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I. Wstęp
Szanowni Państwo!
Rok 2021 był dobrym rokiem dla Mieszkańców
Gminy Ząbkowice Śląskie – pomimo nadal
trwającej pandemii – udało się zrealizować wiele
zadań. Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie
i poprawa jakości życia Mieszkańców każdego dnia
jest dla nas priorytetem. Miniony rok to przede
wszystkim ważne inwestycje w zakresie
infrastruktury drogowej,
remontu
świetlic
w
sołectwach,
rozbudowania
oświetlenia
na terenie miasta, rewitalizacji zamku i nieczynnego
cmentarza przy ul. 1 Maja. Zakończyliśmy budowę
saunarium obok krytego basenu – Saunarium&Spa
to nowoczesny obiekt o pow. 250m2, mieści 6 saun
– to doskonałe miejsce spotkań i rekreacji
dla Mieszkańców i Gości.
W 2021 roku Gmina Ząbkowice sprzedała 6 lokali mieszkalnych, 23 działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną , 5 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową,
3 działki niezabudowane stanowiące grunty rolne. Cieszy nas także stale rosnąca sprzedaż prywatnych
działek oraz budowa kolejnych budynków wielorodzinnych. Wiele działo się także w obszarze
inwestycyjnym. Przy ul. Wrocławskiej powstał nowoczesny Park Handlowy o powierzchni blisko
10.000m2, z lokalami dla 15 najemców. Prowadzone były prace, które doprowadziły finalnie do budowy
restauracji McDonald’s przy ul. Dalekiej. Sukcesem zakończyły się także rozmowy, dzięki którym
brytyjski inwestor wybuduje fabrykę z branży spożywczej przy ul. Cukrowniczej. Znajdzie tam
zatrudnienie 200 osób. Obok fabryki powstanie hala przemysłowo-magazynowa Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o pow. Ponad 5 tys. m² i inkubator
przedsiębiorczości. Dowodzi to prowadzeniu dobrej polityki prospołecznej przez samorząd i niestającej
kampanii promującej Gminę Ząbkowice Śląskie jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania
i do lokalizowania inwestycji. Jesteśmy przyjaźni inwestorom i przedsiębiorcom, dla których zawsze
mamy dobra ofertę i instrumenty wsparcia. Jest to ogromny krok w kontekście rozwoju gospodarczego
naszej gminy.
Nie sposób także nie wyróżnić kwestii rozwoju Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej, która
działa od września 2020 r. W minionym roku 241 254 osób zostało przewiezionych przez ząbkowickie
autobusy. Do niewątpliwych sukcesów na rzecz działań proekologicznych możemy zaliczyć wymianę
źródeł ciepła. Zlikwidowano 85 kotłów stałopalnych w lokalach mieszkalnych, co w efekcie
zredukowało emisję zanieczyszczeń. Przez cały rok 2021 pracownicy Urzędu Miejskiego
w Ząbkowicach Śląskich prowadzili Punkt Konsultacyjny w programach „Czyste powietrze”
dla domków jednorodzinnych (78 napisanych wniosków i 60 wniosków o płatność) oraz w programie
dla lokali mieszkalnych – 38 napisanych wniosków. Ponadto usunięto z terenu gminy i zutylizowano
ponad 111 ton wyrobów zawierających azbest.
Jako samorząd w poprzednim roku byliśmy także bardzo zaangażowani w zadania związane
z przeciwdziałaniem Covid-19 i w prowadzenie Powszechnego Punktu Szczepień oraz w realizację
Narodowego Spisu Powszechnego. O tym wszystkim szczegółowo przeczytacie Państwo w raporcie.
Zachęcam do lektury tego bardzo ważnego dokumentu, który jest podsumowaniem naszych działań.
Od dawna powtarzam, że razem budujemy wspólną przyszłość. Wspólną to znaczy – LEPSZĄ. Bo siła
jest we wspólnocie i we wspólnym rozumieniu celu. Każdego dnia mamy wkład w tworzenie naszej
wyjątkowej wspólnoty, jaką jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

Z poważaniem
Marcin Orzeszek
Burmistrz Ząbkowic Śląskich
wraz z Współpracownikami
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II. Informacje ogólne o gminie
Gmina Ząbkowice Śląskie położona jest na południu Województwa Dolnośląskiego
na Przedgórzu Sudeckim pomiędzy Górami Sowimi i Bardzkimi a Wzgórzem NiemczańskoStrzelińskim. Gmina znajduje się w Powiecie Ząbkowickim, w południowo-wschodniej części
województwa dolnośląskiego Siedziba Gminy – miasto Ząbkowice Śląskie jest jednocześnie siedzibą
Powiatu Ząbkowickiego.
Gmina Ząbkowice Śląskie na tle powiatu ząbkowickiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_z%C4%85bkowicki.pl.

Gmina Ząbkowice Śląskie zajmuje powierzchnię 146,13 km2, w tym powierzchnia miasta
Ząbkowice Śląskie to 13,65 km2. W skład Gminy wchodzi miasto Ząbkowice Śląskie oraz następujące
miejscowości: Bobolice, Braszowice, Brodziszów, Grochowiska, Jaworek, Kluczowa, Koziniec,
Olbrachcice Wielkie, Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Sulisławie, Szklary Huta, Szklary,
Rakowice, Siodłowice, Tarnów, Zwrócona. Na terenie Gminy znajduje się jedno miasto – Ząbkowice
Śląskie i 17 sołectw.
Gmina Ząbkowice Śląskie

Źródło: Opracowanie własne.
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III. Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 308 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła ogółem 20 452 osoby, w tym 10 773
kobiety i 9 679 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba ludności
według stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiała się następująco:

➢ liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 1 514 osób, a liczba
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 1 609 osób,
➢ liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 5 653 osoby, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 6 257 osób,
➢ liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3 606 osób, a liczba
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 813 osób.
Na początku 2021 roku w miejscowości Ząbkowice Śląskie było zameldowanych
14 187 osób, a na terenach wiejskich 6 573 osoby. Na koniec 2021 roku dane te przedstawiały się
następująco: liczba osób zameldowanych na terenach wiejskich wyniosła 6 485 osób, natomiast
w Ząbkowicach Śląskich było 13 967 mieszkańców.
W 2021 roku urodziły się 112 osoby – mieszkańcy miasta i gminy Ząbkowice Śląskie, w tym
48 dziewczynek i 64 chłopców. Zmarły natomiast 344 osoby w tym kobiet 172 i 172 mężczyzn. Wobec
tego ubytek naturalny w 2021 roku wyniósł 232 (różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów).
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały i czasowy stan na dzień 31.12.2021 r. –
20 452, w tym:
➢ na pobyt stały
20 187
➢ na pobyt czasowy
265
➢ struktura wiekowa gminy (średni wiek)
44,2
Liczba zgonów mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie: 344.
Liczba ludności w gminie Ząbkowice Śląskie w roku 2021
Rok

Ludność ogółem

Mieszkańcy
zameldowani na pobyt
stały

Mieszkańcy
zameldowani na pobyt
czasowy

2021

20 452

20 187

265

Źródło: opracowanie własne Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (Rejestr Mieszkańców)

Liczba urodzeń i zgonów w gminie Ząbkowice Śląskie w roku 2021
Rok

Urodzenia

Zgony

2021

112

344

Źródło: opracowanie własne Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (Rejestr Mieszkańców)
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IV. Finanse gminy
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku był budżet ustalony
Uchwałą Nr XXXVII/247/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ząbkowice Śląskie na rok 2021, po zmianach dokonanych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej
oraz Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich, w ramach posiadanych uprawnień.
Plan i wykonanie budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie według stanu na 31 grudnia 2021 r.
przedstawia tabela poniżej:
REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2021 R.
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

DOCHODY OGÓŁEM, z tego

128 489 204,23

124 433 298,64

Dochody bieżące

106 953 633,14

107 752 606,28

Dochody majątkowe, w tym:

21 535 571,09

16 680 692,36

dochody ze sprzedaży majątku

3 202 000,00

2 536 979,95

WYDATKI OGÓŁEM, z tego

144 447 969,55

128 319 070,91

Wydatki bieżące

109 756 711,11

104 207 922,30

Wydatki majątkowe

34 691 258,44

24 111 148,61

WYNIK BUDŻETU
(nadwyżka+ / deficyt-)

-15 958 765,32

- 3 885 772,27

Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi

-2803 077,97

3 544 683,98

PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:

19 512 086,62

19 699 387,07

kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych

11 898 100,00

11 528 461,76

niewykorzystane środki z lat ubiegłych,
pomniejszone o niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 8 ustawy o finansach publicznych

3 113 069,01

3 113 069,01

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

4 500 917,61

5 057 856,30

ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:

3 553 321,30

2 984 740,50

spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych

3 553 321,30

2 984 740,50

Źródło: Opracowanie własne.
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Struktura dochodów w 2021 roku przestawiona jest na poniższym wykresie. Podstawową część
dochodów budżetowych Gminy stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych. W 2021 roku
wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 47,88 %.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2021 R.

dochody własne
dochody związane z realizacją zadań zleconych
dochody majątkowe
subwencje ogólne z budżetu państwa
Źródło: opracowanie własne.

Największe wpływy w dochodach własnych Gmina Ząbkowice Śląskie osiągnęła z dwóch
źródeł, tj. z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (PIT i CIT).
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wyniosły w 2021 roku 23 306 915,34 zł,
w tym:

➢ PIT: 22 129 727,00 zł
➢ CIT: 1 177 188,34 zł.
W porównaniu do wykonania 2020 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym
zwiększyły się ogółem o 2 265 897,21, tj. 10,8 % przy czym:

➢ PIT – wzrost o 2 235 418,00 zł tj. 11,3 %
➢ CIT – wzrost o 30 479,21 zł, tj. 2,7 %.
Dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości wyniosły w 2021 roku 13 524 354,82 zł.
W stosunku do 2020 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 916 218,81 zł,
tj.7,3 %.
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STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2021 R.
WRAZ Z PORÓWNANIEM 2020 R. (ZŁ)

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki
budżetowe
ogółem
w
2021
roku
zrealizowano
w
wysokości
128 319 070,91 zł tj. 88,90 % planu. W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania
w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu,
rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej. Wydatki ogółem poniesione w 2021 roku
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela.
WYDATKI GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2021 R.

Dział

Nazwa

1

7

2

010

Rolnictwo i łowiectwo

600

Transport i łączność

630

Turystyka

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

750

Administracja publiczna

Plan po
zmianach

Wykonanie

Wykonanie

na 2021 rok

31.12.2021

w tym:

3

4

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

5

6

1 304 192,94

1 197 492,06

1 088 721,31

108 770,75

14 631 654,82

8 950 713,44

2 655 573,68

6 295 139,76

80,00

80,00

80,00

0,00

9 704 988,98

9 003 927,82

2 556 309,04

6 447 618,78

550 910,92

529 322,46

529 322,46

0,00

10 041 756,44

8 813 242,93

8 691 586,97

121 655,96

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

752

Obrona narodowa

754

4 500,00

4 491,20

4 491,20

0,00

400,00

400,00

400,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

1 646 187,04

1 431 475,55

956 263,86

475 211,69

757

Obsługa długu publicznego

675 000,00

656 642,34

656 642,34

0,00

758

Różne rozliczenia

844 400,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

37 233 436,71

35 202 472,06

34 824 753,26

377 718,80

851

Ochrona zdrowia

797 866,73

677 628,30

677 628,30

0,00

852

Pomoc społeczna

4 870 607,49

4 685 673,39

4 685 673,39

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

653 614,39

595 570,83

595 570,83

0,00

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

1 248 416,69

1 198 220,30

1 198 220,30

0,00

855

Rodzina

27 928 626,53

27 620 667,17

27 620 667,17

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

15 518 331,42

12 349 447,51

9 873 127,91

2 476 319,60

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

8 954 160,00

8 227 114,14

4 936 096,28

3 291 017,86

926

Kultura fizyczna

7 838 838,45

7 174 489,41

2 656 794,00

4 517 695,41

144 447 969,55 128 319 070,91

104 207 922,30

24 111 148,61

OGÓŁEM WYDATKI

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres poniżej pokazuje udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach
ogółem. W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosiło 18,79%.
STRUKTURA WYDATKÓW W 2021 R.

18,79%

81,21%

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu na koniec 2021 roku, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest
ujemny, a zatem stanowi deficyt w wysokości (-) 3 885 772,27 zł.
Łączna kwota długu Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wyniosła : 55 032 483,96 zł.
Na koniec 2021 roku zachowany został wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przy czym wskaźnik łącznej
kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na koniec
2021 roku wyniósł 5,65%.

V. Pozyskane środki zewnętrzne
W 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała łącznie 31 344 924,48 zł, w tym:
➢
➢
➢
➢
➢
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środki unijne: 7 892 520,46 zł.
środki krajowe: 15 034 197,01 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 850 000,00 zł.
Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”: 5 000 000,00 zł.
Fundusze Norweskie EOG: 2 568 207,01 zł.

Zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
W celu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej zrealizowano zadania:
➢ Przebudowa ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich, Fundusz Dróg
Samorządowych w wysokości 3 568 416,44 zł.,
➢ Przejście dla pieszych na ulicy Legnickiej, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, w wysokości 48 000,00
zł.,
➢ Przejście dla pieszych na ulicy 1 Maja - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, w wysokości 48 000,00 zł.
W obszarze ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zrealizowano zadania:
➢ Zwrócona – droga dojazdowa do gruntów rolnych, dofinansowanie z UMWD – Terenowy
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 400,00 zł.,
➢ Droga dojazdowa do gruntów rolnych Pawłowice, dofinansowanie z UMWD – Terenowy
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 72 450,00 zł.,
➢ Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec, UMWD, kwota dofinansowania
23 155,00 zł.
Wspieranie lokalnego rozwoju realizowano poprzez projekty:
➢ Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach
i Ząbkowicach Śląskich, projekt partnerski, dofinansowanie RPOWD w wysokości
3 135 654,07 zł (realizacja w 2022),
➢ Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – dofinansowanie PROW NA LATA
2014-2020 przez LGD Qwsi w wysokości 64 800,00 zł (realizacja w 2022 r.),
➢ Dopłaty do przewozów publicznych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych,
1 246 725,00 zł.,
➢ Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach, dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r w wysokości 449 000,00 zł.
Ochrona środowiska realizowana poprzez projekty:
➢ Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup zeroemisyjnego taboru
autobusowego do obsługi ZKP, dofinansowanie z NFOŚiGW, w wysokości 5 720 000 zł
(realizacja 2022 r.),
➢ - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie
gmin: Ziębice, Ząbkowice i Złoty Stok, dofinansowanie RPOWD,
w wysokości
3 480 341,36 zł (realizacja 2022 r.).
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Ząbkowic Śląskich:
➢ Rewitalizacja zabytkowego ratusza miejskiego, dofinansowanie Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) w wysokości 5 000 000,00 zł.
Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej realizowana poprzez projekty:
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (24 lokale), Program budownictwa komunalnego
BGK, Fundusz Dopłat, dofinansowanie w wysokości 1 771 907,81 zł.
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Bezpieczeństwo cyfrowe:
➢ Cyfrowa Gmina, dofinansowanie 636 402,00 zł.
Wsparcie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców realizowano przez projekty:
➢ Maluch +, dofinansowanie z programu „Maluch+ Edycja 2021” w wysokości 28 800,00 zł.
Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla osób starszych:
➢ Dzienny Dom Opieki Senior+ - dofinansowanie MPiPS w wysokości 21 900,00 zł do bieżącej
działalności (ograniczenie ze względu na stan epidemii).
Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej:
➢ Budowa saunarium przy basenie krytym, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 r. w wysokości 391 001,93 zł.,
➢ Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Ministerstwo Sportu,
Program Sportowa Polska, dofinansowanie w wysokości 1 844 000,00 zł.
Współpraca instytucji i społeczności w Euroregionie Glacensis:
➢ Razem w aktywnej starości - dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska, w ramach Funduszu Mikroprojektów w wysokości 32 535,92 zł. (ze względu na stan
epidemii realizacja w 2020- 2021 r.),
➢ Przekraczamy granice – krajowe, kulturowe, sportowe – dofinansowanie Interreg V-A
Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w wysokości 82 056,30 zł.
(ze względu na stan epidemii realizacja 2021-2022 r.),
➢ Gry bez granic - dofinansowanie Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu
Mikroprojektów w wysokości 70 923,03 zł. (realizacja w 2022 r.).
Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli:
➢ Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku SP 2,
dofinansowanie Fundusze Norweskie EOG, w wysokości 2 568 207,01 zł (realizacja w 2022 r.)
➢ Termomodernizacja budynków PP2 i PP5, dofinansowanie RFIL w wysokości 850 000,00 zł,
(realizacja w 2022 r.),
➢ Posiłek w domu i w szkole (wymiana posadzki na antypoślizgową oraz zakup wyposażenia do
stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej)
Wojewoda Dolnośląski, dofinansowanie w wysokości 19 016,00 zł,
➢ Likwidacja barier w poruszaniu się poprzez przystosowanie podłoża pod wykładzinę
antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny w ciągach komunikacyjnych w szkołach –
środki PFRON:

✓ SP3 zadanie na kwotę 163 200,00 zł. – dofinansowanie 89 760,00 zł.
✓ PP5 zadanie na kwotę 13 600,00 zł. – dofinansowanie 7 480,00 zł.
➢ Umiem pływać - 5 grup, Dolnośląska Federacja Sportu, operator programu SKS w woj.
dolnośląskim,
➢ Płynę dalej – 7 grup , Dolnośląska Federacja Sportu, operator programu w woj. dolnośląskim,
➢ Narodowy Program Czytelnictwa – program Ministerstwa Edukacji i Nauki, w wysokości
34 500,00 zł,
➢ Laboratoria przyszłości – projekt realizowany w szkołach SP1, SP2, SP3, Zwrócona, Stolec,
Braszowice, dofinansowanie w wysokości 504 400,00 zł.
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Wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz integracji
społecznej:
➢ Asystent osoby niepełnosprawnej – DUW, Fundusz Solidarnościowy, dotacja w wysokości
325 290,00 zł.,
➢ Opieka wytchnieniowa – DUW, Fundusz Solidarnościowy, dofinansowanie w wysokości
28 760,00 zł.,
➢ Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego - dofinansowanie z PFRON na kwotę
18 205,75 zł.
Ponadto z budżetu gminy w roku 2021 zostały dofinansowane projekty:
➢ Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej poprzez wsparcie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków – zrealizowano 20 oczyszczalni, kwota dofinansowania
to 98 898,25 zł.,
➢ Poprawa stanu zabytków poprzez wsparcie właścicieli obiektów zabytkowych przy realizacji
prac konserwatorskich przy tych zabytkach – dofinansowano 8 projektów rewitalizacji
obiektów zabytkowych kwotą 415 990,00 zł.,
➢ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na obszarze Gminy Ząbkowice
Śląskie – wymiana źródeł ciepła, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, pożyczka
w wysokości 428 461,76 zł, zlikwidowano 85 kotłów stałopalnych, co w efekcie zredukowało
emisję zanieczyszczeń z niskiej emisji m.in. CO2 o ponad 127Mg, pyłu PM 10 o 0,917 Mg,
Benzo(a)pirenu o 0,971 kg.

VI. Dokumenty strategiczne - polityki, programy i strategie
W Gminie Ząbkowice Śląskie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1) Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy,
2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
3) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ząbkowice Śląskie
na lata 2021-2024,
4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie,
5) Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ząbkowice Śląskie,
6) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2024,
7) Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie
w latach 2019-2023,
8) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2021,
9) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2025,
10) Program współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
11) Program osłonowy w zakresie dożywiania - posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023,
12) Program „Ząbkowicka Rodzina”,
13) Program „Ząbkowicka Karta Seniora”.
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W Gminie Ząbkowice Śląskie w 2021 r. realizowane były ponadto następujące programy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
Karta Dużej Rodziny,
Program „Rodzina 500 plus”,
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
Program „Opieka Wytchnieniowa”,
Program „Wspieraj Seniora”,
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,

Realizacja poszczególnych polityk, programów, strategii za rok 2021 została ujęta tematycznie
w dalszej części niniejszego raportu.

VII.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 688 ha gruntów, w tym:
➢ miasto 1 363 ha,
➢ obszary wiejskie 13 325 ha
Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne
to - 767 ha (5 % ogólnej powierzchni gminy).
Z powierzchni 767 ha przypada na;
➢ miasto - 257 ha
➢ obszar wiejski - 510 ha
W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach:
Braszowice, Szklary, miasto Ząbkowice Śląskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.
Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne
wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.
Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:
➢ przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
➢ przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi
skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część
Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne
obiekty ( żłobki ), Państwowy Fundusz Ziemi.
Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe
i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne
na Skarb Państwa.
Ogólna powierzchni gruntów komunalnych wynosi 746 ha, a ich forma władania przedstawia
się następująco:
▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste
44 ha
▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd
72 ha
▪ grunty dzierżawione
25 ha
▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy
605 ha
Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży
nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.
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STAN GRUNTÓW MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA 31.12.2021 R.

SYMBOL

WYSZCZEGÓLNIENIE

POW.
HA

WARTOŚĆ
ZŁ

GRUPA PODGRUPA RODZAJ
0

GRUNTY:

010
011
012
013
014
015

UŻYTKI ROLNE
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Grunty rolne zabudowane
Stawy

020
021

GRUNTY LEŚNE
Lasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione

01

02

GRUNTY ZABUDOWANE
I ZURBANIZOWANE

03

030
031
032
033
034
036 (040 KŚT 2016)

Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Tereny zabudowane, pozostałe
Tereny niezabudowane
Tereny rekrea.-wypoczynkowe
Tereny komunikacyjne (drogi)

050 (070 KŚT 2016)

TERENY RÓŻNE
Tereny różne

060 (018 KŚT 2016)

NIEUŻYTKI
Nieużytki

070 (061 KŚT 2016)

GRUNTY POD WODAMI
Grunty po wodami płynącymi (rowy)

05

06

07

Źródło: Opracowanie własne.

14

776

3 633 811,97

218
130
2
19
55
8
4

635.173,42
151.591,05
1 496,00
15 619,00
119.958,37
344 489,00
2 020,00

25
16
9

3 331,00
2 155,00
1 176,00

453

2 980 161,60

28
8
33
19
46
319

747 362,00
276.480,00
412.888,00
305.333,00
748.543,00
489.555,60

35
35

8 680,00
8 680,00

9
9

1 513,00
1 513,00

36
36

4 953,00
4 953,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 ROKU
Wyszczególnienie

Lp.

15

Powierzchnia – ha

1.

Bobolice

17.83

2.

Braszowice

121.00

3.

Brodziszów

18.00

4.

Grochowiska

7.45

5.

Jaworek

15.50

6.

Kluczowa

10.00

7.

Koziniec

10.12

8.

Olbrachcice Wielkie

86.15

9.

Pawłowice

18.53

10.

Sieroszów

28.62

11.

Stolec

54.63

12.

Strąkowa

31.14

13.

Sulisławice

10.10

14.

Szklary

33.26

15.

Tarnów

16.34

16.

Zwrócona

28.17

X

RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.

506.84

1.

Centrum

107.03

2.

Osiedle Wschód

81.18

3.

Sadlno

70.14

X

RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.

258.35

X

OGÓŁEM GMINA I MIASTO

765.19

X

NA TERENIE GMINY BARDO

3.40

X

NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 59 106 733 zł. z tego wartość gruntu –
16 367 575 zł. a wartość zabudowań - 42 739 158 zł.
SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM
Wyszczególnienie

Lp.

2021

1.

Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi

-

2.

Nadawanie gruntów pod garażami

-

3.

Sprzedaż lokali mieszkalnych

6

4.

Sprzedaż lokali użytkowych

-

5.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych

2

6.

Sprzedaż działek budowlanych
- pod zabudowę mieszkaniową
- pod budowę garaży
- pod budowę pawilonów
handlowych,
- pod zabudowę usługowo-mieszkalną
- pod inną zabudowę usługową

23
5

7.

Sprzedaż na poszerzenie posesji

4

8.

Sprzedaż działek rolnych

3

9.

Sprzedaż użytkowania wieczystego

-

10.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościdecyzje

4

PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY (W TYS. ZŁ.)
Wyszczególnienie

l.p.

2021

1.

Przychody z dzierżaw, najmu, służebności

1 526

2.

Przychody ze sprzedaży :
- budynków
- lokali użytkowych
- mieszkalnych
- gruntów

2 525
302
2 223

3.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
opłata przekształceniowa

48

4.

Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)

126

5.

Inne wpłaty ( odsetki)

23

6.

OGÓŁEM

16

4 248

VIII.

Spółki komunalne

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:
1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów
20 828 500 zł.
2) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 12 162 500 zł.
3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. - wartość udziałów
6 294 739 zł.
4) Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - wartość udziałów 1 640 000 zł.
5) Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich wartość udziałów 100 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „DELFIN” SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo zostało powołane do wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków. Działalność prowadzi na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu
Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie Nr 1/2002 z dnia 08.08.2002 roku.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest :
▪ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
PKD 36.00.Z
▪ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
PKD 37.00.Z
Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie w wodę odbywa się
z wykorzystaniem siedmiu ujęć wody. Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielnie oczyszczalnię ścieków
przy ul. Rzecznej w Ząbkowicach Śląskich. Przedsiębiorstwo prowadzi także w mniejszym zakresie
inną działalność obejmującą:
▪ badania i analizy techniczne (PKD 71.20B) oraz uzgadnianie koncepcji i projektów
realizowanych na terenie gminy,
▪ budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 42.21.Z,
43.22.Z).
W ramach PKD 37.00.Z prowadzona i stale rozszerzana jest działalność obejmująca:
▪ udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnych,
▪ pompowanie i wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
zbiorników bezodpływowych
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
▪ zezwoleniu wydanym na prowadzeni działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
▪ regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze
gminy Ząbkowice Śląskie,
▪ umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
▪ przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym bakteriologicznych,
fizykochemicznych, organoleptycznych
Zestawienie ilościowe dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków (m3) na terenie gminy
przedstawia się jak niżej:

17

Rok
Woda (m3)

2021
764 940

Ścieki (m3)

565 635

Ścieki dowożone (m3)

2 266

Opłata abonam. (szt.)

76 733

Analiza ilościowa sprzedaży usług w zakresie dostarczonej wody i odbioru ścieków w roku
2021 i w latach poprzednich wskazuje na systematyczny wzrost sprzedaży usług. Na uwagę na pewno
zasługuje zauważalna stała tendencja wzrostowa w ilości odbieranych ścieków, co jest skutkiem stale
prowadzonej rozbudowy sieci kanalizacyjnych. Natomiast wzrost ilości sprzedawanej wody to efekt
zwodociągowania wszystkich miejscowości Gminy Ząbkowice Śląskie. Niewielki spadek ilości opłat
stałych może wynikać z faktu, zmiany sposobu naliczania tychże opłat w wyniku zatwierdzenia nowych
taryf wod.-kan., które zaczęły obowiązywać od dnia 20 października 2021 ale także stale zmniejszającej
się ilość mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie, co potwierdzają dane statystyczne ewidencji
ludności.
Liczba mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie
2021
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miejscowość/wieś
Ząbkowice Śl.
Bobolice
Braszowice
Brodziszów
Grochowiska
Jaworek
Kluczowa
Koziniec
Olbrachcice Wielkie
Pawłowice
Rakowice
Sieroszów
Siodłowice
Stolec
Strąkowa
Sulisławice
Szklary-Wieś
Szklary-Huta
Tarnów
Zwrócona

stan
13967
485
776
281
71
391
147
154
609
182
50
305
38
1023
229
255
145
323
581
440

RAZEM
Różnica do poprzedniego roku
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różnica
-220
-9
-21
-6
1
17
-5
0
7
-5
0
-14
-3
3
-5
-11
-3
-3
-14
-13
-304

Niewątpliwy wpływ na ilość dostarczanej wody, pomimo stale rozbudowywanej sieci
wodociągowej a w związku z tym przyłączaniem nowych odbiorców, ma również występująca migracja
ludności w gminie.
Istotne zdarzenia dla działalności spółki w 2021 roku
W roku 2021 Spółka kontynuowała i zakończyła spłatę zobowiązań kredytowych w związku
z realizacją inwestycji wykonanej w 2016 roku jako zadania:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Oczyszczalnia – Grochowiska z miejscowością
Grochowiska 928,97 tys. zł.
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku Grochowiska – Pawłowice
z miejscowością Pawłowice 1.316,77 tys. zł.
Na te zadania w 2016 roku Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 2.000,00 tys. zł:
▪ I transza w kwocie 800 tys. zł uruchomiona została 30.06.2016 r.
▪ II transza w kwocie 1.200 tys. zł uruchomiona została 17.11.2016 r.
Kredyt spłacany jest od stycznia 2017 roku w miesięcznych ratach w wysokości 33,5 tys. zł. Ostateczny
termin spłaty kredytu przypadł na dzień 30.12.2021 roku.
Zarząd i jego cele
W 2021 roku skład zarządu był jednoosobowy i przedstawiał się następująco:
Piotr Miernik- powołany z dniem 1 stycznia 2019 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Uchwałą Rady
Nadzorczej nr 14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zadania spółki wynikają z wydanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz z Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i na zasadach tych oparty jest całokształt
działalności przedsiębiorstwa. PWiK „DELFIN Sp. z o.o. zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości
dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzenia ścieków, mając na uwadze
ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizacj1 kosztów.
Najważniejszą kwestią dla zarządu jest zabezpieczenie ujęć wody Gminy Ząbkowice Śląskie
i stworzenie alternatyw dla ewentualnych problemów z jej pozyskaniem. Modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków również stanowi jeden z kluczowych celów zarządu. Położenie dużego nacisku
na remonty i wymianę starej sieci to także jeden z elementów strategii spółki. Osiągnięcie pozytywnego
wyniku w tym zakresie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez regularne unowocześnianie sieci
i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacyjnych. Takie działania podejmowane są
z myślą o klientach, by zapewnić stałą i jak najwyższą jakość świadczonych usług. Unowocześnianie
i inwestycje w modernizacje obiektów należących do spółki w kolejnych latach przynoszą oszczędności
nie tylko w utrzymaniu obiektów ale także ograniczają wzrost kosztu zużycia nie tylko energii
elektrycznej ale też pozostałych wskaźników cenotwórczych.
Celem długoterminowym jest rozbudowa infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
co podniesie komfort życia społeczności lokalnej i również przyczyni się do pozyskania nowych
odbiorców.
Majątek, inne zasoby i finansowanie
Jak wynika z bilansu, spółka posiada majątek o wartości 26 598,29 tys. zł, w którym dominują
aktywa trwałe (93,87 % sumy bilansowej). W porównaniu z 2020 rokiem majątek trwały Spółki w 2021
roku zwiększył się o 55,06 tys. zł. – jest to, przede wszystkim wynik modernizacji sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz uporządkowania kwestii własności gruntów, z których do tej pory Spółka
korzystała na podstawie umów użyczenia bądź dzierżawy.
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W majątku trwałym dominują budowle w postaci infrastruktury sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Zarząd dokłada starań, aby były stale modernizowane i rozbudowywane o czym świadczą
założenia przyjęte w wieloletnim planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025.
Dzięki stałej rozbudowie nowoczesnego systemu sterowania na obiektach, wciąż ulega poprawie
zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców, w tym poprzez ograniczenie w znacznym stopniu
wystąpienia awarii.
Stała rozbudowa monitoringu sieci i ujęć wody, kontynuowana od wielu lat, obejmuje coraz
więcej punktów na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie.
Wskaźniki finansowe przedstawiono w tabeli:
Wskaźnik
Przychód ze sprzedaży (tys. zł)
Rotacja należności z tytułu dostaw (dni)
Rotacja zapasów (dni)
Rotacja zobowiązań (dni)
Zadłużenie (% sumy bilansowej)
Rentowność sprzedaży netto (w %)
Rentowność kapitału własnego (w %)

2021 rok
7 440,89
34,875
9,193
49,682
13,54
0,33
0,11

Dynamika %
2021 / 2020
104,87
76,02
149,62
97,20
94,28
x
x

➢ Majątek finansują przede wszystkim kapitały własne, które stanowią 86,46 %.
➢ Udział zobowiązań wynosi 13,54% i stale maleje w stosunku do lat poprzednich: 2020
(14,36%), 2019 (16,69%), 2018 (23,53%) i 2017 (27,13%) w wyniku spłaty kredytu
inwestycyjnego i utrzymywaniu płynności w spłacie zobowiązań bieżących oraz znacznemu
zwiększeniu wartości kapitału własnego (aport > udziały).
➢ Wskaźnik rotacji należności od wielu lat utrzymuje się na podobnym, dość wysokim poziomie,
choć zauważyć należy znaczny spadek w stosunku do roku 2020. Przyznać jednak trzeba,
że rok 2020 był rokiem wyjątkowym w stosunku do lat poprzednich, gdzie w wyniku
wprowadzonych ograniczeń działalności gospodarczej w związku z sytuacją epidemiczną
w kraju, znacznie ograniczone zostały możliwości windykacyjne wobec dłużników. Stąd
zauważyć można było wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego, gdy już widać
było nieznaczną poprawę wynikającą z intensyfikacji bieżących działań windykacyjnych,
co daje się zauważyć obecnie – spadek wskaźnika nawet w stosunku do roku 2019. Nadmienić
należy, że wysokość wskaźnika jest charakterystyczna dla branży, gdzie wynosi od 35 – 50 dni.
➢ Wskaźniki rotacji zapasów są prawidłowe i informują o racjonalnej gospodarce magazynowej.
Na koniec roku 2021 dość znacznie wzrósł w wyniku zakupu na magazyn wodomierzy
i materiałów do wykonawstwa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co związane jest z planami
inwestycyjnymi na rok 2022.
➢ Spółka nie ma problemów z płynnością i wszystkie zobowiązania podatkowe oraz wobec
dostawców reguluje terminowo, co potwierdza wielkość wskaźnika zobowiązań –
systematycznie, nieznacznie zmniejszający się.
➢ Kapitał operacyjny – obrotowy tj. nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami
krótkoterminowymi stanowi częściowe zabezpieczenie planowanych inwestycji i także należy
zauważyć wzrost tej sumy na koniec roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego (2021: 651,43
tys. zł. – 2020: 502,79 tys. zł.).
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➢ Poziom obciążenia majątku zadłużeniem uległ kolejny raz zmniejszeniu, co zostało
spowodowane spłatą zobowiązania kredytowego wobec banku.
➢ Spółka nie prowadzi prac badawczych.
➢ W działalności przedsiębiorstwa decydującą rolę odgrywają pracownicy zarówno ze służb
technicznych jak i administracji, gdyż w większości mają bezpośredni kontakt z klientami.
Zarząd spółki dba o stabilizację kadry, odpowiednio motywując pracowników i zapewniając
dobrą atmosferę w pracy. Przeciętne zatrudnienie w osobach w 2021 r. wynosiło 46
pracowników i było nieznacznie (1 pracownik) wyższe aniżeli w ubiegłym roku. Struktura
zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe została przedstawiona w informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego.
Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, choć tutaj z kolei należy zwrócić uwagę na strukturę
Wyniku Finansowego oraz wskaźniki odnoszące się do Wyniku Finansowego.
Spółka, kolejny rok z rzędu uzyskuje dodatni wynik finansowy. Niemniej jednak bardzo
niepokojącym jest fakt odnotowania straty (-180,08 tys. zł.) z podstawowej działalności operacyjnej.
Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży (103,80% w stosunku do roku 2020), Spółka nie osiągnęła
dodatniego wyniku finansowego z działalności podstawowej, co jest skutkiem znacznego wzrostu
kosztów działalności, a w szczególności kosztów energii i zakupu materiałów oraz usług.
Relacje z otoczeniem
Specyfika branży powoduje, że Spółka świadczy usługi na obszarze lokalnym a usługi są
świadczone w warunkach monopolu sieciowego.
Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie z usług wodociągowych korzysta 99,8 % ludności,
natomiast z usług kanalizacyjnych 83 % mieszkańców. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające
z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same
zasady technologiczne i techniczne. Odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy
wody są równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w sytuacji przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone
w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ząbkowice
Śląskie uchwalonym przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich uchwałą Nr VII/49/2019 z dnia 25
stycznia 2019 r. Regulamin, opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 1 lutego 2019, poz. 706.
Od dnia 20 października 2021 r. obowiązuje nowy cennik, zgodny z taryfą zatwierdzoną decyzją
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY
POLSKIE we Wrocławiu. Stawki i ceny ustalone zostały na okres 36 miesięcy.
W okresie do dnia 19.10.2021 r. obowiązywały ceny i stawki z poprzednio obowiązujących taryf :
1) taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
za 1 m3 wody
opłata abonamentowa ujednolicona

-

3,14 zł netto
8,00 zł/m-c/odbiorcę netto

2) taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
za 1 m3 ścieków
opłata abonamentowa ujednolicona
-

5,54 zł netto
4,00 zł/m-c/odbiorcę netto
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Na kolejne 12 miesięcy tj. od dnia 20.10.2021 do dnia 19.10.2022 r. obowiązują podwyższone ceny za
1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, natomiast diametralnie zmieniona została struktura
opłat abonamentowych.
1) taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
za 1 m3 wody
opłata abonamentowa zróżnicowana

-

3,86 zł netto
3,96 - 14,31 zł/okres rozlicz. /odbiorcę netto

2) taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
za 1 m3 ścieków
opłata abonamentowa ujednolicona
-

6,51 zł netto
3,96 – 16,59 zł/okres rozlicz./odbiorcę netto

Z kolei następne 12 miesięcy tj. od dnia 20.10.2022 do dnia 19.10.2023 r., ewentualnie do czasu
zatwierdzenia nowych taryf (o czym niżej), obowiązują ceny i stawki w wysokości:
1) taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
za 1 m3 wody
opłata abonamentowa zróżnicowana

-

3,95 zł netto
4,33 - 14,58 zł/okres rozlicz. /odbiorcę netto

2) taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
za 1 m3 ścieków
opłata abonamentowa ujednolicona
-

6,36 zł netto
4,32 – 16,83 zł/okres rozlicz./odbiorcę netto

Z uwagi na drastyczne wzrosty kosztów zakupu energii elektrycznej, paliw oraz usług,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. podjęło działania mające na celu
zmianę obowiązujących taryf wod.- kan. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków przewiduje możliwość wystąpienia do regulatora – Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z wnioskiem o skrócenie obowiązujących taryf i złożenie
wniosku taryfowego opracowanego na podstawie nowych danych źródłowych. Zgodnie z przepisem art.
24 j, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian
warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu
regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz
uzasadnieniem […].
Celem poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo wdrożyło i rozbudowuje na ujęciach wodnych
system monitoringu i kontroli procesów produkcyjnych pozwalających na szybkie reakcje
umożliwiające niemalże natychmiastową likwidację zakłóceń w procesach produkcji i dostaw a także
stałą kontrolę parametrów jakościowych.
W 2021 roku kontynuowano rozbudowę radiowego system odczytów wodomierzy
indywidualnych. System ten pozwala na odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego
dostępu do urządzenia pomiarowego oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i częstotliwości
odczytu. Dodatkową zaletą tego systemu jest pozyskiwanie danych o nieprawidłowościach w zakresie
poboru wody, jakie mogą wystąpić na przyłączu wodociągowym.
W systemie obsługi klientów funkcjonuje wydzielony organizacyjnie dział: Biuro Obsługi
Klienta, w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się skargami, wnioskami i pozostałymi
sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.
Dokonywane zmiany organizacyjne działu obsługi klienta jak i pozostałych wydziałów
działalności pomocniczej umożliwiają precyzyjnie rozgraniczać koszty poszczególnych rodzajów
prowadzonej działalności a przez to eliminować subsydiowanie skrośne, tak pomiędzy różnymi
rodzajami prowadzonej działalności, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.
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Efekty działalności
Zgodnie z informacją w sprawozdaniu finansowym Spółka za okres 2021 roku wypracowała zysk
netto w wysokości 24,47 tys. zł. i był dużo niższy od wyniku z lat poprzednich: 2020 = 238,03 tys. zł.;
2019 = 229,62 tys. zł.; 2018 =72,13 tys. zł.
W zakresie działalności podstawowej – Wynik ze sprzedaży - Spółka uzyskała w 2021 r. wynik
ujemny (strata) w wysokości – 180,08 tys. zł., podczas gdy w 2020 był to zysk w wysokości 88,67 tys.
zł. ale z kolei w 2019 roku była to strata w wysokości 13,49 tys. zł. Strata to efekt wzrostu kosztów
bezpośrednich działalności operacyjnej, który nie był prognozowany w żadnych opracowaniach i nie
można było przyjąć takich założeń do opracowywanego wniosku taryfowego. W momencie uzyskania
zatwierdzenia taryf było już wiadomym, że przyjęte założenia są zbyt niskie i nie pokrywają
rzeczywistych kosztów ewidencjonowanych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.
Natomiast wypracowany w 2021 roku zysk w wysokości 12,54 tys. zł. z działalności operacyjnej
tj. Wynik ze sprzedaży plus Wynik z pozostałej działalności operacyjnej - jest przede wszystkim efektem
pozostałej działalności operacyjnej takiej jak działalność windykacyjna – zmniejszenie odpisów
aktualizacyjnych należności, oraz przychodów ze sprzedaży majątku trwałego.
Ostateczny wynik z całokształtu działalności - zysk w wysokości 24,47 tys. zł. uzyskany został
poprzez naliczone i zapłacone przez kontrahentów odsetki w związku z nieterminowymi wpłatami
za usługi podstawowe.
Odnotować należy nieznaczny wzrost wartości majątku w grupie II – grunty, budynki i budowle,
w związku z oddanymi do użytku inwestycjami wykonanymi w 2021 roku. Wzrost wartości gruntów
to wynik zamiany (sprzedaż – zakup) dokonanej z Gminą Ząbkowice Śląskie. Działania te pozwoliły
„uporządkować” kwestię własności gruntów na których zlokalizowane są urządzenia wodociągowe
będące w posiadaniu PWiK „DELFIN” Sp. z o.o.
Z kolei znaczny spadek wartości majątku w grupach III – VI, wskazuje na starzenie się bazy
sprzętowej w przedsiębiorstwie.
W pozycji : środki trwałe w budowie odnotowujemy wartości zbliżone do roku poprzedniego.
To efekt prowadzonych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych infrastruktury wodociągowo –
kanalizacyjnej, której część, po zakończeniu inwestycji została w 2021 roku przyjęta do grupy „środki
trwałe” – budowle.
Inwestycje prowadzone w 2021 roku
W 2021 roku Spółka prowadziła działalność inwestycyjną w zakresie rozbudowy i modernizacji
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
W ramach rozwoju systemu wodociągowo- kanalizacyjnego wybudowano:
• sieci wodociągowej
1 260,70 m
• przyłączy wodociągowych
35 szt.
• sieci kanalizacyjnej
1 022,30 m
• przyłączy kanalizacyjnych
4 szt.
Finansowanie nakładów inwestycyjnych: środki własne 100 %
Rozliczone nakłady na środki trwałe i zakupy modernizacje – przyjęte do użytkowania w 2021 roku
wyniosły:
1 436,11 tys. zł., z tego:
- grunty
131,74 tys. zł.
- budynki i budowle
1 249,39 tys. zł.
- urządzenia techniczne
33,69 tys. zł.
- środki transportu
12,00 tys. zł.
- pozostałe środki
3,20 tys. zł.
- wartości niematerialne i prawne
6,09 tys. zł.
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Nierozliczone nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje w trakcie realizacji) na dzień
31.12.2021 - to kwota
1 616,09 tys. zł.
(nieznaczny spadek w stosunku do roku 2020 o 56,94 tys. zł.)
z tego, co większe wielkości to:
▪ kanalizacja sanitarna Braszowice- opracowana dokumentacja
43.941,60 zł.
▪ kanalizacja sanitarna w miejscowości Jaworek
513 243,11 zł.
▪ sieć wodociągowa i kanalizacyjna z przyłączami – m. Pawłowice
22 631,99 zł.
▪ modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olbrachcice Wielkie
55 578,00 zł.
▪ modernizacja sieci wodociągowej ul. Kłodzka – Kamieniecka
186 688,07 zł.
▪ sieć kanalizacji sanitarnej – ul. Rubinowa, Powstańców Warszawy
179 839,87 zł.
▪ sieć wodociągowa w m. Jaworek
57 060,81 zł.
▪ sieć kanalizacji sanitarnej – os. Owocowe (Wschód)
69 494,12 zł.
▪ uzbrojenie w infrastrukturę wod.- kan. – ul. Powstańców Warszawy
22 311,37 zł.
▪ modernizacja sieci wodociągowej – os. Kwiatowe
36 047,91 zł.

