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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

    Gmina Głuszyca położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego  

w powiecie wałbrzyskim na styku z powiatem kłodzkim. Teren położony jest w Sudetach 

Środkowych, w obszarze gór Wałbrzyskich, Sowich i Suchych na granicy polsko – czeskiej.  

Gmina Głuszyca graniczy: 

- od zachodu z gminą Mieroszów, 

- od północy z gminą Jedlina Zdrój, 

- od wschodu z gminą Walim, 

- od południa z gminą Nowa Ruda oraz z Czechami. 

Gmina położona jest na wysokości 400 – 936 m n.p.m., a do najwyższych wzniesień 

na jej terenie zalicza się: szczyt Waligóra – 936 m n.p.m. oraz szczyt Włodarz – 811 m n.p.m. 

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 6192 ha, w tym: 

- użytki rolne   2400 ha 38,7% 

- tereny mieszkalne  114 ha  1,8% 

- drogi    137 ha  2,2% 

- tereny przemysłowe 27 ha  0,4% 

- tereny wypoczynkowe 21 ha  0,3% 

- wody    22 ha  0,3%    

- użytki zielone  3313 ha 53,3% 

- inne    158 ha   2,5% 

 

Wykres 1. Rodzaje powierzchni administracyjnej Gminy Głuszyca 

 

Źródło: Urząd Miejski w Głuszycy 
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Gmina dzieli się na 5 sołectw: Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica. 

Dzięki swojemu malowniczemu położeniu gmina Głuszyca posiada doskonałe walory  

i możliwości do rozwoju turystyki popularnej, turystyki aktywnej oraz agroturystyki. Dobre 

warunki klimatyczne, urozmaicony krajobraz oraz bliskość uzdrowisk z doskonałymi 

walorami leczniczymi sprawiają, że Sudety, Przedgórze Sudeckie oraz sama gmina Głuszyca 

to bardzo atrakcyjne regiony turystyczne. 

Rysunek 1. Usytuowanie gminy Głuszyca w powiecie wałbrzyskim 

 

 

DEMOGRAFIA 

 

 Liczba mieszkańców gminy na koniec 2020 r. kształtowała się następująco: 

 

- miasto – 6019  

- wieś – 2207  

 

Liczba zgonów w 2020 r. – 129 

 

 

WŁADZE  GMINY  GŁUSZYCA 

 

 Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska w Głuszycy. Organem 

wykonawczym jest Burmistrz Głuszycy Pan Roman Głód. Burmistrz Głuszycy swoje zadania 

realizuje przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz jednostek 

pomocniczych Gminy i spółek gminnych. 

W wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r.  

wybrano 15 radnych w następującym składzie: 

 

1.Drapała Beata Iza 

2. Grygianiec Tomasz 
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3.Kameczura Krzysztof 

4.Kostrzyca Mariusz Stanisław 

5.Milczarek Grzegorz Józef 

6.Mlazga Julianna Agnieszka 

7.Okarma Dawid 

8.Popek Edyta 

9.Rech Janusz Nikodem 

10.Skrabka Jakub Adam 

11.Surmaczyński Sławomir Konrad 

12.Trawczyńska Mariola Katarzyna 

13.Wodyk Kamila Urszula 

14.Woźniak-Redlicka Katarzyna Marta 

15. Żołopa Mirosław Jan 

 

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy został wybrany Pan Grzegorz 

Milczarek, a na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głuszycy wybrano radnych  

w osobach: Pani Edyty Popek i Pana Janusza Recha.  

