności,
zwolnienie z
obowiązku
pobrania,
ograniczenie
poboru

5

6

A4.

Ogółem dochody podatkowe
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych 1)
udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych 1)
podatek rolny

A4

931 491,15

226 712,88

0,00

2 821,00

0,00

A5.

podatek od nieruchomości

A5

2 519 488,49

321 023,20

392 955,91

57 470,40

0,00

A6.

podatek leśny

A6

95 636,16

0,00

0,00

0,00

0,00

A7.

podatek od środków transportowych
podatek dochodowy od osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
podatek od czynności cywilnoprawnych

A7

61 494,70

54 330,17

0,00

0,00

0,00

A8

-1 069,88

X

0,00

0,00

0,00

A9

91 586,26

X

0,00

0,00

0,00

A10

25 043,80

X

0,00

0,00

0,00

A11

396 809,23

X

0,00

0,00

0,00

A12

0,00

X

0,00

0,00

0,00

A1.
A2.
A3.

A8.
A9.

A10. wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
A11.
w tym:
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)

A1

6 448 094,79

602 066,25

392 955,91

60 291,40

A2

125 790,88

X

X

X

X

A3

2 201 824,00

X

X

X

X

W/w ulgi dotyczą między innymi zwolnień przedmiotowych, zgodnie z Uchwałami Rady
Miasta i Gminy, budynków oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności w zakresie:
opieki nad dziećmi, ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu, pomocy społecznej,
stołówek szkolnych, świadczeń zdrowotnych, cmentarzy, oczyszczalni ścieków , zaopatrzenia
w wodę a także zwolnień w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości z tyt.
rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy Świerzawa po raz pierwszy,
poszerzenia działalności oraz utworzenia nowych stanowisk pracy.
Do dnia 20 marca 2013r. na poczet zaległości w zobowiązaniu pieniężnym i podatku
od nieruchomości wpłynęła kwota 53.041 zł. W roku 2012 na zaległości w zobowiązaniu
pieniężnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 887 upomnień oraz
392 tytuły wykonawcze .
Z kilkunastoma podatnikami posiadającymi znaczne zaległości przeprowadzono rozmowy
oraz umożliwiono dogodną spłatę zaległości w ratach przy częściowym umorzeniu odsetek
podatkowych.
Na zaległości roku 2012 w opłacie od posiadania psów wysłano 57 upomnień
oraz sporządzono 49 tytułów wykonawczych.
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0,00

Realizacja przychodów

Lp. Treść

Plan

1.

Kredyty i pożyczki

2.

3.

Pożyczki na realizację programów i
projektów realizowanych z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych
Obligacje jednostek samorządowych

4.

Inne źródła

RAZEM

Wykonanie

% wykonania

0,00

0,00

0%

321 544,00

275 822,98

86%

1 680 000,00

1 680 000,00

100%

0,00

247 116,11

2 001 544,00

2 202 939,09

110%

Zaciągnięto 365 151,65 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE. tj. :„Odnowa wsi Nowy Kościół poprzez remont wiejskiego Domu Kultury z
zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw”
Zaciągnięto 110 000,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE. tj „Zakup ciągnika komunalnego z przyczepą i ładowaczem celem organizacji
selektywnej zbiórki odpadów”
Wyemitowano obligacje z których środki przeznaczono na finansowanie zadań
inwestycyjnych. Emisja 1 680 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda została
przeprowadzona przez PKO Bank Polski S.A
Realizacja rozchodów

Lp. Treść

Plan

1.

Spłaty kredytów

103 336,00

103 336,00

100%

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Wykup obligacji samorządowych

343 579,18

343 579,18

100%

1 700 000,00

1 700 000,00

100%

2 146 915,18

2 146 915,18

100%

4.

RAZEM

Wykonanie

%
wykonania

W 2012 r. plan rozchodów zrealizowano w 109,28 %. Spłaty kredytów zrealizowano
w 100 % tj. spłacono 103 336,00 zł. Spłacono pożyczkę zaciągniętą na finansowanie zadania
realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE tj.
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa. Budowa sieci
kanalizacyjnej w Lubiechowej i kanału przesyłowego do Świerzawy” kwota spłaty
343 579,18zł
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2. Odnowa wsi Nowy Kościół poprzez remont wiejskiego Domu Kultury z zapleczem
sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw” spłacono 199 328,67 zł
Wykupiono obligację na kwotę 1 700 000,00 zł z zaplanowanych 1 700 000,00 zł.