▪

środki trwałe w budowie – współfinansowane (porozumienie):

▪
▪

sieć kanalizacji sanitarnej w m. Jaworek
sieć kanalizacji sanitarnej w m. Jaworek

45 822,76 zł.
201 331,38 zł.

Czynniki ryzyka i opis zagrożeń
Do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożenia należą:
➢ niemożliwy do przewidzenia, na chwilę obecną, wzrost kosztów bezpośrednich związanych
z usługą dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
➢ zagrożenie wzrostu awaryjności lub wystąpienie poważnych awarii na urządzeniach
wodociągowych lub kanalizacyjnych,
➢ wzrost nieterminowych płatności odbiorców, wywołanych sytuacja makroekonomiczną
na rynku pracy,
➢ planowane i wprowadzane zmiany w prawie wodnym i innym powiązanym z działalnością
przedsiębiorstwa wodociągowego.
Przypuszczalny spadek sprzedaży wody i ścieków, który niewątpliwie miałby miejsce, gdyby nie
rozbudowa sieci i przyłączanie nowych odbiorców, nie jest zależny od Spółki, lecz od potrzeb odbiorców
oraz ich sytuacji ekonomicznej. Ilość sprzedaży wody i ścieków uwarunkowana jest również
w znacznym stopniu spadkiem liczby mieszkańców w naszej gminie. Wszystkie działania w zakresie
modernizacji sieci przyczyniają się do spadku awaryjności a wprowadzony monitoring pozwala
na szybkie reagowanie. Spółka modernizuje przede wszystkim te odcinki sieci wodociągowej, które
są najbardziej awaryjne (sieci stalowe i żeliwne), co na przyszłość zabezpiecza ciągłość dostaw wody
i ich jakość. W przypadku sieci kanalizacyjnej odnawiane są w pierwszej kolejności te odcinki, które
są w największym stopniu zdegradowane technicznie.
Spośród czynników ryzyka finansowego spółka najbardziej narażona jest na:
➢ trudność z określeniem terminu wprowadzenia do stosowania nowych cen i stawek wyliczonych
w opracowywanym wniosku.
➢ ryzyko nieterminowych płatności przez odbiorców,
➢ wzrostu kosztów powstałych w wyniku umorzeń komorniczych oraz tworzenia odpisów
aktualizujących na należności zagrożone.
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Na bieżąco dział windykacji i obsługi klienta monitoruje terminowość zapłat. Działania
windykacyjne sprowadzają są do:
➢ wysyłaniu wezwań do zapłaty,
➢ wzywaniu klientów będących w trudnej sytuacji do podpisywania ugody płatniczej,
➢ kierowanie na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej,
➢ umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Długów,
➢ wszczynanie procedury odcięcia wody, gdy inne działania nie przynoszą oczekiwanych efektów.
Odpisy aktualizujące należności (w tys. zł):
- na należność główną
- na zwrot kosztów postępowania sądowego
Ogółem

2021
487,60
128,60
616,20

Na odpis w kwocie 487,60 tys. zł składają się:
▪ należności za dostawę wody i odbiór ścieków, na które uzyskano prawomocne wyroki sądowe
lub od podmiotów znajdujących się w stanie likwidacji lub upadłości w kwocie 415,80 tys. zł,
▪ odpis zbiorczy w kwocie 71,80 tys. zł na należności przeterminowane powyżej 180 dni.
Dużym ryzykiem dla działalności przedsiębiorstwa są zapowiadane i zauważalne już wzrosty
cen towarów i usług a szczególnie paliw i energii, znacznie ponad przewidywane wcześniej wskaźniki.
Takim skokowym wzrostem jest także podwyżka płacy minimalnej, co w konsekwencji podnosi
również inne wskaźniki cenotwórcze.
Ostatnim ryzykiem mającym wpływ na sytuację finansową spółki są planowane i wprowadzane
zmiany w prawie wodnym i związany z tym przewidywany wzrost opłat za korzystanie ze środowiska,
co w konsekwencji będzie miało odbicie we wzroście cen i stawek opłat taryfowych za świadczone
przez przedsiębiorstwo usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Na podstawie uchwały nr 4/IV/17/98 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia
26.02.1998 r. w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Ząbkowicach Śląskich w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną
odpowiedzialnością; powołano Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., którą zarejestrowano
postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy, nr RHB 2357 z dnia
06.04.1998 r. Od dnia 28.10.2002 r. spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000136680. NIP: 887-152-00-95; REGON: 890661347. Na podstawie
Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 25.06.2013 r. doszło do połączenia dwóch spółek tj. Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. i Nieruchomości Ząbkowickich „ POWIERNIK” Sp. z o.o.
Połączenie nastąpiło w dniu 01.08.2013 r. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej
tj. Nieruchomości Ząbkowickich „ POWIERNIK” Sp. z o.o. na Spółkę przejmującą tj. Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego WR.IX NS-REJ.KRS/013411/13/356. Wysokość
kapitału zakładowego wynosi: 12 162 500 zł.
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W roku 2021 Spółka prowadziła działalność w następującym zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odbiór odpadów komunalnych, w tym odpadów zbieranych selektywnie
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
Zarządzania cmentarzem komunalnym
Zarządzania strefą płatnego parowania
Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła
Pozostałe usługi

Odbiór odpadów komunalnych
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka przekazała do RIPOK w Bielawie 4 769,7 Mg
odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01.
Z masy odpadów o kodzie 20 03 01 przekazanych do RIPOK Spółka odebrała od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z Gminy Ząbkowice Śl. w ramach zawartej umowy 3 209,332Mg
odpadów komunalnych, z nieruchomości niezamieszkałych1231,668 Mg, z opróżniania koszy
ulicznych 144,06 Mg, z Cmentarza Komunalnego 184,64 Mg.
W ramach umowy zawartej z Gminą Ząbkowice Śl., oraz indywidualnych umów zawartych
z nieruchomościami niezamieszkałymi, Spółka prowadziła selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. spółka zebrała i przekazała do utylizacji odpady
segregowane:
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe w ilości 714,485Mg
- 15 01 01 –opakowania z papieru i tektury w ilości290,8388,470 Mg
- 15 01 07 – opakowania szklane w ilości 381,295Mg
- 16 01 03 – zużyte opony w ilości 28,60 Mg
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe w ilości 621,88 Mg
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji w ilości 1 455,155Mg (z tego 1 048,563 Mg przyjęto
w PSZOK oraz odebrano od mieszkańców, 173,542Mg odebrano z nieruchomości niezamieszkałych,
76,86Mg pochodziło z utrzymania zieleni miejskiej, 65,32Mg z pielęgnacji drzew, 30,08 Mg
z oczyszczania ulic,oraz 60,80 Mg z Cmentarza Komunalnego),
- 17 01 01 – gruz w ilości 175,520 Mg
- 20 01 32 – przeterminowane leki w ilości 0,083 Mg
- 20 01 36 i 20 01 35* – zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne w ilości10,39 Mg
Odpady segregowane były odbierane od mieszkańców w workach udostępnianych przez ZGK
Sp. z o.o. oraz w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości. Dodatkowo w ramach
świadczonej usługi, od 1 stycznia 2021r. do 31grudnia 2021r. Spółka wydała mieszkańcom 339 300
sztuk worków do segregacji odpadów Spółka prowadziła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który mieści się na wydzierżawionym placu przy ul. Legnickiej 16 (dawna
zajezdnia PKS), gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą nieodpłatnie dostarczyć segregowane odpady
komunalne. Umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Ząbkowice Śląskie była zawarta z Gminą Ząbkowice Śląskie na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia
2021 r.
Przychody Spółki z tytułu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.032.242,34 zł
Dodatkowo Spółka świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych. Na dzień 31.12.2021 r. Spółka miała podpisane 382 umowy
z firmami i instytucjami.
Przychody Spółki z tytułu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w okresie
od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wyniosły 1.259.192,87 zł.
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Zarządzanie cmentarzem komunalnym
Na podstawie powierzenia zadań własnych przez Gminę Ząbkowice Śląskie w zakresie
zarządzania i administrowania Cmentarzem Komunalnym przy ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach
Śl., w ramach obowiązków zarządcy, spółka utrzymywała czystość na Cmentarzu, w kaplicy oraz
chłodni, ustalała i wskazywała miejsca pochówku, nadzorowała pracami firm pogrzebowych
i kamieniarskich, a także zajmuje się wywozem nieczystości i usuwaniem drobnych awarii. Ponadto
pobiera opłaty za korzystanie z Cmentarza zgodnie z przyjętym cennikiem, które stanową dochody
Gminy Ząbkowice Śl.
Od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku Spółka podpisała umowy na miejsca grzebalne
na kwotę 91 325zł brutto (z tego 128 umów na kwotę 242 000,00 zł dotyczyło opłaty za przedłużenie
umowy na kolejne 20 lat oraz zawarto79 nowych umów na miejsca grzebalne na kwotę 49 325,00 zł
brutto).
Przychody z tej działalności w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły 375.836,29 zł.
Strefa płatnego parkowania
Od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wystawiono 480 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.
Pobrano opłatę dodatkową za 286 szt. wezwań na kwotę 8 175 zł , anulowano 32 wezwania. Ponadto
Gminie Ząbkowice Śl. przekazano do windykacji 180 szt. wezwań do opłaty dodatkowej na kwotę
9 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Spółka sprzedała 205 abonamentów na łączną kwotę 22 295,00 zł
(71 szt. za 200,00 zł, 5 szt. za 400,00 zł,7 szt. za 70,00 zł, 111 szt. za 50,00 zł, 10 szt. za 5,00 zł).
Opłaty parkingowe pobrane przy użyciu parkometrów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021
roku wyniosły 204 885,99 zł. W sierpniu 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie zakupiła na własność
nowe parkometry, umożliwiające mobilne wnoszenie należności za parkowanie.
Przychody Spółki z tej działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły 139.733,46 zł.
Utrzymanie czystości i porządku na publicznych i wewnętrznych drogach gminnych obejmujące:
▪ Letnie utrzymanie na terenie administracyjnym miasta Ząbkowice Śl. czystości i porządku dróg
gminnych, chodników, placów oraz parkingów będących mieniem Gminy Ząbkowice Śląskie
▪ Zimowe odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów będących mieniem Gminy Ząbkowice
Śląskie
▪ Usuwanie nieczystości z koszy ulicznych i parkowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
▪ Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Ząbkowice
Śląskie
Spółka prowadzi usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na podstawie
powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie. W okresie zimowym
są prowadzone całodobowe dyżury pracowników odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg
gminnych. Spółka zawarła również umowy z podwykonawcami, którzy odpowiadają za utrzymanie
dróg gminnych na terenach wiejskich.
Do mechanicznego odśnieżania dróg spółka wykorzystuje samochód ciężarowy Star
wyposażony w pługo-piaskarkę, samochód ciężarowy Multicar z pługiem i piaskarką, ciągnik URSUS
z pługiem i rozsiewaczem, oraz odśnieżarkę spalinową ręczną.
W celu poprawy jakości świadczonych usług, w grudniu 2021r. Spółka zakupiła ciągnikową
posypywarkę PRONAR T131, oraz ogłosiła przetarg na zakup nowego ciągnika rolniczego.
Od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku zużyto 767 ton piasku oraz 86,08 ton soli drogowej.
Spółka prowadzi również usługi w zakresie oczyszczania ulic na terenie miasta na podstawie
powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie.
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W celu zapewnienia czystości i porządku w Ząbkowicach Śląskich w razie konieczności
sprzątanie odbywa się 7 dni w tygodniu. Dodatkowo przy zbieraniu zmiotek i odpadów powstałych przy
oczyszczaniu ulic, wykorzystywany jest ciągnik rolniczy z przyczepą oraz samochód Multicar i Fiat
Ducato. W razie potrzeby wykorzystywana jest też koparko-ładowarka TEREX. Dodatkowo
do sprzątania ulic Spółka wykorzystuje samojezdną zamiatarkę uliczną. W 2022 roku planowany jest
zakup zamiatarki ciągnikowej.
Spółka prowadzi usługi w zakresie opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Ząbkowice
Śląskie na podstawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie. Do pracy
przy tej działalności Spółka zatrudnia 2 pracowników. Odpady są zbierane z wykorzystaniem
samochodu Fiat Ducato.
Na podstawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie Spółka
zajmuje się też utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie oraz które położone są na jej obszarze
przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg. Od czerwca 2021r. odbywało się 1 raz
w tygodniu, a od miesiąca lipca tam, gdzie jest to wymagane częściej, przystanki były sprzątane
minimum 2 razy w tygodniu.
Przychody z tytułu utrzymania czystości dróg gminnych, placów, przystanków autobusowych,
w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.851.289,05 zł.
Utrzymanie czystości i eksploatacja toalety miejskiej
Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie powierzenia wykonywania zadań własnych
Gminy Ząbkowice Śląskie zajmuje się bieżącym utrzymaniem czystości i obsługą toalety miejskiej
zlokalizowanej w Parku im. Sybiraków, usuwaniem awarii, itp.
Przychody z tej działalności w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły 39.725,92 zł.
Zieleń gminna i zadrzewienia oraz ukwiecanie miasta
Spółka prowadzi usługi w zakresie wycinki i przycinki drzew, utrzymania zieleni miejskiej oraz
ukwiecania miasta na podstawie powierzenia zadań własnych przez Gminę Ząbkowice Śląskie.
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021roku przychód z działalności związanej z pielęgnacją
drzew wyniósł 317.242,36 zł, a przychód z tytułu utrzymania zieleni miejskiej wyniósł 384.005,99 zł.
Pozostała działalność komunalna
Spółka prowadzi usługi m.in. koparko-ładowarką, transport i odbiór odpadów na zlecenia
indywidualne, montaż znaków drogowych, wykonanie przyłączy ciepłowniczych itd.
Przychody z tej działalności w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły 324.327,06 zł.
Sprzedaż towarów i materiałów
Spółka prowadzi sprzedaż m.in. pojemników na odpady komunalne, worków do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Przychody z tej działalności w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły 22.661,08 zł.
Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. spółka wyprodukowała 78 929 GJ, zużywając przy
tym 4 443,03 tony miału węglowego.
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Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
Na dzień 31.12.2021 r. spółka na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr UR/2/GN/2020 z dnia
24.12.2020 r. zarządzała i administrowała gminnym zasobem mieszkaniowym oraz obsługiwała
kotłownie lokalne, których właścicielem jest Gmina Ząbkowice Śl. Kotłownie zlokalizowane są w:
Stolcu, Braszowicach, Bobolicach, Olbrachcicach Wielkich, Brodziszowie, Pawłowicach,
Sulisławicach, Kluczowej, Urząd Miejski - ul. 1-go Maja 5, Ratusz - ul. Rynek 56, Izba Pamiątek
Regionalnych - ul. Krzywa 1.
Spółka zarządzała i administrowała:
1) 32 budynkami gminnymi o powierz 15126,39 m2
2) 492 mieszkaniami o powierzchni 21 189,92 m2
3) 67 lokalami użytkowymi o powierzchni 17 702,82 m2
4) 56 garażami o powierzchni 978,37 m2
5) 33 komórkami o powierzchni 193,36 m2
Przychody Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 z tej działalności wyniosły:
Zarządzanie i administrowanie – Gmina Ząbkowice Śląskie – 895 692,49 zł; w tym:
▪ Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami gminnymi – 677 193,13 zł
▪ Zarządzanie kotłowniami wiejskimi – 218 499,36 zł.
Na podstawie zawartych indywidualnych umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, na dzień 31
grudnia 2021r. spółka zarządzała 212 wspólnotami ”dużymi” (powyżej 3 lokali), 28 wspólnotami
„małymi” (poniżej 3 lokali).
W zarządzanych budynkach wspólnot mieszkaniowych oprócz lokali prawnie wyodrębnionych,
znajdują się lokale komunalne. Powierzchnia zarządzanych wspólnot mieszkaniowych na dzień 31
grudnia 2021r. wynosiła 88 811,09 m2, w tym 17 325,01 m2 stanowiły zasoby gminne.
Przychody Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 z tytułu Zarządzania i administrowania
nieruchomościami pozostałymi – 531.696,23 zł.
Na podstawie zawartych indywidualnych umów z Wspólnotami Mieszkaniowymi Spółka
wynajmuje działki z przeznaczeniem na tereny pod pojemniki na odpady komunalne i odpady
wielkogabarytowe. Przychody Spółki z tej działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły
92 633,85.
Spółka uczestniczyła również w remontach wykonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe we
własnym imieniu. Wartość prac remontowych wykonanych przez zewnętrznych wykonawców, na koszt
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZGK Sp. z o.o. wyniosła w 2021 roku 954 064,73 zł.
Spółka pełniła tam funkcję inspektora nadzoru tych prac.
Zadania inwestycyjne:
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka wykonała zadania inwestycyjne dotyczące
rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia do sieci nowych nieruchomości.
Zadania inwestycyjne w 2021 roku obejmowały:
▪ „Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła ciepłowniczego dla budynku wielorodzinnego
z usługami przy ul. Jasnej 16 D-E w Ząbkowicach Śląskich – inwestor - Skomar Sp. z o.o.
▪ wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jasnej na działce
działce nr 5/2 AM-7 przy ul. Świerkowej w Ząbkowicach Śląskich – inwestor - Skomar
Sp. z o.o.
▪ wykonanie sieci i przyłącza ciepłowniczego do budowanego budynku mieszkalnego 24 rodzinnego, dwuklatkowego – położonego w Ząbkowicach Śląskich na Osiedlu Letnim przy ul.
Jasnej na terenie dz. geod. nr 18/1 obręb 0002 Osiedle Wschód” – inwestor - TBS Sp. z o.o.
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▪
▪

W grudniu 2021 roku wykonano projekt przyłącza do sieci ciepłowniczej. W związku
z planowaną przebudową ul. Jasnej, budowa przyłącza przewidziana jest na 1 połowę 2022
roku, natomiast budowa węzła do października 2022 roku.
Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca 2022 roku.
Przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń biurowych przy ul. Dalekiej 2 wraz
z wydzieleniem WC, pomieszczenia socjalnego, wykonaniem podwieszanego sufitu z panelami
LED, wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej sieci internetowej i instalacji
alarmowej. W pomieszczeniach wykonano ogrzewanie podłogowe podłączone do sieci
ciepłowniczej i nową posadzkę (kafelki). Lokal przewidziany jest do wynajmu pod działalność
biurową.

Zarząd i jego cele
Zarząd w roku 2021 był jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Waldemar Markiewicz, który
pełni tą funkcję od roku 2011. Zarząd w swoich działaniach kieruje się dbałością o jakość
wykonywanych usług po bardzo korzystnych cenach, mając na uwadze dbałość o relacje z Gminą
Ząbkowice Śląskie jako właścicielem i jednym z głównych odbiorców usług oraz lokalnym
środowiskiem. W roku 2021 Zarząd prowadził działalność spółki pod kątem realizacji ustalonych
Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 września 2018 r. następujących
Celów Zarządczych:
▪ Wzrost zysku netto
▪ Wzrost wartości Spółki
▪ Redukcja kosztów zarządu
▪ Realizacja zadań publicznych
W latach kolejnych prace Zarządu oprócz kontynuacji świadczonych usług, koncentrować się
będą na modernizacji ciepłowni oraz rozbudowie sieci ciepłowniczej.
Majątek i inne zasoby finansowe
Jak wynika z bilansu, spółka posiada majątek o wartości 15,7 mln, w którym dominują rzeczowe
aktywa trwałe ( 64,66 % sumy aktywów) natomiast zapasy to 5,17 %, z czego większość to materiały
(miał węglowy). Majątek trwały spółki tworzą przede wszystkim budynki siedziby spółki (ul. Jasna 44
budynek techniczno-biurowy, garaż, budynek ciepłowni), budynki warsztatowe przy ul. Dalekiej 2
i udział 33 % w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową, w którym wcześniej mieściła
się siedziba spółki przy ul. Dalekiej 2, budynek przy ul. Powstańców Warszawy 5, grunt niezabudowany
obręb Sadlno, sieci ciepłownicze, węzły cieplne, kotły oraz samochody ciężarowe.
Obecna sytuacja wskazuje spadek wskaźnika płynności bieżącej w stosunku do 2020 r. o 0,64
co oznacza, że w 2021 r. Spółka wykazywała się lepszą płynnością finansową. Bezpieczny poziom tego
wskaźnika kształtuje się między 1,2-2,0. Generalnie nie ma sztywnych standardów wielkości wskaźnika
dla spółek. Średnio przyjmuje się, że jeżeli wartość aktywów obrotowych jest większa od zobowiązań
krótkoterminowych dwukrotnie to zwykle oznacza, że spółka jest płynna i nie ma problemów ze spłatą
bieżących zobowiązań (wskaźnik około 2). Niepokojącą sytuacją jest, gdy wartość zobowiązań
krótkoterminowych spółki przekracza jej aktywa obrotowe (wskaźnik poniżej 1). W przypadku Spółki
wielkość wskaźnika kształtuje się na poziomie 2,55 – wysoki wskaźnik oznacza dużą wartość zapasów
(miał węglowy jako zabezpieczenie przyszłego sezonu grzewczego). Wskaźniki szybkiej płynności
ukształtował się nieco powyżej pożądanych wielkości, co jest zjawiskiem pozytywnym. Pożądane
granice tego wskaźnika to 1 - 1,2. W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 2,18 co oznacza spadek do roku
2020 o 0,48, ale wykazuje brak zagrożenia zdolności płatniczej. Natomiast wskaźnik wypłacalności
środkami pieniężnymi ukształtował się na poziomie 0,75 co oznacza, że Spółka nie ma trudności
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w pokrywaniu swoich zobowiązań. Wskaźnik spadł o 0,25 w porównaniu do roku 2020 ale nie powinno
to spowodować, aby Spółka miała trudności w pokryciu swoich zobowiązań.
Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą planuje ją kontynuować przez
kolejne dwanaście miesięcy licząc od dnia bilansowego w zakresie działalności ciepłowniczej,
zarządzania nieruchomościami oraz odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych. Ograniczenie
działalności spowodowane jest powstaniem nowej Spółki Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o., której celem jest wykonywanie zadań gminnych. Na chwilę obecną nie istnieje
zagrożenie kontynuacji działalności, na co wskazują podpisane umowy z zakresem realizacji w 2022 r.,
jak również posiadana wiedza oraz potencjał techniczny i personalny.
Mimo rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Zarząd Spółki nie odnotował zauważalnego
wpływu na sprzedaż w 2021 roku. Sytuacja związana z Covid-19 utrzymuje się cały czas, przez co nie
można przewidzieć przyszłych skutków.
Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Majątek spółki finansują przede wszystkim kapitały
własne. Wskaźnik długoterminowego zadłużenia zwiększył się w porównaniu do 2020 r. ale mieści się
w pożądanych granicach. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł w porównaniu do 2020 r. a na koniec
2021 r. największą pozycję stanowią zobowiązania wobec dostawców. Na 31 grudnia 2021 r. Spółka
posiada lokaty terminowe na łączną kwotę 400 000,00 zł. Spółka nie ma problemów z płynnością
i wszystkie zobowiązania reguluje terminowo.
Relacje z otoczeniem
Spółka świadczy swoje usługi na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie oraz klientów
indywidualnych z terenu Gminy Ząbkowice Śl. Głównym partnerem poza Gminą Ząbkowice Śląskie
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śląskich, która jest odbiorcą znacznej części
produkowanej przez spółkę energii cieplnej. Ponadto w ramach prowadzonych działalności: zarządzania
nieruchomościami, zarządzania strefą płatnego parkowania czy zarządzania cmentarzem komunalnym
spółka obsługuje osoby fizyczne będące odbiorcami świadczonych usług.
Zarząd spółki starannie dobiera dostawców towarów i usług dla spółki. Tylko zakłady
i przedsiębiorstwa dostarczające produkty wysokiej jakości oraz świadczący usługi na wysokim
poziomie mają szansę stać się stałymi dostawcami towarów i usług dla spółki.
Zarząd spółki utrzymuje stałe kontakty ze społecznościami lokalnymi, na rzecz których
świadczy swoje usługi. W miarę możliwości wspomagamy władze lokalne przy organizacji imprez
kulturalnych odbywających się na terenie naszej gminy. Kontakty z lokalną społecznością są
kluczowym elementem budowania relacji biznesowych. Prowadzona działalność usługowa skierowana
jest w głównej mierze do klienta indywidualnego zlokalizowanego na terenie Gminy Ząbkowice Śl.
Poprawne relacje ze społecznością lokalną pozytywnie wpływają na postrzeganie spółki i chęć
współpracy, co ma ogromne znaczenie przy pozyskiwaniu kolejnych zamówień oraz jakości
współpracy.
Efekty działalności
Stała obecności spółki na lokalnym rynku oraz świadczenie usług na wysokim poziomie
przyniosła efekty w postaci zwiększonego zaufania klientów do spółki, przejawiającego się kontynuacją
zawartych umów oraz zdobywaniem nowych klientów. Został także wstrzymany odpływ klientów
niezadowolonych. Efektem jest wzrost przychodów ze sprzedaży.
Innym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na wyniki finansowe jest zmiana formy
kalkulowania ceny za usługi świadczone na rzecz Gminy Ząbkowice Śl. Od roku 2017 Spółka wykonuje
usługi stanowiące zadania własne gminy w formie powierzenia i otrzymuje wynagrodzenie w formie
rekompensaty liczonej jako zwrot poniesionych kosztów bezpośrednich, powiększonych o uzasadnioną
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część kosztów pośrednich pomniejszonych o uzyskane przychody z tych działalności z innych źródeł i
powiększonej o zysk na poziomie 1,44%.
Czynniki ryzyka i opis zagrożeń
Analizując prowadzone działalności stwierdzić należy, że głównym zagrożeniem dla spółki jest
wzrost kosztów spowodowany sytuacją gospodarczą (m.in. wzrost wynagrodzeń, wzrost cen energii,
opału czy cen odpadów).
Innym ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności ciepłowniczej jest możliwość
wystąpienia awarii urządzeń technicznych służących do wytwarzania energii cieplnej oraz jej przesyłu.
Ze względu na wartość zamontowanych środków trwałych, ich naprawa lub wymiana mogłaby wpłynąć
pogorszenie posiadanej sytuacji finansowej.
W wyniku przeprowadzonych działań znacznie zmniejszono stratę na działalności związanej
z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi. W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu
osiągnięcie zadowalającego wyniku.
Kolejnym zagrożeniem jest uzyskiwanie straty na działalności związanej z odbiorem odpadów
komunalnych z terenów zamieszkałych. W tym celu podjęte zostaną działania mające wpływ
na polepszenie wyniku finansowego w tej dziedzinie działalności.
Pozostałe działalności charakteryzują się stabilną sytuacją i nie wykazują ryzyka dla dalszego
sprawnego funkcjonowania spółki.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.

Zgodnie z przedmiotem działalności, Zarząd TBS Ząbkowice Śl. Sp. z o.o. w 2021 roku wykonywał
następujące czynności:
1. Administrowanie istniejącymi zasobami mieszkaniowymi Osiedle Letnie 1,2,3,4
w Ząbkowicach Śląskich.
2. Działania w sprawie finansowania inwestycji polegającej na budowie budynku
wielomieszkaniowego z mieszkaniami na wynajem na Osiedlu Letnim 8.
W 2021 roku TBS Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. zarządzał czterema nieruchomościami
zabudowanymi, zamieszkałymi:

▪
▪
▪
▪

Działka nr 1/20 – Osiedle Letnie 1,
Działka nr 1/22 – Osiedle Letnie 2,
Działka nr 16 – Osiedle Letnie 3,
Działka nr 17 - Osiedle Letnie 4.

W skład tych zasobów wchodzą 96 mieszkania o łącznej powierzchni 4 841 m2.
W ramach powyższej działalności prowadzone były bieżące prace administracyjne, polegające
na rozliczaniu czynszów, zużyciu wody i odprowadzeniu ścieków oraz wywozu nieczystości stałych.
Zgodnie z ustawą prawo budowlane prowadzone były książki obiektów, przeprowadzane obowiązkowe
przeglądy przewodów spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowej, budowlane oraz elektryczne.
Prowadzona była bieżąca działalność eksploatacyjna nieruchomości, polegająca na usuwaniu awarii,
oraz napraw konserwatorskich.
Obowiązujące stawki czynszu:
▪ Osiedle Letnie 1,2,3 – 9,80 zł/m2 - do dnia 31.05.2021r.
▪ Osiedle Letnie 1,2,3 – 10,20 zł/m2 - od dnia 01.06.2021r.
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▪
▪

Osiedle Letnie 4 – 10,50 zł/m2 - do dnia 31.05.2021r.
Osiedle Letnie 4 – 10,90 zł/m2 - od dnia 01.06.2021r.

W związku z inwestycją polegającą na budowie budynku wielomieszkaniowego z mieszkaniami
na wynajem na działce 18/1 na Osiedlu Letnim, spółka we wrześniu 2020 r. (IX edycja) wystąpiła
z wnioskiem do BGK o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego
programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy pozytywną
opinię wiarygodności i zostaliśmy zakwalifikowani do dalszego etapu w celu otrzymania promesy.
W roku 2021 została podpisana umowa z BGK na udzielenie preferencyjnego kredytu.
W październiku 2021 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą na realizację
inwestycji.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Sp. z o.o., jest spółką gminny
Ząbkowice Śl., która zgromadziła dotychczasowy kapitał podstawowy w wysokości 3.166.166,- zł (758
udziałów po 4177,-zł każdy).
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka uzyskała w wyniku prowadzonej działalności zysk w wysokości
82.583,18 zł.
Przychody z czynszów za 12 miesięcy wyniosły 767.130,03 zł, natomiast koszty utrzymania
czterech budynków wraz z kosztem amortyzacji wyniosły 711.054,50 zł, co stanowi 92 % przychodów
z czynszu.
Koszty działalności operacyjnej porównaniu do poprzednich okresów utrzymują się
na podobnym poziomie.
Dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Spółkę są odsetki od kredytów zaciągniętych
na budowę budynków, które na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 28.497,62 zł co stanowi 3,7 % należności
czynszowych. (wartość odsetek zmniejsza się w związku ze wzrostem spłaty kapitału w racie kredytu).
Od początku działalności Spółki poniesiono również nakłady dotyczące podziału i utrzymania
działek jeszcze nie zagospodarowanych oraz nakłady na budowę V-go budynku wielomieszkaniowego
w kwocie 614.092,26 zł.
Należności z tytułu czynszów na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 45.605,41 zł, co stanowi
5,94 % naliczonego czynszu za okres rozrachunkowy.
Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.206.539,21 zł
składają się faktury zakupu usług z grudnia 2021 r. w wysokości 446.314,06 zł, które zostały
uregulowane w styczniu 2022 r., dopłata do udziałów Gminy w kwocie 3.747.573,00 zł, która zostanie
zaksięgowana w podniesienie kapitału zakładowego po wpisie w KRS, zobowiązania wobec
mieszkańców z tytułu nadpłaconego czynszu w kwocie 12.652,15 zł.
Na zobowiązania długoterminowe składają się :
▪ kredyt na budynek I
▪ kredyt na budynek II
▪ kredyt na budynek III
▪ kredyt na budynek IV
▪ kaucje i partycypacje od najemców
-

227.552,67 zł
219.822,08 zł
415.176,13 zł
1.184.042,00 zł
950.460,98 zł
RAZEM: 2.046.592,88 zł

Wartość majątku trwałego Spółki przedstawia się następująco:
▪ Wartość środków trwałych netto
7.350.747,20 zł
▪ Budynek I
1.312.365,07 zł
▪ Budynek II
1.427.120,97 zł
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Budynek III
Budynek IV
Grunty
Śmietnik
Ogrodzenie placu zabaw
Wiaty śmietnikowe
Nakłady na następne budynki

-

1.557.879,90 zł
2.148.427,27 zł
245.017,60 zł
2.893,58 zł
6.948,63 zł
36.001,92 zł
614.092,26 zł
RAZEM: 7.350.747,20 zł

DZIAŁALNOŚĆ ZĄBKOWICKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została
utworzona na mocy Uchwały nr XV/102/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ząbkowickie Centrum
Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji spółka z o.o. powstało w celu świadczenia usług
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i szeroko rozumianej
kultury fizycznej oraz w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Głównymi zadaniami
spółki są sprawne zarządzanie obiektami sportowymi gminy Ząbkowice Śląskie, w tym krytą pływalnią
„Słoneczny Park Wodny”, stadionem miejskim, boiskami ze sztuczną murawą Orlik, a także sportową
halą sportowo-widowiskową z uwzględnieniem przede wszystkim celów społecznych oraz
ekonomicznych.
Głównym przedmiotem działalności spółki są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Działalność obiektów sportowych,
Działalność wspomagająca edukację,
Działalność obiektów sportowych służących poprawie kondycji fizycznej,
Pozostała działalność związana ze sportem,
Pozostała działalność sportowa i rekreacyjna,
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

W 2021 roku działalność spółki opierała się na dwóch podstawowych filarach:
I. Zarządzanie i administrowanie mieniem po zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Ząbkowicach Śląskich,
II. Dzierżawie krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich.
Zarządzanie i administrowanie mieniem po zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Ząbkowicach Śląskich.
Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w roku 2021 zarządzał i administrował
mieniem po zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W skład zarządzanych obiektów wchodziły:
1. Hala sportowa „Słoneczna” wraz z działką nr 2/174 o powierzchni 0,5395 ha, AM-7, obręb
Osiedle Wschód, ul. Powstańców Warszawy.
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Składa się ona z pełnowymiarowej płyty głównej z trybunami (264 miejsca siedzące), siłowni,
sauny, salki fitness oraz części szatniowej i natrysków. Na terenie obiektu znajdują się także
pokoje gościnne (30 miejsc) oraz restauracja. Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby
niepełnosprawne.
2. Stadion miejski usytuowany na działce nr 3 o pow. 5,0998 ha, AM-6 Obręb Osiedle Wschód,
ul. Kusocińskiego wraz z boiskiem sportowym (przed stadionem) – działka nr 4 o pow. 1.0780
ha, obręb Osiedle Wschód, ul. Kusocińskiego.
W skład kompleksu sportowego wchodzą trzy pełnowymiarowe płyty do gry w piłkę nożną
z nawierzchnią trawiastą. Mieszcząca się w centralnym punkcie stadionu- płyta główna,
przystosowana jest do rozgrywek spotkań ligowych na poziomie III ligi polskiej, wyposażona
w trybuny (1501 miejsc siedzących) oraz spikerkę. Wraz z nią boisko górne posiadają
nowoczesny system nawadniania.
Dodatkowo na terenie obiektu znajduje się skatepark, korty tenisowe z nawierzchnią ceglastą
oraz budynek zaplecza socjalnego, magazynowego, szatniowego i administracyjnego.
3. Kompleks sportowy „Orlik 2012” na działce nr 9/5 o powierzchni 0,5241 ha, Obręb Osiedle
Wschód, ul. Kusocińskiego w skład, którego wchodzą: boisko ze sztuczną murawą o wymiarach
60 m x 60 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz szatnie, sanitariaty
i pomieszczenia gospodarcze.
4. Basen odkryty – działka nr 9/3 o pow. 1.340 ha, Obręb Osiedle Wschód, ul. Stefana
Żeromskiego.
Dzierżawa krytej pływalni
Na mocy umowy nr 45/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji
Sp. z o.o. wzięło w dzierżawę od Gminy Ząbkowice Śląskie krytą pływalnię pn. Słoneczny Park Wodny
wraz z terenami przyległymi, stanowiącymi część działki nr 13/1, AM -6, Obręb Osiedle Wschód
o powierzchni 6751 m2, ul. Kusocińskiego, Ząbkowice Śląskie. Od 30 grudnia 2021 r. na mocy aneksu
umową dzierżawy objęty został również budynek Saunarium & SPA.
Słoneczny Park Wodny to nowoczesny obiekt (oddany do użytku w 2020 roku) służący
do celów sportowych i rekreacyjnych. Obiekt posiada zaplecze socjalne wyposażone w szatnie,
urządzenia sanitarne i przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W skład krytej pływalni wchodzą:
▪ basen sportowy posiadający homologację Polskiego Związku Pływackiego spełnia wszystkie
przepisy FINA. Na basenie jest wytyczonych 6 torów pływackich ze słupkami startowymi
(długość: 25 m; szerokość: 12,5 m; głębokość: 1,35 m – 2,0 m).
▪ basen rekreacyjny o powierzchni 121 m2 z atrakcjami: kaskada wodna, masaż ścienny, masaż
denny podwójny, gejzery powietrzne, ławki rurowe z masażem powietrznym, leżanka
z masażem z podwójnym stanowiskiem (głębokość: 95 cm – 120 cm).
▪ brodzik o powierzchni 55 m2 i głębokości 0,15 m – 0,3 m przystosowany dla dzieci do lat 3
▪ 2 wanny jacuzzi oraz 60 m zjeżdżalnia Anaconda
▪ szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe,
Budynek SAUNARIUM&SPA to obiekt saunowo-rekreacyjny, będący rozbudową istniejącego
basenu krytego. Przeznaczeniem obiektu jest realizacja funkcji sportowej, dydaktycznej ale przede
wszystkim zdrowotnej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic. W zespole saunoworekreacyjnym przewidziano różne strefy saun, wydzielono także strefę wypoczynku, ogród saunowy
oraz baseny schładzające. Kubatura obiektu to 700 metrów sześciennych, powierzchnia użytkowa
to ok. 250 m2, w której mieszczą się: tężnia solankowa 22 m2, łaźnia parowa 7,9 m2, sauna infrared
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7,9 m2, sauna aromatyczna 8,4 m2, sauna fińska sucha 16 m2. W części ogrodowej znajduje się
roślinność tworzącą naturalny krajobraz, składającą się z kilku strefo zróżnicowanej wysokości
krzewów i traw.
Finanse Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za rok 2021 Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji
Spółka z o.o. osiągnęła przychód w wysokości 3.530.353,08 zł.
Główne źródła przychodów w roku 2021 to:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Przychody z tytułu zarzadzania nieruchomościami: 1.463.414,64 zł
Przychody z Hali Słonecznej: 504.070,03 zł
w tym:
Noclegi i obozy sportowe: 227.347,22 zł
Wynajmy hali na zajęcia sportowe i imprezy: 207.782,41 zł
Dzierżawa lokali + media: 55.092,87zł
Pozostałe: 13.847,53 zł
Przychody ze stadionu miejskiego, basenu letniego i innych obiektów: 65.465,27 zł
Przychody ze Słonecznego Parku Wodnego: 1.026.365,14 zł
Karty Benefit i BON Turystyczny: 36.208,27 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 421.027,77 zł

Koszty działalności operacyjnej w roku 2021 to:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zużycie materiałów i energii: 1.035.629,59 zł
Usługi obce w tym zakupy materiałów: 656.044,68 zł
Wynagrodzenia: 1.876.204,40 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 338.294,87 zł
Pozostałe: 95.821,93,09 zł

Spółka działalność prowadziła od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W związku
z wprowadzonym stanem epidemii Zarząd Spółki był zmuszony do zamykania zarządzanych
i dzierżawionych obiektów lub działania w ograniczonym zakresie. Okres, w którym obiekty mogły
działać w pełnym zakresie obejmował czas od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r.
Ważniejsze daty:
▪
▪
▪

▪

▪
▪

36

28 grudnia 2020 r. – baseny nieczynne (baseny czynne tylko dla zawodników kadr narodowych
sportów olimpijskich).
19 lutego 2021 r. – baseny otwarte dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
Basen czynny codziennie w godzinach 6:00 – 22:00.
20 marca 2021 r. – baseny nieczynne (czynne tylko dla członków kadry narodowej polskich
związków sportowych) Słoneczny Park Wodny czynny: poniedziałek – piątek 14:00 – 20:00,
soboty i niedziele 7:00 – 14:00.
4 maja 2021 r. – baseny czynne dla sportu zawodowego, zawodników przygotowujących się
do igrzyska oraz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach grupowych. Słoneczny Park
Wodny czynny: poniedziałek – piątek 14:00 – 20:00, soboty i niedziele 7:00 – 14:00.
28 maja 2021 r. – basen czynny dla wszystkich chętnych (50 % obłożenia)
15 grudnia 2021 r. – Baseny czynne z limitem, 30 % obłożenia.