 

Skład poszczególnych Komisji stałych Rady Miejskiej w Głuszycy: 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Przewodniczący Mirosław Żołopa 

2. Zastępca Krzysztof Kameczura 

3. Mariusz Kostrzyca 

4. Kamila Wodyk 

5. Katarzyna Woźniak-Redlicka 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. Przewodniczący Dawid Okarma 

2. Zastępca Krzysztof Kameczura 

3. Sławomir Surmaczyński 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego: 

1. Przewodniczący Janusz Rech 

2. Zastępca Mirosław Żołopa 

3. Beata Drapała 

4. Dawid Okarma 

5. Edyta Popek 

6. Katarzyna Woźniak-Redlicka 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 

1. Przewodnicząca Kamila Wodyk 

2. Zastępca Mariusz Kostrzyca 

3. Tomasz Grygianiec 

4. Julianna Mlazga 

5. Sławomir Surmaczyński 
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Komisja ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

1. Przewodnicząca Katarzyna Woźniak-Redlicka 

2. Zastępca Tomasz Grygianiec 

3. Julianna Mlazga 

4. Jakub Skrabka 

5. Mariola Trawczyńska 

 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych: 

1. Przewodnicząca Beata Drapała 

2. Zastępca Katarzyna Woźniak-Redlicka 

3. Edyta Popek 

4. Jakub Skrabka 

5. Mariola Trawczyńska 

 

Doraźna Komisja ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych: 

1. Przewodnicząca Julianna Mlazga 

2. Radny Janusz Rech 

3. Radna Beata Drapała 

4. Radny Tomasz Grygianiec 

5. Radny Krzysztof Kameczura 

6. Radny Mariusz Kostrzyca 

7. Radny Dawid Okarma 

8. Radny Jakub Skrabka 

9. Radna Kamila Wodyk 

10. Radna Katarzyna Woźniak-Redlicka 

11. Radny Mirosław Żołopa 

12. Radna Edyta Popek 

13. Radna Mariola Trawczyńska 

 

 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  GMINY  GŁUSZYCA 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne 

Gminy Głuszyca: 

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy   

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy 

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy 

- Przedszkole Samorządowe w Głuszycy 

- Żłobek Gminny w Głuszycy 

 

 

Samorządowe osoby prawne: 

- Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Głuszycy sp. z o.o.  

- Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o. 
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2. FINANSE  GMINY 

 

 Budżet Gminy Głuszyca na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską   

w Głuszycy w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XVIII/133/2019. 

 

Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości  56.318.352,00 zł, z tego: 

- dochody bieżące 37.978.472,00 zł ,  

- dochody majątkowe 18.339.880,00 zł . 

 

Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości 50.946.857,00 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 36.426.507,00 zł 

- wydatki majątkowe 14.520.350,00 zł.   

 

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 5.371.495,00, która została przeznaczona 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu 

papierów wartościowych.  

Uchwalono rozchody w wysokości 5.371.495,00 zł.  

 

W ciągu 2020 roku dokonano wielu zmian w budżecie Gminy i tak na dzień 31.12.2020 roku 

plan dochodów wyniósł 52.086.559,27 zł 

plan wydatków wyniósł 49.399.363,37 zł 

przychody zwiększono o kwotę 1.134.299,10 zł z tytułu wolnych środków  

rozchody zmniejszono o kwotę 1.550.000,00 zł. 

 

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 2.687.664,10 zł przeznaczona na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Głuszycy zamknął się nadwyżką w wysokości 

5.982.775,74 zł oraz dodatnim wynikiem operacyjnym w wysokości 2.418.664,10 zł.  

 

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki 

kształtowały się następująco: 

                              

 
Plan na dzień 

01.01.2020 r. 

Plan na dzień 

31.12.2020 r. 

Wykonanie planu 

na 31.12.2020 r. 
% 

Planowane 

dochody 
56.318.352,00 52.086.559,27 47.357.974,71 90,92 

Planowane 

wydatki 
50.946.857,00 49.339.363,37 41.375.198,97 83,75 
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Nadwyżka/deficyt 

[zł] 
5.371.495,00 2.687.195,90 5.982.775,74  

 

 

W 2020 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych  

w wysokości 3.821.495,00 zł. 