ANALIZA REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH: 719 835

Wykonanie wydatków ściśle wiąże się z wykonaniem dochodów budżetowych:
Ogółem na plan wydatków 25 624 157,81 zł wykonano 22 677 167,10 zł tj. 88,50%
w tym:
- wydatki majątkowe na plan 4 165 260,95zł wykonano 3 146 684,91 zł co stanowi
75,55%,
- wydatki bieżące na plan 21 458 896,86 zł wykonano 19 530 482,19 zł co stanowi 91,01%
Podstawowe zadania realizowane są sukcesywnie z zachowaniem kwot planowanych
w budżecie i tak w zakresie:
- Rolnictwa zadania wykonano w 97,46%
Zapłata za dzierżawę gruntu do Nadleśnictwa Złotoryja pod zbiornik wody dla potrzeb
funkcjonowania ujęcia zaopatrującego w wodę posesje przy ul. Młyńskiej w Sędziszowej,
dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie, dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zrealizowano zwrot
podatku akcyzowgo zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Wykonanie
kosztorysów inwestorskich na konserwację rowów gminnych w Lubiechowej i w Nowym
Kościele oraz koszt pobrania wypisu z ewidencji gruntów do złożenia wniosku na
dofinansowanie do konserwacji tych rowów.
- Leśnictwa - zadania wykonano w 6,73%
Zakupiono części do pilarki na stanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystywanej dla
potrzeb związanych z usuwaniem drzew stwarzających zagrożenie z terenów gminnych
- Transport – zadania wykonano w 92,30% .
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace : odśnieżanie dróg
gminnych na terenie gminy, poprawiano nawierzchnie żwirowe i tłuczniowe dróg po
zimie poprzez wyrównywanie powstałych zagłębień w miejscowościach : Nowy Kościół
ul. Kolejowa, oś. Krzeniów, Sędziszowa ul. Młyńska , Sokołowiec, Podgórki uliczki.
Zlecono dla Zarządu lokali Gminnych z/s w Sędziszowej wykoszenie pobocza przy
drogach gminnych w Świerzawie ul. Reymonta , Kusocińskiego , Młyńska , Polna ,
Sędziszowa ul. Polna , Lisiny , Rzeczna , Środkowa , Sokołowiec – uliczki, Rząśnik –
uliczki , kol. Orzechowice , Podgórki - uliczki oraz droga na Radzyniu , Nowy Kościół ul.
Szkolna , droga prowadząca na osiedle Krzeniów koło domu nauczyciela , Gozdno –
droga przez wieś , droga Lubiechowa – Sokołowiec . Na bieżąco wykonywane są naprawy
dróg gminnych, zgłaszane przez mieszkańców, a nie wymagające dużych nakładów
finansowych. Wykonano remont dwóch przepustów w ciągu dróg dojazdowych do pól w
m. Lubiechowa, ponadto w Lubiechowej odnowiono barierki na moście ul. Kościelna,
zamontowano nowe znaki w ciągu drogi gminnej koło weterynarii w Starej Kraśnicy, oraz
w miejscowości Podgórki zamontowano dwa nowe znaki o zakazie przejazdu pojazdów
powyżej 12t, uzupełniono uszkodzone szyby na przystankach autobusowych w
miejscowości Lubiechowa, Sędziszowa i Nowy Kościół, zakupiono i zamontowano 6
nowych ławek w centrum Świerzawy, zabezpieczono słup oświetlenia drogowego przy ul.
Bol. Piasta w Świerzawie, który był przerdzewiały, odnowiono tablice informacyjną na
wjeździe na teren gminy Świerzawa w miejscowości Nowy Kościół, wykonano naprawę
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drogi gminnej wewnętrznej nr 456 w Dobkowie o dług. ok. 90m, poszerzono drogę (
uliczki w Podgórkach w celu poprawy przejezdności w okresie letnim i zimowym,
naprawiono mur oporowy przy drodze gminnej nr 364 w Dobkowie – za byłym
budynkiem szkoły podstawowej, wymieniono uszkodzony przepust w ciągu drogi
gminnej nr 185/5 w Sędziszowej, przebudowano niedrożny przepust wciągu drogi
gminnej nr 124 w Dobkowie, zakupiono masę na zimno w celu wykonania bieżących
uzupełnień ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy Świerzawa,
odnowiono oznakowanie poziome – progi zwalniające na terenie gminy Świerzawa oraz
przejścia dla pieszych, zakupiono materiały kamienne i odpadowe w celu bieżącego
utrzymania dróg gminnych, w Nowym Kościele ul. Kolejowa, Rząśnik i Stara Kraśnica,
płaca dróżnika, zakup paliwa do ciągnika, zakup części do ciągnika opłat za umieszczenie
infrastruktury tj. wodociągów i kanalizacja w drodze wojewódzkiej i powiatowej, nadzoru
inwestorskie przy remontowanych drogach realizowanych ze środków zewnętrznych.
W roku 2012 opracowany został projekt techniczny na budowę kanalizacji deszczowej w
ciągu ulicy Jeleniogórskiej w Świerzawie za kowtę 7000,00zł..
Z uwagi na prowadzone rozmowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w
sprawie wykonania remontu nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku budowanej
kanalizacji deszczowej - realizacja w/w zadania planowana jest w roku 2013.
Zadania inwestycyjne związane z drogami ;
1. Przebudowa drogi transportu rolniczego w o numerze geodezyjnym nr 510,523, 525 w
Sokołowcu o dług. ok.800mb.
Planowane nakłady 280.000,00zł , poniesiono 229.570,53zł
W I półroczu zlecono opracowanie projektu na przebudowę w/w drogi, ponadto
przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę
robót tj. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. ul.
Poniatowska 25, 59 – 400 Jawor za kwotę 219.730,53 zł. Wartość wykonanych prac
budowlanych wyniosła 219.703,53zł brutto + projekt budowlany o wartości 5.685,00zł +
nadzór inwestorski o wartości 4.182,00zł Łącznie poniesiono nakłady w wysokości
229.570,53zł. w tym dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 124.800,00zł. Przebudowa drogi obejmowała
wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dług. 500mb i drogi o konstrukcji
tłuczniowej o dług. 300mb.
Gmina Świerzawa na realizację w/w zadania poniosła nakłady w wysokości 104.770,00zł,
co daje 45,5% wartości całego zadania..
Zadanie zostało wykonane do 28.09.2012r.
2). Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Dobków”- dz. nr 364 o dług.
550m .
Planowane nakłady 1800.000,00zł. , poniesiono nakłady w wysokości 152.218,69zł
W I półroczu zlecono opracowanie projektu na przebudowę w/w drogi, ponadto
przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę
robót tj. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. ul.
Poniatowska 25, 59 – 400 Jawor za kwotę 144.346,69zł.
Wartość robót budowlanych wyniosła 144.346,69zł brutto, + projekt budowlany na
przebudowę drogi – o wartości 4.551,00zł,+ nadzór inwestorski o wartości 3.321,00zł.
Łącznie poniesiono nakłady finansowe na przebudowę drogi w wysokości 152.218,69zł,
w tym dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wyniosła 126.720,00zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie drogi o
nawierzchni asfaltowej o dług. 550mb.
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Gmina Świerzawa na realizację w/w zadania poniosła nakłady w wysokości 25.498,00zł,
co daje 17% wartości całego zadania.
Zadanie zrealizowano do 28.09.2012r.
3). Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi Pl. Wolności w Świerzawie – wykonanie
nowych miejsc postojowych.
Planowane nakłady 5.597,00, poniesiono nakłady w wysokości 5.597,00zł.
Za w/w kwotę zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych oraz opracowano
projekt budowlany na budowę miejsc postojowych. Uzyskano pozwolenie na budowę w
roku 2012r. Planowana realizacja zadania w roku 2013.
4). Przebudowa mostu o nawierzchni drewnianej na żelbetową w Sokołowcu
Planowane nakłady 12.000,00zł, poniesiono nakłady 10.000,00zł.
- W roku 2012 zlecono opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu.
W związku z tym, że most ten został ujęty w szkodach powodziowych w roku 2012,
planowana przebudowa w/w mostu jest z środków Wojewody Dolnośląskiego w roku
2013.
5). Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 239 w Dobkowie.
Zadanie to było realizowane z środków finansowych uzyskanych od Wojewody
Dolnośląskiego na usuwanie skutków Powodzi z roku 2012.
Wykonawcą zadania była firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur
Gawłowski,
ul. Jasna 2b/5, 59 – 400 Jawor.za kwotę 169.071,54zł. Zadanie zrealizowano do
10.12.2012r.
6)”Przebudowa dróg gminnych o numerach ewidencyjnych 423 w km. 0+000 do 0+200 i
424 w km 0+ 000 do 0+ 100 na łącznej długości 300mb w miejscowości Lubiechowa” za
kwotę 136.246,72zł. Przebudową drogi było zmiana konstrukcji tłuczniowej na drogi o
nawierzchni tłuczniowej na drogę o nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą zadania była
firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o, 58 – 514 Jelenia Góra , ul.
Kaczawska 19. W/w zadanie zostało finansowe z środków Wojewody Dolnośląskiego na
usuwanie skutków powodzi z roku 2010.
Zadanie zrealizowano do 14.08.2012r.
Udzielono dotacji celowej dla powiatu złotoryjskiego na inwestycję drogową na terenie
Gminy Świerzawa w kwocie 105 111,00zł.
7) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci
szkieletowej.
Planowane nakłady 10.367,00zł, poniesiono nakłady w wysokości 10.367,00zł.
Gmina Świerzawa przekazała dotację dla marszałka Województwa Dolnośląskiego jako
Gminy do realizacji w/w zadania.
Dział 600 rozd. 60016 Zadania wykonane jako prace remontowe.
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1. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową ul. Młyńska w
Sędziszowej o dług. ok.. 480mb.
Zadanie to zostało wykonane w 100% ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków
powodzi. W miesiącu wrześniu został przeprowadzony przetarg w wyniku, którego
wyłoniono wykonawcę tj. Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o, 58 –
514 Jelenia Góra , ul. Kaczawska 19 za kwotę 149.643,07zł. Gmina poniosła jedynie
nakłady na opracowanie kosztorysu na przebudowę drogi oraz nadzór inwestorski w
wysokości 3.200zł. Zadanie zrealizowano do 05.12.2012r.
Dz. 600 rozdz. 60078 Usuwanie skutków powodzi.
Na usuwanie skutków powodzi w roku 2012 Gmina Świerzawa otrzymała dotacje od
Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 1 004 095,39zł.
Za otrzymaną kwotę zrealizowano następujące zadania:
1) „Remont ul. Młyńskiej w Sędziszowej na dł 400mb w km 0+000 ÷ 0+400 za kwotę
149.643,07zł. Wykonawcą zadania była firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o, 58 – 514 Jelenia Góra , ul. Kaczawska 19
2) „Remont drogi w granicach dz. nr 2 obręb Stara Kraśnica w km 0+000 ÷ 1+500”
( ul. Polna do Lubiechowej) za kwotę 294.306,28zł
3) .„Remont ul. Polnej w Lubiechowej w km. 0+000 ÷ 1 +700”za kwotę 257.270,61zł.
Wykonawcą zadania nr 2 i 3 była firma Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjnym i
Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. ul. Poniatowska 25, 59 – 400 Jawor
4) „Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 239 w Dobkowie ”za kwotę 169.071,54zł.
Wykonawcą zadania była firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur
Gawłowski,
ul. Jasna 2b/5, 59 – 400 Jawor.
5).”Przebudowa dróg gminnych o numerach ewidencyjnych 423 w km. 0+000 do 0+200 i
424 w km 0+ 000 do 0+ 100 na łącznej długości 300mb w miejscowości Lubiechowa” za
kwotę 136.246,72zł. Przebudowa obejmowała drogę o konstrukcji tłuczniowej na drogę o
nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą zadania była firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o, 58 – 514 Jelenia Góra , ul. Kaczawska 19
„ Remont ciągu komunikacyjnego w Świerzawie stanowiącego dojazd od zlewni ścieków
do oczyszczalni ścieków obejmujący remont ul. Skowronia Góra w granicach działki nr
322/2 w km 0+000 ÷ 0+090, remont ul. Młyńskiej w granicach działki nr 316 w km
0+000 ÷ 0+320 i remont ul. Polnej w granicach dz. nr 271 i 333 w km 0+050 ÷ 0+150”
nie został wykonany w roku 2012 ponieważ na w/w zadanie po mimo dwukrotnego
ogłoszenia przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie to będzie
zgłoszone do realizacji w roku 2013r.
Wszystkie zadania zostały wykonane do 05.12.2012r. i rozliczone do 31.12.2012r.
Wykonawcy robót realizujący w/w zadania zostali wyłonieni w wyniku postępowań
przetargowych w miesiącu wrześniu i październiku 2012r.