Słoneczny Park Wodny
Słoneczny Park Wodny to obiekt służący do celów sportowych i rekreacyjnych, udostępniany
w 2021 roku z licznymi ograniczeniami dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Przez
większość roku obiekt był otwarty siedem dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00. Po koniec
roku Słoneczny Park Wodny połączono z kompleksem nowoczesnych saun – SAUNARIUM & SPA co
znacząco wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności obiektu.
W Słonecznym Parku Wodnym systematycznie odbywały się zajęcia sportowe szkółek
pływackich, otwarte zajęcia Aqua Fitness i Aqua Power, a także zorganizowane zajęcia ruchowe dla
seniorów. Dzieci ze szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego brały udział w nauce
i doskonaleniu pływania. Nauka i doskonalenie pływania realizowano również w ramach programów
Umiem Pływać oraz Płynę Dalej skierowanych do uczniów szkół podstawowych.
W Słonecznym Parku Wodnym odbyły się dwie edycje kursu na ratownika wodnego. Basen
systematycznie wyposażono w nowy sprzęt służący do zwiększenia jakości przeprowadzanych zajęć
sportowych w wodzie jak i poprawiano komfort osób przebywających na jego terenie. m.in.: zakupiono
system szafek depozytowych na obuwie zewnętrzne, hol basenu wyposażono w system nagłośnienia
i wygodne kanapy służące do odpoczynku, ułatwiające zmianę obuwia i poprawiające komfort osób
czekających na dzieci i młodzież uczestniczącą w zajęciach sportowych.
Dane w liczbach:

▪
▪
▪
▪

lekcje wychowania fizycznego – 3370
Umiem Pływać i Płynę Dalej - 5143
Aqua Fitness i Aqua Power łącznie - 2067
Aqua Fitness Senior - 2754

Sprzedaż karnetów:

▪
▪
▪
▪

34 instruktorskie
282 karnety aqua fitness
536 prestige
398 na okaziciela

Nauka pływania i doskonalenia pływania:
grupy wg miejscowości: Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Zwrócona, Niemcza, Braszowice, Stolec,
Ciepłowody, Budzów, Lubnów, Paczków, Złoty Stok.
Grupy Aqua Senior:
UTW Ząbkowice Śląskie, Klub Seniora Ząbkowice Śląskie, Stowarzyszenie KS Przyjaciele
Ząbkowice Śląskie, Klub Seniora Bardo, UTW Złoty Stok, Klub Seniora Niemcza, Klub Seniora
Wojbórz, Klub Seniora Kamieniec Ząbkowicki, KGW Przedborowa, KGW Starczów.
Wykaz stowarzyszeń i jednostek prywatnych korzystających z obiektów Stadionu i Hali Słonecznej:
▪ Ząbkowicki Klub Karate Kyokushin,
▪ Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie,
▪ Gimnastyka Artystyczna, Grekam Kamila Grędkiewicz,
▪ Akademia Sportu „Orzeł”,
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika,
▪ Zumba Agnieszka Malik,
▪ Akademia Sztuk Walki - Wataha Ząbkowice Śląskie,
▪ Power Team Ząbkowice Śląskie,
▪ Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ząbkowicki Klub Karate Do – Shotokan,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Polonia",
Klub Sportowy „Orzeł”,
Franky Gold Team,
Szkoła Tańca Hanna Zielińska,
Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein,
Ziębicki Klub Tenisa Ziemnego,
Nieformalne grupy osób dorosłych korzystające z Orlika.

Wykaz stowarzyszeń i jednostek prywatnych korzystających z obiektów Stadionu i Hali Słonecznej:
▪ Ząbkowicki Klub Karate Kyokushin,
▪ Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie,
▪ Gimnastyka Artystyczna, Grekam Kamila Grędkiewicz,
▪ Akademia Sportu „Orzeł”,
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika,
▪ Zumba Agnieszka Malik,
▪ Akademia Sztuk Walki - Wataha Ząbkowice Śląskie,
▪ Power Team Ząbkowice Śląskie,
▪ Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe,
▪ Ząbkowicki Klub Karate Do – Shotokan,
▪ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Polonia",
▪ Klub Sportowy „Orzeł”,
▪ Franky Gold Team,
▪ Szkoła Tańca Hanna Zielińska,
▪ Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein,
▪ Ziębicki Klub Tenisa Ziemnego,
▪ Nieformalne grupy osób dorosłych korzystające z Orlika.
Zestawienie imprez sportowych i wydarzeń na obiektach ZCSiR w 2021 roku:
W 2021 r. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. zorganizowało lub
współorganizowało 99 imprez sportowo-rekreacyjnych i innych wydarzeń, w których udział wzięło
prawie 26 tyś. uczestników i widzów. Były to imprezy sportowe własne, wynikające
z planu pracy oraz współorganizowane z innymi organizacjami, stowarzyszeniami
i instytucjami samorządowymi. Udostępniono również obiekty sportowe na rozgrywki ligowe (piłki
ręcznej UKS Ziębice, piłki nożnej Orzeł Ząbkowice Śląskie oraz Klub Sportowy „Polonia” Ząbkowice
Śląskie), występy, zawody (gimnastyka artystyczna, karate Kyokushin, pokazy tańca towarzyskiego)
i inne wydarzenia (kursy ratownika wodnego). W celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej
ZCSiR pod koniec roku 2021 zakupiono dwa stoły do Teqball.
W 2021 r. Spółka zorganizowała i współorganizowała między innymi następujące imprezy
sportowo-rekreacyjne:
▪ Piłka nożna - turnieje Orlika,
▪ Piłka nożna - turnieje Akademii Orzeł,
▪ Piłka nożna – turnieje PlayBetter Cup,
▪ Turnieje Gimnastyki Artystycznej,
▪ Bieg „10 ząbkowicka”,
▪ Bieg Tropem Wilczym,
▪ Ząbkowicki Rajd Rowerowy połączony z imprezą Holi Święto Kolorów,
▪ Liga Tenisa Ziemnego,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ZLF – Ząbkowicka Liga Futsalu dla dorosłych,
Mini Futsal – halowa piłka nożna dzieci,
Pokaz tańca towarzyskiego,
Turnieje Tenisa Ziemnego (single, deble),
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ząbkowic Śląskich,
Mecze Siatkówki dzieci i młodzieży oraz turnieje i treningi w ramach projektu polsko czeskiego – ZTS,
Wakacje 2021 (wyjazdy i turnieje),
Turniej siatkówki – Impel Wrocław,
Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich,
Ząbkowicki Bieg Niepodległości,
Mikołajkowe Zawody Pływackie,
Piłka ręczna – UKS Jedynka Ziębice,
Otwarte Mistrzostwa Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
Treningi i pokazy – Teqball,
Dzień Seniora – Koncert Halina Frąckowiak,
Mecze ligowe piłki nożnej – Polonia Ząbkowice Śląskie, Orzeł Ząbkowice Śląskie,
Mini Euro Przedszkolaków 2020,
Strefa Kibica Euro 2020 – wspólnie z ZCKiT,
Wakacyjny Piknik na Sportowo,
Inpol Cup – Turniej o Puchar Krzywej Wieży,
Biegi dla przedszkolaków Franky Run,
Orlik Cup Ząbkowice Śląskie.

Hala Słoneczna i Stadion Miejski

Liczba udzielonych noclegów w pokojach gościnnych Hali Słonecznej w liczbach:
Miesiąc

Liczba udzielonych noclegów
(osobo/doba)
361

Liczba osób

Luty

49

15

Marzec

140

45

Kwiecień

92

33

Maj

122

61

Czerwiec

109

65

Lipiec

691

105

Sierpień

742

106

Wrzesień

232

63

Październik

222

47

Listopad

52

29

Grudzień

100

51

W całym roku

2912

686

Styczeń

39

66

W 2021 r. boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 zapewniły możliwość spędzenia wolnego czasu
mieszkańcom gminy Ząbkowice Śląskie. W godzinach porannych z obiektu korzystały szkoły,
a po południu kluby, stowarzyszenia i różne grupy dzieci i młodzieży. W okresie od maja do sierpnia
boisko było wyłączone z użytku na potrzeby zorganizowania Powszechnego Punktu Szczepień.
W zastępstwie zostało udostępnione wielofunkcyjne boisko przy Hali Słonecznej nalężące do Liceum
Ogólnokształcącego. Po przeniesieniu Powszechnego Punktu Szczepień do Hali Słonecznej ponownie
Orlik został udostępniony do użytku publicznego mieszkańców. We wrześniu został zorganizowany
pierwszy turniej na Orliku pod nazwą Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
Od 11 czerwca do 11 lipca przy współpracy z ZCKiT zorganizowana została Strefa Kibica
w Parku Miejskim im. Sybiraków. Zgodnie z harmonogramem Euro 2020 na dużym telebimie
transmitowane były wszystkie mecze Mistrzostw.
Hala sportowa w dni powszednie do godz. 16.00 była użytkowana przez Szkołę Podstawową
Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich na zajęcia lekcyjne w-f (oprócz okresów zdalnej nauki), natomiast
od godz. 16.00 do 22.00 i weekendy udostępniona była stowarzyszeniom, klubom sportowym oraz
innym użytkownikom. W obiekcie znajduje się 8 pokoi gościnnych (26-30 miejsc noclegowych), które
udostępniano przez cały rok (oprócz okresów, w których działalność była ograniczana lub zamykana
na postawie Rozporządzeń Rady Ministrów) gościom indywidualnym i grupom zorganizowanym.
W okresie ferii zimowych i wakacji organizowano obozy sportowe, udostępniając oprócz bazy
hotelowej całe zaplecze sportowo-rekreacyjne. W nagłych sytuacjach kryzysowych pokoje gościnne
były wykorzystywane przez potrzebujących mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie.
Przez sytuację w kraju związaną z pandemią, działalność obiektów Ząbkowickiego Centrum
Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. była ograniczona i zależna od sytuacji wynikających z epidemii COVID
-19. Obiekty działały według zaleceń, obostrzeń, nakazów i zakazów.
Grupy dziecięce i młodzieżowe z Gminy Ząbkowice Śląskie, które korzystały z boisk sportowych:
▪ Akademia Sportu Orzeł (trampkarz, dwie grupy młodzik, dwie grupy orlik, dwie grupy żak,
skrzat),
▪ Szkółka Piłkarska Orlik (dwie grupy młodzik, dwie grupy orlik, dwie grupy żak, skrzat),
▪ Polonia Ząbkowice Śląskie (grupa junior starszy),
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie (grupa trampkarz, grupa junior młodszy, grupa junior starszy),
▪ Szkoły Podstawowe z Gminy Ząbkowice Śląskie,
▪ Przedszkola Publiczne z Gminy Ząbkowice Śląskie.
DZIAŁALNOŚĆ ZĄBKOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

W dniu 15 lipca 2021 roku Rada Miejska Ząbkowic Śląskich Uchwałą Nr
XLVI/310/2021 wyraziła zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Ząbkowickie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich.
6 lipca 2021 roku aktem notarialnym został podpisany akt założycielski spółki z kapitałem
zakładowym 100.000,00 zł, której przedmiotem działalności jest:
▪ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
▪ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
▪ działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
▪ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami
▪ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
▪ roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

40

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

roboty budowlane specjalistyczne
handel hurtowy
handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
transport lądowy oraz transport rurociągowy
działalność usługowa wspomagająca transport
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
dzierżawa i wynajem pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem
terenów zieleni.

W dniu 6 października 2021 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
powołana została Rada Nadzorcza, która Uchwałą Nr 2/2021 z dnia 6 października powołała Prezesa
Zarządu Spółki, którym został Daniel Ciepierski.

IX. Zagospodarowanie przestrzenne
W roku 2021 podjęto uchwały dot. zmiany następujących planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów:
1) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr LV/366/2021 z dnia 30.12.2021 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie;
2) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr LII/346/2021 z dnia 30.11.2021 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
geodezyjnego Stolec- tereny zurbanizowane;
3) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLIX/332/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich;
4) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLIX/331/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Ząbkowice Śląskie;
5) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLIX/330/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru
miasta Ząbkowice Śląskie;
6) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLIX/329/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
geodezyjnego Braszowice;
7) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLV/297/2021 z dnia 24.06.2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu geodezyjnego Strąkowa gmina Ząbkowice Śląskie;
8) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLIV/295/2021 z dnia 08.06.2021 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
geodezyjnego Stolec- tereny rolne i leśne oraz farm wiatrowych;
9) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLIV/294/2021 z dnia 08.06.2021 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
geodezyjnego Stolec- tereny zurbanizowane;
10) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XLI/275/2021 z dnia 25.02.2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Ząbkowice Śląskie;
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11) Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XL/263/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich.
W trakcie jest procedura uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.
W 2021 r. wydano:
▪ decyzje o warunkach zabudowy- szt. 9;
▪ decyzje dotyczące przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego
wnioskodawcy- szt. 2;
▪ zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- szt. 311;
▪ zaświadczenia o zgodności dokonania zmiany sposobu użytkowania budynku z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego- szt. 12;
▪ wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- szt. 98;
▪ postanowienia o podziale nieruchomości- szt. 30.

X. Inwestycje i infrastruktura drogowa
W 2021 roku wydatki majątkowe w Gminie Ząbkowice Śląskie wykonano na kwotę
24 111 148,61 zł.
W 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje drogowe:
a) Dotacja dla Powiatu w wysokości 87 433,95 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 0+214 - 0+665".
W wyniku przekazanej dotacji dla Powiatu wybudowany został odcinek chodnika wzdłuż ulicy
Wrocławskiej o długości 451m i nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm oraz wybudowana
została linia oświetlenia ulicznego wzdłuż zrealizowanego chodnika,
b) Dotacja dla Powiatu w wysokości 571 826,16 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3170D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śl. etap I, od km 11+868 do km
12+863, długość 995m, miejscowość Bobolice". W wyniku przekazanej dotacji dla Powiatu
przebudowany został odcinek drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Bobolice długość
995m.
c) „Przebudowa części ulicy B Chrobrego i Parkowej”. W wyniku realizacji tego zadania
przebudowany został odcinek ulicy B. Chrobrego o długości 0,135 km i ul. Parkowej o długości
0,067km. Wykonana została nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu oraz wybudowany został
odcinek kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
d) Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich W wyniku realizacji tego zadania
utwardzono materiałem kamiennym trzy odcinki dróg osiedlowych na osiedlu Owocowym tj.
część ulicy Truskawkowej, ulicę Wiśniową i Agrestową o łącznej długości 700m oraz
wymieniono nawierzchnię z betonowej wylewanej na nawierzchnię z kostek betonowych ulic
Chabrowej i Mieczykowej na osiedlu Kwiatowym. Zadania te poprawiły dojazd
do nieruchomości przyległych do przedmiotowych ulic.
e) Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania
w Ząbkowicach Śląskich. Zakupiono i zamontowano 7 nowych nowoczesnych parkometrów
w Strefie Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śląskich.
f) Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych. W wyniku realizacji tego zadania przebudowano
odcinek drogi o łącznej długości 290m i nawierzchni z asfaltobetonu.
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g) Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych. W wyniku realizacji tego zadania
przebudowano dwa odcinki dróg o łącznej długości 345m i nawierzchni z asfaltobetonu.
h) Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych. W wyniku realizacji tego zadania
przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 245m i nawierzchni z asfaltobetonu.
i) „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta
– Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary”. W ramach przedmiotowego zadania wykonano nowy
chodnik przy bloku nr 17 i plac pomiędzy blokami z kostki betonowej oraz przebudowano drogę
wewnętrzną o długości około 110 m i nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Szklary Huta.
j) Przebudowa drogi wewnętrznej m.in. w miejscowości Stolec, Braszowice, Bobolice, Sieroszów
W wyniku realizacji tego zadania przebudowano:
- odcinek drogi o łącznej długości 315m o nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Stolec,
- odcinek drogi o łącznej długości 333m o nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości
Braszowice,
- odcinek drogi o łącznej długości 587m o nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości
Sieroszów,
k) Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich. W wyniku realizacji tego zadania
przebudowano:
- odcinek drogi o łącznej długości 147m o nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości
Braszowice,
- odcinek drogi o łącznej długości 103m o nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości
Kluczowa,
- dwa odcinki dróg o łącznej długości około 190m o nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości
Jaworek,
- odcinek drogi o łącznej długości 35m o nawierzchni z płyt betonowych w miejscowości
Zwrócona,
Łącznie w 2021 r. przebudowanych zostało na terenach wiejskich 2,7 km dróg gminnych,
a w mieście 1,06 km ulic. Dzięki ich przebudowie w znaczny sposób poprawił się komfort dojazdu
do nieruchomości prywatnych i firm przyległych do dróg oraz innych użytkowników korzystających
z wyremontowanych odcinków dróg.
Pozostałe zadania inwestycyjne:
a) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – Projekt realizowany
od 2018r. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2021 r. przeprowadzone zostały prace
na nieczynnym cmentarzu przy ul. 1 maja w Ząbkowicach Śląskich. W ramach przedmiotowego
zadania przebudowano część alejek cmentarnych oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy
zieleni na terenie cmentarza.
b) Budowa oświetlenia na terenie gminy Ząbkowice Śląskie w tym m.in. ul. Ciasnej W ramach
przedmiotowego zadania wybudowano odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego części
ulicy Ciasnej na odcinku od ulicy Poprzecznej do ul, Armii krajowej. Zamontowano osiem

stylizowanych latarni oświetleniowych.
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Bobolicach i Braszowicach. W ramach
przedmiotowego zadania wykonano nowe pokrycia dachowe wraz z obróbkami blacharskimi
na budynkach świetlicy wiejskiej w Braszowicach i Bobolicach.
d) Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie W ramach przedmiotowego zadania
wykonano nową kotłownię gazową wraz z pełnym wyposażeniem oraz nową instalację
centralnego ogrzewania w całym budynku świetlicy wiejskiej w Brodziszowie.
c)
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e) Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich W ramach przedmiotowego
zadania wybudowany został budynek Saunarium o powierzchni użytkowej 233 m2 wyposażony
w: saunę fińską suchą, saunę aromatyczną, saunę infrared, łaźnię parową, tężnię solankową,
strefę relaksu z słoneczną łąką, basen schładzający wewnętrzny, instalacje wewnętrzne
elektryczną i niskoprądową, instalację c.o., audio-wideo, teletechniczną, automatyki i BMS,
wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, technologii basenowej wraz z węzłem
cieplnym. Wykonane zostały również przyłącza do obiektu oraz zagospodarowanie

terenu przyległego do saunarium i basen schładzający zewnętrzny.
f) Rewitalizacja zabytkowych studni na terenie Ząbkowic Śląskich, W ramach przedmiotowego
zadania wykonana została kamienna cembrowina wraz z zabezpieczeniem kratą stalową i siatką
oraz elementem z metaloplastyki studni zlokalizowanej na działce nr 69/43 przy ul. Ciasnej
w Ząbkowicach śląskich.

Zadania rozpoczęte w 2021 a kończone w 2022 r.
a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem
w m. Kluczowa” W 2020 r. zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
w 2 półroczu 2021r. ogłoszono dwukrotnie przetarg na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi
iż wartość ofert przewyższała wysokość zabezpieczonych środków wystąpiono o ich
zwiększenie przez Województwo dolnośląskie, Podpisanie umowy na roboty budowlane i ich
realizacja nastąpi w 2022r. W wyniku realizacji tego zadania wybudowany zostanie chodnik
o długości 700m i nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, który umożliwia bezpieczne
poruszanie się pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 382, oraz wykonany zostanie odcinek
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego drogi wojewódzkiej
nr 382.
b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej.
Rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót budowlanych - lipiec
2022r.
c) „Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich. Rozpoczęto roboty
budowlane, planowany termin zakończenia robót budowlanych - kwiecień 2022r.
d) „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” , Zadanie realizowane wspólnie z partnerem
czeskim. Realizowane w 2021r. roboty budowlane na Zamku w Ząbkowicach Śląskich
obejmujące remont i dostosowywanie wieży bramnej wraz z pomieszczeniami przyległymi
na cele użytkowe – trasę turystyczną i pomieszczenia ekspozycyjne. Przebudowę dziedzińca
wraz z odbudową podcienia w oparciu o zachowane relikty przy wieży bramnej; Przywróceniu
zwieńczenia wieży bramnej. Wykonaniu przyłączy wod-kan i instalacji wewnętrznych wodno
kanalizacyjnych i elektrycznych w adoptowanej części Zamku.
Planowany termin zakończenia maj 2022.
e) Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich – przebudowa drogi nr 322 i 324
w miejscowości Jaworek. Rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót
budowlanych - kwiecień 2022.
f) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. 1 Maja Ząbkowice Śląskie . Podpisano umowę
na realizację, planowany termin zakończenia robót budowlanych - maj 2022r.
g) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Legnicka, Ząbkowice Śląskie. Podpisano umowę
na realizację, planowany termin zakończenia robót budowlanych - maj 2022r.
h) Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy
Ząbkowice Śląskie – ogłoszono przetarg na dostawę i montaż opraw energooszczędnych.
Podpisanie umowy na realizację w 2022r.
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i)

Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowano dokumentację
techniczną oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.
Podpisanie umowy na realizację w 2022r.

Zadania projektowe rozpoczęte w 2021 a kończone w 2022 r.
a) „Przebudowa dróg na osiedlu owocowym z kanalizacją i oświetleniem – dokumentacja”
Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej
wszystkich ulic na osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich. Planowany termin
zakończenia prac projektowych 2022r.
b) Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja,
Sienkiewicza”. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przetargowej obejmującej przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę oświetlenia
ulicznego i kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych czerwiec
2022r.
c) Przebudowa ulicy Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja,
Sienkiewicza”. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przetargowej obejmującej przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę oświetlenia
ulicznego i kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych czerwiec
2022r.
d) Przebudowa ulicy 1Maja i Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej,
Dolnośląskiej, 1 Maja, Sienkiewicza”. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i przetargowej obejmującej przebudowę nawierzchni jezdni
i chodników, budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Planowany termin
zakończenia prac projektowych czerwiec 2022r.
e) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich. Zlecono opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej obejmującej
przebudowę drogi dojazdowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych
marzec 2022r.
f) Zmiana pozwolenia wodno-prawnego związanego ze zmianą lokalizacji wylotu kanalizacji
deszczowej ul Partyzantów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kanalizacji
deszczowej na terenie Ząbkowic Śląskich. Planowany termin zakończenia prac projektowych
maj 2022r.
g) Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Świerkowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Ząbkowic Śląskich.
Planowany termin zakończenia prac projektowych maj 2022r.
h) Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.
Planowany termin zakończenia prac projektowych czerwiec 2022r.
i) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu odkrytego w Ząbkowicach
Śląskich. Planowany termin zakończenia prac projektowych czerwiec 2022r.
j) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hali sportowej „Słoneczna”
w Ząbkowicach Śląskich. Planowany termin zakończenia prac projektowych czerwiec 2022r.
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W 2021 r. opracowano kompleksową dokumentację projektowej oraz dokumentację
kosztorysową i przetargową dla zadań:
a) Udzielono dotacji dla Powiatu w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę chodnika drogi w ciągu drogi powiatowej nr 3174D
w miejscowości Sieroszów 930m"
b) Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich,
c) Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ząbkowicach Śląskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja,
Sienkiewicza”.
d) Przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja,
Sienkiewicza”.
e) Przebudowa trzech odcinków dróg w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ramach zadania
inwestycyjnego „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich”.
f) Przebudowa dróg transportu rolnego w miejscowości Tarnów w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie”.
g) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38,
h) Utworzenie infrastruktury
przeznaczonej dla przedsiębiorców w kłodzku, Ziębicach
i Ząbkowicach Śląskich,
i) Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5 – opracowano kompleksową dokumentację
termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 2 i 5.
j) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich – opracowano kompletny Program
Funkcjonalno-Użytkowy termomodernizacji budynku Szkoły.
W 2021 r. wydano/zawarto:

▪
▪
▪

umowy na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń - 7
decyzje na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń – 89
decyzje uzgodnienia lokalizacji przyłączy i sieci – 47.

XI. Komunikacja publiczna
Cały 2021 rok w gminie Ząbkowice Śląskie funkcjonowała Ząbkowicka Komunikacja
Publiczna. Obsługuje ją 7 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów marki Solaris Urbino 12 hybrid,
kótre zostały zakupione w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice
Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej.
W autobusach miejsca siedzące zagwarantowane są dla 32 pasażerów. Wszystkich miejsc razem
ze stojącymi jest 94. Autobusy wyposażone są w klimatyzację oraz w monitoring, poprawiający
bezpieczeństwo podróżnych. Dla wygody pasażerów uruchomiona została aplikacja i strona internetowa
zabkowice.kiedyprzyjedzie.pl. Autobusy są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Posiadają możliwość „przyklęku” autobusu oraz rozkładany pomost, dzięki któremu bez problemu
osoba na wózku czy też rodzice z wózkami dziecięcymi mogą wygodnie podróżować.
Operatorem ZKP jest wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma Daniel.Autokary
Sp. z o.o. ze Strzelina.
Ząbkowicka Komunikacja Publiczna w 2021 roku wykonała prawie 420 tysięcy kilometrów
docierając do wszystkich miejscowości naszej gminy.
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Na terenie gminy znajduje się ponad 160 przystanków komunikacyjnych, pasażerów obsługuje
7 linii autobusowych.
Autobusami ZKP dowożone są również dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli naszej
gminy. W 2021 roku gmina zakupiła ogółem 2592 sztuk biletów miesięcznych.
Na funkcjonowanie ZKP gmina pozyskała w 2021 roku środki z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych w kwocie ponad 1 mln złotych.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ząbkowice Śląskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników na dzień 31.12.2021 r. zawiera
poniższa tabela:

Lp Nr przystanku

komunikacyjnego

Ulica

Miejscowość / Miejsce

Nazwa przystanku

Rodzaj
przystanku

1

01

Pl. Jana Pawła II

Ząbkowice Śląskie/ Zatoka

Pl. Jana Pawła II

A- tylko dla
wysiadających/M

2

02

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie /Naprzeciw
klubu seniora

Ziębicka I

M

3

03

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
klubu seniora

Ziębicka I

M

4

04

ul. Jasna

Ząbkowice Śląskie/Na
wysokości bloku 18-20

Jasna I

M

5

05

ul. Jasna

Ząbkowice Śląskie/w rejonie
budynków nr 11-17

Jasna II

M

6

06

ul. Orkana

Ząbkowice Śląskie/Obok
Szkoły Podstawowej nr 3

Orkana - szkoła

M

7

07

ul. Orkana

Ząbkowice Śląskie/ Naprzeciw
Szkoły Podstawowej nr 3

Orkana - szkoła

M

8

08

ul. Głowackiego

Ząbkowice Śląskie/ W rejonie
przychodni lekarskiej

Głowackiego przychodnia

M

9

09

ul. Głowackiego

Ząbkowice Śląskie/ W rejonie
przychodni lekarskiej

Głowackiego przychodnia

M

10

10

ul. Przemysłowa

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
ogrodów działkowych

Przemysłowa - działki

M

11

11

ul. Przemysłowa

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
ogrodów działkowych

Przemysłowa - działki

M

12

12

ul. Waryńskiego

Ząbkowice Śląskie/Przy firmie
Legrand
Waryńskiego - Legrand

M

13

13

ul. Waryńskiego

Ząbkowice Śląskie/Przy firmie
Legrand
Waryńskiego - Legrand

M

14

14

ul. Waryńskiego

Ząbkowice Śląskie/ Przy
Urzędzie Skarbowym

Waryńskiego - Urząd
Skarbowy

M

15

15

Rynek

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Bohaterów Getta

Rynek I

M

16

16

Rynek

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Konopnickiej

Rynek II

M
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17

17

ul. Kolejowa

Ząbkowice Śląskie/Obok
budynku nr 6

Kolejowa

M

18

18

ul. Daleka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
targowiska miejskiego

Daleka - targowisko

M

19

19

ul. Daleka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
targowiska miejskiego

Daleka - targowisko

M

20

20

ul. Bohaterów
Getta

Ząbkowice Śląskie/Przy
wjeździe (nr 1) na cmentarz

Bohaterów Getta cmentarz I

M

21

21

ul. Daszyńskiego

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Piastowską
Daszyńskiego/Piastowska

M

22

22

ul. Daszyńskiego

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Piastowską
Daszyńskiego/Piastowska

M

23

23

ul. Daszyńskiego

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Robotniczą
Daszyńskiego/Robotnicza

M

24

24

ul. Daszyńskiego

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Robotniczą
Daszyńskiego/Robotnicza

M

25

25

ul. Bolesława
Chrobrego

Ząbkowice
Śląskie/Naprzeciwko szpitala

Chrobrego - szpital

M

26

26

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śl. / W rejonie
budynku nr 3

Kamieniecka I

M

27

27

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śl. / W rejonie
budynku nr 22

Kamieniecka I

M

28

28

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śląskie/Przy
budynku nr 42 A

Kamieniecka II

A/M

29

29

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
budynku nr 19

Kamieniecka II

A/M

30

30

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Polną

Kamieniecka III

M

31

31

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z ul. Spokojną

Kamieniecka IV

M

32

32

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śląskie/przy
sklepie Kamieniecka 54a

Kamieniecka sklep

M

33

33

ul. Kamieniecka

Kamieniecka świetlica

M

34

34

ul. Kamieniecka

Ząbkowice Śląskie/przy
świetlicy ul. Kamieniecka 25
Ząbkowicach Śląskich/w
rejonie zakładu Baud
Industries.

Kamieniecka – Baud

M

35

35

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/Przy
budynku nr 41

Ziębicka II

A/M

36

36

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/Przy
budynku nr 50

Ziębicka II

M

37

37

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/Przy
budynku nr 64

Ziębicka III

M

38

38

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/W rejonie
skrzyż. z Jasną

Ziębicka III

M

39

39

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/ W rejonie
skrzyż. z Polną

Ziębicka IV

M
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40

40

ul. Ziębicka

Ząbkowice Śląskie/ W rejonie
skrzyż. z Polną

Ziębicka IV

M

41

41

ul. Dolnośląska

Ząbkowice Śląskie/ W rejonie
budynków nr 19-21

Dolnośląska

M

42

42

Proletariatczyków

M

43

43

ul. Armii
Krajowej

Ząbkowice Śl. / Naprzeciwko
budynku nr 33

Armii Krajowej

M

44

44

ul. Kusocińskiego

Ząbkowice Śl./w rejonie
basenu

Kusocińskiego - basen

M

45

45

ul. Batalionów
Chłopskich

Ząbkowice Śl./Przy skrzyż. z
Kościuszki

Kościuszki/Batalionów
Chłopskich

M

46

46

ul. 1 Maja

Ząbkowice Śl./W rejonie
Urzędu Miejskiego

1 Maja - Urząd Miejski

M

47

47

ul. 1 Maja

48

48

Żeromskiego

49

49

Żeromskiego

50

50

Al. Niepodległości

Ząbkowice Śl./W rejonie
dworców PKS/PKP

Al. Niepodległości PKS/PKP

M

51

51

Legnicka

Ząbkowice Śl. / W rejonie
skrzyż. z Daleką

Legnicka/Daleka

M

52

52

Legnicka

Ząbkowice Śl. / W rejonie
skrzyż. z Daleką

Legnicka/Daleka

M

53

53

Legnicka

Ząbkowice Śl. /Przy sklepie
Kaufland

Legnicka/Kolejowa

M

54

54

Legnicka

Ząbkowice Śl. /Przy sklepie
Kaufland

Legnicka/Kolejowa

M

55

55

Szklary - Huta

Szklary - Huta/W rejonie
przedszkola

Szklary-Huta/przedszkole

A/M

56

56

Olbrachcice Wlk

Olbrachcice Wlk III świetlica

A/M

57

57

Zwrócona

Zwrócona - szkoła

M

58

58

Bobolice

59

59

Powstańców
Warszawy

60

60

Jaworek

61

61

Jaworek
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ul.
Ząbkowice Śląskie/ W rejonie
Proletariatczyków
skrzyż. z Szkolną

Ząbkowice Śl./W rejonie
Urzędu Miejskiego
1 Maja - Urząd Miejski
Ząbkowice Śl./ Obok budynku
nr 5
Żeromskiego
Ząbkowice Śl./w rejonie
garaży
Żeromskiego

Olbrachcice Wlk/ Przy
świetlicy wiejskiej
Zwrócona/ Koło szkoły
podstawowej

Bobolice/Naprzeciwko
Bobolice III (na wys. nr
budynku nr 55
55)
Ząbkowice Śl./przy SP nr 3
(droga wewnetrzna. dz. nr
ewid. gruntów 2/163 AM-7 ob. Powstańców Warszawy
Osiedle Wschód)
szkoła
Jaworek/ pomiędzy drogą
Powstańców
Warszawy/Strzelińska
Jaworek I
Jaworek/ pomiędzy drogą
Powstańców
Warszawy/Strzelińska
Jaworek I

M
M
M

A/M

M

M

M

XII.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami
W roku 2021 odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie z nieruchomości
zamieszkałych odbierane były przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jasna 44
w Ząbkowicach Śląskich, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym.
Nieruchomości niezamieszkałe nie były objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, dlatego właściciele ww. nieruchomości byli zobowiązani do zawarcia indywidualnych
umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej
prowadzonej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
Selektywna zbiórka z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych była
prowadzona w systemie workowym lub pojemnikowym. Odpady komunalne były odbierane
z podziałem na odpady selektywne i odpady zmieszane. Odbiór odpadów selektywnie zebranych oraz
odpadów zmieszanych następowało „u źródła”, czyli bezpośrednio z terenu nieruchomości.
W Gminie Ząbkowice Śląskie obowiązywały następujące rodzaje pojemników/worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki/worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, w których zbierane
są odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury;
2) pojemniki/worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”, w których zbierane
są odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) pojemniki/worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
w których zbierane są odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;
4) pojemniki/worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” - odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5) pojemniki koloru czarnego lub szarego, w których są zbierane odpady zmieszane.
Raz w roku została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie z podziałem na wioski i na miasto. Odpady odbierane były w ramach zbiórek
objazdowych tzn. od posesji do posesji.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK
W roku 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieścił się na ulicy
Legnickiej 16 w Ząbkowicach Śląskich.
PSZOK w ramach ponoszonej opłaty do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. nieodpłatnie
przyjmuje odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
bioodpady, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości – 300 kg/miesięcznie przypadające
na 1 gospodarstwo domowe, zużyte opony – w ilości 4 szt./miesięcznie przypadające na 1 gospodarstwo
domowe, odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 100 kg /miesięcznie przypadające na 1
gospodarstwo domowe, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek.

50

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 28,00 zł od osoby
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub 56,00 zł od osoby w przypadku gdy
właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny.
Wprowadzono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport,
zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK), koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcom Gminy Ząbkowice
Śląskie przysługiwało:
▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych;
▪ odbiór odpadów komunalnych segregowanych: „u źródła” z worków i pojemników,
wielkogabarytów zebranych podczas zbiórek;
▪ zagospodarowanie wszystkich odebranych odpadów segregowanych;
▪ możliwość dostarczenia odpadów segregowanych komunalnych do PSZOK-u;
▪ zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-u.
Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych uzależnione
są od pojemności pojemników/worków i stawki określonej przez podmiot odbierający.
Gmina zobowiązana jest do osiągnięcia:
▪ poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użyciu frakcji odpadów: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła;
▪ poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
▪ ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania
W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach
na gminę zostanie nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kara finansowa.
Burmistrz corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które przedkłada marszałkowi województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska.
Rada Miejska Ząbkowic Śląskich podjęła następujące uchwały, które obowiązują
od 01.01.2021r.:
1) uchwała nr XXXVII/240/2020 z dnia 14.12.2020 r.. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie;
2) uchwała nr XXXVII/241/2020 z dnia 14.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Celem uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzono
następujące zmiany:
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▪
▪
▪

wyposażenie nieruchomości w wiaty śmietnikowe na terenach rewitalizowanych przez Gminę;
weryfikacja właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ustawowy
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne;
udostępnienie terenów gminnych wspólnotom w ramach opłaty za dzierżawę terenu, które nie
posiadają miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych.

W ramach działań edukacyjnych przygotowano i przekazano mieszkańcom ulotkę pod nazwą
„Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Ząbkowice Śląskie, czyli jak postępować
z odpadami komunalnymi”, która określa zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Zadania z zakresu ochrony środowiska
Gmina Ząbkowice Śląskie dzięki wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu zakończyła realizację zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2021”.
W ramach zadania unieszkodliwiono 111,115 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity
koszt zadania wyniósł 84 647,97 zł brutto.
W ramach złożonego wniosku w roku 2021 Gminie Ząbkowice Śląskie przyznane zostało
dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa została podpisana dnia 12.01.2022 r. Planowany termin
realizacji zadania ustalono do dnia 30.06.2022 r.
Gmina w ramach realizowania ustawowego obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni zbierała od mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie
zgłoszenia. Ewidencja obejmuje 579 zbiorników i 210 przydomowych oczyszczalni (stan na dzień
31.12.2021r.).
W zakresie ochrony zwierząt
Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym. Zgodnie z uchwałą
nr XLII/281/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 marca 2021 r.. został przyjęty program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie w roku 2021.
W ramach tego Programu, umowę na zapewnienie opieki sprawował lek. wet. Dariusz
Marcinków - Gabinet Weterynaryjny „DAMAR” w Ząbkowicach Śląskich, w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizował Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych
i Porzuconych w Gilowie 113.
Realizując Program, gmina oprócz finansowania zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących
również finansowała dobrowolną sterylizację zwierząt posiadających właścicieli.
W roku 2021 udzielono pomocy 378 zwierzętom w tym: psom – 21 i kotom – 357.
Powyższe działania przyczyniają się ograniczenia populacji bezdomnych psów i kotów
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Mają również wpływ na zmniejszenie wydatków ponoszonych
przez samorząd na ten cel.
Gmina Ząbkowice Śląskie udzieliła dotacji Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Ząbkowicach Śl. w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn.:
„Utrzymanie, leczenie, zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów będących opieką TOZ Ząbkowice
Śląskie”. W ramach udzielonej dotacji:
▪ wykonano 31 zabiegów sterylizacji i kastracji oraz objęto leczeniem 31 zwierząt.
▪ zakupiono: 430 l żwirku dla kotów i 570 puszek karmy dla kotów i psów.

52

Plan gospodarki niskoemisyjnej
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie” został opracowany
i zaktualizowany w roku 2016r. Plan pozwala gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
dotyczących ograniczenia niskiej emisji oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy
czystości powietrza na terenie gminy poprzez:
▪ wymianę pieców;
▪ termomodernizację budynków.
Dzięki opracowanemu planowi działań do 2020r. planuje się osiągniecie założonych celów
ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł
odnawialnych.
W roku 2016r. został przyjęty przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2020.
W roku 2021 została przyjęta Uchwała nr XLIII/285/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z
dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie.
Uchwała ta aktualizowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2025 roku. W ramach zapisów
PGN zostały złożone trzy wnioski o dofinansowanie i wszystkie trzy otrzymały dofinansowanie:
1. Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich (termomodernizacja
SP2, PP1 i PP5)
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy
Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok
3. Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego
elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.
Ponadto przygotowana została i rozpowszechniana była ulotka „Zasady segregacji odpadów
komunalnych w Gminie Ząbkowice Śląskie”.
Sukcesywna realizacja celów i zadań w/w programów ma doprowadzić do poprawy środowiska
naturalnego, efektywnego zarzadzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją. Programy wspomagają dążenie do uzyskania w Gminie Ząbkowice
Śląskie sukcesywnego, z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka
na poszczególne elementy środowiska.
W 2021 r.:
▪
▪
▪

Burmistrz Ząbkowic Śląskich wydał 48 szt. decyzji na wycinkę drzew innym podmiotom,
Osoby fizyczne złożyły do Gminy 112 szt. zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
Gmina Ząbkowice Śląskie uzyskała 21 decyzji zezwalających na usunięcie gminnych drzew
w terminie do 31.12.2022 roku; wnioski obejmowały 170 szt. drzew.

Podjęto Uchwałę nr LII/345/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 listopada
2021r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.12.2021 poz.
5716. -zniesiono 5 sztuk pomników przyrody lip drobnolistnych -z uwagi na utratę wartości
przyrodniczych; drzewa rosły na terenie działki nr 26 i 35 AM 11, obręb Centrum Ząbkowice Śląskie.
Sprzedano drewno w ilości 74,27 m3 bez kory; drewno sprzedano podczas drugiego ogłoszenia
o sprzedaży za 15 100 zł spółce Jandar Przerób i Handel Drewnem Janusz Wolański i Dariusz
Wolański sp.c Jaszkowa Dolna 114 A, 57-300 Kłodzko.
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XIII.

Nieruchomości gminne i mieszkalnictwo

Zasób mieszkaniowy Gminy Ząbkowice Śląskie
Według stanu na dzień 31grudnia 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 463 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni 19776,22 m2.
Liczba budynków, w których w 100 % właścicielem jest Gmina Ząbkowice Śląskie - 8
nieruchomości o łącznej powierzchni – 1410,56 m2 (budynki przy ul: Aliantów 5, Długiej 2,
Dolnośląskiej 38, Dolnośląskiej 45, Konopnickiej 13, Poprzecznej 9, Rynek 46, Ziębickiej 12) oraz 3
na terenach wiejskich (Sulisławice Pawłowice i Brodziszów).

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych – rozwój budownictwa w gminie
Na dzień 31 grudnia 2021 roku na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy oczekuje łącznie 265
rodzin i jednoosobowych gospodarstw domowych.
W całym roku 2021 wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich 27 podań
o przyznanie lokalu z zasobów gminnych.
W 2021 roku Gmina przyznała 2 wyremontowane mieszkania, 1 zamieniła i przekazała 6
mieszkań do remontu na koszt własny najemcy. Formuła przekazania osobie oczkującej mieszkanie
w opcji „do remontu” skraca znacznie czas oczekiwania i skraca procedurę przyznania lokalu.
W 2021 roku zawarto 99 umów dzierżawy, najmu i użyczenia w tym:
1) Umowy dzierżawy – 90.
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem pod pojemniki, wiaty na odpady komunalne -18
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe -31
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego – 5
▪ dzierżawa komórek wraz z gruntem z przeznaczeniem na komórki gospodarcze – 14
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej – 4
▪ dzierżawa gruntów pod tablice reklamowe – 5
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej
„ogródek letni” – 2
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na składowiska – 3
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na garaże trwale niezwiązane z gruntem – 2
▪ dzierżawa gruntów pod kontenerami z przeznaczeniem do prowadzenia działalności
gospodarczej – 3
▪ dzierżawa gruntów z przeznaczeniem jako inne grunty – 1
▪ dzierżawa gruntów wraz z budynkami z przeznaczeniem do prowadzenia działalności
statutowej – 2
2) Umowy najmu lokali użytkowych – 2.
3) Umowy użyczenia - 7.
▪ użyczenie gruntów wraz z budynkami z przeznaczeniem do prowadzenia działalności
statutowej – 4
▪ użyczenie gruntu pod kioskami trwale niezwiązanymi z gruntem – 1
▪ użyczenie lokali użytkowych - 2
Rozwój budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w gminie
Rozwój budownictwa w Gminie Ząbkowice Śląskie możliwy jest przede wszystkim dzięki
uchwalonym miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. jak i zabezpieczenie
w tych planach gruntów pod zabudowę mieszkaniową dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego.
Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego determinują liczne wnioski mieszkańców
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w zakresie podziałów nieruchomości. W Gminie Ząbkowice Śląskie w 2021 roku wszczęto 38
postępowań podziałowych a decyzji zatwierdzających podział nieruchomości wydano 30. W 2021r.
sprzedano 23 działki pod zabudowę mieszkaniową oraz 5 pod zabudowę usługową.
Metry kwadratowe pod powierzchnię mieszkalną na koniec 2021 r. wynosiły 710 286,37 m2.
W roku 2010 powierzchnia mieszkalna wynosiła 271 520,10 m2. Różnica w tym okresie stanowi:
438 766,27 – to ok.3 656 domów jednorodzinnych o pow. 120 m2.
Ilość nowych domów oddanych do użytkowania w 2021r.: 53 + 1 jeden budynek wielorodzinny.
Dodatkowo Gmina Ząbkowice Śląskie prowadzi działania mające na celu zwiększenie zasobu
mieszkaniowego. W 2021r. rozpoczęła się budowa nowego budynku mieszkalnego poprzez TBS
w którym znajdują się 24 lokale mieszkalne. Poza tym Gmina Ząbkowice Śląskie przystąpiła
do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sudety. Program ten zakłada budowę około 100 mieszkań
w Ząbkowicach Śląskich ze wsparciem Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Główny rozwój budownictwa w Gminie Ząbkowice Śląskie opiera się również na budowanych
przez prywatnych deweloperów budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. W 2021 r. na Osiedlu
pod Sosnami trwa budowa kolejnych segmentów mieszkalnych a na Osiedlu Słonecznym prywatny
deweloper wybudował kolejny z czterech nowych budynków mieszkalnych. Dodatkowo w Jaworku jest
realizowana kolejna budowa domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, której
inwestorem jest prywatny przedsiębiorca z Ząbkowic Śląskich. Działania Gminy Ząbkowice Śląskie
skupiają się na poprawie jakości mieszkań gminnych, budynków poprzez remonty i modernizację
istniejącego zasobu – są to zadania realizowane z budżetu gminy. Równocześnie gmina realizuje
dla mieszkańców dofinansowania wszelkich przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji
w ramach udzielanych dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Sprzedaż w 2021 roku
Lokale Mieszkalne

6

Nieruchomości zabudowane

2

Działki budowlane

23

Zabudowa usługowa

5

Poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległych

4

Tereny rolne

3

Tereny zielone

2

XIV.