 

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów: 

 

PRZYCHODY 

 

 

Nazwa Planowane przychody  Przychody wykonane   

Wolne środki  1.134.299,10  

RAZEM  1.134.299,10  

                                                         ROZCHODY 

Nazwa Zadłużenie na dzień                

01 stycznia 2020 roku 

Spłaty kredytów na dzień 

31.12.2020 roku 

Stan zadłużenia na dzień                    

31.2.2020 roku 

SGB O/Wrocław – kredyt  2.818.340,00 425.495,00 2.392.845,00 

SGB O/Wrocław – kredyt  1.612.000,00 86.000,00 1.526.000,00 

BGK – kredyt 270.000,00 270.000,00 0,00 

Bank Spółdzielczy – kredyt 600.000,00  600.000,00 

Bank Spółdzielczy – kredyt 6.390.000,00 2.840.000,00 3.550.000,00 

PKO BP SA - obligacje 9.740.000,00 200.000,00 9.540.000,00 

WFOŚiGW - pożyczka 240.689,53  240.689,53 

RAZEM 21.671.029,53 3.821.495,00 17.849.534,53 
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DOCHODY  BUDŻETOWE  

 

W 2020 roku dochody zrealizowano w  wysokości 47.357.974,71 zł i stanowią one  

90,92% wielkości planowanej na rok budżetowy. 

 

 

DOCHODY  WŁASNE 

 

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została 

przedstawiona poniżej. 

 

Lp. Wyszczególnienie § Plan 2020 rok Wykonanie 2020 rok % 

1 2 3 4 6 7 

I. DOCHODY BIEŻĄCE   40 090 833,99 38 004 071,58 94,79% 

1. Dochody z podatków i opłat   5 715 000,00 4 754 240,41 83,19% 

a) podatek od nieruchomości 0310 3 110 000,00 2 455 058,61 78,94% 

b) podatek rolny 0320 48 000,00 48 105,41 100,22% 

c) podatek leśny 0330 122 000,00 108 829,00 89,20% 

d) podatek od  środków transportowych 0340 181 000,00 128 987,35 71,26% 

e) 

podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanych w formie 

karty podatkowej 0350 20 000,00 6 528,60 32,64% 

f) podatek od spadków i darowizn 0360 20 000,00 11 337,43 56,69% 

g) wpływy z opłaty skarbowej 0410 25 000,00 37 847,50 151,39% 

h) wpływy z opłaty targowej 0430 15 000,00 6 925,00 46,17% 

i) wpływy z opłaty produktowej 0400   67,86 0,00% 

j) 
wpływy z opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 183 000,00 170 517,89 93,18% 

k) 

wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 0490 1 710 000,00 1 418 520,28 82,95% 

l) 
podatek od czynności 

cywilnoprawnych 0500 250 000,00 356 426,92 142,57% 

m) wpływy z różnych opłat 0690 31 000,00 5 088,56 16,41% 

2. 

 

Udziały gmin w podatku 

stanowiącym dochody budżetu 

państwa 

  

5 860 269,00 5 692 366,48 97,13% 



RAPORT  O  STANIE  GMINY  GŁUSZYCA  ZA 2020  ROK  

str. 10 
 

a) 

podatek dochodowy od osób 

fizycznych 0010 5 760 269,00 5 596 092,00 97,15% 

b) podatek dochodowy od osób prawnych 0020 100 000,00 96 274,48 96,27% 

3. Dochody z majątku gminy   1 845 000,00 1 427 006,62 77,34% 

a) 
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 15 000,00 9 523,61 63,49% 

b) wpływy z dywidend 0740 250 000,00   0,00% 

c) 

dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa jednostek samorządy 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 0750 1 580 000,00 1 417 483,01 89,71% 

4. Pozostałe wpływy   1 830 862,69 1 378 317,03 75,28% 

a) 

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 

pieniężnych od osób prawnych oraz 

innych jednostek organizacyjnych 0580   9 751,95   

b) wpływy z usług 0830 1 617 500,00 1 117 350,38 69,08% 

c) 

odsetki od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 0910 32 000,00 33 378,72 104,31% 

d) pozostałe odsetki 0920 25 000,00 24 392,27 97,57% 

e) 

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 0940 80 000,00 66 835,58 83,54% 

f) 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 0950 3 362,69 16 095,69 478,66% 

h) wpływy z różnych dochodów 0970 58 000,00 107 925,82 186,08% 

i 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 

rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gminnych 

na dofinansowanie zadań bieżących 2900 15 000,00 2 586,62 17,24% 

5. 