-

Turystyka – zadania wykonano w 17,19%.
Realizowano zadania z zakresu turystyki w tym zadanie pn. „Wspólna promocja,
wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzecz rozwoju
turystyki przygranicznej” którego zakończenie przesunięto na rok 2013.
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-

Gospodarka mieszkaniowa – zadania wykonano w 52,95 %
II.a. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w 2012 roku:
1) Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana na wniosek najemcy – 20 szt. - 60.000 zł
2) Sprzedaż lokali użytkowych realizowana na wniosek najemcy:
 Świerzawa – Plac B. Piasta 1 - wartość 85.890 złotych
3) Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu:
 Świerzawa – Plac Wolności 29 – wartość 7.400 złotych
 Świerzawa – Plac Wolności 3 - wartość 50.000 złotych
4) Działki pod zabudowę garażową położone w Świerzawie przy ulicy Ogrodowej.
Dziesięć działek o numerach ewidencyjnych od 433/2 -433/11 ( pow. 1 szt.- 22m2.).
Wartość ogólna – 11.510 złotych
5) Działki pod zabudowę mieszaną - 2 działki położone w Nowym Kościele - wartości 139.000 zł.
6) Działka pod zabudowę mieszaną nr 349 o pow. 0.14 ha położona w Dobkowie –
wartość 28.900 zł.
7) Nieruchomość zabudowana położona w Nowym Kościele przy ulicy Szkolnej 17 –
wartość 38.300 zł
Planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 421.000 złotych
II.b. Nieruchomości gminne zbyte w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców realizowana jest z zastosowaniem
95 % bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego.
1) Sprzedano 12 lokali mieszkalnych o wartości 749.280 złotych a po zastosowaniu
bonifikaty uzyskano dochód w wysokości 37.464 zł.
2) Sprzedano na rzecz najemcy budynek gospodarczy numer 38A położony w Dobkowie
o wartości 13.500 zł, uzyskany dochód 13.500 zł.
3) Sprzedano 2/6 części działki numer 554/2 o pow. 350 m2 położonej w Starej Kraśnicy o
wartości 1.086,00 zł, uzyskany dochód 1335,00 zł.
Wartość mienia sprzedanego w drodze bezprzetargowej wynosi 763.866 zł, uzyskany
dochód 52.299 zł.
2. Sprzedaż w drodze przetargu
Wartość ogółem 228.479,60 zł., uzyskany dochód 255.661.90 zł w tym:
1) nieruchomość gruntowa niezabudowana numer 319/2 o pow.0,08 ha i numer 387/12 o
pow. 0,0723 ha położona w Świerzawie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową o
wartości – 34.076 złotych, uzyskany dochód 34.661,65 złotych.
2) nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 430/8 o pow. 0.0184 ha
położona Świerzawie przy ulicy Spółdzielczej przeznaczona pod zabudowę garażową o
wartości 5.966,6 zł , uzyskany dochód 4.060,65 zł.
3) dwa pomieszczenia mieszkalne o powierzchni użytkowej wynoszącej 36,60 m2
położone przy ulicy Środkowej 16 w Sędziszowej niespełniające warunków określonych
art.2 ustawy z dn.24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 z późn. zm.) o wartości 34.620,zł, uzyskany dochód 14.800 zł.
4) trzy lokale użytkowe położone w Świerzawie przy placu Wolności 3, 29 i przy ulicy
Złotoryjskiej 3
o wartości 153.817 zł, uzyskany dochód 202.139,60 zł.
5) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dla ośmiu
działek o łącznej powierzchni wynoszącej 0,7118 ha w tym; pięć nieruchomości
zabudowane budynkami mieszkalnymi.
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Wartość przekształconych nieruchomości – 121.160 zł., uzyskany dochód 24.092,6 zł,
koszt opracowania dokumentacji 1.758,90 zł.
6) Ogólna wartość mienia gminnego sprzedanego w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012
r. wynosi 992.345,60 zł. a uzyskany dochód ze sprzedaży 307,960,90 zł.
3. Nieruchomości wytypowane do zbycia w 2012 roku, których sprzedaż nie została
zrealizowana:
1) lokal użytkowy – Świerzawa – Plac B. Piasta 1 - wartość 85.890 złotych.
( najemca zrezygnował z nabycia lokalu),
2) działki pod zabudowę garażową położone w Świerzawie przy ulicy ogrodowej 10 szt. wartość 11.510 zł.( przeprowadzone przetargi nie doprowadziły do wyłonienia nabywcy )
3) dwie działki pod zabudowę mieszaną położone w Nowym Kościele o wartości 139.000
zł.
( przeprowadzone przetargi nie doprowadziły do wyłonienia nabywcy )
4) Działka pod zabudowę mieszaną nr 349 o pow. 0.14 ha położona w Dobkowie –
wartość 28.900 zł.
( nieruchomość wydzierżawiono osobie fizycznej )
5) Nieruchomość zabudowana położona w Nowym Kościele przy ul. Szkolnej 17 –
wartość 38.300 zł
( nieruchomość sprzedano 29 grudnia 2011 r. )
6) W drugiej połowie 2012 r. przeprowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu dla 42 nieruchomości . Wydatkowano kwotę 9.282,00 zł
na opracowanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość dla każdej
nieruchomości.
4. Grunty nabyte przez Gminę:
1) Gmina nabyła nieruchomość gruntową nr 19 o pow. 0,4376 m2 w miejscowości
Świerzawa na powiększenia parkingu przy cmentarzu komunalnym za kwotę 6.000,00 zł.
5. Grunty nabyte przez Gminę z tytułu dziedziczenia:
1) Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina z mocy prawa nieodpłatnie nabyła
nieruchomość w użytkowaniu wieczystym o nr ew. 374 o pow. 0,2338 m2 w miejscowości
Świerzawa przy ul. Adama Mickiewicza 14.
2) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie
nieruchomość o nr ew. 204 o pow. 0,1000 ha położoną w Rzeszówku.
3) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie
nieruchomość o nr ew. 86 o pow. 0,5000 ha położoną w Rzeszówku.
4) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie lokal
mieszkalny o pow. 37,70 m2 położony w Krzeniowie 2/11 w Nowym Kościele.
5) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie lokal
mieszkalny o pow. 46,20 m2 położony przy ul. Jeleniogórskiej 4/1 w Nowym Kościele.
6. Ogółem z mienia gminnego w 2012 r. osiągnięto dochody 449.041,46 zł z tego:
- ze sprzedaży – 359.400,54 zł.
- czynsz dzierżawny za grunty – 60.020,73 zł.
- użytkowanie wieczyste gruntów – 3.768,69 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności –
25.851,50 zł.
-