Oświata i wychowanie

Sieć placówek
Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku funkcjonowało 6 szkół podstawowych
(w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi), 5 przedszkoli publicznych i 4 przedszkola niepubliczne,
1 żłobek publiczny, 1 żłobek niepubliczny oraz 1 niepubliczny klub dziecięcy.
Wg Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2020r.), w roku szkolnym 2020/2021
w 129 oddziałach objęto kształceniem 2308 uczniów wg poniższego:
1. Przedszkola 790 dzieci, w tym:
▪
▪
▪
2.
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w przedszkolach publicznych 536 uczniów;
w przedszkolach niepublicznych 176 uczniów;
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 78 uczniów.

Szkoły podstawowe 1518 uczniów;

W publicznych placówkach oświatowych liczba stosunków pracy nauczycieli ogółem wynosiła
230,44 etatu. Zatrudnieni nauczyciele posiadają stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – 3,
nauczyciel kontraktowy – 31, nauczyciel mianowany – 40, nauczyciel dyplomowany – 197.
W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich funkcjonuje Żłobek Publiczny.
Liczba miejsc w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich wynosi 100. Miesięczna opłata za pobyt
dziecka w Żłobku Publicznym w 2021 roku w wymiarze 10 godzin dziennie wynosi 260,00 zł
za miesiąc, natomiast opłata dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 6,00 zł.
Dotacja podręcznikowa
Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół,
o czym stanowi art. 60 i art. 113 ust. 11 Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 17 oraz z 2020r. poz. 2029). W ramach dotacji sfinansowano zakup
podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń, spełniających warunki definicji z ustawy Prawo
oświatowe. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, określone zostały przez
dyrektorów publicznych szkół podstawowych uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej
trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
W roku 2021 z dotacji sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 1545
uczniów w 6 szkołach prowadzonych przez JST na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
Łączna kwota przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
to 207.935,07zł – w tym 3.959,93 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowanie
zakupu odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych umożliwiło wszystkim uczniom realizację programu nauczania, a także utrwalanie
zdobytych przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja przedszkolna
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych – jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa dotację celową
na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja jest udzielana na każdego
ucznia, który w roku bazowym kończy 5 lat lub mniej (jednak nie mniej niż 2,5 roku, ustalonej
na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.
W roku 2021 na dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie została udzielona dotacja w łącznej kwocie 838.470,00 zł.
Celem przekazanej dotacji oświatowej z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie było wsparcie
rozwoju placówek, a przede wszystkim dofinansowanie realizacji zadań statutowych tych placówek.
Udzielona dotacja została wykorzystana na dofinansowanie wydatków bieżących związanych wyłącznie
z realizacją zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki
społecznej.
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Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora placówki oświatowej
Zgodnie z § 11 ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca
2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID19 Burmistrz Ząbkowic Śląskich przedłużył powierzenie stanowiska dyrektorom jednostek systemu
oświaty na okres od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. tj. :
▪ Pani Beacie Mrozek – Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.
▪ Pani Dorocie Wilczewskiej – Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Szklarach Huta.
▪ Pani Anecie Łęskiej – Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Stolcu.
W związku z przejściem od 01.09.2021 r, na emeryturę Pani Małgorzaty Stachnik Dyrektora
Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich, został ogłoszony konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich na podstawie art. 63 ust.1,10 i 21
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762) stanowisko
dyrektora przedszkola zostało wyłonione w drodze konkursu, powierzono stanowisko dyrektora Pani
Agnieszce Łysoń na okres od 01 września 2021r. do 31.08.2026 r.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych
Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu
do placówek oświatowych przez gminę określone zostały przez ustawę Prawo oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i z 2021 r. poz. 1082). Na podstawie planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz na podstawie określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych ustalonego przez Radę Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021
roku Gmina organizuje transport dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli we wszystkie dni nauki
szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
W 2021 roku do placówek oświatowych uczniów dowożono autobusami Ząbkowickiej
Komunikacji Publicznej na 7 liniach. Dla uczniów dojeżdżających Gmina Ząbkowice Śląskie
dokonywała zakupu biletów miesięcznych od przewoźnika tj. od firmy DANIEL Przewozy Autokarowe
sp. z o.o. w Strzelinie. Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzenie w szkołach zdalnej nauki,
liczba uczniów dojeżdżających zmieniała się.
Łączny koszt dowozu uczniów do placówek oświatowych w 2021 roku wyniósł 188.123,16 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
W zależności od okresu kształcenia, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
może być realizowane w 2 formach tj.:
▪
▪

nauka zawodu, (okres kształcenia trwa 36 miesięcy);
przyuczenie do wykonywania określonej pracy, (okres kształcenia trwa 22 miesiące).

Do dyspozycji Gminy Ząbkowice Śląskie z Funduszu Pracy zostały przekazane środki na 2021
rok na łączną kwotę 45.993,00 zł. Do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników było uprawnionych 7 pracodawców, którzy otrzymali należne środki za przygotowanie
zawodowe młodocianych pracowników w formie nauki zawodu. Młodociani pracownicy zdobyli
kwalifikacje do pracy w zawodach: elektromechanik, fryzjer, elektryk i mechanik pojazdów
samochodowych.
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
PLACÓWKA

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 1

PRZEDMIOT

Wyniki
szkoły

POWIAT

GMINA

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

JĘZYK POLSKI

52%

52%

52%

58%

60%

29%

36%

40%

45%

47%

58%

59%

66%

66%

66%

MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 2
Z ODDZIAŁAMI
PRZEDSZKOLNYMI

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 3

SZKOŁA
PODSTAWOWA
BRASZOWICE

ZESPÓŁ
PRZEDSZKOLNO
SZKOLNY W
STOLCU

SZKOŁA
PODSTAWOWA Z
ODDZIAŁEM
PRZEDSZKOLNYM
W ZWRÓCONEJ

-

-

-

-

-

JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK POLSKI

53 %

52%

52%

58%

60%

MATEMATYKA

38 %

36%

40%

45%

47%

JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
JEZYK POLSKI

69 %
29 %
54,50%

59%
48%
52%

66%
55%
52%

66%
48%
58%

66%
49%
60%

MATEMATYKA

45,50%

36%

40%

45%

47%

JĘZYK ANGIELSKI
JEZYK NIEMIECKI
JĘZYK POLSKI

71,75%
56%
50,25%

59%
48%
52%

66%
55%
52%

66%
48%
58%

66%
49%
60%

MATEMATYKA

34,66%

36%

40%

45%

47%

JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK POLSKI

66,5%
39,3%
53,4 %

59%
48%
52%

66%
55%
52%

66%
48%
58%

66%
49%
60%

MATEMATYKA

30,46%

36%

40%

45%

47%

JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK POLSKI

55,5%
33,45%

59%
48%
52

66%
55%
52%

66%
48%
58%

66%
49%
60%

36

40%

45%

47%
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66%

66%

66%

48

55%

48%

49%

44%
MATEMATYKA
38%
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI

46%
-

Zwrot kosztów dowóz uczniów niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 910 i z 2021 r. poz. 1082) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom
pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31
ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy
wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów
przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami,
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
W gminie Ząbkowice Śląskie z dowozu indywidualnego (własnym pojazdem rodzica)
od miesiąca stycznia do czerwca 2021 roku korzystało 4 uczniów niepełnosprawnych. Od miesiąca
września 2021r. do miesiąca grudnia 2021r. Gmina zwraca rodzicom / opiekunom prawnym koszty
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przewozu 6 uczniów niepełnosprawnych tj. za jedno dziecko dowożone do szkoły w Mikoszowie,
jednego ucznia, dowożonego do szkoły w Dzierżoniowie, jedno dziecko dowożone do przedszkola
w Kłodzku, jedno dziecko dowożone do szkoły w Bielawie oraz dwoje uczniów do szkoły
w Ząbkowicach Śląskich. Rodzice, indywidualnie dowożący swoje dzieci do placówki oświatowej
zawarli z Gminą Ząbkowice Śląskie umowy i na tej podstawie otrzymali dofinansowanie - zwrot
kosztów przewozu dzieci. W roku 2021 z uwagi na pandemię COVID-19 Gmina Ząbkowice Śląskie
na ten cel przeznaczyła kwotę w wysokości 15.639,59 zł.
Finansowanie placówek niepublicznych
1. Dotacja oświatowa przekazana z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku
dla Przedszkoli Niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie wyniosła
łącznie 2 086 059,47zł.
1) Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Safarii Sp. z.o.o.” w Ząbkowicach Śląskich
(adres: ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice Śląskie) otrzymało z budżetu Gminy
Ząbkowice Śląskie w 2021 roku dotację oświatową w kwocie 627 424,08 zł
w tym dotację na organizację kształcenia specjalnego w 2021 roku w kwocie 81 224,62zł
2) Przedszkole
Niepubliczne
„Kubuś
Puchatek”
w
Ząbkowicach
Śląskich
(adres: ul. Krzywa 10/1 oraz ul. św. Wojciecha 12b, 57-200 Ząbkowice Śląskie) otrzymało
z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku dotację oświatową w kwocie 700 158,95 zł
w tym dotację na organizację kształcenia specjalnego w 2021 roku w kwocie 34 742,58 zł
3) Przedszkole Niepubliczne „Skaczące Nutki” w Olbrachcicach Wielkich 113
(adres: Olbrachcice Wielkie 113, 57-200 Ząbkowice Śląskie) otrzymało z budżetu Gminy
Ząbkowice Śląskie w 2021 roku dotację oświatową w łącznej kwocie 425 345,50 zł
w tym dotację na organizację kształcenia specjalnego w 2021 roku w kwocie 78 686,40 zł
4) Przedszkole
Niepubliczne
„DOMINO”
w
Ząbkowicach
Śląskich
(adres: ul. Jeżynowa 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie) otrzymało z budżetu Gminy Ząbkowice
Śląskie w 2021 roku dotację oświatową w kwocie 333 130,94 zł.
Dotacja oświatowa z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2021 rok dla Przedszkoli
Niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie została udzielona
na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym
profilaktyki społecznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
Celem przekazanej dotacji oświatowej z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie jest wsparcie rozwoju
placówek, a przede wszystkim dofinansowanie realizacji zadań statutowych tych placówek.

2. Dotacja celowa - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 04 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1747 z zm.) oraz akty
wykonawcze do tej ustawy. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana

w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna
oraz nianię. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz
edukacyjna.
Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/317/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia
30 października 2017 roku podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz zatrudniających
dziennych opiekunów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu
Gminy Ząbkowice Śląskie. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko objęte opieką
w żłobku ustala się w kwocie 150,00 zł miesięcznie, a w klubie dziecięcym w kwocie 100,00 zł
miesięcznie.
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W 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie przekazała kwotę 63 600,00 zł dla podmiotów
prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 :
▪
▪

Żłobek „DOMINO” Agnieszka Kulikowska, ul. Jeżynowa 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie
otrzymał i wykorzystał dotację w kwocie 35 400,00 zł;
Klub dziecięcy Wesołe Safari Sp. z.o.o, ul. Powstańców Warszawy 8W, 57-200 Ząbkowice
Śląskie otrzymał i wykorzystał dotację w kwocie 28 200,00 zł;

Dotacja z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2021 rok dla podmiotów prowadzących żłobek
i klub dziecięcy na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie została udzielona na dofinansowanie realizacji
zadań w zakresie kształcenia, wychowania oraz opieki. Celem przekazanej dotacji z budżetu Gminy
Ząbkowice Śląskie jest wsparcie rozwoju placówek, a przede wszystkim dofinansowanie realizacji
zadań statutowych tych placówek.
Pomoc materialna dla uczniów: stypendia socjalne, zasiłki szkolne
Na pomoc materialną dla uczniów w 2021 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał środki
w wysokości 80 176,00 zł , środki własne zabezpieczono w wysokości 20 % tj. 20 044,00 zł razem
do rozdysponowania było 100 220,00 zł
▪ 67 uczniów z Gminy Ząbkowice Śląskie otrzymało dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne, byli to uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
spełniających ustawowe kryteria dochodowe. Wysokość stypendium przyznawana była,
zgodnie z ustawą w zależności od dochodu w rodzinie. Stypendia udzielane były w celu
zmniejszenia różnic w dostępnie do edukacji, umożliwiały pokonywanie barier dostępu
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji
uczniów zdolnych.
▪ 8 uczniów otrzymało zasiłki szkolne, byli to uczniowie z Gminy Ząbkowice
Śląskie, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego a w szczególności: w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
choroby, śmierci rodzica, opiekuna, utarty mienia wskutek kradzieży. Zasiłek szkolny
przyznawany był na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
W 2021 r. wykorzystano na w/w pomoc środki w wysokości 94 918,21 zł.
Wyprawka szkolna
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych było formą realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych,
podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenia ich szans
edukacyjnych. Zapewnienie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wychodzi naprzeciw
zobowiązaniom wynikającym z postanowień art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
ratyfikowanej przez Polskę
w 2012 r. wskazującym na obowiązek zapewnienia osobom
niepełnosprawnym wsparcia ułatwiającego ich skuteczną edukację.
W procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych niezbędne jest uwzględnianie ich
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wynikających zarówno z ich
niepełnosprawności jak i predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań. Przejawia się to m.in. koniecznością
stosowania zróżnicowanych metod i form pracy, jak i zastosowania dostosowanych do potrzeb tych
uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz książek
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pomocniczych do kształcenia specjalnego. Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników
do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania a także zakupów materiałów edukacyjnych skorzystało 69 uczniów :
▪ słabowidzących;
▪ niesłyszących;
▪ słabosłyszących;
▪ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
▪ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
▪ z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją,
▪ z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
▪ z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Środki finansowe jakie zostały przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w 2021 r.
to kwota 30 390,00 zł, a środki finansowe wykorzystane na w/w pomoc to kwota 22 951,82 zł.

Działalności placówek oświatowych i edukacyjnych
Opis działalności placówek oświatowych i edukacyjnych w 2021 r. zawiera poniższa tabela:
l.p
1.

Nazwa placówki
Przedszkole
Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
Ząbkowice Śl.
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Działalność za 2021 r.
I. W Przedszkolu realizowane były następujące programy:
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- pozyskano środki na
zakup nowości książkowych oraz prowadzenie działań
promocyjnych rozwoju czytelnictwa
• Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich
dzieci-w ramach realizacji programu 2 nauczycieli ukończyło kurs w
zakresie „Rytmiki i muzyki dla dzieci młodszych i starszych, dla
wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzone są
zajęcia teatralni- ruchowe.
II. W przedszkolu zostały przeprowadzone następujące inwestycje/remonty:
• Kompleksowy remont Sali zabaw dzieci 3 letnich ( wymiana stolarki
okiennej, położenie wykładziny pcv tarkett, położenie gładzi na
ścianach i suficie, malowanie, lakierowanie ścian do wysokości
lamperii, renowacja drewnianych elementów stolarki znajdujących
się w sali.
III. Przedszkole zostało doposażone w :
• Meble do kancelarii przedszkola i pokoju pracowników
administracji ( słupków , szafy z nadstawką)
•
Szafy na pomoce dydaktyczne do sali zabaw
• Laptopa, drukarki oraz dysku zewnętrznego, laminatora niszczarki
do dokumentów dla administracji,
•
Radioodtwarzacz do sali zabaw,
• Wózek kelnerski, maszyny do mielenia mięsa, lodówki do
przechowywania jaj,
• Stoliki i krzesełek do sali zabaw 4-5 latków,
• Szafki indywidualne dla dzieci 6 letnich.
•
Osłonę na piaskownice.

2.

Żłobek Publiczny
ul. Krzywa 2 i 4
Ząbkowice Śl.

3.

Przedszkole
Publiczne Nr 2
ul. Krzywa 5
Ząbkowice Śl.

I. Żłobek realizował projekty j.n:
1. W ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej
rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka
Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. pokryto
koszty bieżącego funkcjonowania budynku Żłobka przy ulicy Krzywej 4
( media + utrzymanie budynku) oraz sfinansowano wynagrodzenia dla 8
pracowników ( 5 opiekunek dziecięcych, pielęgniarki, 2 sprzątaczek),
2. Ze środków otrzymanych w ramach programu Maluch + sfinansowano
wynagrodzenia 3 pracowników Żłobka ( gł. Księgowa, intendent/dietetyk,
konserwator).
II. W Żłobku wykonano następujące remonty:
• Wykonanie odwodnienia ( położenie 25 mb rury pcv z wpięciem do
kanalizacji burzowej w celu odprowadzenia wód opadowych,
budynek Żłobka, ul. Krzywa 4
• Wykonanie zabezpieczenia ścian w miejscach dostępnych dla
dzieci wykładzina PCV tarkett, budynek Żłobka, ul. Krzywa 4,
• Wykonanie napraw blacharskich obróbek przy ogniomurach dachu
na budynku Żłobka, ul. Krzywa 4,
• Wykonanie prac malarskich w sali zabaw- budynek Żłobka ul.
Krzywa 2.
III. Ze środków projektu Maluch+ zakupiono wyposażanie:
• Żagiel przeciwsłoneczny do placu zabaw żłobka
• 3 szafy archiwizacyjne
• 2 zestawy zabawek piankowych do sali zabaw i placu zabaw
Żłobka
• 11 szt. materacy na leżaki
• 3 wózki 6 osobowe do transportu dzieci
• 40 kompletów pościeli
• Zakup osłony na piaskownicę
I. W Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich realizowane były
następujące programy:
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- projekt unijny, zakup książek
na wartość 3750,00 zł, działania propagujące czytelnictwo wśród dzieci,
2. ,,Edukacja w Gminie Ząbkowice Śl. dostępna dla wszystkich dzieci”projekt unijny,
a) udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego,
b)udział dzieci w zajęciach dodatkowych: logopedia, integracja sensoryczna,
rytmika z kinezjologią edukacyjną, terapia pedagogiczna,
3. Programy zdrowotne we współpracy z PPSSE w Ząbkowicach Śl.
a) ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”,
b) ,,Czyste powietrze wokół nas”
c) Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Zabawy sztuką”.
d) ,,Rosnę śpiewająco- z muzyką przez świat”.
II. W Przedszkolu Publicznym Nr 2 zostały przeprowadzone następujące
remonty:
1. Remont szatni – wymiana podłogi, malowanie, zakup szafek ubraniowych,
2. malowanie sali zabaw dzieci 4- letnich- prace zabezpieczające sufit i ściany,
3. wymiana oświetlenia w sali zabaw dzieci 6- letnich, malowanie sali
4. malowanie kancelarii przedszkola.
III. Przedszkole Publiczne Nr 2 zostało doposażone w :
1. W obieraczkę i separator do warzyw;
2. Dywan do sali zabaw;
3. Sprzęt elektroniczny- komputer, drukarka,- intendent.

62

IV. Przedszkole brało udział w konkursach m.in.
1 |Konkurs plastyczny ,,wszystkie koty są wspaniale i te duże i te małe”
Biblioteka Miejska- I miejsce.
2. Konkurs wokalny- ZCKiT, I miejsce
3. Konkurs recytatorski- ZCKiT- 1 miejsce
4. Turniej Piłki Nożnej Mini Euro – I miejsce.
5. Konkursy wewnątrz przedszkolne.
4.

Przedszkole

I. W przedszkolu realizowane były następujące programy:

Publiczne Nr 4

Ogólnopolski Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.0
We współpracy z Sanepidem realizowane były programy: „Nie pal
przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko
idzie do szkoły”;
3. Projekt Fundacji Czepczyński „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy
tacy sami”;
4. Projekt pod patronatem marki Winiary „Nie marnujemy żywności”;
5. Ogólnopolska akcja „Zdrowo i sportowo”;
6. Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”;
7. Ogólnopolska kampania „BohaterON” ;
II. W przedszkolu zostały przeprowadzone remonty/ inwestycje:

Os. XX – lecia 53
Ząbkowice Śl.

1.
2.

Naprawa i malowanie schodów przy wejściu głównym do
przedszkola.
2. Uzupełnienie ubytków tynków murków osłonowych okien
piwnicznych.
3. Naprawa pęknięć i ubytków podmurówki oraz pomalowanie
podmurówki ogrodzenia przedszkola od frontu.
4. Pomalowanie sali dydaktycznej przeznaczonej dla dzieci 3- letnich.
5. Uzupełnienie tynków na elewacji budynku gospodarczego w
ogrodzie.
6. Wymiana wykładziny PCV w części szatni.
7. Pomalowanie ścian oraz wymiana wykładziny PCV
w biurze
intendenta.
8. Montaż nowej bramy wjazdowej na teren przedszkola.
9. Poszerzenie istniejącej bramy wjazdowej do ogrodu przedszkola.
III. Każda grupa przedszkolna została doposażone w pomoce dydaktyczne.
1.

1. Zakup pomocy dydaktycznych do każdej z grup.
IV. Konkursy /osiągnięcia
Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli Gminy Ząbkowice
Śląskie „Moja piękna Polska”;
2. Konkurs ogólnopolski „Nie marnujemy żywności” w formie filmu;
I. W Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich realizowane
były następujące programy:
1.

5.

Przedszkole
Publiczne Nr 5
ul. Ziębicka 34
Ząbkowice Śl.

1) Program edukacyjny: „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
2) Program edukacyjny: „Skąd się biorą produkty ekologiczne”;
3) Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „ Czyste powietrze
wokół nas”;
4) Program: „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 –
2025;
5) Projekt: „Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich
dzieci”;
6) Program: „ W czarodziejskim świecie kolorów”;
II. W Przedszkolu zostały przeprowadzone następujące remonty/inwestycje:
1. Malowanie sali 3 latków.
2. Położenie wykładziny PCV w sali 3 latków.
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3. Położenie wykładziny PCV na I piętrze korytarza.
III. Przedszkole zostało doposażone w :
1. Meble do sali dydaktycznej 5 latków.
2. Umywalkę z bateriami do łazienki dla dzieci.
3. Zawory do grzejników z termostatami.
4. Zakup czujnika gazu i czadu.
5. Zakup szafy metalowej z przeznaczeniem na archiwum dokumentów.
IV. Przedszkole brało udział w konkursach m.in.:
1. Konkurs plastyczny „ Moja Piękna Polska”
2. Współpraca z zespołem „ Mażoretek – Słoneczka” z Leśnicy
6.

Przedszkole Publiczne
Szklary Huta 20
57-200 Ząbkowice Śl.

I. W Przedszkolu Publicznym w Szklarach Huta realizowane były
programy:
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, „Edukacja dla wszystkich” ;
2. Program unijny, „Z muzyką na Ty” – program własny,
3. „Przedszkolak – Uczniem” – program własny”,
4. „Uśmiechnięty Wrzesień” – program własny.
II. W Przedszkolu Publicznym w Szklarach Huta przeprowadzono remonty/
inwestycje:
1. Częściowa wymiana ogrodzenia - O/Szklary,
2. Malowanie kuchni, zaplecza kuchennego, łazienek dla dzieci i personelu –
O/Bobolice.
III. Placówka zostało doposażone w :
1. Montaż karuzeli i huśtawek dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym –
PP/Szklary,
2. Zostały zakupione 2 odkurzacze do oddziału w Szklarach, i do oddziału
Bobolice,
3. Zostały zakupione 2 pralki - O/Szklary, O/Bobolice

7.

Szkoła
Podstawowa Nr 1
ul. Krzywa 9
57-200 Ząbkowice Śl.

I. W szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich realizowane były
następujące programy:
• Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy- kl. I-VIII.
• ,,Śnieżnobiały uśmiech’’ dla kl. I- realizowany przez pielęgniarkę
szkolną;
• Program ,,Nie pal przy mnie proszę’’- klasy I-III realizowany we
współpracy z Sanepidem;
• Program ,, Znajdź właściwe rozwiązanie’’ realizowany wśród
uczniów klas IV. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu
wśród dzieci i młodzieży.
• ,,Owoce i warzywa w szkole’’. Kl. I-V.
• ,,Szklanka mleka’’- kl. I-V.
• Śniadanie daje moc –kl. I-III
• Moje dziecko idzie do szkoły –wych. w przedszkolu w Tarnowie.
• Program sportowy „Szkolny Związek Sportowy”
• „Umiem pływać „ kl. II
• „Między nami kobietkami” kl. VI-VIII
• „Lekki tornister” profilaktyka wad postaw kl. I-III
• „Płynę dalej”
II. W szkole zostały przeprowadzone następujące inwestycje/remonty:
1. Naprawa dachu i zalania klatki schodowej;
2. Lakierowanie Sali gimnastycznej;
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3.Naprawa dachu papowego;
4. Zbijanie tynku;
5. Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych;
III. Placówka została doposażona w :
1. Serwer plików, rejestrator, dyski;
2. Drukarkę;
3.Kosiarkę spalinową;
4.Zmywarkę;
5.Lekturę szkolną;
6. Pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
IV. Placówka brała udział w konkursach m.in.
1. Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersz dla Ojczyzny”
2. Wielkanocna kartka- konkurs szkolny klasy I-III
3. Konkurs „zDolny Ślązak” (historia)
4. Szkolny Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce dla klas IV- VIII
5.Szkolny Konkurs Literacki kategoria : Życzenia świąteczne
6.Konkurs plastyczny.
7.Konkurs literacki „ Opowiadanie na podstawie baśni lub legendy”
8.Kompozycja jesienna.
8.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z
Oddziałami Przedszkolnymi

I. Szkoła Podstawowa Nr 2 uczestniczyła w niżej wymienionych
programach i akcjach:

ul. Piastowska 1

1.Udział w ,,Programie dla szkół”, w ramach którego klasy 1-5 miały
możliwość spożywania przetworów mlecznych i owoców;
2.Dbamy o zęby w ramach programu,, fluorowania zębów”.
3.Uczniowie jeździli na basen w ramach programu umiem pływać;
4. Doskonalono naukę pływania w ramach programu ,,Płynę dalej’’;
5.Uczniowie klas 4-6 mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności
sportowych w ramach programu ,, SKS”;
6. Zbiórka karmy dla zwierząt –przekazana Towarzystwu Opieki nad
zwierzętami w Ząbkowicach Śl. oraz schronisku w Gilowie;
7. Posadzono drzewa i krzewy na terenie szkolnym , rozsypano kamień;
8. Szlachetna Paczka- zbiórka artykułów żywnościowych dla
potrzebujących rodzin;
9. Zbiórka plastikowych nakrętek-środki przeznaczone dla dzieci
niepełnosprawnych;
10. Zakończono projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. :
,,Podniesienie jakości edukacji szkolnej w gminie Ząbkowice Śląskie ”.
Zakończono zajęcia w ramach projektu ( kształtujące kompetencje z
matematyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki).
11.Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia wspomagające dofinansowane
przez MEiN ( braki wynikające ze zdalnego nauczania w czasie pandemii
( matematyka, język polski, język angielski, biologia) zrealizowano razem
110 godzin od września 2021- grudnia 2021r. );
12. Złożono wnioski w ramach rządowego programu ,,Laboratoria
przyszłości ‘’ , ,,Poznaj Polskę ‘’( 2 razy). Otrzymano dofinansowanie tylko
na ,,Laboratoria przyszłości ‘’;

57-200 Ząbkowice Śl.

II. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich zostały
przeprowadzone następujące remonty, i inwestycje:
1. Remont szatni na dużej sali gimnastycznej;
2.Zakup kamienia na nawierzchnię ogrodu szkolnego
III. Placówka została doposażona w :
1. Wieżę z blootuth;
2. Kserokopiarkę;
3. Prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej;
4. Zakup szafek i biurka do klasy 8b;
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5. Siatkę zabezpieczającą boisko wielofunkcyjne;
6. Zakup ławek do szatni na dużej sali gimnastycznej;
7. Zakup regałów do klasy;
8. Przekazano ze SZS stół do tenisa stołowego;
IV. Placówka brała udział w różnego rodzaju konkursachm.in.

9.

Szkoła
Podstawowa nr 3
ul. Orkana 32
57-200 Ząbkowice Śl.
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1. Powołanie 3 zawodników na Mistrzostwa Świata Karate Kyokushin w
Krakowie;
2. Wyróżnienie w Finale Dolnośląskim Konkursu Recytatorskiego Poezji
Religijnej w Nowej Rudzie;
3. Zajęcie 1 i 3 miejsca w Gminnym Turnieju Siatkówki o Puchar
Burmistrza Ząbkowic Śląskich –kategoria klas 1-4;
4. Zajęcie 2 miejsca w Gminnym Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza
Ząbkowic Śląskich –kategoria klas 1-4
5. Udział 1 ucznia w etapie powiatowym Zdolnego Ślązaka z chemii,
fizyki, biologii, matematyki.
6. Udział 3 uczniów w etapie powiatowym Zdolnego Ślązaka z języka
polskiego;
7.Zajęcie 1 miejsca w Turnieju Szkół Podstawowych w piłkę nożną o Puchar
Burmistrza Ząbkowic Śl- kategoria klas 5-8;
8. Zajęcie 2 miejsca w Turnieju Szkół Podstawowych w piłkę nożną o
Puchar Burmistrza Ząbkowic Śl- kategoria klas 1-4;
9. Najlepszy wynik w województwie dolnośląskim w konkursie
matematyczno –informatycznym InstaLogik;
10. Zajęcie 1 miejsca w Ogólnopolskim Turnieju w gimnastyce artystycznej
o puchar prezesa MKS Kusy Szczecin
I. W szkole realizowane są następujące programy:
1. Klasy IV – VIII uczestniczyły w projekcie „Szkolny Klub
Sportowy”. Na terenie szkoły utworzono trzy grupy ćwiczeniowe i
dwie z gimnastyki korekcyjnej. Klasy II z kolei brały udział w
programie „Umiem pływać”, a klasy IV -VII uczestniczyły w
nowym programie "Płynę dalej".
2. Grupa uczniów klas trzecich realizowała program "Zmieniam
postawę ciała aktywnie, gdy do sportu podchodzę pozytywnie".(od
marca 2021)
3. Klasy IV brały udział w projekcie edukacyjnym "Matematyka wstęp do kariery wynalazcy".
4. Kontynuowano niezrealizowane w roku 2020 zajęcia w ramach
projektu "Podniesienie jakości edukacji szkolnej w gminie
Ząbkowice Śląskie". W ramach tego projektu odbyły się szkolenia
nauczycieli oraz wycieczki edukacyjne.
5. Uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w organizację i zbiórkę
pieniędzy w ramach akcji WOŚP, "Paczkę Trójeczki", nakrętek i
karmy dla zwierząt.
6. Klasy pierwsze zostały przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz brały udział w programie "Moje dziecko idzie do
szkoły". Klasy IV uczestniczyły w programie profilaktyki
zdrowotnej "Bieg po zdrowie", a klasy V-VIII w programie "Trzymaj
formę".
7. Na bazie programu "Erasmus+" szkoła przystąpiła do współpracy ze
szkołą w Słowenii. Na tym etapie współpraca polega na wymianie
korespondencji z uczniami.
8. Kontynuowano współpracę z Agencją Rynku Rolnego, w ramach
której uczniowie brali udział w akcji „Programy dla szkół” (owoce,
warzywa, przetwory mleczne).
9. Udział szkoły w programie „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” i otrzymanie wsparcia w kwocie 15 000 zł.
10. Udział szkoły w programie „Laboratorium Przyszłości” i otrzymanie
wsparcia w kwocie 240 tys. zł.

II. W placówce zostały przeprowadzone następujące remonty:
1. Wymiana źródeł światła na Orliku;
2. Wymiana wykładziny pcv w gabinecie ;
3. Malowanie gabinetów i ciągów komunikacyjnych (ferie, wakacje) ;
4.Montaż szafy teleinformatycznej oraz routerów wifi;
III. Placówka została doposażona w :
1. Rzutnik i ekran;
2. Projektor multimedialny;
3. Radioodtwarzacze;
4. Urządzenia wielofunkcyjne x 2;
5. Ławki 1 osobowe i krzesła;
6. Szafki do gab:
IV. Placówka brała udział w następujących konkursach:
Klasy I – III
1. Gminny konkurs na logo Ząbkowickiego Centrum Kultury
Turystyki - 1 miejsce ;
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2.Gminny konkurs plastyczny "Wszystkie koty są wspaniałe i te duże i te
małe" - 2. i 3. Miejsce;
3.Gminny konkurs "Wiersze dla Ojczyzny" - 3. Miejsce.
Klasy IV – VIII
1.Wyróżnienie w diecezjalnym konkursie "Postać na Wielki Post 2021";
2.Gminny Konkurs Piosenki o Konstytucji 3 Maja (laureat);
3.Gminny Konkurs recytatorski "Wiersz dla ojczyzny" - 1. i 3. miejsce i
dwa wyróżnienia;
4.Regionalny Konkurs Literacki "Moja mama - wspólnie dbamy o naszą
planetę" - 1. miejsce.;
5.Dolnośląski Konkurs Geograficzny "Zdolny Ślązak" - geografia
(finalista);
6.Dolnośląski Konkurs Fizyczny "Zdolny Ślązak" - fizyka (finalista);
7.Ogólnopolski Konkurs Akademia Wiedzy o Prawie” – 1. Miejsce w
Polsce;
Osiągnięcia sportowe:
1.Wojewódzki Dolnośląski Turniej Minisiatkówki - 3, 4, 5 miejsce w
kategorii trójek i czwórek;
10.

Szkoła

I. W Szkole realizowane są następujące programy:

Podstawowa w
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1. ,,Czyste powietrze wokół nas,, program przedszkolnej edukacji
antynikotynowej;
2. Moje dziecko idzie do szkoły
3. ,,Trzymaj Formę” Ogólnopolski Program edukacyjny promujący
zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
Program antynikotynowej edukacji zdrowotnej ,, Bieg po zdrowie”
4.,,Cała Polska czyta,,
5.,, Nie pal przy mnie proszę,,
6.Kubusiowi Przyjaciele Natury;
7.Zdrowo jem więcej wiem;
8.Umiem pływać;
9.Sprawny Dolnoślązaczek;
10. Program „Owoce w szkole” jest programem WPR (Wspólnej Polityki
Rolnej) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską.
Program jest działaniem Komisji Europejskiej zmierzającym do poprawy
stanu zdrowia i sposobu odżywiania, walką z nadwagą i otyłością.
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Skierowany jest do uczniów klas I-V ( udział w programie 42 uczniów);
11. Program „Owoce w szkole” jest programem WPR (Wspólnej Polityki
Rolnej) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską.
Program jest działaniem Komisji Europejskiej zmierzającym do poprawy
stanu zdrowia i sposobu odżywiania, walką z nadwagą i otyłością.
Skierowany jest do uczniów klas I-V ( udział w programie 39 uczniów)
II. W placówce zostały przeprowadzone następujące remonty w 2021 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naprawa dachu;
Naprawa ogrodzenia –sponsoring Rady Rodziców;
Malowanie klasy VII;
Malowanie pomieszczenia toaleta w przedszkolu;
Malowanie pomieszczeń : gabinet dyrektora, księgowej, sekretariat;
Wymiana oświetlenia w czterech klasach i bibliotece;
Malowanie sanitariatów na parterze I,II piętro;
Malowanie przedsionka – wejście do szkoły;
Malowanie barierek przy schodach parter I,II piętro i przy
schodach przy wejściu do szkoły;
Adaptacja pomieszczenia na stołówkę( salę jadalną) i
pomieszczenie do wydawania posiłków.

III. Placówka został doposażona:
1. W ramach Rezerwy Oświatowej 0,4% finansowe wsparcie dla placówek
edukacyjnych między innymi na doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia,
chemia i fizyka. Wartość zakupu pomocy dydaktycznych 75 000,00 zł
2. Laboratoria Przyszłości
Udział w Programie Laboratoria Przyszłości skierowany do szkół
podstawowych Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i
technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od
państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i
młodzieży. Realizacja programu Laboratoria Przyszłości zakup
wyposażenia technicznego 30.000 zł.
3. Program Rozwoju Czytelnictwa
Udział w Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25 na zakup
książek i wyposażenia. Realizacja programu zakup książek do biblioteki
szkolnej w kwocie 4811,92 zł.
IV. Placówka brała udział w konkursach j.n.
•
•
•
•
•
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Konkurs wiedzy o KRUS, konkurs plastyczny „ Moja piękna
Polska”,
Konkurs Matematyczno-Informatycznym „ Instalogik”- do II etapu
przeszły – Magdalena Bryśkiewicz i Milena Dudek,
Zdolny Ślązak- z języka angielskiego, języka polskiego, historii i
matematyki - do II etapu zakwalifikowała się Zofia Bogusiewicz
Zdolny Ślązak z fizyki- Wojciech Paw zakwalifikował się do II
etapu.
Zawody sportowe: Turniej o puchar burmistrza Ząbkowic Śląskich:
I miejsce dziewczęta klas VII-VIII

11.

Zespół
Przedszkolno -Szkolny
Stolec 101
57-200 Ząbkowice Śl.

I.W szkole realizowane były następujące programach/projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratoria przyszłości;
Płynę dalej;
Umiem pływać;
Wf z AWF;
Edukacja w Gminie Ząbkowice Śl. dostępna dla wszystkich dzieci;
Lekcja: Enter;
SKS;
OSE;
Program dla szkół (warzywa, owoce, nabiał);

II. W przedszkolu przeprowadzono następujące remonty/ inwestycje:
•
•
•

Wymiana nawierzchni na placu zabaw;
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Stolec 101;
Remont murku przy placu apelowym;

III. Szkoła została doposażona w :
• Blaty na ławki uczniowskie
IV. Placówka brała udział w następujących konkursach:
1. Udział ucznia klasy VII w powiatowym etapie konkursu ZDOLNY
ŚLĄZAK z historii.
12.