Działalność usługowa – zadania wykonano w 99,98%. Realizowano zadanie pn.

-

„Budowa kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Świerzawie”.
Administracja publiczna – zadania wykonano w 92,31 %. Są to zadania w zakresie
funkcjonowania rad gmin, Urzędu Miasta i Gminy, w ramach Komputeryzacji Urzędu
MiG.
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-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zadania wykonano w
100,00 %.

-

Obrona narodowa - zadania wykonano w 0,00 %, Planuje się realizację zadania w II
półroczu.

-

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania wykonano
w 85,94 %.
Wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP.
Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od kredytów i pożyczek wykonano
w 90,53%.
Oświata i wychowanie – zadania wykonano w 87,95%. Były to zadania bieżącego
utrzymania szkół i gimnazjum oraz dowożenie uczniów do szkół.
Ochrona zdrowia – zadania wykonano w 99,3%, w tym: realizacja programów
polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Pomoc Społeczna – zadania wykonano w 98,81%.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. pracy socjalnej,
3. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
4. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
5. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Pomoc materialna z zakresu pomocy społecznej realizowana jest:
1. w ramach zadań własnych gminy, środki finansowe przyznawane są na realizację
tych zadań Uchwałą Rady Miasta i Gminy,
2. w ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe na ten cel przyznawane są
decyzją Wojewody.
Od lat niezmiennym i dominującym powodem przyznawanej pomocy jest problem
ubóstwa. Ubóstwo jest podstawowym warunkiem z ustawy o pomocy społecznej
uzasadniającym udzielenie pomocy w formie pieniężnej. Problem ubóstwa dotyka
również rodziny, w których świadczeniobiorcy i/lub ich współmałżonkowie pracują
zawodowo. Dochody w tych rodzinach nie przekraczają kwot, o których mowa w
ustawie o pomocy społecznej. Ustawa ta wyznacza próg ubóstwa na poziomie
dochodów mieszczących się poniżej kryterium dochodowego, które obecnie dla osoby
samotnej wynosi 542zł, natomiast dla osoby w rodzinie 456zł. Przekroczenie wysokości
tego kryterium dyskwalifikuje z pojęcia ubóstwa.
- Kolejnym ważnym powodem przyznawania pomocy socjalnej jest problem
bezrobocia. W Powiecie Złotoryjskim stopa bezrobocia oscyluje w granicach 25%,
czego efektem jest dalsze korzystanie z pomocy społecznej osób pozostających bez
pracy. Najczęściej są to osoby nie mające szczególnych umiejętności czy kwalifikacji i
brak im wiary oraz przekonania, iż odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Stan
wynikający z braku zatrudnienia może być drastyczny, gdyż może prowadzić do wielu
chorób. Ludzie niepracujący mają poczucie bezużyteczności i odrzucenia społecznego.
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Czują się niepotrzebni, a więc zaciera się w nich poczucie własnej wartości. Niestety
jest to problem, który może dotknąć każdą osobę i dlatego uważany jest za zjawisko
globalne, a nie tylko za zjawisko obejmujące określonych ludzi. Osoby bezrobotne mają
problemy finansowe ze względu na brak dochodu.
Następstwem bezrobocia i ubóstwa w wielu rodzinach są problemy uzależnień i
przemocy w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012r. wspierał pomocą rodziny z Gminy Świerzawa:
- 98 rodzin- fundusz alimentacyjny
- 482 rodziny- pomoc społeczna
- 680 rodzin- świadczenia rodzinne.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie udziela pomocy
finansowej osobom potrzebującym w ramach zadań zleconych finansowanych z
budżetu państwa.

Łączna realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tut. OPS w 2012 roku
wyniosła ogółem: 3 191 586,02 zł w tym:
o rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 26 301,60 zł
o rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego( w

tym obsługa ) – 2 780 884,42 zł
85295 pozostała działalność (dodatkowe świadczenie do świadczeń
pielęgnacyjnych) 15 900,00 zł
o Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 368 500,00zł
o rozdział

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
udzielono następującej pomocy:
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Forma pomocy

Liczba osób, którym Liczba świadczeń
przyznano
świadczenie

Kwota świadczeń
(zł)

60

564

26 301,60

85

845

118 339,03

680

15 478

2 145 189,70

200

2 653

405 909,00

120

1 155

591 917,00

67

67

67 000,00

14

159

15 900,0

132

1 509

440 721,41

86

89

368 500,00

Składki zdrowotne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
świadczeniobiorców
Świad świadczenia rodzinne i
opiekuńcze wraz z dodatkami,
w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka
Pomoc finansowa w ramach
rządowego programu
wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
(dodatkowe świadczenie do
świadczeń pielęgnacyjnych)
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

RAZEM: 3 114 951,74
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie w 2012 roku realizował
założenia Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2011 roku, Nr 205, Poz.
1212) oraz Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U Nr
228, poz. 2255) ze zmianami; tekst jednolity: z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 139,
poz.992) i wypłacał świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.
59, z późn. zm.3) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
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niepełnosprawności a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału,
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż
spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu, albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie udziela pomocy finansowej
osobom potrzebującym w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy oraz
z budżetu państwa.
Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy m.in.:
1.
2.
3.
4.

przyznawanie i wypłacanie zasiłków jednorazowych, jednorazowych specjalnych,
przyznawanie pomocy rzeczowej i w naturze,
sprawienie pogrzebu osobom samotnym, w tym osobom bezdomnym,
przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania strony,
5. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w
tym osobom bezdomnym,
6. udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego,
7. dożywianie dzieci,
8. praca socjalna,
9. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca w tym domu,
10. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, od 01 maja 2004 r. zadanie własne
gminy dotowane przez budżet państwa,
11. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, od lipca 2009r. zadania własne gminy
dotowane przez budżet państwa.
Łączna realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej M-GOPS w
2012roku wyniosła ogółem: 1 345 512,86zł (w tym)

Zadania własne dotowane stanowią kwotę 1 081 637,36zł
w tym:
- w rozdziale 85213 § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 737,73zł - w rozdziale
85214 § 3110 zasiłki okresowe (dotowane) - 631 000,00zł
- w rozdziale 85216 § 3110 zasiłki stałe (dotowane) 212 642,68zł
-w rozdziale 85295§3110 dożywianie uczni w szkołach i dorosłych 135 619,40zł -w
rozdziale 85295§3110 zasiłki celowe na dożywianie 78 380,60zł
-w rozdziale 85206 wspieranie rodziny 6 256,95zł
Zadania własne z budżetu gminy stanowią kwotę 263 875,50zł
w tym:
- w rozdziale 85202§4330 pobyt w domach pomocy społeczne - 94 301,42zł
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-w rozdziale 85206 wspieranie rodziny 6 904,09zł
-w rozdziale 85214 § 3110-zasiłki celowe 40 654,44zł
- w rozdziale 85214 § 4 300 usługi pogrzebowe 2 926,60zł
-w rozdziale 85214 § 3110- zasiłki celowe na dożywianie 8 970,00zł
-w rozdziale 85214 § 3110- dożywianie 44 530,00zł
- w rozdziale 85214§3119 zasiłki celowe(wkład własny UE)- 11 547,38zł
W ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku udzielono
następującej pomocy:
Formy pomocy

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń
( zł )

Pomoc w naturze, obiady 686
szkolne, pomoc na zakup
żywności ( na podstawie
ustawy z dnia
29.12.2005 r. o
ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”)

42 696

267 500,00
( w tym ze środków DUW na
program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania)
214 000,00

Zasiłki celowe na zakup:
opału, odzieży, obuwia,
leków, sprawienie
pogrzebu, zdarzenie
losowe

190

483

55 128,42
w tym:
wkład własny
POKL 11 547,38

Usługi opiekuńcze

5

2 843

54 041,57

Zasiłki okresowe
(zad. dotowane)

288

2 139

631 000,00

Zasiłki stałe własne
(zad. dotowane)

56

542

212 642,68

Skł. zdrowotne
(zad. dotowane)

50

491

17 737,73

Pobyt w DPS

5

40

94 301,42

6

-

13 161,04

RAZEM: 1 345 512,86zł
Zarządzeniem Nr 0050/21/2012 z dnia 14 marca 2012r. Burmistrz Miasta i Gminy
Świerzawa powołał Zespół Interdyscyplinarny.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją
wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują,
podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy
osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy
Świerzawa.
Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
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1. Pomoc osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom, grupom problemowym i środowiskom
dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie
zaistniałego problemu.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy
społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty,
ochrony zdrowia, kuratorów sadowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
4. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie.
2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy.
3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.
4. Przekazywanie dokumentacji z pracy grup roboczych do Prokuratury Rejonowej lub
Komendy Powiatowej Policji w momencie podejrzenia popełnienia przestępstwa
przemocy w celu wykorzystania do prowadzonych postępowań w indywidualnych
przypadkach.
W dniu 18 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1245, w sprawie procedury „ Niebieskiej
Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta” (NK).
„Niebieska Karta” - to rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych
nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie
działań interwencyjnych.
Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków
pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez
wypełnienie formularza A przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów
i niezwłocznie zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
który z kolei niezwłocznie przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub
grupy roboczej.

Grupy robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem
przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej Karty.
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Dokonują analizy sytuacji rodzinnej- wypełniając formularz NK – C, z osobą, wobec
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK – D, z osobą, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerzawie odbyło się:
12 posiedzeń, z których zostały sporządzone protokoły w tym:
2 posiedzenia – Zespołu Interdyscyplinarnego
10 posiedzeń - grup roboczych
Grupy robocze 2012 roku zajmowały się 7 rodzinami.
Wpłynęło - 7 „Niebieskich Kart” z tego:




3 Niebieskie Karty - z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
3 Niebieskie Karty - z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
1 Niebieska Karta – od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowcu

Posiedzenia grup roboczych odbywały się w obecności osób, co do których istniało
podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz osób, co do których istniało podejrzenie,
że stosują przemoc.
Na posiedzenia grup roboczych zgłosiło się łącznie 10 osób (7 kobiet i 3 mężczyzn).
Skład osobowy grup roboczych był uzależniony od skali występującego problemu
w rodzinie.
W wymienionych posiedzeniach brali udział:
- przewodnicząca Zespołu,
- pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie,
prowadzący pracę socjalną w rodzinie,
- zastępca przewodniczącego- przedstawiciel Komendy Powiatowej w Złotoryi,
- członek zespołu – przedstawiciel M-GOPS w Świerzawie.
Podjęte działania są w trakcie realizacji:
1. 5 rodzin jest systematycznie monitorowanych przez pracowników socjalnych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Świerzawie i Dzielnicowych Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi. Wspólne odwiedziny w środowiskach mają na celu
sprawdzenie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz monitorowanie ustalonych form
pomocy.
2. W placówce oświatowej zorganizowana została pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla dzieci. Udzielane są również porady dla rodziców. Powyższe działania mają
zapobiegać zaburzeniom osobowości, nerwicom, psychozom czy uzależnieniom, gdyż
dzieci wychowywane w rodzinie z przemocą mają problemy emocjonalne w dorosłym
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życiu. Brak szacunku i miłości wyniesiony z domu rodzinnego będzie dla nich sytuacją
naturalną.
3. Wobec sprawców przemocy podjęto następujące działania:
1 mężczyzna ma nałożony obowiązek leczenia odwykowego przez Sąd
Rejonowy w Złotoryi.
o
w trakcie wizyt w miejscu zamieszkania pracownik socjalny w ramach
procedury Niebieskiej Karty prowadził rozmowy z osobami , wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy.
o
2 mężczyzn motywowanych jest do podjęcia leczenia odwykowego dla osób
uzależnionych od alkoholu.
o
wobec 1 mężczyzny został skierowany wniosek do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerzawie.
o