Szkoła

I. W Szkole realizowano następujące programy:

Podstawowa
z
Oddziałem Przedszkolnym
w Zwróconej 68

1) Gromadzenie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień.
2) Organizowanie szkolnych akcji profilaktycznych, włączanie się w
ogólnopolskie przedsięwzięcia:
• Bieg po Zdrowie – program dot. Edukacji antynikotynowej,
• Trzymaj Formę – program dot. Zdrowego stylu życia,
• Czyste powietrze wokół nas – program dot. Edukacji
antynikotynowej dla uczniów klas młodszych,
• Moje dziecko idzie do szkoły – wady postawy,
• Bezpieczeństwo z Kubusiem Puchatkiem – program dot.
Bezpieczeństwa,
• Informacyjne dot. Wszawicy, WZW, szczepień (informacyjne
podczas zebrań z rodzicami, gazetki tematyczne ).
3) Prowadzenie zajęć wychowawczo – profilaktycznych mających na celu
kształtowanie umiejętności interpersonalnych, profilaktykę uzależnień,
zachowań agresywnych, inne w miarę zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb:
• Program Socjoterapeutyczny – Spójrz Inaczej,
• Program Socjoterapeutyczny - Spójrz Inaczej na agresję.
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II. W placówce zostały przeprowadzono następujące remonty/inwestycje
1) malowanie stołówki, wymiana płytek w punkcie wydawania
posiłków,
2) wymiana nawierzchni na placu zabaw oraz remont drewnianych
elementów wyposażenia,
3) wymiana stolarki okiennej w pokoju nauczycielskim,
4) malowanie Sali przedszkolnej,
5) malowanie korytarzy szkolnych,
6) malowanie Sali gimnastycznej,
7) wymiana pieca c.o.
III. Placówka została doposaża w :
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1)16 notebooków wraz z mobilną szafą umożliwiającą ich przechowywanie,
przewożenie i ładowanie. Komputery zostały wyposażone w oprogramowanie
umożliwiające zarządzanie pracownią oraz zdalną pracę z uczniem w formie
online. Sprzęt jest nagrodą dla szkoły, którą zdobyli uczniowie klasy ósmej w
ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Fundusze Norweskie i EOG
oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie,
2) laptopy, idea pad oraz tablet;
3) doposażenie stołówki szkolnej – zakup naczyń, mebli ze stali nierdzewnej,
zlewozmywaka, przepływowych ogrzewaczy wody, zmywarki, wymiana
płytek podłogowych – środki pozyskane z programu rządowego „Posiłek w
szkole” ;
4) szkoła pozyskała 4 mikroskopy cyfrowe XREC oraz kamerę Xiaomi z
projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” – Fundacja Ekologiczna
„Zielona Akcja”- Legnica;
5) szkoła wygrała w konkursie „ Herosi Innowacyjności” siłownię plenerową
typu Street Workout .,
6) Szkoła otrzymała w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014 – 2020 – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego:
• 5 laptopów i 3 modemy LTE w ramach projektu „Zdalna Szkoła” –
wartość projektu 10.287 zł. – 08.04.2020 r.,
• 3 laptopy w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” – wartość
wyposażenia 7.124, 82 zł. – 25.05.2020 r.,
7) Wieloletni rządowy projekt „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021 – 2025. Wartość projektu 5.000 zł. – doposażenie
księgozbioru w nowe lektury i nowości wydawnicze,
8) Rządowy projekt edukacyjny „Laboratoria Przyszłości” – program, którego
celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród
uczniów. W ramach programu szkoła otrzymały od państwa wsparcie
finansowe w wysokości 60.000 zł. na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
IV. Placówka brała udział w następujących konkursach:
1) Uczniowie kl. 4-6 wzięli udział w dwóch powiatowych turniejach
piłki nożnej halowej (futsal) plasując się w połowie stawki 9
miejsce na 23 zespoły tej kat. wiekowej,
2) Szkoła wzięła udział w zawodach lekkoatletycznych osiągając
doskonałe wyniki: Drużynowa liga lekkoatletyczna w Świdnicy
dnia 16 czerwca 2021 r.
3) Osiągnięcia naszych zawodników to I miejsca w kategoriach
drużynowych dziewcząt i chłopców.
4) Czwórbój lekkoatletyczny dnia 17.06.2021 r.
Nasze zespoły zajęły miejsca trzecie w kategoriach dziewcząt oraz
chłopców.
5) Trójbój lekkoatletyczny dnia 23.06.2021 roku w Żarowie.
Klasa 1 zajęła I miejsce.
Klasa 2 zajęła I miejsce.
Klasa 3 zajęła I miejsce.
Klasa 4 zajęła II miejsce.
6) Dwie uczennice klasy VII i VIII zakwalifikowały się do
etapu powiatowego zDolny Ślązak.
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XV.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób
i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, jeżeli nie są w stanie samodzielnie pokonać
trudności, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie, jeżeli odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej
są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc społeczna jedynie wspiera osoby i rodziny w trudnych dla nich okresie, jednak pomoc nie może
stanowić stałego źródła dochodu. Osoby korzystające z pomocy społecznej powinny dołożyć wszelkich
starań by za pomocą własnych sił i możliwości dążyć do zmiany swojej trudnej sytuacji w której się
znalazły. Na organie pomocy społecznej nie ciąży obowiązek zaspokojenia wszystkich zgłaszanych
potrzeb ubiegających się o przyznanie pomocy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich swoją działalnością obejmuje miasto
i gminę Ząbkowice Śląskie. Podzielony na 9 rejonów opiekuńczych, w których realizują swoje zadania
pracownicy socjalni.
Pomoc społeczna
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności zawartych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
choroby, ochrony macierzyństwa, alkoholizmu, narkomanii itp. W 2021 roku kryterium dla osoby
samotnej i samotnie gospodarującej wynosiło 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 528 zł dla
osoby w rodzinie - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz.1358).
Osoba lub rodzina pragnąca ubiegać się z funduszy pomocy społecznej składa wniosek
w ośrodku w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu. Podstawą rozpatrzenia podania jest
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego / rodzinnego/ w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia
wniosku. Pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania wywiadu bierze pod uwagę indywidualne
cechy, sytuację rodzinną, dochodową, majątkową danego środowiska.
Po przeprowadzeniu wywiadu i ustaleniu stanu faktycznego pracownik analizuje sytuację,
formułuje diagnozę i ustala wnioski w zakresie pomocy finansowej, rzeczowej i jeżeli potrzeba pracy
socjalnej. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym
i fakultatywnym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1. świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
d) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu opieki przyznane przez sąd.
2. świadczenia niepieniężne;
a) praca socjalna,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) składki na ubezpieczenie społeczne,
d) pomoc rzeczowa,

71

e) sprawienie pogrzebu,
f) schronienie, posiłek, ubranie,
g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
h) ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS.
W okresie I – XII. 2021 r. na realizację zadań pomocy społecznej wydatkowano ogółem:
2 963 711 zł, w tym na wybrane świadczenia wydatkowano:
1. zasiłki stałe – 297 708 zł - zrealizowano 588 świadczeń - objęto pomocą 60 osób,
2. zasiłki okresowe – 403 222 zł - zrealizowano 1159 świadczenia - objęto pomocą 171 osób,
3. zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe losowe – 95 000 zł, - objęto pomocą 278 osób,
4. zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – 14 275 zł, objęto
pomocą 1 rodzinę,
5. usługi opiekuńcze – 238 543 zł - zrealizowano 9 557 godzin usług - objęto pomocą 52 osoby,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 336 784 zł zrealizowano 12 018 godzin usług - objęto pomocą 27 osób,
7. posiłki i zasiłki na dożywianie – 236 447 zł – objęto pomocą 451 osób, w tym: 99 dzieci
do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 130 uczniów różnych szkół,
8. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu opieki przyznane przez sąd: 7 294 zł, 13 świadczeń
dla 1 opiekuna,
9. odpłatność za schronienie – 12 986 zł, - objęto pomocą 3 osoby,
10. odpłatność za pobyt w DPS – 1 190 403 zł , zrealizowano 450 świadczenia, - objęto pomocą
50 osób,
11. ubezpieczenie zdrowotne - 23 425 zł opłacono 496 składek dla 51 osób.

▪
▪

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku przyznał świadczenia 563 osobom, z tego:
świadczenia pieniężne otrzymało: - 337 osób (liczba osób w rodzinach – 589),
świadczenia niepieniężne otrzymało: - 242 osoby (liczba osób w rodzinach – 425).

Świadczenia rodzinne
Świadczeń rodzinnych przysługuje osobom, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne prawo
przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
▪
▪
▪
a)
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Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie uczącej się.

Świadczenia rodzinne to:
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
▪ zasiłek rodzinny dla dziecka do 5 roku życia - 95 zł
▪ zasiłek dla dziecka od 5 roku życia do 18 roku życia - 124 zł.
▪ zasiłek rodzinny dla dziecka powyżej 18 roku życia do 24 roku życia – 135 zł.
▪ dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193 zł.
▪ dodatek z tytułu wielodzietności – 95 zł.
▪ dodatek do kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 90 zł.
▪ dodatek do kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia – 110 zł.
▪ dodatek na internat – 113 zł.

▪ dodatek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 69 zł.
▪ dodatek z tyt. Urodzenia dziecka – 1000 zł
b) świadczenia opiekuńcze:
▪ zasiłek pielęgnacyjny w wys. 215,84 zł.
▪ świadczenie pielęgnacyjne – 1971 zł
▪ specjalny zasiłek opiekuńczy/ zasiłek dla opiekunów – 620 zł.
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka- 1000 zł.
d) świadczenie rodzicielskie – do 1000 zł.
e) jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4000 zł.
W okresie I – XII 2021 r. na w/w zadanie, które w całości jest finansowane z budżetu państwa
wydatkowano ogółem: 6 157 947 zł, w tym na wybrane świadczenia wydatkowano:
▪ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 676 926 zł, - zrealizowano: 14 822 świadczenia,
▪ świadczenia opiekuńcze – 4 002 677 zł, - zrealizowano: 8604 świadczenia,
▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 88 000 zł, - zrealizowano: 88
świadczeń,
▪ świadczenie rodzicielskie – 390 344 zł. – zrealizowano 441 świadczeń,
▪ jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 4000 zł, zrealizowano 1 świadczenie,
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne - 160 743 zł. - zrealizowano 987 składek,
▪ składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe – 453 362 zł – zrealizowano 920 składek.
W okresie sprawozdawczym objęto pomocą w formie świadczeń rodzinnych 1009 rodzin.
Fundusz alimentacyjny
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady dostarczania środków
utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a szczególnie
dzieciom. Ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz ich wypłata następują na wniosek osoby
uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty: 900
złotych, w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł w przypadku
bezskutecznej egzekucji prowadzonego postępowania przez komornika sądowego.
Świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez 18 roku życia
a gdy uczy się do 25 roku życia.
W okresie I – XII. 2021 r. wydatkowano : 709 439 zł, liczba wypłaconych świadczeń: 1675.
Objęto pomocą 148 osób uprawnionych.
Oprócz wypłaty świadczeń podejmujemy działania wobec dłużników alimentacyjnych,
mających na celu odzyskanie świadczeń. W 2021 roku kwoty zwrócone przez dłużników
alimentacyjnych to: 345 798 zł. Na koniec roku sprawozdawczego stan należności dłużników z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 8 508 209 zł.
Zasiłki dla opiekunów
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki
nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa
decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W 2021 r. Ośrodek na mocy powyższej ustawy wypłacił dla 4 osób zasiłki dla opiekunów
w łącznej wysokości 26 040 zł.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych jest zadaniem obowiązkowym gminy.
Aby prawidłowo realizować powyższe zadanie budżet państwa wspiera gminy poprzez dofinansowanie
do 60 % całości zadania. Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o pomoc oraz
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podpisanie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta i Gminy. Celem
programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz
zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich
dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, upowszechniania zdrowego stylu żywienia.
▪
▪
▪

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystają:
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej.

W 2021 roku w związku z porozumieniem na realizację programu otrzymaliśmy kwotę 139 128
zł, wkład gminy to kwota; 97 320 zł.
Świadczenia opieki zdrowotnej
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej określa warunki udzielania, zasady i tryb
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki zdrowotne
osobom pobierającym zasiłki stałe oraz składki zdrowotne osobom otrzymującym świadczenie
pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą dorosłą.
Dodatkowo wydajemy decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób,
które nie mają prawa do wymienionych świadczeń oraz spełniają kryteria dochodowe o których mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli osoba spełnia przesłanki zawarte w obu ustawach otrzymuje
decyzję na okres 90 dni, uprawniającą do korzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzję,
o której mowa wyżej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego
na wniosek świadczeniodawcy, który udzielił pomocy medycznej.
W 2021 r. OPS wydał 37 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.
Piecza zastępcza
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wprowadziła nowe zadania do realizacji przez
gminę między innymi:

▪

opracowania gminnych programów wspierających rodzinę,

▪
▪

zatrudnienie asystenta rodziny,
współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka placówce
opiekuńczo- wychowawczej itp.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę, poprzez realizację zadań tj.:
▪ opracowanie planu pracy a rodziną we współpracy z członkami rodzin i pracownikiem
socjalnym, rejonowym,
▪ udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
▪ udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
▪ udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi\
▪ motywowanie członków rodzin do aktywności społecznej, do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, do poszukiwania pracy itp.
W 2021 r. asystent rodziny objął pomocą 21 rodzin, w których wychowuje się 42 dzieci.
Ponadto zgodnie z art.: 191 cytowanej ustawy zostaliśmy zobligowani do ponoszenia
odpłatności w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
w wysokości:
− 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych.
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W roku sprawozdawczym w pieczy zastępczej przebywało 47 dzieci z Gminy Ząbkowice
Śląskie, w tym:
▪ 13 dzieci w placówkach typu Rodzinne Domy Dziecka,
▪ 34 dzieci w rodzinach zastępczych.
OPS na wydatkował na powyższy cel kwotę 400 764,20 zł.
Program Rodzina 500 plus
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18.
roku życia. Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500 +” obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez
względu na dochód rodziny. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne
domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzymuje rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymują je zatem zarówno
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w
nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje ten rodzic, który
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
W przypadku gdy dziecko jest zgodnie z orzeczeniem sądu pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się
każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko której nie
zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne.
Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje
za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego
marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
W 2021 r. z powyższej formy wsparcia skorzystało 3016 uprawnionych dzieci, wypłacono 36
490 świadczeń wychowawczych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na Program 500 plus, który w całości
jest finansowany z budżetu państwa wydatkował ogółem: 18 092 986 zł.
Program „Ząbkowicka Rodzina”
W marcu 2013 r. Rada Miejska Ząbkowic Śląskich podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
programu „Ząbkowicka Rodzina”. Program oferuje pakiet zniżek w opłatach za korzystanie z oferty
instytucji kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zniżki na zakup produktów i usług lokalnych
przedsiębiorców.
Program, który koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich skierowany
do rodzin wielodzietnych, w tym zastępczych, które mieszkają lub są zameldowane na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie i mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lub 24 lat - w zależności
od kontynuacji nauki. Program oferuje pakiet zniżek w opłatach za korzystanie z oferty instytucji
kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zniżki na zakup produktów i usług lokalnych przedsiębiorców.
Do końca grudnia 2021 r. do Ośrodka wpłynęło 28 wniosków rodzin, które spełniły wymogi
o wydanie „Karty Ząbkowickiej Rodziny”. Łączna liczba osób w rodzinach - 139. Wszystkie przyjęte
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Udział w programie bierze 17 przedsiębiorców/ podmiotów
z terenu naszej gminy.
Program „Ząbkowicka Karta Seniora”
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Nr XVI/117/2015 z dnia 30.09.2015
r. od 1 listopada 2015 roku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie realizowany jest nowy program
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„Ząbkowicka Karta Seniora”, który służyć ma poprawie sytuacji osób starszych, powyżej 65 roku życia.
Program koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program ma za zadanie wspomóc funkcjonowanie osób starszych poprzez umożliwienie im
lepszego dostępu do dóbr kultury, obiektów sportowych oraz różnego rodzaju usług.
Program „Ząbkowicka Karta Seniora” nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego seniorów,
ale przewiduje inne elementy ułatwiające życie – mianowicie - zniżki i ulgi na produkty oraz usługi,
szczególnie ważne dla osób w tym wieku, tj. aktywność kulturalną i sportową oraz wypełnienie wolnego
czasu. Działania te mają na celu poprawę jakości życia oraz aktywizację osób starszych. Razem
możemy zapewnić mieszkańcom, którzy ukończyli 65 lat, odpowiednie warunki do codziennego
funkcjonowania. Udział w programie bierze 14 przedsiębiorców/ podmiotów z terenu naszej gminy.
Od początku trwania programu do dnia 31.12.2021 roku do Ośrodka wpłynęło 375 wniosków
osób które ukończyły 65 lat.
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać
z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Od stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom
oraz małżonkom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Karta oferuje
system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską
Kartę Dużej Rodziny”.
W 2021 roku OPS przyjął 53 wnioski na Kartę Dużej Rodziny, wszystkie spełniły wymogi,
wydano 128 kart.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia
oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim
obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Burmistrz Ząbkowic Śląskich powołał zarządzeniem Gminny
Zespół Interdyscyplinarny realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Ząbkowice Śląskie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny – to zespół składający się z 10 osób delegowanych
z instytucji zaangażowanych w rozwiązywaniu problematyki przemocy.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji
i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.
Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzają do poprawy sposobów udzielania
pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez:
▪ Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
▪ Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
▪ Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
▪ Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
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▪ Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym.
Działania Zespołu skierowane są do wszystkich osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
rozumianej jako umyślne działanie narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, oraz zdrowia,
naruszające ich nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym,
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
W 2021 roku założono i prowadzono procedurę 94 „Niebieskich Kart”.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Gmina Ząbkowice Śląskie w 2021 r. ponownie przystąpiła do programu realizowanego
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” edycja 2021. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program adresowany
jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które
wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Program ma na celu:
▪ wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób
niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)
albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
▪ możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
▪ ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
▪ przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo
w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
rozrywkowych czy też sportowych.
W ramach Programu gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów
realizacji usług asystenta. Limit godzin usług asystenta w 2021 r. przypadających na 1 uczestnika
Programu wynosi nie więcej niż 33 godzin miesięcznie. Koszt 1 godziny usług asystenta wynosił do 40
zł brutto za godzinę.
W 2021 r. w ramach programu z usług asystenta skorzystało 26 osób, ogólna liczba
wykorzystanych godzin – 4647. Łączny kwota środków wydatkowana na realizację Programu
– 188 422 zł.
Program „Opieka wytchnieniowa”
Gmina Ząbkowice Śląskie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”,
realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program
„Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie
sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy
w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym
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osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje
konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Nasza gmina realizowała moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.
MODUŁ I to świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w ilości 120 godzin rocznie w:
▪ miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
▪ ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
Zgodnie z programem koszt jednej usługi opieki wytchnieniowej wynosi do 30 zł. brutto.
Na realizację powyższego programu budżet państwa wspiera gminy poprzez dofinansowanie do 80 %
całości zadania, 20 % kosztów jest wkładem gminy.
W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 6 osób, w tym 2 dzieci. Ogólna liczba usług opieki
wytchnieniowej – 603 godzin. Wydatkowano na ten cel łącznie- 23 838 zł.
Program „Wspieraj Seniora”
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz
znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się troską o bezpieczeństwo osób
starszych przygotowało program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn:
„Wspieraj Seniora”. Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia
na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez
Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków
higieny osobistej.
Program adresowany został do:
▪ osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem
Covid-19,
▪ w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która
korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
W ramach programu gmina mogła skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa
na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,
dla osób w wieku 70 lat i więcej.
Gmina Ząbkowice Śląskie przystąpiła do w/w zadania, które realizowane było przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.
W 2021 roku w ramach Programu objęte zostały dwie osoby w wieku powyżej 70 lat, w tym
pierwsza zarejestrowana przez infolinię, druga zarejestrowana telefonicznie w Ośrodku Pomocy
Społecznej. Jedna ze zgłoszonych osób była objęta pomocą w formie cotygodniowych zakupów
artykułów spożywczych, leków w aptece i niezbędnych środków higieny. Druga osoba skorzystała
ze wsparcia jednorazowo w formie pomocy w zakupieniu artykułów spożywczych.
Zakupy realizował pracownik tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, który każdorazowo rozliczał
się w z osobą, której robił zakupy oraz w OPS – dostarczał paragony do zakupionych artykułów oraz
sporządzał notatki służbowe. Gmina w ramach realizacji powyższego zadania otrzymała dotację celową
w wysokości 4200,00 zł.

78

Projekt Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przy współpracy Bankiem Żywności
we Wrocławiu w 2021 r. realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było
zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
▪ warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
▪ skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana,
herbatniki maślane);
▪ mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
▪ mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju);
▪ cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
▪ tłuszcze (olej rzepakowy);
▪ dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
Pomoc żywnościowa trafiła do 765 osób z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
Wydano 32,18 ton żywności w formie 3060 paczek żywnościowych o łącznej wartości
142 206,20 zł.
W ramach Podprogramu 2020 dla 21 osób korzystających z pomocy żywnościowej
przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

▪
▪
▪

ekonomiczne
kulinarne
dietetyczne.

Dzienny Dom „Senior+”
Dzienny Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich swoją działalność rozpoczął 6 czerwca 2019 r.
Siedziba Dziennego Domu „Senior+” znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52. Dzienny Dom jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Działalność Dziennego Domu polega na realizacji podstawowych usług mających na celu
pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych
do potrzeb seniorów. W szczególności są to usługi na rzecz zwiększenia pomocy środowiskowej.
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby:

▪
▪

nieaktywne zawodowo w wieku 60 +, zarówno kobiety jak i mężczyźni,
będący mieszkańcami miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

Dzienny Dom przeznaczony jest dla 15 uczestników. W 2021 roku z placówki korzystało
rotacyjnie 11 osób.
Uczestnicy zajęć mogą korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług
w szczególności:
▪ jeden posiłek gorący oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków,
▪ zajęcia edukacyjne i kulturalno- oświatowe,
▪ terapię zajęciową (poprzez organizację zajęć przez terapeutę zajęciowego w ramach
zgłaszanych potrzeb przez uczestników zajęć),
▪ zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia aktywizujące społecznie.
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Dzienny Dom, w którym zatrudnieni są opiekun osób starszych oraz terapeuta zajęciowy
zapewnia pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, wykonywanie
drobnych usług pielęgnacyjnych. Zabezpiecza potrzeby towarzyskie i kulturalne poprzez organizowanie
i uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym w tym organizacji spotkań w ramach terapii zajęciowej.
Umożliwia korzystanie z przedmiotów i urządzeń, służących do utrzymania higieny osobistej, ze sprzętu
rehabilitacyjnego, będącego na wyposażeniu placówki oraz z urządzeń kulturalno-oświatowych, tj.
sprzętu audio-video, biblioteki, gier towarzyskich, TV, stanowiska komputerowego.
Ponadto uczestników Dziennego Domu „Senior+” zachęca się do udziału w zajęciach
edukacyjnych (filmy przyrodniczo - krajoznawcze, pogadanki nt. sztuki, oglądanie i słuchanie
wideoklipów muzycznych), zajęciach kreatywnych z elementami treningu pamięci, w ćwiczeniach
rozluźniających przy muzyce relaksacyjnej. Inne elementy aktywizujące seniorów to m.in.: terapia
ruchem, muzykoterapia bierna i czynna, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczno – manualne,
spotkania integracyjne, spotkania z przedstawicielem Policji – dzielnicowym dotyczące porad w trosce
o bezpieczeństwo seniorów.
Pomieszczenia przeznaczone na działalność Dziennego Domu „Senior+” posiadają:
▪ pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, jadalni, podłoga wykonana
z materiałów antypoślizgowych;
▪ pomieszczenie kuchenne (przygotowywanie posiłków i jadalnia) wyposażone w sprzęty,
urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłku przygotowanego przez
seniorów, jak również spożywania posiłku dostarczonego w formie cateringu. Wyposażenie:
kuchenka elektryczna, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, czajniki elektryczne, zestawy
obiadowe, sztućce,
▪ sala spotkań - pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV
(telewizor, kino domowe),
▪ sala ćwiczeń - pomieszczenie do utrzymania lub zwiększania aktywności ruchowej lub
kinezyterapii wyposażone w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (materace,
leżanki, rotory, drabinki, rower stacjonarny, step per, twister, drobny sprzęt do ćwiczeń
indywidualnych: hantle, piłki gimnastyczne, guma do ćwiczeń, linka do ćwiczeń),
▪ sala wypoczynkowa - pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia,
▪ gabinet terapii indywidualnej - pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa – praca
socjalna,
▪ gabinet pielęgniarki,
▪ świetlica-pracownia, wyposażona w komputer z dostępem do Internetu, biurko pod komputer,
krzesło obrotowe, stoliki, krzesła,
▪ szatnia dla seniorów wyposażona w indywidualne, zamykane szafki,
▪ pomieszczenie socjalne pracowników oraz schowek porządkowy,
▪ dwie łazienki z toaletami (dla kobiet i mężczyzn), wyposażone w uchwyty ścienne
i wsporniki przy umywalkach i natryskach oraz montaż siedzisk pod prysznicem, WC
pracowników,
▪ pralnia, prasowalnia - wydzielone pomieszczenie na pralkę, deskę do prasowania, żelazko.
Ponieważ pomieszczenia przewidziane dla Dziennego Domu „Senior+” znajdują się
na pierwszym piętrze budynku, zamontowano platformę obudowana, która umożliwia dostęp dla osób
niepełnosprawnych.
Korzystanie z usług „Dziennego Domu Senior+” jest częściowo odpłatne wysokość opłaty
wyliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia
28.08.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu
„Senior+” w Ząbkowicach Śląskich i ustalona jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej
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o skierowanie na pobyt do „Dziennego Domu Senior+” w Ząbkowicach Śląskich. Decyzja wydana jest
na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. Miesięczna całkowita opłata wynosi 1100 zł. Naliczenie
opłaty za pobyt uczestnika uzależnione jest od jego sytuacji dochodowej.
Ze względu na trudną sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 osoby zapisane do DD „Senior+” w 2021 r. uczęszczały rotacyjnie. Gmina Ząbkowice Śląskie
w 2021 r. na realizację zadania jakim jest Dzienny Dom „Senior+” wydatkowała 142 825,56 zł.
Projekt „Razem w aktywnej starości”
W 2020 r. Gmina Ząbkowice Śląskie wraz z partnerem z Republiki Czeskiej Cervenym
Kostelcem przystąpiła do realizacji mikroprojektu pn. „Razem w aktywnej starości”. Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis.
Projekt miał na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy seniorami i wymianę doświadczeń
w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi. Realizacja projektu umożliwiła seniorom
i opiekunom osób starszych z pogranicza polsko – czeskiego udziału w spotkaniach, a więc przyczyniła
się do budowania więzi i wymiany swoich doświadczeń. W ramach projektu zrealizowane zostały:
dwudniowe spotkania opiekunów osób starszych oraz jednodniowe spotkanie seniorów. Podobne
wydarzenia zrealizowano po stronie czeskiego partnera.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, stale rosnącą liczbę osób zakażonych
wirusem COVID-19 oraz ogłoszeniem stanu wyjątkowego w Republice Czeskiej związanym z panującą
epidemią – po konsultacji z partnerem projektu została podjęta decyzję, że obie strony nie są w stanie
zrealizować zaplanowanych działań mikroprojektu do końca 2020 r.
Gmina Ząbkowice Śląskie zwróciła się z wnioskiem biura Euroregionu Glacensis o możliwość
przedłużenia realizacji. Wniosek został pozytywnia rozpatrzony i wszystkie pozostałe zaplanowane
działania w projekcie zostały zrealizowane w 2021 r..
Na realizację działań projektu w 2021 r. wydatkowano kwotę 23 096,72 zł.
Praca socjalna
Ważnym elementem w pracy Ośrodka, oprócz realizacji świadczeń różnego rodzaju jest
prowadzenie pracy socjalnej. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu
na posiadany dochód. Najtrudniejsze w pracy pracownika socjalnego to efektywnie współpracować,
przełamywać opór osób potrzebujących i motywować do zmian. Należy pomagać tak, aby motywować
do pracy nad sobą i zmianą stylu życia, i powinno się towarzyszyć, wspierać a nie wyręczać
w działaniach i załatwianiu spraw ważnych dla danego środowiska.
Praca socjalna nie zawsze przynosi zakładane efekty, mimo to nadal podejmujemy próby pracy
z jednostką czy rodziną. Praca ta trwa czasami wiele miesięcy a nawet lat i trudno przewidzieć końcowy
efekt.
Pracownicy Ośrodka oprócz ustawowych zadań wykonują dodatkowe m. in.:
▪ wydają opinie dla Sądu Rejonowego Ząbkowice Śląskie,
▪ przeprowadzają wywiady na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
▪ pomagają kompletować dokumenty do Zakładów Opiekuńczo –Leczniczych,
▪ są powoływani do grup roboczych przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym i pracują przy
realizacji Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych przemocą domową,
▪ wydawanie zaświadczeń w ramach Programu „Czyste Powietrze” - osoba fizyczna, która
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zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania
do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku
powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania)
zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego. W gminie Ząbkowice Śląskie zaświadczenia wydawane
są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021 r. wydano 62 zaświadczenia.

XVI.

Profilaktyka i ochrona zdrowia

Działalność na Rzecz Środowiska Lokalnego
Prowadzenie Jadłodajni przy Parafii pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Jadłodajnie przy
Parafii Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich prowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja” ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
Jadłodajnia istnieje już od 1999 roku, jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 13:30 (za wyjątkiem dni świątecznych). Na podstawie miesięcznych rozliczeń wydanych
posiłków w 2021 r., wydawano średnio 65 posiłki dziennie przez 237 dni, łącznie 15 274 posiłków.
Dla wielu jest to jedyne gorące pożywienie w ciągu dnia. Jadłodajnia dożywia najbardziej
potrzebujące osoby z całego miasta i okolic. Posiłki spożywane są na miejscu oraz zabierane
w naczyniach dla najbliższych członków rodziny.
Od samego początku swojej działalności Jadłodajnia zajmowała się opieką nad ludźmi
biednymi, bezdomnymi, chorymi i samotnymi. Do zadań Jadłodajni należy:
▪ Pomoc ludziom bezdomnym i potrzebującym:
▪ Wydawanie codziennie gorących posiłków;
▪ Przygotowanie i wydawanie paczek żywnościowych;
▪ Opieka duchowa nad bezdomnymi i ubogimi;
W 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie przeznaczyła 45 000,00 zł na funkcjonowanie
jadłodajni tj. na opłacenie wynagrodzenia kucharki oraz zakup żywności.
Pomoc zdrowotna
1) PORADNIA – CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ SANGO, świadczy pomoc dla:
▪ osób pijących w sposób szkodliwy,
▪ uzależnionych od alkoholu,
▪ uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
▪ osób żyjących w związkach z osobami uzależnionymi,
▪ dorosłych dzieci alkoholików,
▪ z zaburzeniami nawyków i popędów (patologiczny hazard).
Każda osoba, która zgłasza się do Poradni otoczona jest specjalistyczną opieką terapeutyczną,
psychologiczną i psychiatryczną świadczoną przez wykwalifikowaną kadrę.
Poradnia świadczy pomoc dla dzieci i młodzieży w sprawie Środków Psychoaktywnych.
Świadczenia lecznicze są bezpłatne (refundowane przez NFZ oraz dofinansowane przez Urząd Miejski)
z zakresu diagnostyki, leczenia, terapii indywidualnej oraz grupowej.
Od 02 stycznia 2019 r. został otwarty Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia. Leczenie na Oddziale refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pacjenci na oddziale przebywają codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 przez
okres 40-tu dni. Skierowanie na oddział zostanie wypisane po wcześniejszym umówieniu wizyty przez
zatrudnionego w Centrum lekarza psychiatrę.
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W trakcie leczenia na oddziale zapewnione jest pacjentom:
▪ pełna diagnostyka,
▪ opieka lekarza psychiatry,
▪ sesje indywidualne i grupowe,
▪ psychoedukację,
▪ psychoterapię,
▪ treningi psychologiczne,
▪ wyżywienie.
Poradnia uzależnień świadczy usługi następująco:
▪ poniedziałek – w godzinach 8.00-18.00
▪ wtorek - w godzinach 8.00-19.00
▪ środa – czwartek w godzinach 8.00-20.00
▪ piątek - w godzinach 8.00-14.00
W 2021 roku w Centrum Terapii Uzależnień działał Telefon Zaufania, który był dostępny
następująco:
▪ poniedziałek – w godzinach 10.00-12.00
▪ środa – w godzinach 9.00-11.00
▪ czwartek – w godzinach 14.00-16.00
W 2021 r. Centrum Terapii Uzależnień wsparto kwotą w wysokości 42 000,00 zł.
2) W Centrum Terapeutycznym przy ul. 1 Maja 15 c w Ząbkowicach Śląskich znajdują się dwa
Punkty Konsultacyjne:
W pierwszym Punkcie Konsultacyjnym świadczona jest pomoc dla osób:
▪ uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych(m.in. narkotyków),
▪ bliskich osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych
(m. in. narkotyków),
▪ uzależnionych od hazardu,
▪ ofiar przemocy domowej.
W punkcie tym zatrudniony jest Pan Zdzisław Ustrzycki wykwalifikowany Instruktor Terapii
Uzależnień, którego praca polega m.in. na motywowaniu do leczenia uzależnienia od alkoholu
i substancji psychoaktywnych (m. in. narkotyków) w profesjonalnych ośrodkach terapii uzależnień,
korzystanie z terapii w miejscu zamieszkania, konsultacje terapeutyczne w zakresie pomocy ofiarą
przemocy domowej, a także motywowanie sprawców przemocy domowej do zmiany swojego
zachowania i podjęcia terapii. Punkt otwarty jest 4 razy w tygodniu tj. w czwartek od godz. 12.30
do 16.30. W 2021 roku odbyto 112 rozmów (sesji indywidualnych i rodzinnych). Punkt konsultacyjnoterapeutyczny został wsparty 2021 r. kwotą w wysokości 14 400,00 zł na wynagrodzenie dla Instruktora
Terapii Uzależnień.
W drugim Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są konsultacje indywidualne i grupa wsparcia
w zakresie pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem lub
osób współuzależnionych. W punkcie tym zatrudniona jest Pani Ewa Lenartowicz – Psychoterapeuta.
Konsultacje indywidualne odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 11.00 – do 13.00, a grupy
wsparcia od 13.00 do 15.00 dwa razy w miesiącu. W 2021 roku z konsultacji indywidualnych
skorzystało 27 osób, natomiast w grupach wsparcia brało udział 9 osób. Punkt konsultacyjnoterapeutyczny został wsparty 2021 r. kwotą w wysokości 13 680,00 zł na wynagrodzenie
dla Psychoterapeuty.
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XVII.

Rynek napojów alkoholowych

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 86 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, w tym 56 sklepów oraz 30 lokali gastronomicznych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. 81 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, w tym 56 sklepów oraz 25 lokali gastronomicznych.
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 roku:
Ogółem: 23, w tym:
1) Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia: 20
2) Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych: 3
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2021 r.:
1) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy): 152
2) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne): 45
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 roku: 30
1) poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa): 8
- od 4,5% do 18% zwartości alkoholu (z wyjątkiem piwa): 8
- pow. 18%: 7
Razem: 23
2) w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa): 4
- od 4,5% do 18% zwartości alkoholu (z wyjątkiem piwa): 1
- pow. 18%: 2
Razem: 7
Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 r. na terenie gminy (na podstawie oświadczeń złożonych
przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych):
- do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa): 9 883 680,07 zł.
- od 4,5% do 18% zwartości alkoholu (z wyjątkiem piwa): 2 810 469,80 zł.
- pow. 18%: 13 562 592,23 zł.
Razem: 26 256 742,10 zł.
Liczba decyzji wydanych w 2021 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie o wygaśnięciu zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 13 (z tytułu likwidacji punktu sprzedaży).
W 2021 roku wysokość wpływów do budżetu Gminy z tzw. korkowego wyniosła 545 228,96 zł.
(kwota wynikająca z tytułu wpłat: I raty oraz wpłat jednorazowych w całości, II raty, III raty oraz opłat
za nowe zezwolenia nabyte w 2021 r., w tym zezwolenia na jednorazową sprzedaż).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r., poz. 1119) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) na Gminę nałożony został
w ramach zadań własnych obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
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Realizacja w/w zadań prowadzona jest poprzez gminny program profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, stanowiący część strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Dokument zawiera także działania w ramach Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021 – 2024 – zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Program
określa
lokalną
politykę
minimalizowania
szkód
społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i stosowania przemocy
w rodzinie, w szczególności obejmuje profilaktykę i edukację wśród dzieci i młodzieży, wsparcie dla
rodzin dotkniętych w/w problemami oraz wskazuje osoby i jednostki odpowiedzialne za wykonywanie
nałożonych zadań.
Do zadań profilaktycznych powołano Zarządzeniem Nr 247/IX/EKS-2020 Burmistrza
Ząbkowic Śląskich z dnia 29 września 2020 r. powołana została Gminna Komisja do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich w składzie 14 osobowym.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
▪ tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
▪ działalność wychowawczą i informacyjną;
▪ ograniczanie dostępności alkoholu;
▪ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
▪ zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii,
zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,
w szczególności przez:
▪ działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
▪ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
▪ ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
▪ zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.
Ilość wniosków, które wpłynęły do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2021r., celem przeprowadzenia rozmów interwencyjno-motywacyjnych:
ROK

ILOŚĆ WNIOSKÓW
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO
GKRPA

ILOŚĆ OSÓB WEZWANYCH NA
KOMISJĘ

ILOŚĆ OSÓB
PRZYBYŁYCH NA
KOMISJĘ

2021

77

75

41

Finansową podstawę realizacji GKRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku zaplanowano kwotę 704 408,65 zł z czego wykorzystano
kwotę 599 321,22 zł.
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XVIII. Rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości
Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było w rejestrze
CEIDG 1604 podmiotów gospodarczych, przy czym na obszar wiejski Gminy przypadało 428
podmiotów (podane liczby uwzględniają podmioty o statusie „aktywny”, „działalność prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych” oraz „zawieszony”; pominięto podmioty o statusie „nie
rozpoczął działalności” oraz „przeniesiony niezgodnie z ustawą” i „wykreślony”).
W 2021 r. na terenie Gminy najwięcej podmiotów działało w sekcji G – „handel hurtowy
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”: 357 oraz w sekcji F –
„budownictwo”: 325 i sekcji M – „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”: 176.
Struktura rodzajowa podmiotów zarejestrowanych w systemie CEIDG w Gminie Ząbkowice
Śląskie w 2021 r.
13

14

21

34

1

1

1

44
48

47
357

66
95
96
325

110
156
176

G

F

M

C

S

H

Q

N

I

K

P

J

R

A

L

B

D

E

Źródło: Referat Rozwoju i Promocji

Opis sekcji:
Podział gospodarki według PKD 2007
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
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Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P – Edukacja
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.
Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych przez pracowników Urzędu wniosków
CEIDG-1 w systemie CEIDG w 2021 r. wyniosła 821, w tym 190 wniosków złożonych spoza obszaru
Gminy Ząbkowice Śląskie:
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Gmina wg. zamieszkania

ilość wniosków

Stoszowice

61

Kamieniec Ząbkowicki

31

Bardo

24

Ciepłowody

18

Ziębice

11

Radków

7

Kłodzko

6

Niemcza

4

Złoty Stok

4

Dzierżoniów

3

Bielawa

2

Otmuchów

2

Piława Górna

2

Świdnica

2

Świebodzice

1

Wrocław

1

Wrocław-Śródmieście

1

Rzeszów

1

Paczków

1

Opole

1

Kąty Wrocławskie

1

Brzozów

1

Gdańsk

1

Kobierzyce

1

Lądek-Zdrój

1

Legnica

1

W 2021 r. wyrejestrowano 114 przedsiębiorców.
Według danych z systemu CEIDG w 2021 r.:
➢ najmłodszy przedsiębiorca miał 18 lat
➢ najstarszy przedsiębiorca miał 100 lat
➢ wśród przedsiębiorców przeważają mężczyźni: kobiety – 1194, mężczyźni – 2115.
Na koniec 2021 r. w Gminie Ząbkowice Śląskie powierzchnia związana z działalnością
gospodarczą wynosiła: Budynki – 231 896,40 m2 (w roku 2010 - 173 342,51 m2), różnica: wzrost
o 58 553,89 m2 ; Grunty - 2 529 747,79 m2 (w roku 2010 - 1 398 586,76 m2, różnica: wzrost
o 1 131 161,03 m2.
Gmina Ząbkowice Śląskie każdego roku aktywnie angażuje się w promocję rozwoju
przedsiębiorczości oraz we współpracę z przedsiębiorcami. Ze względu na sytuację pandemii covid-19
poza czynnościami administracyjnymi i rejestracją wniosków przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność Biura Wsparcia Przedsiębiorczości, była
ograniczona. Ząbkowickie firmy promowane są na stronie internetowej urzędu oraz na portalu
społecznościowym Facebook
W 2021 roku ze względu na pandemię działania w kierunku rozwoju współpracy
z przedsiębiorcami z terenu gminy oraz w kierunku promocji przedsiębiorczości były ograniczone:
▪ 9 września 2021 r. oraz 15 listopada 2021r., odbyły się bezpłatne konsultacje indywidualne
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej tzw. Mobilny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich (MPI). Z konsultacji skorzystało 8 osób.
▪ Przesłanie e-mailem kompleksowej i aktualnej oferty terenów inwestycyjnych

▪

▪

zlokalizowanych w Ząbkowicach Śląskich do około 100 przedsiębiorców
prowadzących działalność w Gminie Ząbkowice Śląskie. Oferta prezentowała
nieruchomości wraz z całym zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą ulokowaniu
inwestycji, m. in: dobrze rozwinięty system opieki nad najmłodszymi, dynamicznie
rozwijające się budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, usługi dla sportu
i rekreacji.
Przesłanie e-mailem oferty zakupu atrakcyjnego terenu pod hotel lub pensjonat
w Ząbkowicach Śląskich – działka zlokalizowana jest obok krytego basenu
i kompleksowego zaplecza sportowo-rekreacyjnego do około 100 przedsiębiorców
prowadzących działalność w Gminie Ząbkowice Śląskie, a także ogólnokrajowych firm
deweloperskich.
Kontynuowane było prowadzenie działu poświęconego przedsiębiorcom na stronie
gminy www.zabkowiceslaskie.pl oraz na Facebooku:
➢
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Na stronie Urzędu Miejskiego www.zabkowiceslaskie.pl regularnie zamieszczane
są ważne informacje i ogłoszenia dla przedsiębiorców – gminne aktualności oraz
informacje o bezpłatnych konsultacjach, naborze wniosków i możliwości pozyskania

➢

środków zewnętrznych, terminach opłat i podatków, targach i wiele innych (łącznie 20
newsów w 2021 roku)
Promocja lokalnych firm oraz bieżąca informacja dla przedsiębiorców i osób
poszukujących zatrudnienia na Facebooku – profil Firmy Gminy Ząbkowice Śląskie
(łącznie 331 postów w 2021 roku).

W 2021 r. ogłoszenie Dorocznego Wyróżnienia Burmistrza Ząbkowic Śląskich „Ząbkowickie
Krzywe Wieże” za rok 2020 nie było możliwe ze względu na pandemię. Statuetki za 2020 rok przyznane
zostały bezkonkursowo, w dowód wdzięczności i uhonorowania dla tych, dla których rok 2020 był
niezwykle trudny i wymagał nadludzkiego wysiłku i zaangażowania w ratowanie życia ludzkiego.
Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich wręczył 10 marca 2021 r. statuetki Ząbkowickie
Krzywe Wieże jako NAGRODY SPECJALNE Pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich oraz Pracownikom Szpitala św.
Antoniego w Ząbkowicach Śląskich.
Ze względu na pandemię w 2021 roku ograniczone była działalność Biura Wsparcia
Przedsiębiorczości – nie odbywały się szkolenia, warsztaty, konsultacje dla przedsiębiorców.

XIX. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe,
obrona cywilna
Statystyka podejmowanych przez Straż Miejską w Ząbkowicach Śląskich działań, interwencji,
czynności służbowych w 2021 roku:
Obsada etatowa straży: 6 osób. Służba pełniona jest w systemie II zmianowym, od poniedziałku
do piątku w przedziale czasowym 6:00 – 22:00, oraz w soboty w godz. 14:00 - 22:00, również w inne,
wolne dni od pracy, w zależności od wynikających potrzeb pracodawcy.
W trakcie wykonywanych, ustawowych zadań, funkcjonariusz Straży Miejskiej
w Ząbkowicach Śląskich, w 2021 roku ujawnili 2710 wykroczeń:
▪ stosowano 2279 razy środki oddziaływania wychowawczego w postaci: (pouczeń,
upomnień, zwrócenie uwagi, rozmów wychowawczych),
▪ nałożono 423 mandaty karne,
▪ skierowano do sądu - 7 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń,
▪ wszczęto 167 – postępowań w sprawach o wykroczenia,
▪ wykonano na potrzeby innych jednostek - 51 wywiadów, sprawdzeń, pomocy prawnych,
▪ 98 spraw przekazano do realizacji innym służbom i organom.
▪ przeprowadzono – 126 kontroli (porządkowych, „śmieciowych” oraz dot. spalania odpadów)
▪ wydano 141 nakazów porządkowych na usunięcie nieprawidłowości ujawnionych w czasie
prowadzonych kontroli,
▪ wykonano 215 służb patrolowo-obchodowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie,
▪ w ramach porozumienia o współpracy Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji oraz
polecenia Wojewody Dolnośląskiego wykonano 121 wspólnych służb z policjantami.
Zgłoszenia, interwencje mieszkańców
Przejęto do realizacji 715 zgłoszeń / interwencji mieszkańców z terenu miasta i gminy
Ząbkowice Śląskie.
Podejmowane interwencje, w podziale wg 8 grup / kategorii, wynikających z obowiązku
ustawowego rejestrowania przez Straż Miejską takich zgłoszeń:
1) zakłócanie porządku i spokoju publicznego – 32 interwencji, (spożywanie alkoholu wm.
zabronionych, nieobyczajne zachowania, chuligańskie wybryki, zniszczone mienie,
zakłócanie spokoju i porządku publicznego, tp.,)
2) wykroczenia porządkowe w ruchu drogowym – 338 blokowania wjazdów/wyjazdów
do posesji, bram, garaży, zakazy, niepr. parkowania, inne porządkowe w ruchu drogowym)
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

wykroczenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 153 (zaśmiecanie miejsc
publicznych, niszczenie zieleni, niewłaściwe składowanie odpadów, spalanie odpadów, inne
wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie),
dotyczące zagrożeń życia i zdrowia – 44, (miejsca niebezpieczne dla życia i zdrowia,
zagrożenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem prowadzonych prac, ubytki w pasie
dróg, brak lub niewłaściwe oznakowania, awarie oświetlenia, itp.),
zagrożeń pożarowych, katastrof – 7,
awarii technicznych – 11 (zgłoszone przez mieszkańców lub ujawnione w trakcie służb)
zwierząt – 85 (bezdomne, porzucone, ranne, dzikie i domowe oraz zwłoki zwierząt
z wypadków komunikacyjnych, czy też rannych zwierząt chronionych gatunków, które
odwoziliśmy do ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt),
inne zgłoszenia – 45.