Efekty działań grup roboczych:
1 kobieta uczestniczy w spotkaniach grupy wsparcia w Klubie Abstynenta „Odnowa”
w Świerzawie,
 1 kobieta korzysta z indywidualnej pomocy psychologicznej,
 2 dzieci zostało objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły,
 3 rodziny zostały objęte pomocą finansową z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świerzawie


W trakcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty”


wobec 1 sprawcy przemocy toczy się postępowanie sądowe,

Nie reagując na przemoc bierzemy na siebie odpowiedzialność za cierpienie drugiego
człowieka a być może i jego życie. Dlatego naszym obowiązkiem moralnym jest
zgłaszanie odpowiednim służbom przypadków przemocy. Przemoc doznawana ze strony
najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę.
Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej,
materialnej, medycznej a także wsparcia emocjonalnego. Dlatego przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie nie może opierać się wyłącznie na działalności jednej instytucji.
Żadna instytucja nie ma wystarczających narzędzi, kompetencji i możliwości rozwiązania
wszystkich problemów rodziny uwikłanej w przemoc. Z przebiegu spotkań grup
roboczych wynika,
że interdyscyplinarność ma wiele zalet- szybki i pełny przepływ informacji między
służbami, możliwość podjęcia działań interwencyjnych, zaplanowanych
i skoordynowanych:
niepowielających się.
Procedura „Niebieskiej Karty” została opracowana tak, by łączyć kompetencje służb
i współpracować w celu osiągnięcia lepszych efektów.
Praca socjalna jest nadal jednym z ważniejszych zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej. Przez tą działalność rozumie się działania
zawodowe mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna
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ukierunkowana jest na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego
funkcjonowania klienta. Działalność ta wymaga od pracowników socjalnych
dostosowania metod pracy adekwatnych do realiów oraz szeroko rozumianej współpracy
z innymi instytucjami na terenie miasta i gminy m.in. Powiatowym Urzędem Pracy,
Sądem, Kościołem, policją, placówkami medycznymi, pracodawcami itp. W roku
sprawozdawczym rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zostały objęte pracą
socjalną. Wiele działań prowadzonych w ramach pracy socjalnej przyniosło pozytywne
efekty w postaci : podjęcia pracy zarobkowej, odejścia od systemu pomocy społecznej
chociaż na pewien okres, podejmowania leczenia odwykowego, poprawy funkcjonowania
rodzin itp. W przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie pracownicy socjalni
wykorzystywali narzędzie jakim jest procedura „ Niebieskiej Karty”. W roku 2012
wspierając ofiary przemocy domowej, pracownicy tutejszego Ośrodka realizowali w/w
procedurę w rodzinach dotkniętych podanym problemem. W tym zakresie nawiązaliśmy
ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi, kuratorami zawodowymi i
społecznymi oraz pedagogami szkolnymi.
Niepokojące zjawiska występujące w środowiskach powodują, że praca socjalna jest coraz
trudniejsza i wymaga większego zaangażowania ze względu na kumulację problemów
Pracownik socjalny musi kreatywnie dostosować narzędzia pracy socjalnej do
dynamicznie modyfikujących się zmian w społeczeństwie, które bardzo często przybierają
charakter patologiczny. W związku z tym zauważalna jest zmiana w charakterze pracy,
ale i oczekiwań wobec pracowników socjalnych.
Nowoczesna pomoc społeczna, żeby była skuteczną i efektywną wymaga coraz
liczniejszej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych.
Rozmiary potrzeb społecznych wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie
pomocy społecznej.
Potrzeba skutecznego rozwiązywania problemów klientów pomocy społecznej
spowodowała wprowadzenie do ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej jednej z
technik prowadzenia pracy socjalnej, jaką jest kontrakt socjalny. Został on zdefiniowany
w art. 6 pkt 6 cytowanej ustawy jako „pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o
pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
osoby lub rodziny”.
Kontrakt zawiera m.in. opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań
koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek
pomocy. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest do sytuacji
życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt oraz do form wsparcia
zaproponowanych przez Ośrodek.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie w 2012r. wspierał rodziny
poszkodowane w wyniku nawałnicy i intensywnych opadów deszczu w godzinach
nocnych w dniu 05 oraz 06 lipca 2012r. Na terenie Miasta i Gminy Świerzawa doszło do
zalania budynków mieszkalnych, gospodarczych. Poszkodowanych zostało 86 rodzin w
tym 22 dzieci w wieku szkolnym. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świerzawie po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania
poszkodowanych i przeanalizowaniu protokołów strat poniesionych w wyniku nawałnicy
przekazał poszkodowanym pomoc finansową, pomoc od darczyńców w formie środków
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czystości, pościeli, żywności, mebli, sprzętu AGD dla najbardziej poszkodowanych,
pomoc w formie wyprawek szkolnych, podręczników i innych przedmiotów koniecznych
do rozpoczęcia nauki w szkole.
Ośrodek Pomocy Społecznej pośredniczył w organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży w 2012roku.
Organizatorzy wypoczynku:
1.Urząd Miasta i Gminy Świerzawa;
Organizuje wypoczynek letni dla 25 dzieci (w wieku od 8-15 lat) ze środowisk ubogich
oraz patologicznych połączony z zajęciami profilaktyczno- terapeutycznymi.
Wypoczynek był organizowany w okresie od 08. 08. 2012r. do 17.08.2012r. w
miejscowości Mrzeżyno położonej nad morzem. Dzieci podczas pobytu miały
zapewnioną fachową opiekę wychowawczą i medyczną. W ramach ceny pobytu na
kolonii była zagwarantowana jednodniowa wycieczka autokarowa. Koszt pobytu dzieci
został pokryty w ramach realizacji zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
2. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało na teren naszej gminy 10 miejsc na
bezpłatne kolonie dla dzieci w wieku 7 – 15 lat, które były zorganizowane w Ośrodku
Kolonijnym w Pobierowie od 14. 07. 2012r. do 27. 07. 2012r. ( dla dzieci i młodzieży z
rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników PGR).
Kwalifikacja dzieci i młodzieży do udziału w wyżej wymienionych koloniach została
dokonana poprzez wspólne ustalenia pracowników socjalnych z M-GOPS Świerzawa.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało na teren naszej gminy 10 miejsc na
bezpłatne kolonie dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenach, które ucierpiały na
skutek klęski żywiołowej, które były zorganizowane w Jarosławcu od 18. 08. 2012r. do
31. 08. 2012r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie w 2012 roku był
beneficjentem projektu systemowego pod tytułem „Czas na zmiany- projekt systemowy
M-GOPS realizowany na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja i integracja Społeczna,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jest jednym z programów operacyjnych
służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w
tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą:
uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i
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podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby
trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki
spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do
pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności
gospodarki.
W 2012r. Ośrodek po raz piąty przystąpił do realizacji projektu systemowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod tytułem „Czas na zmianyprojekt systemowy M-GOPS realizowany na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Czas realizacji projektu od kwietnia 2012r do listopada 2012r. Ogólny koszt projektu w
roku 2012 stanowił wysokość 110 000,00zł, w tym 11 550,00zł wkładu własnego (zasiłki
i pomoc w naturze) w dziale 852 rozdziale 85219 otrzymaliśmy 98 540,00zł środków
unijnych.

Grupą docelową projektu były osoby niepozostające w zatrudnieniu (bezrobotne), które są
w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w
rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Projekt w ramach kontraktów
socjalnych obejmował 8 osób (klientów OPS) spełniających w/w kryteria. Rekrutacja
grupy docelowej nastąpiła w oparciu o dane ewidencyjne Ośrodka.
Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej
wśród 8 osób (w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn) w okresie 7 miesięcy na terenie Miasta i
Gminy Świerzawa.
Cele szczegółowe projektu:
- podniesienie poziomu umiejętności zawodowych wśród 8 osób (w tym 5 kobiet i 3
mężczyzn) w okresie 7 miesięcy na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
- podniesienie poziomu motywacji do aktywności zawodowej i społecznej wśród 8 osób
(w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn) w okresie 7 miesięcy na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa.
- wzrost poczucia własnej wartości i kluczowych umiejętności społecznych wśród 8 osób
(w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn) w okresie 7 miesięcy na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa.,
- zapobieganie zagrożeniu wykluczeniu społecznemu.
Osoby biorące udział w projekcie zostały objęte wsparciem indywidualnym (konsultacje z
psychologiem), warsztatami w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy, brały udział
w kursie prawa jazdy kat. B dla (5 kobiet), kursie przyuczającym do zawodu drwal (3
mężczyzn), oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych „moje miejsce w
rodzinie” i „moja praca nad sobą” (dla 8 osób).
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Dzięki w/w formom wsparcia uczestnikom projektu przekazana została wiedza i
wskazane możliwości w zakresie pozyskiwania i utrzymania pracy zawodowej, podjęte
zostały wysiłki w celu zmiany postaw dotychczas utrudniających podjęcia zatrudnienia,
przez BO, byli motywowani do samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji
życiowej i zawodowej. Powyższe działania przeciwdziałały ich wykluczeniu ze
środowiska.
W wyniku prowadzonej działalności w 2012r. odprowadziliśmy do Urzędu Miasta i
Gminy dochody w łącznej kwocie 91 748,11 zł, w tym:
1.
2.
3.
4.
5.

odpłatności za usługi opiekuńcze 1 440,75zł dla UMiG Św-a
kapitalizacja odsetek bankowych 277,67zł dla UMiG Św-a
dłużników świadczeń zaliczek alimentacyjnych w części JST 10 359,43zł
dłużników świadczeń zaliczek alimentacyjnych w części BP 10 359,43zł
dłużników świadczeń funduszu alimentacyjnego w części JST 23 317,53zł

w tym:
- dla U M i G Św-a 20 162,95zł
- inne gminy dłużników 3 154,58zł
6. dłużników świadczeń funduszu alimentacyjnego w części BP 36 587,95zł
7. odsetek dłużników świadczeń funduszu alim. w części BP 8 905,35zł
8. dochód naprawienia szkody dot. lat ubiegłych w części JST dla UM-G Świerzawa
500,00zł
-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadanie wykonano w 100%
(dotacja na WTZ w Świerzawie)

-

Edukacyjna opieka wychowawcza – zadania wykonano w 87,78%. W ramach

-

tych środków realizowano zadania w zakresie świetlic szkolnych, wypoczynek dzieci oraz
wypłatę stypendiów dla uczniów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania wykonano w 87,78%.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy
Świerzawa” Zakończono realizację całego zadania obejmującego łącznie kanalizację PVC
dn200 długości 12 574,8 mb, kanalizację PVC dn160 długości 2 345,36 mb, przyłącza
PVC dn160 do 129 budynków o łącznej długości 689,8mb, rurociąg tłoczny PE dn90 –
923,24 mb, dn63 – 177,43mb,cztery pompownie sieciowe i dwie przydomowe, na sieci
zabudowano 383studnie dn1000 oraz 130 studni dn400. W roku 2012 z budżetu gminy
zapłacono 247 963,19 zł ze Środków unijnych 306 335,36zł.
Wydatki poniesione w związku z realizacją Programu “Bezrobotni dla gospodarki
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2012 rok podjętego zgodnie z Porozumieniem
z dnia 30.03.2012r. zawartym pomiędzy Gminą Świerzawa i Dolnośląskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy oraz Powiatowym
Urzędem Pracy w Złotoryi. W ramach programu zatrudnionych zostało 2 bezrobotnych
na okres od maja do października 2012 roku przy refundacji częściowej kosztów
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wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dla potrzeb realizacji Programu

zakupiony został podstawowy sprzęt i narzędzia (kosa spalinowa, części eksploatacyjne
do naprawy zakupionych w latach uprzednich pilarek spalinowych, podstawowe
narzędzia, odzież robocza i ochronna) na kwotę 1785,16 zł z czego wydatek w kwocie
1599,82 zł zgodnie z porozumieniem został zrefundowany przez Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy. W okresie realizacji
programu poniesione zostały koszty bieżące związane głównie z naprawą oraz bieżącą
eksploatacją powierzonego sprzętu (np. paliwa, oleje, materiały eksploatacyjne) oraz
zakup

napoi chłodzących i rękawic ochronnych w kwocie 2.394,35zł. W ramach

Programu realizowane były prace konserwacyjne na rzekach i potokach polegające
głownie na wykaszaniu porostów, odkrzaczaniu oraz wycince przerośniętej faszynady
wierzbowej, na łącznej długości 4,65km (Kaczawa, Potok Biegoszowski, Czermnica,
Radzynka i Lisinka). W okresie powodziowym pracownicy wykorzystywani byli do
prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i oczyszczaniem terenów z odpadów
popowodziowych. Bezrobotni w okresie zatrudnienia wykonywali również prace
związane z utrzymaniem właściwego stanu estetycznego na terenie nieruchomości
gminnych polegające głownie na wykaszaniu trawy.

972,00 zł – opłata ryczałtowa zgodnie z zawartą umową w dniu 02.01.2012 r. na odbiór
z terenu gminy do utylizacji odpadów padłych zwierząt innych niż hodowlane.
28.082,31 zł – realizacja zadania pn. „ Realizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu
miasta i gminy Świerzawa - usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku”
przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w
wysokości 85%. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został
wykonawca zadania. W ramach zadania zostały zdemontowane i przekazane do
utylizacji wyroby azbestowe w ilości 33,07 ton z 10 nieruchomości oraz odebrane do
utylizacji wcześniej zdemontowane przez -właścicieli nieruchomości odpady azbestowe
w ilości 20,38 ton z terenu 5 nieruchomości. Łączna ilość odebranych i przekazanych do
utylizacji odpadów azbestowych w 2012 roku wyniosła: 55,45 ton (3330m2). Wyroby
azbestowe zostały usunięte z 8 nieruchomości prywatnych, z 7 nieruchomości
komunalnych w tym 6 nieruchomości zarządzanych przez zakład komunalny oraz z 1
obiektu

szkolnego.