Przekazane
innym
służbom

37

14

1

13

20

1694

323

6

47

1614

103
65
3

1
4
17
-

-

22
1
-

13
7
95
3

10

21

-

-

49

3

-

-

-

3

357
3
7
2
2279

37
1
4
2
424

7

29
8
8
6
98

378
16
30
9
2817

Razem

Wnioski
do Sądu

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji .
Wykroczenia przeciwko zdrowiu
Wykroczenia przeciwko Obyczajowości publicznej
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Szkodnictwo leśne polne i ogrodowe
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami palenia
tytoniu
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o ochronie zwierząt
Ustawa o odpadach
Pozostałe wykroczenia
OGÓŁEM

Mandaty
karne

RODZAJ WYKROCZEŃ

Środki oddziaływania
wychowawczego
(art. 41 kw)

Tabela wykroczeń i stosowanych sankcji:

Przy użyciu kamer monitoringu wizyjnego miasta, zlokalizowanego w straży, prowadzono stałe
obserwacje przestrzeni publicznej, rejestrowano obraz z 30 kamer. Ujawniano szereg wykroczeń
porządkowych, społecznie uciążliwych, takich jak: spożywanie alkoholu wm. zabronionych, brak opieki
nad zwierzętami, zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie zieleni, wykroczenia przeciwko
porządkowi w komunikacji, obyczajności, zakłócenia porządku publicznego czy niszczenia mienia
(w 2021 roku, za ujawnione wykroczenia przy pomocy kamer 18 razy udzielano pouczeń, 35 razy karano
mandatami, do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie).
Zabezpieczano 63 razy zapis
z kamer dla innych służb, instytucji, jak również mieszkańców.
W 2021 roku przeprowadzono rozbudowę monitoringu miejskiego, którym objęto kolejne
miejsca publiczne. Ta inwestycją, objęliśmy w szczególności podwórka w rejonie „Starego Miasta”,
ze szczególna uwaga na nowe wiaty śmietnikowe oraz miejsca składowania odpadów komunalnych.
W całorocznej akcji „Bezpieczna droga do Szkoły” 343 razy pełniono dyżury w rejonach szkół
podstawowych.
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Wykonano 279 asyst przy prowadzonych czynnościach przez inne służby, wydziały Urzędu
Miejskiego, administratorów budynków, Wspólnoty Mieszkaniowe, OPS, inne.
Uczestniczono w 14 zabezpieczeniach imprez kulturalnych i sportowych, świąt kościelnych
i państwowych.
Ochrona przeciwpożarowa
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
wyjeżdżały do akcji w 2021 roku 202 razy (56 mniej w porównaniu z rokiem 2020). Na terenie gminy
działa 5 jednostek OSP, z których 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego –
są to OSP Braszowice i OSP Stolec. Oprócz nich OSP działają także w Tarnowie, Olbrachcicach
Wielkich i Sieroszowie.
Udział w akcjach poszczególnych jednostek:
▪

OSP Braszowice
Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 10
Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 31
Alarmy fałszywe: 3

▪

OSP Tarnów
Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 6
Pożary: 12
Miejscowe zagrożenia: 31
Alarmy fałszywe: 0

▪

OSP Stolec
Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 9
Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 17
Alarmy fałszywe: 1

▪

OSP Olbrachcice Wielkie
Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 1
Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 1

▪

OSP Sieroszów
Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 0
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 2
Alarmy fałszywe: 1

Bezpieczeństwo Mieszkańców jest dla samorządu Gminy Ząbkowice Śląskie sprawą
priorytetową. Dlatego też stale ulepszamy zaplecze techniczne naszych jednostek, aby nasi strażacyochotnicy mieli jak najlepsze narzędzia do udzielania ludziom pomocy. Na funkcjonowanie jednostek
OSP w 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie wydała kwotę 565 543,08 zł (o 234 520 zł więcej
w porównaniu z rokiem 2020).
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W 2021 r. dzięki przekazanym dla OSP dotacjom zakupiono:
▪ OSP Olbrachcice Wielkie: dotacja 174 942,00zł na zakup fabrycznie nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, dotacja 8 400,00 zł na zakup 2 ubrań
specjalnych,
▪ OSP Tarnów dotacja 17 765,13 na zakup 4 ubrań specjalnych,
▪ OSP Braszowice dotacja 17 233,20zł na zakup 4 ubrań specjalnych,
▪ OSP Stolec dotacja 6 192 zł na zakup 2 ubrań specjalnych.
Z budżetu gminy przyznanego na ochronę przeciwpożarową zakupiono miedzy innymi:
▪ Wykonanie obsługi technicznej - serwisowej pojazdu pożarniczego marki Man z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie. Koszt 30 350,00 zł,
▪ Zakup 5 wózków składanych do rozsypywania sorbentu. Koszt 16 974,00 zł,
▪ Usługę wykonania naprawy i konserwacji oraz przeglądów aparatów ochrony dróg
oddechowych marki MSA dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla wszystkich jednostek OSP.
Koszt 10 123,31 zł,
▪ Zakup 200kg sorbentu sypkiego QSORB. Koszt 1 300,00 zł,
▪ Zakup 2 akumulatorów do radiotelefonu. Koszt 863,53 zł,
▪ Zakup 2 akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Stolec .Koszt 1 120,00 zł,
▪ Ubezpieczenie NNW strażaków z naszej gminy. Koszt 2 770,00 zł,
▪ Zakup systemu selektywnego alarmowania „e-Remiza” dla 5 jednostek OSP z Gminy
Ząbkowice Śląskie. Koszt 825,00 zł,
▪ Zakup 1000 szt. worków na piasek. Koszt 580,00 zł,
▪ Zakup radiotelefonu przewoźnego dla OSP Sieroszów. Koszt 750,00 zł,
▪ Przegląd i naprawy urządzeń ratownictwa technicznego OSP Tarnów. Koszt 1925,00 zł,
▪ Zakup kamery cofania do samochodu pożarniczego (MAN) OSP Tarnów. Koszt 840,00 zł,
▪ Zakup haka holowniczego do samochodu Fiat Dukato z OSP Sieroszów. Koszt 1 476,00 zł,
▪ Zakup pakietu 50 001 szt. wiadomości SMS. Koszt 4 750,09 zł,
▪ Zakup 14 par spodniobutów. Koszt 2 848,35 zł,
▪ Przeprowadzenie szkolenia BHP dla strażaków OSP naszej gminy. Koszt 3 060,00 zł.
Sprawy wojskowe
W 2021 roku została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikacje
młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego. Podlegali jej mężczyźnirocznik podstawowy: 76 osób, rocznik starszy: 43 osoby.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej były poddane badaniom lekarskim, aby ustalić kategorie
zdolności do czynnej służby wojskowej, otrzymali również książeczki wojskowe. Stawiennictwo było
obowiązkowe, ale służyło tylko określeniu kategorii wojskowej. Wszyscy stawiający się w 2021 roku
do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa zostali przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie
komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służy wojskowej stało się ostateczne.
Zarządzanie kryzysowe
▪ Współpraca w organizacji i prowadzeniu punktu szczepień przeciw COVID, uzupełnianie
środka dezynfekującego w dozownikach rozmieszczonych na terenie miasta,
▪ bieżący nadzór i obsługa zdarzeń kryzysowych występujących na terenie gminy,
▪ bieżący monitoring rzek, dróg i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy
Ząbkowice Śląskie,
▪ w systemie SISMS Gminy Ząbkowice Śląskie zarejestrowanych jest 1642 osób. Ponadto
w ramach systemu SISMS dodatkowo została zakupiona aplikacja BLISKO, w której

92

dodatkowo zarejestrowanych jest 658 osób. W ramach tych systemów komunikacyjnych łącznie
wysłanych zostało 77 wiadomości.
Obrona cywilna
▪ nakładanie i anulowanie świadczeń osobistych i rzeczowych w ścisłej współpracy
z Komendą WKU Kłodzko,
▪ nadawanie meldunków do WCZK oraz PCZK w Ząbkowicach Śląskich odnośnie występowania
sytuacji i zagrożeń na terenie gminy,
▪ opracowanie sprawozdań, informacji i ocen realizacji zadań do PCZK
w Ząbkowicach Śląskich.

XX.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Organizatorem życia kulturalnego na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie są dwie gminne
instytucje kultury:
▪ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej
▪ Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej, 1 filia miejska oraz 3 filie
wiejskie (Braszowice, Olbrachcice Wielkie, Stolec) wypełniały w 2021 r. zadania wynikające z ustawy
o bibliotekach i statutowe obowiązki, pracownicy gromadzili, opracowywali i udostępniali zbiory –
głównie książki, Bibliotekarze proponowali konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, literackie.
Prowadzili spotkania biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów i osób starszych, organizowali
wieczory literackie, spotkania autorskie z polskimi poetami, prozaikami, wykłady dla dorosłych.
Biblioteka stale współpracuje także z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami.
Poza głównymi zadaniami statutowymi Biblioteka prowadziła szereg różnych działań
i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo,
skierowanych do różnych grup wiekowych, przeprowadza lekcje biblioteczne dla najmłodszych,
średniaków i całkiem dorosłych, organizowała wernisaże, wystawy i wystawki tematyczne.
Pandemia wpłynęła na obecność w bibliotece wszystkich grup wiekowych. Wśród seniorów
głównie z powodu obaw przed zarażeniem i stąd większa liczba osób, w stosunku do roku 2020,
korzystała z usługi „Książka na telefon”. Pracownicy biblioteki dostarczali zamówione przez telefon/emaila/książki i czasopisma pod wskazane adresy. Rozszerzono ofertę usług „Książka na telefon” nie
tylko dla obłożnie chorych, ale również dla osób niepełnosprawnych oraz senior 70+ . Ludzie starsi
w ograniczonej liczbie uczestniczą w imprezach organizowanych przez naszą bibliotekę.
Stałą formą pracy z czytelnikiem były „Fantazja małych rąk”, „Bajkolandia” oraz warsztaty
komiksowe, które przyciągają młodych i sprawiają, że bibliotek jest dla nich miejscem spotkań, zabaw
i poznawania świata.
W bibliotece regularnie odbywały się zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Były to popołudnie z książką , uczymy się siebie, spotkanie dzieci
niepełnosprawnych z małymi czytelnikami biblioteki, wspólne czytanie, zajęcia plastyczne, gry
sprawnościowe.
Biblioteka realizowała nie tylko podstawowe zadania: gromadzenie, opracowanie,
przechowywanie i udostępnianie księgozbioru. Najmłodszym mieszkańcom proponowała głośne
czytanie książek, i to nie tylko w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
W ramach prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej warto wymienić: konkursy; spotkania
i lekcje biblioteczne; spotkania autorskie.
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▪
▪
▪

W 2021 r. wypożyczanie książek przedstawiało się następująco:
liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy 11,52
liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców gminy 194
liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 8,59

▪
▪
▪
▪

Czytelnicy w tym:
dzieci do lat 15 ( 17,5%)
młodzież ( 16,2 % )
osoby pracujące ( 41,9%)
osoby powyżej 60 lat (24,4%)

▪
▪

Zbiory biblioteczne w tym :
książki
materiały audiowizualne

412
384
987
574

90 887 egz.
806 egz.

Nowości wydawnicze 2 328 egzemplarzy, w tym ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 570 egzemplarzy. Zakupiono z programu 570 książek drukowanych
z literatury polskiej i obcej, literatury dla dzieci młodzieży (w tym lektury) oraz wydawnictw
popularnonaukowych. Zakupiono biografie, książki podróżnicze, historyczne, publicystyczne
i popularnonaukowe. Uzupełniono księgozbiór Czytelni Naukowej o książki naukowe z zakresu m.in.
ekonomii, zarządzania, bezpieczeństwa. Środki uzyskane z MKiDN na zakup nowości w 2021 r.
stanowiły około 35 % całości budżetu przeznaczonego na zakup nowości wydawniczych/beletrystyka
55% dla dzieci 25% popularno-naukowe 20%.
Najciekawszymi wydarzeniami kulturalno-oświatowymi w 2021 r. były:
▪ Konkurs Plastyczny Inspirowany poezją K.K. Baczyńskiego;
▪ „Zakładka na dzień Babci i dziadka”- konkursy plastyczne dla dzieci;
▪ „Walentynki w Bibliotece- Randka w ciemno z książką”’
▪ „Światowy dzień kota” – konkurs plastyczny dla najmłodszych (on-line);
▪ „Dzień Ziemi”- Ekologiczne spotkania integracyjne;
▪ „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” – książkowe spotkania z przedszkolakami;
▪ „Majówka w bibliotece”- wystawa, kiermasz książki historycznej, warsztaty plastyczne;
▪ „Znajdziesz mnie w Bibliotece” -Tydzień bibliotek;
▪ „Po wiedzę do biblioteki” – Cykl spotkań dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ząbkowicach Śląskich;
▪ XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – „Cała Polska Czyta Dzieciom”;
▪ „Bajeczny Dzień Dziecka” – Kreatywne animacje plastyczne;
▪ „Biblioteczne Animacje na Wakacje” – Wakacje w Bibliotece;
▪ „Rok Stanisława Wyszyńskiego- Konkurs literacki, wystawa okolicznościowa;
▪ „X Narodowe czytanie-Moralności Pani Dulskiej”;
▪ „Odlotowa biblioteka” -Cykl spotkań dla przedszkolaków z okazji roku Lema;
▪ „Festiwal Czas na Książki” – Panele Literackie z Autorami;
▪ Rok Lema – Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel robot”:
▪ Noc bibliotek „Czytanie wzmacnia”- spotkanie z przedszkolakami i wychowankami
SOSW;
▪ Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Renata Piatkowską;
▪ Spotkania z nauką-kolorowy świat Papug;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Konkurs poezji i pieśni religijnej- konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych
i średnich;
Spotaknie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz- dziennikarką związaną z dolnym śląskiem;
Światowy Dzień Misia;
Spotkanie z Robertem Gondkiem-Podróżnikiem, fotografem, specjalistą do kontynentu
afrykańskiego;
Bajkolandia „Zima przyszła, Hejże Ha!Bawmy się każdego dnia”;
Świąteczne Bajki – kreatywne spotkanie z najmłodszymi.

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki
Od 2021r. w skład Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki weszły następujące obiekty:
▪ Obiekt główny ZCKiT – Rynek 24
▪ Budynek Centrum Organizacji Pozarządowych – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej
▪ Pomieszczenie Klub Seniora – ul. Ziębicka
▪ Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego – ul. Krzywa 1
▪ Krzywa Wieża, ul. Św. Wojciecha.
▪ Pomieszczenie Centrum Informacji Turystycznej – Rynek 56 (w Ratuszu Miejskim)
W okresie od 1 października do 31 marca Centrum Informacji Turystycznej czynne jest tylko
w weekendy (sobota – niedziela)
▪ Zamek ze względu na prowadzenie prac remontowych nie był ujęty w obiektach ZCKiT.
Rok 2021 rozpoczął się od lockdownu wprowadzonego w 2020 roku , także w sferze kultury
i obowiązywał do 14 lutego 2021 roku. 12 lutego zniesione zostały obostrzenia i możliwe było
organizowanie koncertów itp. przy 50% udziale publiczności.
Od 20.03.2021 obowiązywały kolejne obostrzenia które obowiązywały tak naprawdę do końca
roku. 15 grudnia 2021 roku obostrzenia zostały zaostrzone - max. 30 proc. obłożenia Sali widowiskowej
przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych
i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19).
Pandemia wprowadziła szereg obostrzeń, które utrudniały przeprowadzenie imprez kulturalnych,
chociażby wprowadzenie 50 i 30% zajętości Sali. Na obostrzeniach ucierpiały także imprezy plenerowe
które nie odbyły się; Dni i Noce Krzywej Więzy, Wojewódzki Festiwal Zespołów Kół Gospodyń
wiejskich a także Jarmark Wielkanocny zorganizowany został w formie Targowiska.
Koncerty znanych artystów:
▪ Janusz Radek
▪ Paweł Domagała
▪ Pectus
▪ Nathan Kalish
▪ Edyta Geppert
▪ Halina Frąckowiak
Atrakcyjne wydarzenia:
▪ III Ząbkowicka Noc Poetycka,
▪ Dwudniowy Festiwal Czas na Książki,
▪ Piątek z Frankensteinem – festiwal filmów Frankensteina,
▪ Organizacja rozpoczęcia Wakacji – Niezły Meksyk w Ząbkowicach Śląskich,
▪ Współorganizacja przez miesiąc Strefa Kibica EURO – połączonej z wyświetlaniem filmów
i bajek a także karaoke,
▪ Wieczór z COOLTURĄ – Jacek Fedorowicz.
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Projekt: śmiej się z nami…. z kabaretami:
występ kabaretu Hrabi oraz Kabaret Moralnego Niepokoju.
Ząbkowicka scena stand-up:
odbyły się występy topowych polskich standuperów: Katarzyna Piasecka, Wiolka Walaszczyk, Rafał
Pacześ, Mateusz Socha, Magda Kubicka, Adam van Bendler.
Kurtyna w górę! Teatralne Inspiracje:
odbył się spektakl z Hanną Śleszyńską w roli głównej pt. Judy, plenerowy spektakl Teatru z Nowej Soli
- Terminus „Kraina ułudy”. Niestety ze względu na pandemiczne obostrzenia kilka spektakli musiało
zostać przełożonych: Miłosna Pułapka, Najsłodszy Owoc czy Boeing.
Wystawy:
▪ SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW -TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ – plenerowa na Rynku
od 19 maja do 19 czerwca,
▪ „Kolory wysokości” – wystawa zdjęć z wypraw Denisa Urubko – himalaisty od 12.0611.07.2021,
▪ „Wystawa lalek artystycznych” Sentymentalne powroty – ząbkowiczanki mieszkającej
w Radomiu – Jolanty Soroczyńskiej Weiser – od 11 września do 11 października,
▪ Wystawa twórczości - zdjęć, rysunków a także wierszy ząbkowiczanki Ewy Filipiak – grudzień
2021,
▪ wystawy Stowarzyszenia Kresowian w Ząbkowicach Śląskich – Tam żyliśmy tam byliśmy
stamtąd jesteśmy (3 września 2021),
▪ wystawa z okazji 55 lat przewodnictwa w Ząbkowicach Śląskich (18 listopada).
Organizacja konkursów:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

14 stycznia Konkurs na logo ZCKiT,
Weekendowy Konkurs Walentynkowy (kiedy w weekend 13-14 lutego 2021 wejdziecie
na szczyt Krzywej Wieży i zrobicie sobie zdjęcie, a następnie umieścicie je w komentarzu pod
tym postem, możecie wygrać nagrodę. Autor komentarza, który uzyska najwięcej polubieni,
18 marca - Najpiękniejsza palma wielkanocna.
KONKURSY patriotyczne dla dzieci i młodzieży na upamiętnienie 230. Rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja „Wiersz dla Ojczyzny” oraz „Piosenka dla Ojczyzny”.
I Międzynarodowy Konkurs Fotografii - FOTOGRAFIA KONCEPTUALNA, FOTOGRAFIA
REPORTAŻ Z WYOBRA.
październik - Konkurs dla szkół i przedszkoli pn. „MOJA PIĘKNA POLSKA”.

Klub Podróżników – Poznajemy Świat
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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17 marca – Opowieści o Malezji – Natalia i Tomasz Rossa ,
4 czerwca – „Miesiąc Miod800wy” – spotkanie z himalaistą Denisem Urubko,
13 czerwca - Agnieszka Malik, wyprawy do Nepalu i w Himalaje,
17 sierpnia - Z Miasta Krzywej Wieży do TOKIO | Spotkanie z Rafałem Kuczerą,
16 września – Agnieszka Rabenda i Przyjaciele – 6 lat w drodze Świętego Jakuba w Santiago
de Compostella i na koniec świata,
1 października – Bogusław Magrel – moja droga na Everest,
25 listopada - Artur Wołyniec Nepal przed Pandemią.

Kino
▪
▪
▪

Najnowsze premierowe bajki: Psi Patrol, Wilk Lew i ja, Ainbo.
Kino w tym premiery kinowe – Dziewczyny z Dubaju, Wesele, Wyszyński, Small World,
Miłość aż po grób.
Kino Konesera – Na rauszu, Babeteth, Szarlatan.

Kultura Nie Śpi - Podcasty
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Jerzy Piotrowski oraz Piotr Warzocha z WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Browaru Rebelia: Tomasz Rodzewicz, Michał Ptak oraz Mikołaj Kodym.
Wokalista i aktor Janusz Radek.
Ząbkowiczanin, wokalista zespołu Monsieur Premiere – Tomek Grządkowski.
Olga Wilczewska – przedstawicielka Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Ząbkowicach Śląskich.
Kabaretu Hrabi – z Dariuszem Kamysem oraz Łukaszem Pietschem.
Znakomita polska aktorka – Hanna Śleszyńska.
Wywiady z Wojtkiem Majem oraz Mateuszem Adamskim – przedstawicielami stowarzyszenia
PETROL HEADS – o organizacji zlotu samochodowego na planetach zamkowych.
Z artystą oraz aktorem – Pawłem Domagałą.
Rozmowa Radka Taracha z Joanną Lamparską – dziennikarką, dokumentalistką, autorką
książek, podróżniczką., z Ałbeną Grabowską – pisarką książek dla dzieci młodzieży
i dorosłych, autorką scenariuszy filmowych, z Sylwią Winnik – autorką powieści historycznych,
porusza tematy II Wojny Światowej, a także trudne sprawy społeczne, z Danielem
Wyszogrodzkim – polskim tłumaczem i autorem, także dziennikarzem muzycznym, doktorem
nauk humanistycznych, wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie.
O kondycji stand-upu, ekranizacji powieści, zawodowych marzeniach oraz planach
na przyszłość Radek Tarach rozmawiał po występie w naszym mieście ze znakomitym
komikiem – Rafałem Paczesiem.
O działalności Niepublicznej Szkoły Muzycznej, zajęciach dla uczniów, koncertach oraz
nadchodzących planach opowiada nauczyciel oraz współzałożyciel Szkoły – Agnieszka
Bartkiewicz.

Warsztaty
ZCKiT wprowadziło szereg zajęć dla mieszkańców gminy: dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to:
▪ Warsztaty szachowe od 5-16 stycznia w ramach ferii on-line
▪ Akcja renowacja – renowacja starych mebli,
▪ Ceramika,
▪ CoderDojo – programowania komputerowego,
▪ Grafika komputerowa – 2 grupy dla dzieci młodszych i starszych,
▪ Klub fotograficzny – nauka fotografowania,
▪ Grupa poezji śpiewanej,
▪ Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
▪ Recykling - zajęcia plastyczne,
▪ Sensoplastyka,
▪ Zajęcia teatralne w oparciu o Teatr Miejski,
▪ Taekwon-do,
▪ Zumba
▪ Wprowadziliśmy także nowe lekcje muzealne. Dzieci uczą się historii poprzez własnoręcznie
wykonywane fragmenty kolczugi, szydełkowanie, pisanie itp.
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XXI.

Sport i rekreacja

Lokalny Animator Sportu w 2021
Po raz kolejny w 2021 r. realizowano projekt „Lokalny Animator Sportu”. Realizatorami
w imieniu Gminy Ząbkowice Śląskie była Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Ząbkowicach Śląskich oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.
Celem projektu „Lokalny Animator Sportu” było:
1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej
prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia
i związanej z nim jakości życia,
2) stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia,

w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
3) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem
i po zakończeniu realizacji zajęć,
4) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu

materialnego rodziców,
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej,
pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
6) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej.
Stypendia sportowe
W celu wsparcia utalentowanej sportowo młodzieży, docenienia i uznania osiągnięć sportowych
oraz zachęcenia do stałego podnoszenia umiejętności i poziomu sportowego zostały przyznane
stypendia sportowe, nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowych lub krajowych współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych.
Stypendia sportowe są formą wsparcia uzdolnionej sportowo młodzieży. Często umożliwiają
im pokonanie bariery finansowej związanej z uprawianiem sportu na wysokim poziomie.
W 2021 roku wyróżnionych zostało 14 sportowców, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe
i osiągniecia w działalności sportowej. Sportowcy z gminy Ząbkowice Śląskie otrzymali stypendia
sportowe na okres 10 miesięcy tj. od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie sportu. Po raz kolejny zawodnicy zostali wyróżnieni, a ich starania zostały docenione.
Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Gmina Ząbkowice Śląskie stwarza warunki oraz wpływa na rozwój różnych form aktywności
sportowej i rekreacyjnej. Podmiotem, który prowadzi i koordynuje działania związane z kulturą
fizyczną, sportem i rekreacją oraz udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną jest Ząbkowickie Centrum
Sportu i Rekreacji Spółka z o.o., którego działalność została opisana w dziale VIII dotyczącym spółek
komunalnych.

XXII.

Turystyka, promocja i współpraca międzynarodowa

Miniony rok był pierwszym, w którym za obsługę ruchu turystycznego odpowiadało Ząbkowickie
Centrum Kultury i Turystyki. Taki ruch był ruchem dobrym, ponieważ w obsłudze turystów można było
np. rozpocząć sprzedaż pamiątek, wprowadzić nowe lekcje muzealne, rozwinąć wystawy i ogólna
ofertę zwiedzania. Pamiętać należy, że rok 2021 był wciąż rokiem, na którym znaczne piętno odcisnęła
pandemia – do kwietnia obowiązywały różnego rodzaju obostrzenia, które dotyczyły głównie branży
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hotelarskiej i gastronomicznej, a co za tym idzie i ruchu turystycznego. Spowodowało to przesunięcie
rozpoczęcia sezonu turystycznego z kwietnia na maj, a więc i zmniejszenie sezonowego ruchu
turystycznego. Praktycznie do czerwca zajęcia w szkołach były prowadzone zdalnie, co także
spowodowało brak wycieczek szkolnych.
Atrakcje Turystyczne:
Ząbkowice Śląskie posiadają wiele wyjątkowych atrakcji, które pozwalają wyróżnić się
na mapie oferty turystycznej w kraju. Na ofertę turystyczną składają się:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Krzywa Wieża
Izba Pamiątek Regionalnych
Laboratorium Frankensteina w budynku izby
Ruiny Zamku Książęcego
Cerkiew św. Jerzego
Pakiet (IPR + Laboratorium + Krzywa Wieża + Zamek/Cerkiew)

W minionym roku sprzedanych zostało 16 801 biletów wstępu na łączną kwotę 218 417 zł.
Sprzedane bilety na poszczególne atrakcje:
▪ Krzywa Wieża
10 112
▪ Laboratorium Frankensteina
2 893
▪ Izba Pamiątek Regionalnych
917
▪ Dwór Kauffunga (IPR + Laboratorium)
1909
▪ Zamek
193
▪ Cerkiew
119
▪ Pakiet
465
W 2021 roku wprowadzono m.in.:
▪ Nocne zwiedzanie Krzywej Wieży i Laboratorium Frankensteina
▪ Pierwsze interakcje na zwiedzaniu atrakcji Śladami Frankensteina. Turyści piszą nową historię
Frankensteina pt. „Frankenstein Powrócił”, zakuwanie w kajdanki i pokazywanie atrakcji
▪ w okresie letnim strefa chillout na ogrodzie izby + układanie puzzli dla dzieci.
Dodatkową opcją jest możliwość zwiedzania zabytkowej cerkwi pw. Św. Jerzego z
przewodnikiem. Jest to możliwe dzięki podpisaniu porozumienia z parafią prawosławną. Zwiedzanie
jest odpłatne poza niedzielami – zgodnie z umową, ponieważ parafia musi zachować określoną ilość dni
z wstępem wolnym, z ich strony chcieli, aby to były niedziele.
Pakiet, który obejmuje m.in. także zamek miał jedną wadę. Mianowicie chodzi o jedynie
częściową możliwość zwiedzania, więc był przez to mniej atrakcyjny. W miarę możliwości
oferowaliśmy zamiast zamku opcję z cerkwią.
Wprowadziliśmy także bilet łączony na dwie atrakcje: Laboratorium Frankensteina i Izbę
Pamiątek Regionalnych. Sama izba cieszyła się mniejszą popularnością. Ale wykorzystując fakt,
że chwilę trzeba czekać na zwiedzanie Laboratorium, wprowadziliśmy taką możliwość, aby turyści nie
uciekali – owszem, turysta miał możliwość kupić osobno bilet na obie atrakcje, jednak w takiej łączonej
jest to atrakcyjniejsze dla zwiedzającego.
Wprowadziliśmy także nowe lekcje muzealne. Dzieci uczą się historii poprzez własnoręcznie
wykonywane fragmenty kolczugi, szydełkowanie, pisanie itp. Koszt lekcji muzealnych wynosił w 2021
roku 15 zł od osoby (w przypadku szkół z naszej gminny) oraz 17 zł od osoby (w przypadku szkół
spoza gminy).
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Ceny biletów na atrakcje turystyczne:
W ubiegłym roku wprowadzone zostały nowe ceny biletów. Zostały one podniesione
w stosunku do cen z lat ubiegłych na wszystkich atrakcjach, z wyłączeniem zamku. To było
podyktowane prowadzonymi pracami remontowymi, co z kolei skutkowało jedynie częściowym
dostępem tego zabytku do zwiedzania. W trakcie sezonu wprowadziliśmy także dodatkowy bilet „Dwór
Kauffunga”. Jest to łączony bilet na atrakcje: Laboratorium Frankensteina oraz Izba Pamiątek
Regionalnych. Zostało to wprowadzone z uwagi na zaobserwowane zjawisko odchodzenia turystów,
którzy chcieli zobaczyć Laboratorium, jednak nie chcieli czekać pół godziny na następne zwiedzanie.
Bilet ten jest korzystniejszy dla turysty, ponieważ zapłaci mniej, niż zapłaciłby płacąc osobno za obie
atrakcje.
Ważnym czynnikiem było też wprowadzenie biletów rodzinnych. Nie honorujemy
ogólnopolskiej karty dużej rodziny, więc w ten sposób chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom
lepszych cen dla rodzin z dziećmi. Na wszystkie atrakcje sprzedaliśmy ponad 1,7 tys. takich biletów
w różnych wersjach, co stanowi ponad 10% wszystkich sprzedanych biletów.
Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są: dzieci, młodzież szkolna, studenci, osoby
niepełnosprawne i ich opiekunowie, emeryci i renciści, członkowie PTTK tylko i wyłącznie
za okazaniem odpowiedniego dokumentu. Dzieci do lat 4 wchodzą za darmo. Ulgowy bilet mogą także
kupić osoby mające ważny bilet na zwiedzanie Kopalni Niklu, Chryzoprazu i Opalu w Szklarach
na mocy podpisanego przez nas porozumienia w tej sprawie. Należy pamiętać, że oferta ważna
jest w okresie 30 dni od daty zakupu biletu. Bilety grupowe przysługują grupom zorganizowanym,
liczącym min. 10 osób. 1 opiekun na 10 osób wchodzi bezpłatnie.
Pamiątki
Od początku 2021 roku ZCKiT rozpoczęło sprzedaż pamiątek. Sprzedaż pamiątek prowadzona
jest w 3 punktach: budynek ZCKiT, Izba Pamiątek Regionalnych oraz Centrum Informacji Turystycznej
w Ratuszu. Pamiątki sprzedawane były również przy okazji wydarzeń organizowanych na terenie
miasta, m.in. na rynku podczas „10 Ząbkowickiej”, w trakcie akcji spisowej prowadzonej przez Urząd
Miejski czy podczas pikniku na zakończenie wakacji organizowanym wspólnie z ZCSiR na stadionie.
Turyści i mieszkańcy mogli nabyć dukaty ząbkowickie, maseczki, kubki, magnesy, szklanki,
kufle, książki itd. Oferta pamiątek jest wzbogacana o nowe gadżety nawiązujące do miasta
– z wizerunkiem Krzywej Wieży lub Frankensteina. Przychód z pamiątek wyniósł 60 365 zł.
Centrum Organizacji Pozarządowych
Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzone przez Ząbkowickie Centrum Kultury
i Turystyki, powstało, aby w szerokim zakresie wspierać organizacje pozarządowe, osoby lub grupy
nieformalne, inicjatywne planujące założyć organizację pozarządową, fundację, działające lub
zamierzające działać na obszarze i na rzecz mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie.
Ze wsparcia COP korzysta 21 organizacji, które zrzeszają ok. 820 osób. Oferta Centrum
obejmuje:
•
•
•
•
•
•
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możliwość uzyskania adresu rejestrowego w Centrum
usługi szkoleniowo-doradcze
korzystanie z pomieszczeń
dostęp do różnych form informacji i promocji (między innymi strona internetowa, Facebook,
tablice informacyjne)
możliwość udziału we wszystkich wydarzeniach otwartych odbywających się w Centrum
korzystanie z kuchni wraz z wyposażeniem

•
•
•
•
•
•
•
•

pośrednictwo wolontariatu
działania integrujące ząbkowicki trzeci sektor, wspólne działania na rzecz społeczności Gminy
Ząbkowice Śląskie
animacja dla liderów i grup nieformalnych
informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji
organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych
promocja programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych
wspieranie powstających organizacji pozarządowych
promowanie działań NGO

W COP organizacje prowadzą mnóstwo otwartych zajęć, z których mogą korzystać mieszkańcy
naszej gminy, są to między innymi:
W poniedziałki:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

spotkania brydżowe o 16:00 w COP sala nr 4
gry stolikowe, robótki manualne od 16:00 w COP sala nr 4
kabaret literacki o 10:00 w COP sala nr 17
teatr tańca Jazzgotki o 16:45 w COP sala nr 17
próba zespołu wokalnego Echo o 13:30 w COP sala nr 17
próba zespołu Kwiat Powoju o 16:00 w COP sala nr 10
biblioteka i archiwum Domu Prasy Katolickiej od 16:00 w COP sala nr 19
spotkania Związku Emerytów i Rencistów od 10:00 do 12:00 w Klubie Seniora ul. Ziębicka
próby zespołu Złocienie o 18:00 w Klubie Seniora ul. Ziębicka
dyżur doradczy dla organizacji od 9:00 do 11:00 -Fundacja Dobrych Działań w COP sala nr 13

We wtorki:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

warsztaty malarskie o 11:00 w COP sala nr 17
gra plenerowa BULE- o 16:00 od maja do listopada
próba Teatru Tańca Jazzgotki o 16:30 w COP sala nr 17
gry świetlicowe o 16.00 w COP sala nr17
gry stolikowe, robótki manualne od 16:00 w COP sala nr 4
próba kapeli Sami Swoi o 16:00 w COP sala nr14
biblioteka i archiwum Domu Prasy Katolickiej od 18:00 w COP sala nr 19
spotkania Związku Nauczycielstwa Polskiego o 10:00 w Klubie Seniora ul. Ziębicka

W środy:
▪
▪
▪
▪
▪

zabawa taneczna Retro party o 17:00 w kawiarni ZCKiT
Joga o 9:00 w COP sala nr 17
Rękodzieło- spotkania o 14:00 w COP sala nr 17
Spotkania Stowarzyszenia Kresowian o 10:00 w COP sala nr 2
dyżur doradczy dla organizacji od 15:00 do 17:00 -Fundacja Dobrych Działań w COP sala nr 13

W czwartki:
▪
▪
▪
▪
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Spotkania Polskiego Związku Niewidomych o 10:00 w Cop sala nr2
Próba chóru Gloria o 17:00 w COP sala nr 3
Gimnastyka przy muzyce o 16:00 w COP sala nr 4
aqua fitness o 18 w Słonecznym Parku Wodnym

▪
▪
▪
▪
▪

gry stolikowe, robótki manualne od 16:00 w COP sala nr 4
próba kapeli Sami Swoi o 16:00 w Cop sala nr 14
język angielski lekcje dla seniorów o 11:00 w COP sala nr 17
warsztaty komputerowe da seniorów o 16:00 w COP sala nr 13
dyżur doradczy dla organizacji od 9:00 do 11:00 -Fundacja Dobrych Działań w COP sala nr 13

W piątki:
▪
▪
▪
▪
▪

spotkania grupy Motofrankenstein o 19:00 w Sali nr 1
gry stolikowe, robótki manualne od 16:00 w COP sala nr 4
gimnastyka w wodzie o 9:00 w Słonecznym Parku Wodnym
Biblioteka i archiwum Domu Prasy katolickiej od 14:00 do 18:00 w COP sala nr 19
Spotkania Związku Emerytów i Rencistów od 10:00 do 12:00 w Klubie Seniora ul. Ziębicka

Oprócz tego odbyło się wiele innych wydarzeń:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

warsztaty kuchni kresowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Kresowian- wzięło udział 73
osoby
wycieczki jedno- i wielodniowe organizowane przez związek Niewidomych, Stowarzyszenie
Kresowian, Klub Seniora „Przyjaciele”, PTTK, ZUTW
warsztaty artystyczne zorganizowane przez „Przyjaciół” wspólnie z młodzieżą
wykłady dla seniorów organizowane przez ZUTW
wyjazdy do teatru, opery, filharmonii organizowane przez ZUTW
projekt „miejsce spotkań” – Młodzieżowa Rada Miejska stworzyła z palet stoliki i ławki
projekt MRM „Polska – Ukraina” wspólne, integracyjne spotkania online
turniej wiedzy religijnej „1 z 9” organizowany przez Dom Prasy Katolickiej
konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II i bł. Kardynale Wyszyńskim- organizowany przez Dom
Prasy Katolickiej
inkubator dla ngo-wsparcie merytoryczne dla organizacji- prowadzony przez Fundację Dobrych
Działań w COP sala nr 13
dyżury eksperta dla ngo online 2x w miesiącu -Fundacja Dobrych Działań
wspieranie wolontariatu długoterminowego w ramach projektu ministerialnego- Fundacja
Dobrych Działań w COP sala nr 13

Współpraca układa się nam doskonale. Stowarzyszenia mogą liczyć na nasze wsparcie. To też
działa w druga stronę czyli ZCKIT może liczyć na wsparcie stowarzyszeń. Nie sposób wymienić
wszystkich prowadzonych w tym roku działań na terenie COP. Udało nam się zorganizować wiele
działań np. warsztaty kuchni kresowej, wspólne obchody Powstania Warszawskiego i Dnia
Niepodległości, wakacje w parku mam tu na myśli występy zespołów stowarzyszeń zespołów podczas
wakacji, wjazdy np. naszą gminę w Spotkaniach Artystycznych Seniorów reprezentował zespół
Złocienie.
W COP odbywają się regularnie warsztaty dla mieszkańców gminy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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ceramiczne,
grafiki komputerowej dla dzieci oraz młodzieży,
renowacji mebli „Akcja renowacja”
fotograficzne,
programowania CoderDojo
zajęcia z sensoplastyki

W Centrum funkcjonuje sala gimnastyczna oraz aula, z których korzystały różne podmioty tj.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sport Consulting
Orlik Ząbkowice Śląskie
Akademia Sportu Orzeł
Szkoła Tańca Hanna Zielińska
Taekwon-do
Grupa siatkarzy
Klub Seniora Przyjaciele
ZUTW
Grupa koszykarzy

Promocja
Rozrastanie się ruchu turystycznego możliwe jest dzięki dobrej promocji. W tym roku
rozpoczęliśmy dopiero szerszą kampanię promocyjną na miarę możliwości finansowych. Pamiętać
należy, że z uwagi na pandemię w ostatnim roku nie było praktycznie żadnej kampanii promocyjnej.
A ta, aby była skuteczna, musi być prowadzona po pierwsze na wielu różnych polach, a po drugie
prowadzona w sposób ciągły. Innymi słowy nie wystarczy się pokazać jeden raz w ogólnopolskiej
telewizji, aby reklama była skuteczna.
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
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Zrealizowane działania promocyjne przez ZCKIT:
Wynajem billboardów z Krzywą Wieżą oraz Frankensteinem przy najczęściej uczęszczanych
trasach (w sumie 7 lokalizacji). Po sezonie turystycznym już wiemy, że trafiliśmy z kierunkiem.
Tablica z Frankensteinem może się komuś podobać lub nie, ale na pewno został zauważony,
o czym mówiło wiele osób. od Kłodzka – Braszowice, od Dzierżoniowa, Sosnowa (trasa Złoty
Stok –Kamieniec Ząbk.), wjazd do Ząbkowic Śląskich od Wrocławia, Łagiewniki, Boguszyn,
Kudowa Zdrój,
Regularna współpraca z lokalnymi mediami w zakresie promocji turystyki - banery
sponsorowane i artykuły prasowe,
Reklama w ogólnopolskim wydaniu tygodnika Newsweek. W dwóch numerach (1 w czerwcu,
1 w lipcu) ukazały się informacje o Krzywej Wieży oraz o historii Frankensteina,
Materiał zrealizowany przy współpracy z kanałem YT „Historia bez Cenzury”
o
Frankensteinie. Kanał ma ponad milion subskrypcji, na dziś, 3 miesiące po premierze film
obejrzało ponad 455 tysięcy użytkowników,
Reklama w Radiu Wrocław nocnego zwiedzania w czerwcu i w sierpniu. Przez tydzień
na antenie największego radia regionalnego było zapowiadane nocne zwiedzanie naszych
atrakcji,
Emisja materiałów promujących Ząbkowice Śląskie: TVP Polonia, Telewizja Regionalna
Echo24, Kanał Youtube Nikolandia, Radiu Eska,
Promowaliśmy się także w okolicznych miejscowościach: podczas Lata Kwiatów
w Otmuchowie, Twierdzy Legend na twierdzy w Srebrnej Górze, Dni Twierdzy w Kłodzku,
w Polanicy Zdroju,
Kolportaż ulotek w hotelach kotliny kłodzkiej, wymiana ulotek z atrakcjami turystycznymi, np.
Twierdza Srebrna Góra, Świdnica, Ziębice, przekazanie ulotek do wydziału promocji UMWD
na targi,
Udział w targach - Atrakcje Regionów. Targi Turystyki Weekendowej w Chorzowie 11-13
czerwca,

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Promocja na stadionie we Wrocławiu podczas meczów zespołu Śląsk Wrocław (mecz
w sierpniu w europejskich pucharach z estońskim Paide, oraz we wrześniu na ligowym
spotkaniu z Legią Warszawa),
Z okazji Walentynek uczestniczyliśmy w projekcie promocyjnym KOCHAM DOLNY ŚLĄSK
Ząbkowice Śląskie prezentowały literkę „O” i promowaliśmy Krzywą Wieżę,
Podpisanie porozumienia z Parafią pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, na mocy której
będziemy prowadzić ruch turystyczny w budynku kościoła po zakończonym remoncie obiektu,
Uruchomienie stacjonarnej i internetowej sprzedaży pamiątek z Ząbkowic Śląskich,
Utworzone zostały 3 punkty sprzedaży pamiątek z Ząbkowic Śląskich. (1. Izba Pamiątek
Regionalnych 2. Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki 3. Informacja Turystyczna
w Ratuszu),
Uruchomiliśmy w budynku Ratusza informację turystyczną,
Zawarliśmy porozumienie z Parafią Prawosławną pod wezwaniem Św. Jerzego w Ząbkowicach
Śląskich. Na mocy porozumienia pracownicy obsługujący ruch turystyczny prowadzą także
zwiedzanie cerkwi, w której znajdują się unikatowe, najstarsze na Śląsku freski,
Zaadaptowaliśmy do zwiedzania pomieszczenie kaplicy w Izbie Pamiątek Regionalnych,
Rozbudowana została atrakcja „Śladami Frankensteina”. Poszerzona została o pisaną przez
turystów nową powieść Frankensteina „Frankenstein Powrócił”,
Wprowadziliśmy bilety grupowe oraz rodzinne, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wprowadziliśmy voucher na zwiedzanie zabytków,
Katalogujemy bazę noclegową i gastronomiczną na naszej stronie www.zckit.pl w zakładce
turystyka – baza noclegowa.