Osoby

prywatne

zgodnie

z

podpisanymi

umowami

cywilnoprawnymi dokonały wpłaty należnego udziału w kosztach zadania wynoszącego

29

15% wartości usługi zrealizowanej na danym obiekcie. Koszty udziału na
nieruchomościach komunalnych ponieśli zarządcy obiektów komunalnych lub budżet
gminy. Wartość uzyskanej dotacji na realizację zadania wynosiła – 23.800 zł i została w
całości rozliczona.
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji

wykonanie

178.000 zł
Kwota zobowiązania za objęcie udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce zgodnie z podjętymi w 2010 roku
uchwałami przez Radę Miasta i Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Świerzawa do
tej Spółki oraz umowy notarialnej o objęciu udziałów w Spółce.
Zakup ciągnika komunalnego z przyczepą i ładowaczem celem organizacji selektywnej
zbiórki odpadów. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został dostawca sprzętu
firma BOSR INVEST Tomasz Dziembek 42-200 Częstochowa, ul. Malczewskiego 6.
Wydatkowano na realizacje zadania kwotę brutto 209 343,00zł w tym dofinansowanie
wyniosło 110 000,00zł

1) Zakup energii elektrycznej planowane nakłady 141.000,00zł, poniesiono nakłady.
140.952,13zł .
W ramach w/w kwoty zakupiono energię elektryczną do oświetlenia drogowego i
obiektów
gminnych takich jak budynki remiz OSP , garaż , pomieszczenia magazynowe.
wykonywane jest na bieżąco konserwowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy
poprzez telefoniczne zgłoszenia . Konserwacja obejmuje wymianę żarówek oraz
naprawa
awarii oświetlenia drogowego oraz wymiana zużytych podzespołów w oprawach
oświetleniowych .
- DZIAŁ 900, ROZDZ. 90015 KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWGO
Planowane nakłady 81.268,94zł., poniesiono nakłady 73.718,88zł.
Za kwotę 73.718,88zł rocznie zakład energetyczny Tauron Dystrybucja S.A Oddział w
Jeleniej Górze wykonuje konserwację oświetlenia drogowego - 633 punkty. świetlne na
terenie gminy Świerzawa. Konserwacja oświetlenia drogowego wykonywana jest jeden
raz w miesiącu na podstawie otrzymywanych informacji od radnych i mieszkańców.
Konserwacja oświetlenia drogowego obejmuje wymianę zużytych podzespołów w
oprawach oświetleniowych oraz wymianę zużytych źródeł światła, naprawa
uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych, konserwacja szafek oświetleniowych
oraz regulacje zegarów astronomicznych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W DZIALE 900 OŚWIETLENIE DROGOWE
1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiechowa.
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Planowane nakłady 5.000,00zł , poniesiono nakłady w wysokości 2.294,14zł.
Za kwotę 2.294,14 zł opracowano kosztorys inwestorski oraz opłacono umowę o
wydanie technicznych warunków zasilania dla oświetlenia drogowego.
Budowa oświetlenia będzie kontynuowana w roku 2013.
. Budowa oświetlenia w Świerzawie. Planowane nakłady 5 000,00zł , poniesiono
4.999,16zł.
Za kwotę 4.999,16zł wykonano zasilanie do szafki sterowniczej , zmodernizowano
istniejącą szafkę oświetlenia drogowego oraz zamontowano jeden punkt świetlny – słup
parkowy na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Mickiewicza w Świerzawie.
2. Budowa oświetlenia w Rząśniku - I etap opracowanie projektu
Planowane nakłady 9000,00zł, poniesiono nakłady 9000,00zł.
W I półroczu zlecono opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnej do
opracowania projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości
Rząśnik przy drodze gminnej i powiatowej.
Z Funduszu Sołeckiego wsi Rząśnik rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego. Za
kwotę 7.198,55zł wybudowano 4 nowe punkty świetlne linia kablową – napowietrzną
przy drodze powiatowej.
DZIAŁ 900, ROZDZ. 90095 Zakup usług pozostałych (obsługa szaletu).
Plan 6.600zł , Wykonano 5.097,60zł .
Za w/w kwotę opłacany jest pracownik dozorujący szalet miejski w Świerzawie.
Obsługa zegara
Plan 1800,00zł, wykonano 1.476,00zł
Za w/w kwotę wykonywana jest konserwacja miesięczna zegar znajdującego się na
budynku urzędu.
Utrzymanie zieleni na terenie miasta wraz z ogrodem Jordanowskim poprzez
wykaszanie trawy, nasadzanie kwiatów na klombach i skwerach, plewienie klombów.
Realizowane zadania bieżące to oczyszczanie miasta, utrzymania zieleni, oświetlenie
ulic i dróg.
-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zadania zostały zrealizowane
w 91,00%. Była to głównie dotacja dla Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki oraz bibliotek.
Z zadań inwestycyjnych realizowane były zadania:
Odnowa wsi Nowy Kościół poprzez remont Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem
sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw – na plan 823 573,00zł.
Firma PBO „MILEX” sp. z o.o. z Jeleniej Góry, w trakcie realizacji wykonano 3 aneksy
do projektu budowlanego i uzyskano decyzje zmieniające pnb. Wykonawca zrealizował
roboty budowlane za łączną kwotę 538 078,11. Zamontowano w ramach projektu plac
zabaw przy ul. Kolejowej w Nowym Kościele. Zadanie realizowała firma "MAJA"
Ewelina Piotrowska z siedzibą w 07-320 Małkinia Górna, ul. Kopernika 10 za kwotę
brutto 29 030,00.
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W ramach projektu po uzyskaniu zgody w PROW na zmianę lokalizacji zaplecza WDK w
Nowym Kościele wykonano ponad 600 m2 nawierzchni wokół WDK oraz wykonano
rewitalizację parku. Łączna kwota wydatków wyniosła 683 684,77 zł w tym
dofinansowanie ze środków unijnych 406 905,47 zł.
-

Kultura fizyczna i sport – zadania wykonano w 73,18%.
Zadania realizowane przez kluby sportowe – 98,44%. Wszystkie udzielone dotacje
zostały rozliczone terminowo.
Realizacja zadań inwestycyjnych:
Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Starej Kraśnicy w ramach której
wykonane zostały nowe postumenty pod siedziska stadionowe i zamontowano 298
siedzisk stadionowych i wykonano nowe bramy w istniejącym ogrodzeniu. Łącznie
wydatkowano 58 146,13zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło
25 000,00zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE
Wszystkie koszty zakładu pokryte zostały z własnych przychodów w wysokości.

INSTYTUCJE KULTURY
Instytucje kultury to Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki.
W 2012 r. przekazane dotacje na domy kultury, ośrodki i świetlice w wysokości 656 235,00zł,
Biblioteki otrzymały dotacje w wysokości 217 275,00 zł.
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