Zrealizowane działania promocyjne przez Referat Rozwoju i Promocji:
Referat Rozwoju i Promocji organizuje oraz współorganizuje wydarzenia i imprezy na terenie
Gminy Ząbkowice Śląskie. Aktywnie uczestniczy również w promocji imprez i wydarzeń
organizowanych przez Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki, Ząbkowickie Centrum Sportu
i Rekreacji, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej oraz inne podmioty
działające na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez wykonywanie projektów graficznych plakatów
i ich zamieszczanie w Internecie, mediach społecznościowych oraz słupach ogłoszeniowych na terenie
gminy.
W 2021 roku działania promocyjne skupione były wokół następujących wydarzeń, akcji
i instytucji:
▪ szczepienia przeciwko Covid-19 w Gminie Ząbkowice Śląskie: promocja działań
Powszechnego
Punktu Szczepień zorganizowanego przy stadionie
miejskim
i mobilnego punktu szczepień w sołectwach gminy a także punktu informacyjnego dot.
szczepień podczas wydarzeń i uroczystości gminnych;
▪ Narodowy Spis Powszechny: promowanie miejsc i terminów spisów prowadzonych przez
Gminne Biuro Spisowe;
▪ Ząbkowicka Komunikacja Publiczna: projektowanie i publikowanie infografik dot. statystyk
sprzedanych biletów oraz liczby przewiezionych pasażerów; promowanie bezpłatnych
przejazdów w ramach świąt (m.in. w dniu Wszystkich Świętych – bezpłatne przejazdy
na cmentarz; 22 września – Dzień Bez Samochodu);
▪ rekrutacja do szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i żłobka publicznego wraz z ofertą
edukacyjną oraz comiesięczną aktualizacją wolnych, dostępnych miejsc dla dzieci
w placówkach;
▪ programy dot. wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne;
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▪ Słoneczny Park Wodny – promocja oferty Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz
wydarzeń;
▪ Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki – promocja wydarzeń;
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej – promocja programów dostępnych dla Mieszkańców oraz
dziennego domu opieki seniora;
▪ inwestycje realizowane w gminie – terminy przetargów, ogłaszanie wyboru wykonawców;
▪ działki gminne do sprzedaży pod inwestycje (działki przy drodze krajowej S8, dawny młyn,
działka pod budowę hotelu przy krytym basenie, działka przy ul. Prusa), działki pod
budownictwo jednorodzinne (w Pawłowicach, w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Polnej,
Młynarskiej oraz na Osiedlu Owocowym); tereny rolnicze a także lokale pod działalność
usługową.
Zorganizowano następujące konkursy: (w związku z wybuchem pandemii COVID -19, która
sparaliżowała wszelkie działania i kontakty społeczne w roku 2020 i 2021, organizowane konkursy
miały charakter internetowy – odbywały się na portalu społecznościowym Facebook na profilu
Ząbkowice Śląskie Miasto Krzywej Wieży i Frankensteina):
▪ konkurs na Facebooku promujący Ząbkowicką Komunikację Publiczną „ZDJĘCIE CYK –
BILET PYK! – marzec 2021;
▪ konkurs na Facebooku z okazji Światowego Dnia Ziemi – „POKAŻ JAK DBASZ O NASZĄ
PLANETĘ I SWOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE” – kwiecień 2021;
▪ konkurs na Facebooku promujący nową atrakcję na ząbkowickim Rynku ”I ♥Ząbkowice Śl” „KOCHAMY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE” – czerwiec 2021;
▪ konkurs na Facebooku „JESIEŃ W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE” – październik 2021.
Referat Rozwoju i Promocji obsługuje również stronę internetową zabkowiceslaskie.pl –
w 2021 roku zostało opublikowanych 368 newsów w zakładce „aktualności”. Do każdej informacji
projektowana jest grafika lub załączane są zdjęcia.
Referat prowadzi także profile gminne na portalach społecznościowych i w popularnych
aplikacjach, gdzie publikuje kilka postów dziennie:
1) Facebook - trzy profile: Gmina Ząbkowice Śląskie, Miasto Krzywej Wieży
i Frankensteina oraz Firmy Gminy Ząbkowice Śląskie;
2) Instagram – Gmina Ząbkowice Śląskie;
3) Twitter – Gmina Ząbkowice Śląskie;
4) Youtube – Gmina Ząbkowice Śląskie.
▪
▪
▪

▪
▪

▪

105

Ponadto w ramach innych działań promocyjnych w 2021 r.:
wykonano nową, ruchomą atrakcję turystyczną – napis „I ♥Ząbkowice Śl”, który zainstalowany
został na ząbkowickim rynku;
zredagowano i wydano 4 wydania Gminnego Biuletynu Informacji Projekt Ząbkowice Śląskie
(marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień);
wydano ulotkę OFERTA NIERUCHOMOŚCI 2021 w nakładzie 110 000 szt. wraz
z dystrybucją na Strzelin, Dzierżoniów, Bielawę, Nową Rudę, Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki,
Nysę, Paczków, Otmuchów;
zaprojektowano indywidualne oferty terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców;
kontynuowano i promowano program „WITAJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH –
ZAMELDUJ SIĘ, ZAMIESZKAJ I OTRZYMAJ PAKIET PROMOCYJNY!” – w ramach
projektu wydano 162 pakiety;
kontynuowano i promowano program dla nowonarodzonych Mieszkańców Gminy Ząbkowice
– w ramach projektu 114 nowonarodzonych dzieci otrzymało promocyjne upominki.

Współpraca międzynarodowa
Gmina Ząbkowice Śląskie posiada umowy partnerskie z następującymi miastami:
▪ Cerveny Kostelec (Czechy)
▪ Wiesloch (Niemcy)
▪ Uchte (Niemcy)
▪ Sławno (Polska)
▪ Bran (Rumunia)
▪ Fontenay aux Roses (Francja)
▪ Kańczuga (uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
Ząbkowice Śląskie, a Miastami Gminą Kańczuga przyjęto 30 grudnia 2021 r.)
W 2021 r. ze względu na pandemię spotkania z partnerami krajowymi i zagranicznymi nie
odbyły się (poza działaniami z projektów).

XXIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i mieszkańcami oparta jest na zapisach
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
dokumentach strategiczno - programowych określających politykę Gminy oraz uchwalanym corocznie
Programie współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi.
W 2021 r. określono następujące priorytetowe obszary współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie
z podmiotami III sektora:
1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych, realizacja programów zdrowotnych, wsparcie
osób z różnymi niepełnosprawnościami, organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w okresie wakacji letnich i ferii zimowych;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności
upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie różnych dyscyplin sportowych, w tym dla osób
niepełnosprawnych, poprzez organizowanie turniejów, zawodów, olimpiad, obozów
sportowych i innych imprez sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie systematycznego
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział czołowych zespołów w grach zespołowych
w rozgrywkach ligowych.
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz
seniorów, w tym m.in. poprzez wspieranie działalności stowarzyszeń kulturalnych, organizację
imprez i wydarzeń kulturalnych, wyjazdów, prelekcji w celu upowszechniania kultury i sztuki.
W 2021 r. z Gminą aktywnie współpracowało 30 organizacje pozarządowe,
z którymi zawarto 55 umów na realizację zadań własnych i zleconych.
Na zadania realizowane przez podmioty III sektora zaplanowano w budżecie gminy środki
w wysokości 1 153 830,00 zł.
Zadaniem Gminy Ząbkowice Śląskie jest również wsparcie „instytucjonalne” organizacji (czyli
rozwój, istnienie, działania administracyjne). Głównym celem Gminy Ząbkowice Śląskie jest działanie
na rzecz dobra publicznego oraz interesu mieszkańców gminy.
Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych obszarach przedstawia
poniższa tabela:
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l.p.
1.

Nazwa obszaru
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

Plan (zł)

Liczba zawartych umów

358 000,00

25

89 000,00

6

706 830,00
1 153 830,00

24
55

2.
Kultura i sztuka
3.
Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM

XXIV. Współpraca z innymi społecznościami/instytucjami/organizacjami
Młodzieżowa Rada Miejska Ząbkowic Śląskich
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich od 2012 roku istnieje
Młodzieżowa Rada Miejska składająca się z 21 Radnych. W 2021 roku odbyła się
1 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich V kadencji, na której ustalono termin
wyborów kolejnej VI kadencji. W 2021 roku podjęto Uchwałę Nr LII/349/2021 Rady Miejskiej
Ząbkowic Śląskich z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
Ząbkowic Śląskich i nadania jej statutu.
Ząbkowicka Rada Seniorów
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich od 2011 roku istnieje
Ząbkowicka Rada Seniorów powołana Zarządzeniem Nr 114/V/2011 Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 12 maja 2011 r. Ząbkowicka Rada Seniorów składa się z 10 osób w skład której wchodzą
przedstawiciele grup seniorów, organizacji pozarządowych.
Powołanie Ząbkowickiej Rady Seniorów miało na celu zapewnienia seniorom wpływu
na sprawy dotyczące społeczności, jak i najstarszego pokolenia oraz służenie seniorom poprzez
reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy Ząbkowice Śląskie. Ząbkowicka Rada Seniorów
jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Burmistrza Ząbkowic Śląskich. Pierwsze
posiedzenie Ząbkowickiej Rady Seniorów odbyło się 04 kwietnia 2011 r.
Spotkania Ząbkowickiej Rady Seniorów odbywają się raz na kwartał, gdzie omawiane
są sprawy i problemy osób starszych, zagospodarowanie wolnego czasu, bariery i potrzeby ich
znoszenia. W 2021 r. z powodu pandemii nie odbywały się spotkania Ząbkowickiej Rady Seniorów.
Przynależność do Stowarzyszeń
Gmina Ząbkowice Śląskie należy do następujących stowarzyszeń:
1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
2) Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław
3) Stowarzyszenie
57-300 Kłodzko

Gmin

Polskich

Euroregionu

Glacensis

ul.

4) Stowarzyszenie Związek Miast Polskich ul. Robocza 42, 61-517 Poznań.
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Łukasiewicza

4a/2

XXV.

Jednostki pomocnicze Gminy Ząbkowice Śląskie

W 2021 roku jednostki pomocnicze gminy:
1) Sołectwa: Bobolice, Braszowice, Brodziszów, Grochowiska, Jaworek, Kluczowa, Koziniec,
Olbrachcice Wielkie, Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Sulisławice z Hutą Szklary,
Szklary z przysiółkami Rakowice Siodłowice, Tarnów, Zwrócona, ul. Kamieniecka
podejmowały wiele inicjatyw związanych rozwiązywaniem bieżących spraw, m.in. również
dokonywali podziału środków funduszu soleckiego na rzecz sołectwa. Głównym celem
działalności jest dbanie o rozwój i ogólny wizerunek sołectwa. Organizowano w sołectwa
dożynki, festyny i inne imprezy okolicznościowe jak i zajęcia dla dzieci.
2) Osiedla: Osiedle nr 1 „Stare Miasto”, Osiedle nr 2 „Pallotyńskie”, Osiedle nr 3 „XX-lecia”,
Osiedle nr 4 „Słoneczne”, Przewodniczący Zarządów Osiedli poprzez współpracę z Gminą
wskazują cele i zadania do realizacji na danym osiedlu, aby dbać o rozwój i wizerunek miasta.
Fundusz sołecki w 2021 r. został zrealizowany na kwotę 415 324, 49 zł, w tym następujące zadania:
➢ Sołectwo Bobolice:
▪ zakup lamp solarnych 2 szt.
▪ zakup nagłośnienia
▪ remont świetlicy
➢ Sołectwo Braszowice:
▪ remont świetlicy
▪ zakup taczki, siekiery, łopaty
➢ Sołectwo Brodziszów:
▪ klimatyzacja
▪ remont klatki schodowej w świetlicy
➢ Sołectwo Grochowiska:
▪ zakup lampy solarnej 1 szt.
▪ zakup monitoringu
➢ Sołectwo Kluczowa:
▪ zakup lamp solarnych 2 szt.
▪ bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw
▪ kamera
▪ zakup ławek na plac zabaw
▪ dofinansowanie imprez okolicznościowych
▪ mobilny zestaw nagłośnieniowy
➢ Sołectwo Jaworek:
▪ zakup lamp solarnych 2 szt.
▪ bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw
▪ kamera
▪ zakup ławek na plac zabaw
▪ dofinansowanie imprez okolicznościowych
▪ mobilny zestaw nagłośnieniowy
➢ Sołectwo Koziniec:
▪ zakup kosy spalinowej
▪ zakup altany
▪ zakup stołu i ław 2 szt.
▪ kosze na śmieci 2 szt.
▪ zakup ławek parkowych
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➢ Sołectwo Olbrachcie:
▪ pompa zanurzeniowa Nautilus 8/1
▪ imprezy okolicznościowe
▪ doposażenie kuchni
➢ Sołectwo Pawłowice:
▪ zakup płyt ażurowych typu Jambo do wzmocnienia brzegów skarpy cieku Braszówka w
miejscowości Pawłowice
➢ Sołectwo Sieroszów:
▪ zakup i montaż lamp
▪ solarnych 4 szt.
➢ Sołectwo Stolec:
▪ zakup materiałów i uszycie strojów dla zespołu Lasowiaczek
▪ zakup tabliczek informacyjnych
▪ monitoring budynku świetlicy
▪ zakup zmywarki
▪ zakup strojów
▪ zakup regałów
▪ zakup paliwa serwisowanie kosiarki
▪ organizacja imprez okolicznościowych
➢ Sołectwo Strąkowa:
▪ kosiarka -traktor
▪ materiały budowalne
▪ kosa
➢ Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary
▪ zakup akcesoriów ogrodniczych (paliwa, żyłki, naprawa sprzętu ogrodniczego)
▪ zakup tablic wraz ze słupkami
▪ zakup ławek i stołów
▪ zakup altany
▪ zakup tablicy ogłoszeń
▪ utwardzenie drogi gminnej
▪ doposażenie świetlicy
➢ Sołectwo Szklary z Przysiółkami:
▪ zestaw piknikowy +ławki stół
▪ kuchenka gazowa
▪ siłownia
▪ piła spalinowa oraz
▪ przedłużacze
▪ naczynia
▪ zakup paliwa , żyłki, oleju do kosy
➢ Sołectwo Tarnów:
▪ zakup urządzeń na plac zabaw
▪ torba medyczna PSP R1 dla OSP Tarnów
▪ zakup tabliczek informacyjnych
▪ namiot expres
▪ lampa solarna 2 szt.
➢ Sołectwo Zwrócona:
▪ remont drogi gminnej
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➢ Sołectwo Kamieniecka:
▪ remont świetlicy
▪ zakup sprzętu -kosiarka bijakowa
Zadania dodatkowe:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wykonie bramy zabezpieczającej wjazd na boisko w miejscowości Brodziszów
zakup i montaż daszków w miejscowości Braszowice
montaż 4 gablot ogłoszeniowych, aluminiowych dla Sołectwa Sieroszów
remont komórek przy ulicy A. Krajowej w Ząbkowicach Śląskich
remont komórek przy ulicy ul. Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich
zakup namiotów dla miejscowości Olbrachcice Wielkie oraz Sieroszowa
montaż zakupionego sprzętu do świetlicy wiejskiej miejscowości Olbrachcice Wielkie
oraz prace remontowe
wykonanie pokrywy dla liczników w świetlicy w Olbrachcicach Wielkich
remont pomieszczenia na os XX-lecia 52
remont pomieszczenia (szatni) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów
zakup kosy spalinowej dla sołectwa Tarnów
zakup firan dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie
zakup pelletu do budynku wielofunkcyjnego w Stolcu
zakup pojemnika na odpady komunalne dla Sołectwa Braszowice (świetlica wiejska).

Podejmowane przez sołectwa/zarządy osiedli w 2021 roku działania (na podstawie przedłożonych
informacji)
➢ SPRAWOZDANIE Z PRACY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W GROCHOWISKACH
1. Dbanie o tereny zielone sołectwa.
2. Dbanie o czystość świetlicy wiejskiej.
3. Reprezentowanie wsi na uroczystościach gminnych.
4. Reprezentowanie wsi na sesja organów pomocniczych i rady miejskiej.
5. Organizowanie spotkań z mieszkańcami.
6. Organizowanie spotkań okolicznościowych.
7. Zgłaszanie awarii i problemów.
8. Naprawa ubytków w drogach.
9. Informowanie mieszkańców poprzez tablice ogłoszeń.
10. Integracja mieszkańców poprzez Organizowanie wspólnych akcji np.: sprzątanie wsi.
11. Przyjmowanie interesantów.
12. Realizacja funduszu soleckiego.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ BRODZISZÓW
W roku 2021 odbyły się 2 zebrania wiejskie oraz 7 spotkań Rady Sołeckiej. Należy nadmienić,
że w większości posiedzeń Rady Sołeckiej uczestniczyli członkowie KGW Brodziszów, gdyż dobra
współpraca jest gwarantem „sukcesu”.
Fundusz sołecki na rok 2021 wynosi 20 800,00 zł. Środki te na zebraniu wiejskim zostały
przeznaczone na:

-
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założenie klimatyzacji w świetlicy — kwota 10 000,00 zł

-

pozostała kwota 10 800,00 zł przeznaczona została na remont klatki schodowej, zakup patelni
elektrycznej, kuchenki gazowej, garnka 50 l.
Wieś Brodziszów przystąpiła do konkursu „Aktywna wieś” organizowanego przez Starostwo
Powiatowe i zajęła I miejsce, zdobywając nagrodę finansową w kwocie 3000 zł. Wygrana kwota została
przeznaczona na modernizację toalet na I piętrze budynku.
Zostały wymienione drzwi, zakupiono nowe umywalki, lustra oraz meble łazienkowe, armaturę
łazienkową i inne akcesoria. Oświetlenie toalet oraz klatki schodowej zostały zakupione przez PH
„Gocha”, jak również: chusty dla KGW Brodziszów, obrusy na świetlicę,80 kubków do kawy. Środki
finansowe w wysokości 1 770,00 zł uzyskane ze sprzedaży ciast i stroików na „Jarmarku
Bożonarodzeniowym” zostały przeznaczone na zakup paneli podłogowych, karniszy oraz froterki
do pomieszczeń KGW.
W czynie społecznym został wykorzystany stół drewniany z kawkami, który jest wystawiony
przed budynkiem świetlicy.
Dzięki mocnym staraniom Radnego jak i Sołtysa wsi Brodziszów w 2021r. został
przeprowadzony remont instalacji grzewczej w całym budynku. Obecnie jest to ogrzewanie gazowe.
Inwestycja ta została sfinansowana z budżetu gminy.
Imprezy rok 2021 r.

▪
▪
▪
▪

Spotkanie z okazji „Dnia kobiet” 07.03.2021r.
Dożynki wiejskie połączone z 60-leciem KGW 21.09.2021r.
„Święto dyni” 23.10.2021r.
Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ząbkowicach Śląskich 18.12.2021r.
Należy również zaznaczyć, że część imprez zaplanowanych na 2021r. t.j.: Dzień Babci
i Dziadka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia Wiejska zostały odwołane ze względu na pandemię
covid.

➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁNOSCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ JAWOREK
Ze względu na stan epidemii ograniczona była działalności co do organizacji imprez w 2021
roku. Mimo to udało się zorganizować dożynki wiejskie, gdzie uczestniczyło ok.150 osób. Podczas
tej imprezy mieszkańcy wsi mieli możliwość skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego
i dokonać spisu powszechnego. W IV kwartale 2021 roku odbył się kurs języka angielskiego
w świetlicy wiejskiej gdzie uczestnikami byli mieszkańcy wsi ok. 25 osób. Podczas całego roku sołtys
wsi utrzymywał stały kontakt z mieszkańcami oraz Urzędem Miejskim dotyczący bieżących
problemów mieszkańców i prowadzonych inwestycji. Nie były organizowane zebrania wiejskie
natomiast Rada Sołecka spotykała się raz na kwartał w celu ustaleń bieżących spraw wsi.
Sołectwo boryka się od dawna z problemem stanu technicznego świetlicy wiejskiej
co uniemożliwia rozwój kulturalny dla dzieci i młodzieży.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECTWA SULISŁAWICE
Z HUTĄ SZKLARY
W roku 2021 zorganizowano 1 zebranie wiejskie oraz 2 spotkania Rady Sołeckiej. Ze względu
na ograniczone możliwości spotkań kontaktowaliśmy się za pośrednictwem środków
multimedialnych. Sołtys wraz z Radą Sołecką w 2021 roku zajmował się sprawami bieżącymi oraz
kontynuacją zadań z realizacji Funduszu Sołeckiego.
W sołectwie przy pomocy Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, firm współpracujących
oraz mieszkańców sołectwa zrealizowano następujące zadania:
- złożono wnioski w sprawie remontu dróg gminnych i powiatowych;
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- nadzorowano prac 2 stażystów, zatrudnionych do wykonywania prac porządkowych
w sołectwie;
- grupa mieszkańców wykonała prace porządkowe na terenie rekreacyjnym w Sulisławicach
(koszenie, przycinanie żywopłotu) oraz Szklarach Huta (koszenie boiska);
- przy pomocy środków otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych mieszkańcy odnowili
barierki mostu na drodze powiatowej w Sulisławicach;
- uchwalono przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na rok 2022;
- realizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.
Lp.
I
2
3
4
5
6

NAZWA ZADANIA
Konserwacja sprzętu i zakup akcesoriów do
utrzymania gminnych terenów zielonych
Zakup tablic
Doposażenie świetlic wiejskiej
Zakup ławek
Zakup altany
Utwardzenie dróg gminnych

KOSZT
5.000 zł.
2.950 zł.
8.000 zł.
3.290 zł.
3860 zł.
1 1.000 zł

We współpracy z członkami Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Sulisławiczanki:
- zorganizowano Spotkanie Seniorów;
- wykonano wieniec dożynkowy i reprezentowano sołectwo w obchodach Dożynek Gminnych;
- udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych;
- udział Zespołu Sulisławiczanki w Pielgrzymce Polsko - Czesko - Niemieckiej do Barda.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ BRASZOWICE
Rok 2021 w działalności sołtysa i Rady Sołeckiej nie obfitował w aktywność społeczną
z racji pandemii. Był to jednak rok bardzo pracowity, w którym wykonano kilka inwestycji bardzo
ważnych dla naszej miejscowości. Już w marcu przystąpiono do remontu odcinka drogi dojazdowej.
Wprawdzie projekt był realizowany przez Urząd, ale wymagało to częstej obecności.
Okres wiosenny i letni, to ciągła praca przy wykaszaniu terenów gminnych. Członkowie
Rady Sołeckiej byli dużym wsparciem przy tych pracach. W kwietniu rozpoczął się remont dachu
na budynku wielofunkcyjnym. Przez blisko trzy miesiące mieliśmy ekipę remontową, która działała
w naszym obiekcie i korzystała z pomieszczeń kuchni i innych, na składowanie materiałów.
Po remoncie cała Rada pomagała w sprzątaniu obiektu i terenu wokół.
Podobna sytuacja była, gdy w naszej miejscowości organizowano mszę dożynkowo-gminną.
Sprzątanie dużego terenu w centrum naszej miejscowości, także spoczywało na naszych barkach.
Wiele czasu zajęło poszukiwanie firmy remontowej, która zrealizowałaby fundusz sołecki,
obejmujący remont pomieszczeń, w budynku wielofunkcyjnym. Z powodzeniem wykonano remont
łazienki dla Ochotniczej Straży Pożarnej i pomieszczenie dla sportowców i sędziów.
Jesienią realizowany był remont kolejnego odcinka drogi dojazdowej, bardzo ważny
odcinek, na którym dochodziło do podtapiania dwóch posesji. Prace takie wymagały mojej częstej
obecności np. szukanie miejsc na składowanie wybranej ziemi, a także innych spraw związanych
z pracami. W ciągu roku sołtys był do dyspozycji mieszkańców w bardzo różnych, często osobistych
sprawach.
Pani sołtys pozyskała od kopalni Braszowice 200 ton mieszanki kamienia, którym
utwardzane były miejsca wymagające naprawy, po obfitych opadach deszczu. W ciągu 2021 roku
odbyło się jedno zebranie z mieszkańcami, na którym poruszone zostały różne sprawy, dotyczące
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naszej miejscowości, oraz fundusz sołecki na 2022 r. Rok 2021, mimo epidemii, wymagał dużej
aktywności zarówno sołtysa, jak i całej Rady Sołeckiej.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ STRĄKOWA
W sołectwie Strąkowa w 2021 roku jak zresztą na całym świecie tematem przewodnim była
pandemia COVID i działania z nią związane. Rada sołecka zbierała się gdy zachodziła potrzeba
omówienia bieżących spraw sołectwa. Sołtys bieżąco komunikował się z władzami gminy, władzami
powiatu oraz innymi instytucjami w formie wniosków, telefonicznie oraz bezpośrednio. Sołtys
i przewodnicząca Rady Sołeckiej uczestniczyli w zebraniach jednostek pomocniczych gminy.
Fundusz Sołecki na 2021 rok został zrealizowany - zakupiono sprzęt do pielęgnacji zieleni oraz
uchwalono na zebraniu wiejskim fundusz sołecki na rok 2022.
Ponadto sołtys i rada sołecka organizowała lub pomagała w organizacji poniższych działań:
▪ Spotkanie integracyjne „Morsów” i zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP,
▪ Ognisko oraz kulig dla dzieci
▪ „Pieczenie ziemniaka” – festyn,
▪ Sylwester.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ UL.
KAMIENIECKIEJ
Sołectwo ul. Kamienieckiej w 2021 roku zajmowało się utrzymaniem w należytym porządku
infrastruktury sołectwa. Dbałość o powierzone obiekty, prace porządkowo-remontowe. Utrzymanie
terenów zielonych , remonty (w czynie społecznym) dróg sródpolnych.
Działalność świetlicy wiejskiej była ograniczona przez COVID -19, który zmuszał ludzi
do samoizolacji i ograniczenia spotkań do minimum. Drugim powodem ograniczenia spotkań i imprez
był trwający etapami remont świetlicy. Pomimo tego na świetlicy odbywały się zebrania wiejskie,
cykliczne spotkania Rady Sołeckiej, spotkania przy wyplataniu wieńca dożynkowego oraz skromna
impreza dożynkowa dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie dożynek.
Świetlica była też wynajmowana na zabawy charytatywne, wesela i kilka wynajmów
okolicznościowych (stypy, urodziny, komunie).
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ BOBOLIC
Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2021 roku:
▪ remont toalet (wymiana okna, drzwi, dwie muszle klozetowe, dwie umywalki, dwie baterie,
uzupełnienie tynków, malowanie
▪ kuchnia (wymiana dwóch okien)
▪ wymiana siedmiu okien na świetlicy, dwa okna w salce
▪ zakupiono i zamontowano dwa przyrządy siłowni zewnętrznej
▪ zakup firan do sali świetlicy wiejskiej (8 szt.)
▪ zakupiono tablice kierunkowe z numerami domów
▪ zakup nagłośnienia
▪ zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne.
Ponadto realizacja prac pomocniczych i koordynacyjnych przy remoncie 950 metrów drogi
powiatowej 3070 D, remoncie dachu świetlicy wiejskiej, koordynacja prac budowlanych
i porządkowych, w ramach których uporządkowano strych ze starego wyposażenia byłej szkoły,
naprawa ubytków w asfalcie na drodze (od kościoła do przystanku autobusowego), koordynacja prac
porządkowych wykonywanych przez firmę zewnętrzną na terenie miejscowości (koszenie trawy),
realizacja przez lokalną firmę Zbylbruk prac ziemnych na terenie sołectwa.
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Sołectwo wykonało wieniec dożynkowy, sołtys wraz z Radą Sołecką uczestniczył we Mszy Św.
Dożynkowej w Braszowicach. Sołtys wspólnie z delegacją z Rady Sołeckiej reprezentował dekanat
Ząbkowice Śląskie na Dożynkach Diecezjalnych w Wambierzycach. Zorganizowano narodowe
czytanie „Moralność Pani Dulskiej”. Prowadzone były zajęcia sportowo rekreacyjne na świetlicy
wiejskiej. Uczestnictwo w wynajęciach świetlicy wiejskiej na imprezy i uroczystości. Przekazywanie
nakazów płatniczych i pobór podatków.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ PAWŁOWIC
1) Porządkowanie przystanku autobusowego oraz poboczy, ukwiecenie terenu.
2) Gruntowne sprzątanie placu zabaw, terenu wokół placu i siłowni, odnowienie altany, tablicy
ogłoszeniowej oraz posadzenie krzewów i kwiatów.
3) Szkolenie w sprawie "Odnowy Miejscowości” i przyjęcie strategii -” Sołecka Strategia
Rozwoju wsi Pawłowice”.
4) Zabawa dla dzieci na koniec wakacji - przy wsparciu Ząbkowickiego Centrum Kultury
i Turystyki.
5) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu koło byłego sklepu, posadzenie kwiatów,
krzewów i róż. Odnowiono tablicę ogłoszeniową.
6) Uporządkowanie poboczy przy drodze do boiska oraz terenu koło krzyża z wymianą
ogrodzenia.
7) Zorganizowanie pikniku DOŻYNKOWO - WYKOPKOWEGO.
8) Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci i seniorek - przygotowanie i rozdanie paczek
z prezentami przez Mikołaja, przy wsparciu finansowym Gminy.
9) W 2021 roku Gmina wyremontowała dwa odcinki dróg, zostały zamontowane dwie lampy
solarne.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA
SZLARY Z PRZYSIÓŁKAMI RAKOWICE SIODŁOWICE
W minionym roku Rada Sołecka spotkała się 3 razy. Rada Sołecka na bieżąco podejmowała
decyzje dotyczące wsi między innymi remontów dróg, poboczy, rowów, przepustów, odnowienia boiska
z podzieleniem na teren rekreacyjny i sportowy. Wysłano również kilkanaście wniosków do Urzędu
Miasta i Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa. Wnioski głownie dotyczyły remontów dróg,
czyszczenia rowów melioracyjnych, remontu świetlicy wiejskiej we wsi Szklary, wycinki drzew,
wymiany wiat przystankowych oraz dofinansowania na paczki Mikołajkowych. Do 20 lutego Sołtys
roznosił decyzje podatkowe mieszkańcom wsi Szklary, Rakowice, Siodłowice, wieszano ulotki zlecone
przez Urząd oraz roznoszono wnioski mieszkańcom.
Uczestniczyliśmy w wydarzeniu jakim były Dożynki Gminne w Braszowicach, gdzie nasze
Sołectwo zaprezentowało Wieniec Dożynkowy. Uczestniczyliśmy również w dożynkach parafialnych
w Bobolicach. Organizowana była akcja Czysta Wieś.
Z budżetu gminy udało się nam pozyskać dodatkowe środki na zakup roślin, które
przeznaczyliśmy na obsadzenie terenu przy świetlicy wiejskiej i terenie rekreacyjnym. Wraz
z mieszkańcami wykonaliśmy Ołtarz na Boże Ciało. Wykonana była również Palma Wielkanocna.
Pozyskaliśmy również dodatkowe fundusze na paczki Mikołajkowe dla dzieci z Sołectwa Szklary.
W sołectwie również prowadzona jest kontrolowana praca osób skazanych i są osoby za na stażu.
Wykonują oni prace porządkowe na terenie Sołectwa. Prowadzona jest również strona Sołectwa na FB
gdzie są zamieszczane informacje. Wykonywane byty prace związane z pielęgnacją terenów zielonych
(koszenie trawy), przycinanie krzewy, samosiejki, odnowiono słupy ogłoszeniowe, ławki przy
przystanku.
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Ponieważ w roku 2021 zmagaliśmy się z pandemią nie można było realizować wszystkich
przedsięwzięć a szczególności spotkań integracyjnych mieszkańców. Najważniejszą sprawą dla
sołectwa byt remont świetlicy we wsi Szklary który rozpoczął się w lipcu 2021r. Na zebraniu wiejskim
w dniu 24.09.21 mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego
na rok 2022. Kwota którą dysponujemy to 19950,40 zł. Wymieniony fundusz jest w trakcie realizacji.
W czasie roku sprawozdawczego zrealizowano następujące inwestycje z Funduszu Sołeckiego. Kwota
którą dysponowaliśmy 18769,71 zł przeznaczona była na:
▪ zakup zestawu piknikowego (10 szt. )
▪ zakup kuchenki gazowej i czajnika
▪ zakup piły spalinowej, przedłużaczy
▪ zakup zestawu naczyń do świetlicy wiejskiej
▪ zakup paliwa, żyłki, oleju do kosy i piły
▪ zakup trzech urządzeń do siłowni zewnętrznej
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
KLUCZOWA
Na terenie sołectwa Kluczowa przeprowadziliśmy kilka inwestycji, np.
▪ zostały poprawione stany techniczne niektórych dróg gminnych,
▪ wyremontowana i wyasfaltowana została droga dojazdowa do „Delfina” na odcinku ok. 100 m,
▪ w sołectwie organizowano spotkanie z Mikołajem, gdzie dla dzieci zostały rozdane paczki
z upominkami,
▪ na koniec karnawału zorganizowaliśmy zabawę taneczną dla mieszkańców sołectwa i gości.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ KOZIŃCA
Czas, w którym żyjemy jest trudny dla wszystkich pandemia zmieniła mentalność ludzi. Mimo
to w Kozińcu wyremontowaliśmy główny Ołtarz wraz z obrazem. Bez wsparcia z Gminy było by
to niemożliwe, na ten cel przeznaczono 50 000,00 zł. Zorganizowaliśmy odpust Jakubowy na 740lecie powstania Kościoła było to dość duże wydarzenie jak na taką miejscowość.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WSI SIEROSZÓW
W sołectwie Sieroszów w 2021r. nie odbyło się wiele spotkań z powodu COVID-19.
Została tylko przygotowana palma wielkanocna i wieniec dożynkowy, który został zaprezentowany
podczas Mszy Św. Dożynkowy w Braszowicach. Zorganizowaliśmy dożynki wiejskie. Odbył się
jubileusz 10-cio lecia KGW Sieroszów.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ MIEJSCOWOŚCI
TARNÓW
Sołtys i Rada Sołecka w 2021 r. odbyła cztery zebrania Rady i jedno zebranie wiejskie,
na którym omawiano sprawy bieżące, fundusz sołecki i planowane inwestycje. W 2021 roku
kończyliśmy remont boiska sportowego, wyremontowaliśmy część zewnętrznych ścian w Kościele św.
Marii Magdaleny i za pośrednictwem pracowników urzędu została zrobiona dokumentacja na remont
drogi gminnej. Organizowaliśmy też Dożynki Wiejskie i braliśmy udział w Dożynkach Gminnych.
Sołtys i Rada Sołecka na bieżąco przyjmowała uwagi mieszkańców i sukcesywnie staraliśmy się
rozwiązywać wszystkie problemy mieszkańców.
Z powodu pandemii Covid-19 okres ten nie był obfity w imprezy i uroczystości ale sytuacja
była zrozumiała.
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➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W STOLCU
W roku 2021 w ramach poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Stolec, Sołtys i Rada
Sołecka zrealizowali następujące przedsięwzięcia i zadania:

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

w ramach programu „Równać szanse” 2021 zrealizowano projekt „BeECO to jest to”,
w którym to projekcie aktywnie brała udział młodzież ze Stolca i Sieroszowa poruszano ważne sprawy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
zorganizowano dożynki sołecki; po mszy świętej odbyła się zabawa taneczna wraz
z atrakcjami dla dzieci i młodzieży,
zakupiono umundurowanie dla OSP Stolec,
zakupiono materiał do uszycia strojów dla Dziecięcego Zespołu Lasowiaczek w Stolcu,
zamontowane zostały nowe tabliczki informacyjne z numeracją posesji,
zakupiono i zamontowano monitoring budynku świetlicy i remizy,
zostało wykonane oświetlenia płyty boiska sportowego,
wykonano drogę dojazdową do posesji mieszkańców dawnego PGR,
dokonano nasadzeń drzewek i krzewów w ramach programu „Zielona Gmina”.

➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OSIEDLA NR 1 „STARE MIASTO”
Posiedzenia Zarządu z uwagi na stan pandemii, odbyły się w miesiącach: maj, czerwiec,
sierpień, październik. Informacja o terminach zebrania była wywieszana na tablicy ogłoszeń
Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki. Zebrania odbywały się w ostatni poniedziałek danego
miesiąca o godz. 18.00 w Sali ZCKiT. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Policji (dzielnicowy),
radna Rady Miejskiej oraz mieszkańcy osiedla. Omawiane były bieżące problemy zgłaszane przez
mieszkańców:
- wniosek mieszkańców ulicy Konopnickiej, o zmianę kierunku ruchu pojazdów na jednokierunkowy,
- problem podrzucania śmieci przez firmy do kontenerów przy budynkach mieszkalnych,
w szczególności problem śmieci przy budynkach ul. Konopnickiej / Rynek
- informacja Policji o zgłaszaniu zdarzeń na 112 lub na stronie „Krajowa mapa zagrożeń”
- udział mieszkańców w akcji „Zielona gmina”
- dodatkowe pojemniki na psie odchody
- miasto pełne barier dla niepełnosprawnych
- brak toalet, toaleta w parku nie rozwiązuje problemu
- inicjatywa mieszkańców zagospodarowania placu za basztą np. na galerię sztuki lokalnych artystów
lub parking
- propozycje zadań do budżetu na następny rok: plac zabaw przy SP 1, ul. M.Konopnickiej,
ul. Sienkiewicza, plac przy ul. Prusa i Baszty Gołębiej
- problem odbioru „dużych gabarytów”, dwa razy w roku (za rzadko)
- problem czystości w mieście (odchody psie, gołębie).
Sprawy zgłaszane były następnie w Urzędzie Miejskim.

➢ SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU OSIEDLA NR 2 „PALLOTYŃSKIE”
Rok 2021 był rokiem pandemii covid. W związku z obostrzeniami dotyczącymi całego kraju,
nie odbywały się ogólne spotkania z mieszkańcami. Zarząd Osiedla namawiał mieszkańców
do szczepienia się w wyznaczonych punktach oraz wywieszając plakaty otrzymane z Urzędu
Miejskiego. Na naszym osiedlu znajdował się mobilny punkt spisowy. Zarząd Osiedla mobilizował
mieszkańców do uczestniczenia w spisie powszechnym oraz do wypełniania deklaracji dotyczących
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źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, również poprzez bezpośrednie rozmowy jak i plakaty, które były
wywieszane na naszych tablicach ogłoszeniowych. Wysyłaliśmy także pisma drogą e-mail oraz
prowadziliśmy rozmowy telefoniczne. Spotykaliśmy się na ul. Daszyńskiego podczas sprawdzania
wykonania prac gwarancyjnych tj. dosiewanie trawy, uzupełnianie ubytków poboczy, domiałkowanie
chodników, uporządkowanie poboczy. W ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul.
Daszyńskiego sprawdziliśmy mocowania znaków drogowych — mocowania do poprawy.
Na osiedlu został wykonany chodnik łączący ul. Robotniczą z ul. Daszyńskiego na części działki
gminnej. Przy ul. Dalekiej 67 wykonany został ciąg pieszo jezdny, przez co też podwórko odzyskało
piękny wygląd. Zarząd Osiedla uczestniczył w uroczystościach państwowych. Uczestniczyłem również
we wszystkich spotkaniach, na które byłem zaproszony przez p. burmistrza jak i pracowników Urzędu
Miejskiego w Ząbkowicach Śl.
➢ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OSIEDLA NR 4 „SŁONECZNE”
W 2021 roku Zarząd Osiedla numer 4 "Słonecznego", w związku z panującą pandemią
i obowiązującymi obostrzeniami, miał znacznie ograniczone możliwości prowadzenia działalności
statutowej. Pomimo tego starał się reagować na wnioski mieszkańców Osiedla i jakkolwiek
w ograniczonym zakresie, to jednak wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Uwzględniając powtarzające się prośby i skargi Zarząd Osiedla zwrócił się do Komendanta
Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich o podjęcie działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w związku z powtarzającymi się naruszeniami przepisów
dotyczących obowiązującej prędkości jazdy i częstego jej przekraczania przez wielu kierowców oraz
przemieszczania się po Osiedlu samochodów o masie powyżej 3,5 tony.
Na wniosek mieszkańców Zarząd wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy o budowę ronda w ciągu
ulicy Ziębickiej na skrzyżowaniu z ulicą Jasną i Kwiatową. Złożono także wniosek o zamontowanie
progów zwalniających na ulicy Jasnej oraz o zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej. Zarząd
zwrócił się także do odpowiednich służb o wykonanie wycinki uschniętych drzew oraz przycięcie gałęzi
drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Monitorował regularne koszenie
trawników, a także zapewnienie odpowiedniego oświetlenia Osiedla i przyległych ulic.
W związku z wprowadzeniem obowiązku segregowania śmieci i odpadów biologicznych
wystąpiono do zarządcy Osiedla - Spółdzielni Mieszkaniowej, o zabezpieczenie odpowiedniej ilości
kontenerów na konkretne rodzaje odpadów. Należy zatem przyjąć, że pomimo niesprzyjających
okoliczności, Zarząd Osiedla nie pozostawał bierny na potrzeby mieszkańców i starał się je w miarę
możliwości realizować.
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XXVI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
W 2021 roku Rada Miejska Ząbkowic Śląskich obradowała i podejmowała stosowne uchwały
zgodnie z planem pracy Rady przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/261/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic
Śląskich z dnia 28 grudnia 2020 r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada
Miejska Ząbkowic Śląskich obradowała na 16 sesjach i podjęła 109 uchwał.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Ząbkowic Śląskich zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem- Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie spraw finansowychRegionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7. ust. 1 pkt 1 o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela:
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W 2021 ROKU
lp.

data
podjęcia

numer
uchwały

tytuł uchwały

wejście w
życie w
uchwały/
informacja
publikacji

odniesienia
do uchwały
/zmiana

odniesienia
do
uchwały/
utraca
mocy

sposób
wykonania
uchwały

rok 2021 (VIII kadencja)
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1

28.01.2021

XL/262/2021

2

28.01.2021

XL/263/2021

3

28.01.2021

XL/264/2021

w sprawie
wyrażenia woli
utworzenia linii
komunikacyjny
ch publicznego
transportu
zbiorowego
w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obszaru
położonego
przy ul.
Powstańców
Warszawy w
Ząbkowicach
Śląskich
w sprawie
wyznaczenia
obszaru i granic
aglomeracji
Ząbkowice
Śląskie

z dniem
podjęcia

z dniem
podjęcia

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 528,
data ogłoszenia
01.02.2021 r.

wykonano

zmiana do
uchwały nr
XV/101/2019 z
dnia 24.07.2019
roku

wykonano

wykonano
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4

28.01.2021

XL/265/2021

5

28.01.2021

XL/266/2021

6

28.01.2021

XL/267/2021

7

28.01.2021

XL/268/2021

8

28.01.2021

|
XL/269/2021

9

28.01.2021

XL/270/2021

w sprawie
wyrażenia
zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego
trybu zawarcia
umowy
dzierżawy na
czas
nieokreślony
w sprawie
wyrażenia
zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego
trybu zawarcia
umowy
dzierżawy na
czas określony
dłuższy niż 3
lata
w sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałani
a Narkomanii
dla Gminy
Ząbkowice
Śląskie na rok
2021
zmieniająca
uchwałę w
sprawie
ustanowienia
tytułu
"Honorowy
Obywatel
Ząbkowic
Śląskich" oraz
określenia zasad
i trybu
nadawania
tytułu
w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok
w sprawie
wprowadzenia
zmian w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na lata
2021 -2041

z dniem
podjęcia

wykonano

z dniem
podjęcia

wykonano

z dniem
podjęcia

wykonano

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 529,
data ogłoszenia
01.02.2021 r.

zmiana do
uchwały nr
VII/41/2007 z
dnia 28.06.2007
roku

wprowadzono
w życie

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/246/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano
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10

28.01.2021

XL/271/2021

11

25.02.2021

XLI/272/2021

12

25.02.2021

XLI/273/2021

13

25.02.2021

XLI/274/2021

w sprawie
zwolnienia i
zwrotu części
opłaty pobranej
od
przedsiębiorców
za korzystanie z
zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do spożycia w
miejscu
sprzedaży na
terenie Gminy
Ząbkowice
Śląskie za rok
2021
w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok
zmieniająca
uchwałę w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjny
ch oraz
określenie
warunków
korzystania z
przystanków
komunikacyjny
ch, których
właścicielem
lub
zarządzającym
jest Gmina
Ząbkowice
Śląskie
w sprawie
zatwierdzenia
wieloletniego
planu
modernizacji i
rozwoju
urządzeń
wodociągowych
i
kanalizacyjnych
na lata 20212025
Przedsiębiorstw
a Wodociągów i
Kanalizacji
„Delfin” Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialno
ścią z siedzibą
przy ul.
Rzecznej 2 w
Ząbkowicach
Śląskich

Uchwała
podlega
ogłoszeniu w
DUW i wchodzi
w życie z dniem
ogłoszenia Dz.
Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 503,
data ogłoszenia
29.01.2021 r.

wykonano

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
1126, data
ogłoszenia
05.03.2021 rok

zmiana do
uchwały nr
XXVIII/181/20
20 z dnia
28.04.2020 roku

wykonano

z dniem
podjęcia

w trakcie
realizacji
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14

25.02.2021

XLI/275/2021

15

25.02.2021

XLI/276/2021

16

25.02.2021

XLI/277/2021

17

25.02.2021

XLI/278/2021

18

25.02.2021

XLI/279/2021

19

25.03.2021

XLII/280/2021

w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
części miasta
Ząbkowice
Śląskie
w sprawie
rozpatrzenia
skargi na
nienależyte
wykonanie
zadań przez
dyrektorów
szkół i
placówek
oświatowych
w sprawie
rozpatrzenia
petycji w
sprawie
likwidacji
przedszkola w
Tarnowie
w sprawie
rozpatrzenia
petycji
dotyczącej Listu
otwartego do
Prezydenta RP,
Członków
Rządu RP,
Posłów,
Senatorów,
Wójtów i
Radnych Gmin
w Polsce
„Alarm STOP
zabójczemu
GMO – STOP
niebezpiecznej
SZCZEPIONC
E”
w sprawie
wprowadzenia
zmian w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na lata
2021 -2041
w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok.

z dniem
podjęcia

dot. uchwały nr
XXXVI/239/20
20 z dnia
26.11.2020 roku

w trakcie
realizacji

z dniem
podjęcia

wykonano

z dniem
podjęcia

wykonano

z dniem
podjęcia

wykonano

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/246/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano
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20

25.03.2021

XLII/281/2021

21

25.03.2021

XLII/282/2021

22

25.03.2021

XLII/283/2021

23

29.04.2021

XLIII/284/2021

w sprawie
przyjęcia
programu
opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na
terenie Gminy
Ząbkowice
Śląskie w roku
2021.
w sprawie
pozbawienia
Księdza
Kardynała
Henryka
Gulbinowicza
tytułu
„Honorowy
Obywatel
Ząbkowic
Śląskich”.
w sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowe
jz
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej na
realizację
zadania
obejmującego
wymianę źródeł
ciepła w ramach
Programu
„Ograniczenie
niskiej emisji na
obszarze
województwa
dolnośląskiego”
w sprawie
wyrażenia
zgody na
zawarcie
porozumienia
międzygminneg
o dotyczącego
współdziałania
gmin przy
realizacji
zadania
polegającego na
przygotowaniu
dokumentacji
projektowej
dotyczącej
kanalizacji dla
m. Stoszowice,
Budzów i
Srebrna Góra
(gm.
Stoszowice)
oraz
Olbrachcice
Wielkie (gm.
Ząbkowice
Śląskie)

po upływie 14
dni od daty
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
1589 data
ogłoszenia
31.03.2021 r.

wykonano

z dniem
podjęcia

wykonano

z dniem
podjęcia

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
LI/342/2021 z
dnia
29.10.2021r.

wykonanow trakcie
realizacji

wykonano
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24

29.04.2021

XLIII/285/2021

w sprawie
zmiany uchwały
w sprawie
przyjęcia do
realizacji Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla Gminy
Ząbkowice
Śląskie

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXV/166/2016
z dnia
31.03.2016 r.
(zmiana
załącznika)

wykonanoprojekt w
realizacji

25

29.04.2021

XLIII/286/2021

w sprawie
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego
Ząbkowice
Śląskie
Sp.z.o.o.

z dniem
podjęcia

wykonano

26

29.04.2021

XLIII/287/2021

w sprawie
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstw
a Wodociągów i
Kanalizacji
"DELFIN"
Spółka z o.o. z
siedzibą w
Ząbkowicach
Śląskich

z dniem
podjęcia

wykonano

27

29.04.2021

XLIII/288/2021

w sprawie
wyrażenia
zgody na
utworzenie
spółki
Społeczna
Inicjatywa
Mieszkaniowa
Sudety spółka z
ograniczoną
odpowiedzialno
ścią

z dniem
podjęcia

wykonano

28

29.04.2021

XLIII/289/2021

w sprawie
zatwierdzenia
wniosku o
wsparcie ze
środków
Rządowego
Funduszu
Rozwoju
Mieszkanioweg
o na
sfinansowanie
objęcia
udziałów w
tworzonej
Społecznej
Inicjatywy
Mieszkaniowej

z dniem
podjęcia

wykonano

124

29

29.04.2021

XLIII/290/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na lata
2021-2041

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/246/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

wykonano

30

29.04.2021

XLIII/291/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/247/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

wykonano

31

08.06.2021

XLIV/292/2021

w sprawie
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Ząbkowickiego
Centrum Sportu
i Rekreacji Sp. z
o.o. w
Ząbkowicach
Śląskich.

z dniem
podjęcia

32

08.06.2021

XLIV/293/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/247/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

wykonano

33

08.06.2021

XLIV/294/2021

w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obrębu
geodezyjnego
Stolec- tereny
zurbanizowane

po upływie 14
dni od daty
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
2956 data
ogłoszenia
17.06.2021 r.

w związku z
uchwałą nr
XXV/161/2020
z dnia
30.01.2020 roku

wykonano

34

08.06.2021

XLIV/295/2021

w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obrębu
geodezyjnego
Stolec -tereny
rolne i leśne
oraz farmy
wiatrowe

po upływie 14
dni od daty
ogłoszenia w
DUW , Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
2957 data
ogłoszenia
17.06.2021 r.

w związku z
uchwałą nr
XXII/144/2019
z dnia
19.12.2019 roku

wykonano

wykonano
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35

08.06.2021

XLIV/296/2021

w sprawie
wyrażenia
zgody na
przystąpienie do
Partnerstwa
powołanego do
realizacji
projektu pn.
"Utworzenie
infrastruktury
przeznaczonej
dla
przedsiębiorców
w Kłodzku,
Ziębicach i
Ząbkowicach"

z dniem
podjęcia

36

24.06.2021

XLV/297/2021

w sprawie
przystąpienia
do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obrębu
geodezyjnego
Strąkowa w
gminie
Ząbkowice
Śląskie.

z dniem
podjęcia

37

24.06.2021

XLV/298/2021

w sprawie
określenia
wzoru wniosku
o przyznanie
dodatku
mieszkanioweg
o oraz wzoru
deklaracji o
dochodach
gospodarstwa
domowego za
okres 3
miesięcy
kalendarzowych
poprzedzającyc
h dzień złożenia
wniosku o
dodatek
mieszkaniowy

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
3085 data
ogłoszenia
25.06.2021 r.

38

24.06.2021

XLV/299/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na lata
2021 – 2041.

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/246/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

wykonano

39

24.06.2021

XLV/300/2021

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/247/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

wykonano

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok.

wykonanoprojekt w
trakcie
realizacji

dot. uchwały nr
XLVII/74/2013
z dnia
29.08.2013 roku

w trakcie
realizacji

wykonano
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40

24.06.2021

XLV/301/2021

41

15.07.2021

XLVI/302/2021

42

15.07.2021

43

15.07.2021

w przedmiocie
udzielenia
Rzecznikowi
Dyscypliny
Finansów
Publicznych
właściwemu w
sprawach
rozpoznawanyc
h przez
Regionalną
Komisję
Orzekającą w
sprawach o
naruszenie
dyscypliny
finansów
publicznych
przy
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
we Wrocławiu
informacji w
trybie art. 95
ust. 2 ustawy z
dnia 17 grudnia
2004 r. o
odpowiedzialno
ści za
naruszenie
dyscypliny
finansów
publicznych
(Dz. U. z 2021
r., poz. 289) w
sprawie sygn.
akt
RDFP.701.14.2
021

z dniem
podjęcia

wykonano

w sprawie
udzielenia
Burmistrzowi
Ząbkowic
Śląskich wotum
zaufania.

z dniem
podjęcia

wykonano

XLVI/303/2021

w sprawie
rozpatrzenia i
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania
budżetu Miasta
i Gminy
Ząbkowice
Śląskie za 2020
rok.

z dniem
podjęcia

wykonano

XLVI/304/2021

w sprawie
udzielenia
absolutorium
Burmistrzowi
Ząbkowic
Śląskich z
tytułu
wykonania
budżetu za rok
2020.

z dniem
podjęcia

wykonano
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44

15.07.2021

XLVI/305/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na lata
2021- 2041.

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/246/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

45

15.07.2021

XLVI/306/2021

w sprawie
przyznania
dotacji celowej
na prace
konserwatorskie
, restauratorskie
lub roboty
budowlane przy
zabytkach
wpisanych do
rejestru
zabytków,
położonych na
terenie Gminy
Ząbkowice
Śląskie, nie
stanowiących
własności
Gminy .

z dniem
podjęcia

wykonano

46

15.07.2021

XLVI/307/2021

w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej dla
Powiatu
Ząbkowickiego.

z dniem
podjęcia

w trakcie
realizacji

47

15.07.2021

|
XLVI/308/2021

w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej dla
Powiatu
Ząbkowickiego.

z dniem
podjęcia

wykonano

48

15.07.2021

XLVI/309/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok.

z dniem
podjęcia

49

15.07.2021

XLVI/310/2021

w sprawie
wyrażenia
zgody na
utworzenie
spółki z
ograniczoną
odpowiedzialno
ścią.

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
XXXVIII/247/2
020 z dnia 17
grudnia 2020
roku

Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu
stwierdziło
nieistotne
naruszenia
prawa (sygn.
K.WR.0002.39.
2021 z dnia
04.08.2021 r.)

Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu
stwierdziło
nieistotne
naruszenia
prawa (sygn.
K.WR.0002.38.
2021 z dnia
04.08.2021 r.) wykonano
wykonano
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50

15.07.2021

|
XLVI/311/2021

51

15.07.2021

52

w sprawie
ustalenia
wstępnej
lokalizacji
nowych
przystanków
komunikacyjny
ch na potrzeby
gminnej
komunikacji
autobusowej w
ciągu dróg
powiatowych w
granicach
Gminy
Ząbkowice
Śląskie.

z dniem
podjęcia

w trakcie
realizacji

XLVI/312/2021

w sprawie
określenia
średniej ceny
jednostki paliwa
w Gminie
Ząbkowice
Śląskie, w roku
szkolnym
2021/2022.

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
3570 data
ogłoszenia
20.07.2021 r.

wykonano – w
trakcie
realizacji

15.07.2021

XLVI/313/2021

w sprawie
pozbawienia
kategorii „dr”
części drogi
gminnej.
Uchylona
uchwałą nr
XLVII/322/202
1 z dnia
26.08.2021 r.

po upłynięciu
14 dni od daty
jej ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
3571 data
ogłoszenia
20.07.2021 r.

Pismo
Wojewody
Dolnośląskiego,
sygn. NKN.4131.159.6.2
021.KW z dnia
23 lipca 2021 r.
- stwierdzenie
istotnego
naruszenia
prawa

53

15.07.2021

XLVI/314/2021

w sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowe
go w 2021 roku.

z dniem
podjęcia

54

15.07.2021

XLVI/315/2021

w sprawie
zaciągnięcia
długoterminowe
go kredytu z
premią
remontową.

z dniem
podjęcia

55

26.08.2021

XLVII/316/202
1

w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej dla
Powiatu
Ząbkowickiego

z dniem
podjęcia

zmieniona
uchwałą
XLVII/319/202
1 z dnia
26.08.2021 r.

wykonano

stwierdzenie
nieważności
uchwały
przez RIO

zmiana uchwały
LII/375/2021 z
dnia 30.11.2021
roku

Uchwała nr
51/2021
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu z
dnia 04.08.2021
w sprawie
stwierdzenia
nieważności
uchwały (sygn.
K.WR.0000.51.
2021)
wykonano
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zmiana uchwały
LII/344/2021 z
dnia 30.11.2021
roku

56

26.08.2021

XLVII/317/202
1

w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej dla
Powiatu
Ząbkowickiego

z dniem
podjęcia

wykonano

57

26.08.2021

XLVII/318/202
1

w sprawie
zaciągnięcia
długoterminowe
go kredytu z
premią
remontową

z dniem
podjęcia

58

26.08.2021

XLVII/319/202
1

zmieniająca
uchwałę w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowe
go w 2021 r.

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XLVI/314/2021
z dnia
15.07.2021 r.

wykonano

59

26.08.2021

XLVII/320/202
1

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

60

26.08.2021

XLVII/321/202
1

w sprawie
określenia
wysokości
stawek podatku
od
nieruchomości
oraz zwolnień
od tego podatku

Uchwała
podlega
ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
i wchodzi
w życie z dniem
1 stycznia 2022
roku , Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
3954 data
ogłoszenia
27.08.2021 r.

Traci moc
uchwała nr
XXXIII/213/2
020 z dnia
17.09.2021 r.

wykonano

61

26.08.2021

XLVII/322/202
1

w sprawie:
uchylenia
uchwały nr
XLVI/313/2021
Rady Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich z dnia
15 lipca
2021 r. w
sprawie
pozbawienia
kategorii ,,dr’
części drogi
gminnej

Uchwała
wchodzi w
życie po
upłynięciu 14
dni od daty jej
ogłoszenia w
Wojewódzkim
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego,
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 3955
data ogłoszenia
27.08.2021 r.

Uchyla
uchwałę nr
XLVI/313/20
21 z dnia
15.07.2021 r.

wykonano

wykonano
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62

03.09.2021

XLVIII/323/202
1

w sprawie
zmiany uchwały
regulaminu
dostarczana
wody i
odprowadzenia
ścieków
obowiązującego
na terenie
Gminy
Ząbkowice
Śląskie

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały
VII/49/2019 z
dnia 25.01.2019
r.

63

03.09.2021

XLVIII/324/202
1

w sprawie
zgody na
wniesienie
wkładu
pieniężnego do
Spółki SIM
Sudety Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialno
ścią

z dniem
podjęcia

wykonano

64

03.09.2021

XLVIII/325/202
1

w sprawie
zwolnienia z
podatku od
nieruchomości
stanowiącego
regionalną
pomoc
inwestycyjną

po upływie 14
dni od jej
ogłoszenia w
DUW z mocą
obowiązującą
do 31.12.2021
r., Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4196 data
ogłoszenia
10.09.2021 r.

wykonanow trakcie
realizacji

65

03.09.2021

XLVIII/326/202
1

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

66

28.09.2021

XLIX/327/2021

w sprawie
określenia
rodzajów
świadczeń
przyznawanych
w ramach
pomocy
zdrowotnej dla
nauczycieli oraz
warunków i
sposobu ich
przyznawania w
placówkach
oświatowych
prowadzonych
przez Gminę
Ząbkowice
Śląskie

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4483 data
ogłoszenia
05.10.2021 r.

67

28.09.2021

XLIX/328/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

wykonano

wykonanoprojekt w
trakcie
realizacji

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano
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68

28.09.2021

XLIX/329/2021

69

28.09.2021

XLIX/330/2021

70

28.09.2021

XLIX/331/2021

71

28.09.2021

XLIX/332/2021

72

28.09.2021

XLIX/333/2021

73

28.09.2021

XLIX/334/2021

w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obrębu
Braszowice
w sprawie
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla
wyodrębnioneg
o obszaru
miasta
Ząbkowice
Śląskie
w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
części miasta
Ząbkowice
Śląskie
w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obszaru
położonego
przy ul.
Powstańców
Warszawy w
Ząbkowicach
Śląskich
w sprawie
zmiany uchwały
w sprawie
regulaminu
dostarczenia
wody i
odprowadzenia
ścieków na
terenie Gminy
Ząbkowice
Śląskie
w sprawie:
wniesienia
wkładu
pieniężnego do
Spółki
Ząbkowickie
Przedsiębiorstw
o Usług
Komunalnych
Sp.z o. o. w
Ząbkowicach
Śląskich

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4484 data
ogłoszenia
05.10.2021 r.

wykonano

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4452 data
ogłoszenia
01.10.2021 r.

wykonano

o upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4485 data
ogłoszenia
05.10.2021 r.

stwierdzenie
nieważności
uchwały
przez
Wojewodę
Dolnośląskieg
o

Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Dolnośląskiego
nr NKN.4131.159.7.2
021.KW z dnia
29.10.2021 roku
- stwierdzenie
nieważności
uchwały

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4486 data
ogłoszenia
05.10.2021 r.

wykonano

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
4487 data
ogłoszenia
05.10.2021 r.

wykonano

z dniem
podjęcia

wykonano

132

74

12.10.2021

L/335/2021

w sprawie
przyjęcia
rocznego
programu
współpracy
Gminy
Ząbkowice
Śląskie z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia
24 kwietnia
2003r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
na rok 2022.

z dniem
podjęcia

wykonano- w
trakcie
realizacji

75

12.10.2021

L/336/2021

w sprawie
udzielenia
Rzecznikowi
Dyscypliny
Finansów
Publicznych
właściwemu w
sprawachrozpoz
nawanych przez
Regionalną
Komisję
Orzekającą w
sprawach o
naruszenie
dyscypliny
finansówpublicz
nych przy
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
we Wrocławiu
informacji w
trybieart. 95 ust.
2 ustawy z dnia
17 grudnia 2004
r. o
odpowiedzialno
ści za
naruszenie
dyscypliny
finansówpublicz
nych w sprawie
sygn. akt
RDFP.701.51.2
021

z dniem
podjęcia

wykonano
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12.10.2021

L/337/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
wieloletniej
prognozie
finansowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na lata
2021-2041

z dniem
podjęcia

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/246/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano
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12.10.2021

L/338/2021

78

12.10.2021

L/339/2021

79

29.10.2021

LI/340/2021

80

29.10.2021

LI/341/2021

81

29.10.2021

LI/342/2021

w sprawie:
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego
Ząbkowice
Śląskie Sp. z
o.o.
w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok
w sprawie
zatwierdzenia
wniosku o
wsparcie ze
środków
Rządowego
Funduszu
Rozwoju
Mieszkalnictwa
na
sfinansowanie
objęcia
udziałów w
istniejącym
Towarzystwie
Budownictwa
Społecznego
Ząbkowice Śl.
Sp. z o.o. z
siedzibą z
Ząbkowicach
Śląskich ul.
Jasna 44
w sprawie
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok
zmieniająca
uchwałę Rady
Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowe
jz
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej na
realizację
zadania
obejmującego
wymianę źródeł
ciepła w ramach
Programu
"Ograniczenie
niskiej emisji na
obszarze
województwa
dolnośląskiego”

z dniem
podjęcia

z dniem
podjęcia

wykonano

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

z dniem
podjęcia

z dniem
podjęcia

z dniem
podjęcia

wykonano

wykonano

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku
zmiana do
uchwały
XLII/283/2021
z dnia
25.03.2021
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30.11.2021

LII/343/2021

w sprawie
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach lub
placówkach
prowadzonych
przez Gminę
Ząbkowice
Śląskie

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
5715 data
ogłoszenia
06.12.2021 r.

83

30.11.2021

LII/344/2021

w sprawie
zmiany uchwały
w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej dla
Powiatu
Ząbkowickiego

z dniem
podjęcia

84

30.11.2021

LII/345/2021

w sprawie
zniesienia
formy ochrony
przyrody
drzewa
uznanego za
pomnik
przyrody

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
5716 data
ogłoszenia
06.12.2021 r.

wykonano

85

30.11.2021

LII/346/2021

w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
dla obrębu
geodezyjnego
Stolec – tereny
zurbanizowane

po upływie 30
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
6084 data
ogłoszenia
16.12.2021 r.

wykonano
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30.11.2021

LII/347/2021

w sprawie:
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego
Ząbkowice
Śląskie Sp. z o.
o.

z dniem
podjęcia

wykonano
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30.11.2021

LII/348/2021

w sprawie:
podwyższenia
kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstw
a Wodociągów i
Kanalizacji
„Delfin” Spółka
z o. o. z
siedzibą w
Ząbkowicach
Śląskich

z dniem
podjęcia

wykonano

Traci moc
uchwała nr
XLIII/23/201
3 z dnia
28.03.2021
roku

zmiana do
uchwały nr
XLVII/317/202
1 z dnia
26.08.2021 roku

wykonano

wykonano
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30.11.2021

LII/349/2021

w sprawie
powołania
Młodzieżowej
Rady Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich i
nadania jej
statutu

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2021, pozycja
5717 data
ogłoszenia
06.12.2021 r.
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30.11.2021

LII/350/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

90

30.11.2021

LII/351/2021

w sprawie
wynagrodzenia
Burmistrza
Ząbkowic
Śląskich

z dniem
podjęcia

|
91

30.11.2021

LII/352/2021

w sprawie
ustanawiania
zasad
przyznawania
diety oraz
zwrotu kosztów
podróży dla
przewodniczący
ch organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych
oraz dla
przewodniczący
ch rad sołeckich

po upływie 14
dni od dnia
ogłoszenia w
DUW

92

08.12.2021

LIII/353/2021

zmieniająca
Uchwałę
Budżetową na
rok 2021

z dniem
podjęcia, Dz.
Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 6172
data ogłoszenia
22.12.2021 r.
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08.12.2021

LIII/354/2021

w sprawie
emisji obligacji
oraz określenia
zasad ich
zbywania,
nabywania i
wykupu

z dniem
podjęcia

94

17.12.2021

LIV/355/2021

w sprawie
uchwalenia
wieloletniej
prognozy
finansowej na
lata 2022-2042

z dniem
podjęcia, z
mocą
obowiązującą
od 01.01.2022 r.

wykonanoprojekt w
trakcie
realizacji

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

wykonano

Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Dolnośląskiego
nr NKN.4131.159.11.
2021.KW z dnia
14.12.2021 roku
- stwierdzenie
nieważności §
7. we
fragmencie "po
upływie 14 dni
od dnia
ogłoszenia w
dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
" - wykonano
zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

wykonano

zmiana
uchwały
LVI/377/2022 z
dnia 27.01.2022
roku,
LVII/388/2022
z dnia
24.02.2022 roku

traci moc
uchwała nr
XXXVIII/246
/2020 z
dnia17.12.202
0 r.,

wykonano- w
trakcie
realizacji
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z dniem
podjęcia, z
mocą
obowiązującą
od 01.01.2022 r.
i podlega
publikacji w
DUW, Dz. Urz.
Woj. rocznik
2022, pozycja
460 data
ogłoszenia
28.01.2022 r.

zmiana uchwały
LVI/376/2022 z
dnia 27.01.2022
r.,
LVI/378/2022 z
dnia 27.01.2022
r.,
LVII/387/2022
z dnia
24.02.2022 r.

95

17.12.2021

LIV/356/2021

w sprawie
Uchwały
Budżetowej
Gminy
Ząbkowice
Śląskie na 2022
rok

96

17.12.2021

LIV/357/2021

w sprawie
wprowadzenia
opłaty targowej
i zasad jej
poboru

uchwała
wchodzi w
życie po
upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego,
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 6116
data ogłoszenia
17.12.2021 r.

97

17.12.2021

LIV/358/2021

w sprawie
wyrażenia
zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego
trybu zawarcia
umowy
dzierżawy na
czas
nieokreślony

z dniem
podjęcia

wykonano

98

17.12.2021

LIV/359/2021

w sprawie zasad
przeprowadzeni
a naborów
wniosków o
zawarcie
umowy najmu
mieszkania w
ramach pomocy
państwa w
ponoszeniu
wydatków
mieszkaniowyc
h w pierwszych
latach najmu
mieszkania dla
mieszkań
budowanych z
wykorzystaniem
finansowania
zwrotnego i
wsparcia z
Funduszu
Dopłat

uchwała
wchodzi w
życie po
upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego,
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2021,
pozycja 6180
data ogłoszenia
22.12.2021r.

wykonano

99

17.12.2021

LIV/360/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

|
z dniem
podjęcia

Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu
stwierdziło
nieistotne
naruszenia
prawa (sygn.
K.WR.0002.13.
2022 z dnia
17.01.2022 r.)
traci moc
uchwała nr
XX/134/2015
z dnia
26.11.2015 r.
w sprawie
wprowadzeni
a opłaty
targowej

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 roku

wykonano

wykonano
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100

30.12.2021

LV/361/2021

w sprawie:
zatwierdzenia
planu pracy
Komisji
Rewizyjnej
Rady Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich na
2022 rok

z dniem
podjęcia

wykonano
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30.12.2021

LV/362/2021

w sprawie:
zatwierdzenia
planu pracy
Komisji Skarg,
Wniosków i
Petycji Rady
Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich na
2022 rok

z dniem
podjęcia

wykonano

102

30.12.2021

LV/363/2021

w sprawie:
zatwierdzenia
planu pracy
Stałych Komisji
Rady Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich na
2022 rok

z dniem
podjęcia

wykonano
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30.12.2021

LV/364/2021

w sprawie:
zatwierdzenia
planu pracy
Rady Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich

z dniem
podjęcia

wykonano

104

30.12.2021

LV/365/2021

w sprawie
zmiany uchwały
nr
XXII/142/2019
Rady Miejskiej
Ząbkowic
Śląskich z dnia
19 grudnia 2019
r. w sprawie
ustalenia
szczegółowych
zasad
ponoszenia
odpłatności za
pobyt w
schronisku dla
osób
bezdomnych
oraz w
schronisku dla
osób
bezdomnych z
usługami
opiekuńczymi

uchwała
wchodzi w
życie po
upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego,
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2022,
pozycja 71 data
ogłoszenia
05.01.2022r.

zmiana do
uchwały nr
XXII/142/2019
z dnia
19.12.2019 r.

wykonano
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uchwała
wchodzi w
życie po
upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego,
Dz. Urz. Woj.
rocznik 2022,
pozycja 72 data
ogłoszenia
05.01.2022r.

105

30.12.2021

LV/366/2021

w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowa
nia
przestrzennego
części miasta
Ząbkowice
Śląskie

zmiana do
uchwały nr
XXXVI/239/20
20 z dnia
26.11.2021 roku

wykonano
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30.12.2021

LV/367/2021

w sprawie
nawiązania
współpracy
partnerskiej
pomiędzy
Gminą
Ząbkowice
Śląskie, a
Miastem i
Gminą
Kańczuga

z dniem
podjęcia

107

30.12.2021

LV/368/2021

w sprawie
wprowadzenia
zmian w
budżecie miasta
i gminy na 2021
rok

z dniem
podjęcia

108

30.12.2021

LV/369/2021

w sprawie
wniesienia
skargi na
rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Dolnośląskiego

z dniem
podjęcia

w trakcie
realizacji

109

30.12.2021

LV/370/2021

w sprawie
ustalenia
wydatków
niewygasającyc
h z upływem
roku
budżetowego
2021

z dniem
podjęcia

wykonano

wykonano

zmiana do
uchwały nr
XXXVIII/247/2
020 z dnia
17.12.2020 r.

wykonano

XXVII. Sprawy administracyjne oraz realizacja innych istotnych zadań w 2021 r.
1. Ewidencja ludności i dowody osobiste
1) przyjęto 909 zgłoszeń meldunkowych, które dotyczyły zameldowania (przemeldowania)
na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania, emigracji,
2) wydano 198 zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu mieszkańców gminy,
3) udzielono 357 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
oraz z rejestru PESEL
4) przyjęto 1508 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 135 złożonych przez e-puap
5) wydano 1443 dowody osobiste
6) wydano 234 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.
2. Urząd Stanu Cywilnego
1) ilość zarejestrowanych urodzeń - 280
▪ kobiety - 135
▪ mężczyźni - 145
2) urodzenia umiejscowione - 53
3) imiona jakie rodzice nadawali swoim urodzonym dzieciom:
▪ najpopularniejsze imiona męskie - Antoni, Jan, Stanisław
▪ najpopularniejsze imiona żeńskie - Hanna, Pola, Maja
▪ Imiona oryginalne - Ayla, Nela, Zoya, Kasjan, Milan, Kordian
4) ilość zarejestrowanych zgonów - 442
▪ kobiety - 214
▪ mężczyźni - 228
5) ilość zarejestrowanych małżeństw - 101
▪ ślub konkordatowy - 35
▪ ślub cywilny - 50
▪ ilość zawartych związków małżeńskich po raz pierwszy - 70
6) małżeństwa umiejscowione – 16
7) liczba par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
8) uznawanie ojcostwa - 107
9) ilość zarejestrowanych rozwodów - 60

- 27

3. Zamówienia publiczne
W 2021 r. Gmina Ząbkowice Śląskie udzieliła następujących zamówień publicznych:
1. W obszarze zamówień w trybach podstawowych:
a) W zakresie robót budowlanych łącznie przeprowadzono łącznie 14 postępowań
zakończonych zawarciem umowy o łącznej wartości 13.455.453,32 zł. brutto;
b) W zakresie usług łącznie 11 postępowań zakończonych zawarciem umowy o łącznej
wartości 4.421.820,02 zł brutto;
2. W obszarze zamówień w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych :
a) W zakresie dostaw łącznie przeprowadzono łącznie 2 postępowania zakończonych
zawarciem umowy o łącznej wartości 10.672.414,80 zł brutto;
3. W obszarze zamówień w trybie z wolnej ręki :
a) W zakresie usług łącznie przeprowadzono 2 postępowania zakończone zawarciem umowy
o łącznej wartości 5.799.937,57 zł brutto;
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b) W zakresie robót budowlanych łącznie przeprowadzono 1 postępowanie zakończone
zawarciem umowy o łącznej wartości 18.500,00 zł brutto;
Zamawiający w postępowaniach powszechnie stosował aspekty społeczne odwołujące się
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamówienia publiczne zrealizowane na postawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy poniżej kwoty
130.000,00 zł netto w 2021 r. na łączną wartość udzielonych zamówień na kwotę
13.350.888,86 zł netto;
Gmina Ząbkowice Śląskie jako Zamawiający, zgodnie z art. 82 ustawy Pzp, sporządziła
sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2021 r. i przekazała je Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2022 r. pod nr 2021/SPRR00017871/01.
4. Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego
Wychodząc na przeciw rozwojowi społeczeństwa informatycznego w Gminie Ząbkowice
Śląskie oraz możliwości załatwienia wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu,
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej w siedzibie Urzędu Miejskiego istnieje punkt Potwierdzania
profilu Zaufanego, w którym w 2021 roku 621 osób potwierdziło Profil Zaufany.
5. Korespondencja
Ogólnie w 2021 roku wpłynęło do Urzędu 35.473 pisma oraz 3.550 faktur, natomiast
do mieszkańców i klientów Urzędu wysłano 35.535 pism z czego tylko 6.283 pisma zostały wysłane
za pośrednictwem Poczty Polskiej, resztę korespondencji roznieśli gońcowie zatrudnieni w Urzędzie.
6. Zarządzenia i obwieszczenia
Burmistrz Ząbkowic Śląskich w 2021 roku wydał 418 Zarządzeń oraz 35 obwieszczeń.
7. Pełnomocnictwa i upoważnienia
Burmistrz Ząbkowic Śląskich w 2021 roku udzielił 56 pełnomocnictw oraz 79 upoważnień.
8. Przyjęcia mieszkańców
Ze względu na pandemię przyjęcia mieszkańców były ograniczone, mimo obostrzeń Burmistrz
Ząbkowic Śląskich w 2021 roku przyjął ok 210 mieszkańców oraz odbył ok 374 rozmów
telefonicznych z mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie.
9. Służbowe spotkania
Burmistrz Ząbkowic Śląskich w 2021 roku uczestniczył w ok 35 spotkaniach wyjazdowych.
Ze względu na pandemię wciąż wiele spotkań odbywało się on-line w formie telekonferencji.
W 2021 r. ilość spotkań w tej formie wyniosła ok 40.
10. Kontrole
W 2021 roku w
Urzędzie Miejskim
z różnych instytucji państwowych.

przeprowadzono 11 kontroli zewnętrznych

11. Informacja publiczna i petycje
W 2021 roku udzielono odpowiedzi na 113 wnioski o udostepnienie informacji publicznej oraz
na 2 petycje.
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12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych
W 2021 roku Radni Rady Miejskiej złożyli 10 interpelacji, 3 zapytania i 2 wnioski.
13. Skargi
W 2021 roku wpłynęły 2 skargi, w tym: 1 skarga do Rady Miejskiej i 1 skarga do Burmistrza.
14. Umowy
W Centralnym Rejestrze Umów w 2021 r. zarejestrowano 869 umów.
15. Sesje
W 2021 r. odbyło się 16 Sesji Rady Miejskiej i 3 sesje sołtysów.
16. Remonty w Urzędzie
W celu poprawy warunków pracy a tym samym podniesienia jakości świadczonych usług
na rzecz mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku wyremontowano korytarz
na I piętrze budynku, pomieszczenia biurowe oraz klatkę schodową. Wymieniono instalację
elektryczną na całym III piętrze, rozdzielnicę główną, rozdzielnice na I i II piętrze.
Zamontowano oświetlenie awaryjne. Wymieniono kabel zasilający budynek Urzędu
Miejskiego. Ponadto wykonano nowe progi oraz poddano renowacji już istniejące na I piętrze
budynku Urzędu.
17. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu
W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług przez Urząd
na rzecz mieszkańców, został zakupiony nowy sprzęt komputerowy. Na ten cel wydatkowano
w 2021 roku kwotę 68.930,43 zł z czego zakupiono m.in. 10 komputerów wraz
z oprogramowaniem Microsoft Windows i Office, 21 licencji Windows 10, 4 dyski twarde,
20 monitorów, 2 niszczarki, 1 kserokopiarkę, dyktafon dla Biura Rady Miejskiej. Ponadto
zakupiono na kwotę 16.469 zł sonicwall - jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów
przed atakiem z zewnątrz oraz dwie kserokopiarki
18. Staże i prace interwencyjne, nabory na wolne stanowiska urzędnicze
W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2021 roku Urząd Miejski w Ząbkowicach
Śląskich zorganizował staże oraz prace interwencyjne dla 14 osób zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zaktywizowane osoby bezrobotne wykonywały pracę
na stanowiskach związanych z obsługa ruchu turystycznego, utrzymywaniem czystości
na terenie gminy, na stanowiskach biurowych w Urzędzie Miejskim.
Przeprowadzono 5 naborów na wolne stanowiska urzędnicze: ds. zamówień publicznych,
ds. podatków i opłat lokalnych, ds. funduszy zewnętrznych, ds. księgowości, ds. zarządzania
kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych.
19. Archiwum Zakładowe
Wystąpiono z wnioskami do Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim
na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z lat 1946-2017 w rozmiarze 52 mb. W związku
z tymi aktami Archiwum Państwowe przeprowadziło ekspertyzę archiwalną akt wydzielonych
do zniszczenia i ujętych we wnioskach Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
dotyczących wydania zgody przez Archiwum Państwowe na przekazanie na makulaturę lub
zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kat. BE. W wyniku analizy w/w dokumentów część
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dokumentacji ze względu na charakter spraw i wartość historyczną zaliczono do kat. A
pozostałe akta zniszczono.
W 2021 roku z zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego skorzystało 60 osób,
wypożyczono 119 jednostek archiwalnych oraz udostępniono na miejscu w pomieszczeniach
archiwum 13 jednostek archiwalnych.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego zlecono
archiwizację 9000 sztuk kopert dowodowych osób zmarłych. Trwa uzgadnianie ich przekazania
na stan Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim.
20. Certyfikacja ISO
W dniach 22-23.11.2021 r. Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich po raz kolejny przeszedł
audit recertyfikacyjny ISO 9001:2015, potwierdzając tym samym profesjonale, sprawne
i przyjazne świadczenie usług z zakresu administracji samorządowej, związanych
z realizacją zadań publicznych, własnych i zleconych zaspokajających potrzeby społeczności
lokalnej oraz zapewniających rozwój regionu.
21. Punkt konsultacyjny
W 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich działał Punkt konsultacyjny
programu „Czyste Powietrze” oraz programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza
poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie
województwa dolnośląskiego”.
W ramach punktu konsultacyjnego w 2021 r. zrealizowano:
➢ program „Czyste powietrze” – 78 napisanych wniosków, w tym 25
z podwyższonym dofinansowaniem, wnioski o płatność – 60,
➢ program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł
ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego” - 38
złożonych wniosków, w tym 10 z podwyższonym dofinansowaniem.
22. Dostępność+
Od połowy roku 2020 roku dostępna jest usługa tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego dla
osób głuchych lub słabosłyszących. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga
wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi można skorzystać: poprzez zgłoszenie się
ze swoją sprawą do siedziby Urzędu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem
do usługi. Pracownik (za pośrednictwem tabletu z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego.
Tłumacz pośredniczy w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie
rzeczywistym. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie
sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie
do Internetu. Tłumacz wraz z Koordynatorem ds. dostępności pomagają załatwić sprawy nie tylko
dotyczące Urzędu Miejskiego, ale także innych spraw dotyczących Zakładu Gospodarki
Komunalnej (naliczanie opłat za mieszkanie), Poczty Polskiej (przesyłek), Banku Spółdzielczego
(wpłat w kasie banku) i innych ważnych spraw dla mieszkańców.
23. Spis powszechny ludności i mieszkań
Zarządzeniem Burmistrza powołane zostało Gminne Biuro Spisowe w składzie 7 osób, które
od dnia 1 kwietnia umożliwiało mieszkańcom dokonania spisu swojego gospodarstwa
domowego. Ogłoszona nabór na rachmistrzów spisowych, których w trakcie całego spisu było 8.
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Pracownicy Gminnego Biura Spisowego codziennie dokonywali spisu zgłaszających
się mieszkańców, pełnili dyżury w soboty w siedzibie Urzędu, ponadto zostało utworzone
Mobilne Biuro Spisowe, które przez cały okres spisu tj. do dnia 30 września organizowało
wyjazdowe akcje spisowe na wszystkich osiedlach oraz we wszystkich Sołectwach.
Ponadto Gmina wraz z Urzędem statystycznym zorganizowała w dniu 22 sierpnia
na Ząbkowickim Rynku akcję spisową z udziałem LODOWOZU, każda osoba spisana
dostawała upominki oraz lody.
24. Działania w związku z COVID-19
W 2021 r. Gmina Ząbkowice Śląskie kontynuowała działania związane z pandemią COVID19 tj. prowadziła dynamiczne i efektywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców.
Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. od 15 maja
2021 r. funkcjonował Punkt Szczepień Powszechnych (PSP) w Ząbkowicach Śląskich,
początkowo przy ul. Kusocińskiego 17 - hala namiotowa na boisku Orlik, następnie na Hali
Słonecznej.
Gmina Ząbkowice Śląskie utworzyła PSP zgodnie z wymogami Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, po przeprowadzonej kontroli NFZ, zapewniając niezbędny
sprzęt, wyposażenie oraz osoby do obsługi. Naszymi parterami w realizacji tego zadania byli:
Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz podmiot wykonujący działalność
leczniczą SALUS Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przygotowanie i prowadzenie punktu szczepień
masowych było dużym wyzwaniem organizacyjno-technicznym. W zadanie to zaangażowany
był sztab ludzi – pracowników spółki, pracowników urzędu, Straż Miejska oraz jednostki OSP
naszej gminy.
W 2021 roku w PSP w Ząbkowicach Śląskich zostało zaszczepionych 577 osób
szczepionką firmy Johnson&Johnson. oraz 4 063 osób szczepionką firmy Pfizer, w tym:
I dawką – 1849, II dawką – 2214.
Ponadto Gmina Ząbkowice Śląskie realizowała zadanie transportu mieszkańców
do punktu szczepień. W realizację transportu zaangażowane były jednostki OSP Gminy
Ząbkowice Śląskie oraz firma transportowa w razie potrzeby. Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Ząbkowicach Śląskich obsługiwali również infolinię telefoniczną dot. informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i prowadzona była szeroka akcja promująca
szczepienia.
Przedsiębiorcom, którzy najbardziej odczuli skutki epidemii, umorzone zostały podatki
w kwocie 122 892,00 zł . Skutkiem pandemii są dużo mniejsze wpływy do budżetu gminy
w 2021 roku, które wyniosły blisko 124 433 298,64 zł z planowanych 128 489 204,23 zł.
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