Część oświatowa subwencji  ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

2920 

4 463 983,00 4 463 983,00 100,00% 

6. 

część wyrównawcza subwencji dla 

gmin 
2920 

5 603 350,00 5 603 350,00 100,00% 

7. 

Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 
2920 

149 076,00 149 076,00 100,00% 

8. 

Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich  

2007 

  394 667,71   

9. 

Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich  

2009 

  41 664,29   
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10. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz  innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

2010 

4 334 589,53 4 289 010,74 98,95% 

11. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

2020 

4 000,00 4 000,00 100,00% 

12. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

2030 

1 279 963,98 1 224 794,87 95,69% 

13. 

Dotacje celowe  na zadania bieżące 

w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich 

2057 

934 337,21 560 558,29 60,00% 

14. 

Dotacje celowe  na zadania bieżące 

w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich 

2059 

32 080,02 40 657,55 126,74% 

15. 

Dotacje przekazane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej 

zlecone gminą, związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci 

2060 

6 802 000,00 6 744 858,15 99,16% 

16. 

Środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizacje 

zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych 

2170 

810 000,00 810 000,00 100,00% 

17. 

Dotacje celowe otrzymane z gminy 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień miedzy 

jednostkami samorządy 

terytorialnego 

2310 

25 000,00 25 000,00 100,00% 

18. 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2320 

  3 000,00 0,00% 

19. 

Dotacje celowe otrzymane od 

samorządu wojewódzkiego na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

miedzy jst 

2330 

27 000,00 81 240,00 300,89% 

20. 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

2360 

20 000,00 30 851,62 154,26% 
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21. 

Wpływy do budżetu pozostałych 

środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym 

rachunku jednostki budżetowej 

2400 

  458,26 0,00% 

22. 

Środki otrzymane od pozostałych jst 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

2460 

94 211,56 24 859,56 26,39% 

24. 

Środki na uzupełnienie dochodów 

gmin 
2750 

260 111,00 260 111,00 100,00% 

II. DOCHODY MAJĄTKOWE   11 995 725,28 9 353 903,13 77,98% 

1 

wpływ z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 0770 1 900 000,00 2 266 155,86 119,27% 

2 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym  w 

prawo własności  0760 10 000,00 7 839,12 78,39% 

3 

Dotacje celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich  6257 8 143 774,59 5 537 320,12 67,99% 

4 

Dotacje celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich  6259 0,00 35 016,57 0,00% 

5 

Środki otrzymane od pozostałych jst 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji 6280 395 700,90 25 927,98 6,55% 

8 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, pozyskane z innych 

źródeł 6290 1 404 463,00 1 334 856,69 95,04% 

6 

Dotacja otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielonej miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie zadań własnych 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 6300 0,00 30 000,00 0,00% 

7 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 6330 4 576,79 4 576,79 100,00% 

8 

Dotacje celowe z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego  6630 137 210,00 112 210,00 81,78% 

OGÓŁEM DOCHODY   52 086 559,27 47 357 974,71 90,92% 
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WPŁYWY  Z  PODATKÓW 

 

 Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest 

podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.455.058,61 zł  

i stanowi 78,94%  kwoty planowanej na 2020 rok. 

 

Na łączną kwotę podatku składał się: 

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.626.494,80 zł.  

- podatek od osób fizycznych w wysokości 828.563,81  zł. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wymagalne z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.608.895,87 zł, oraz 816.281,49  zł od osób 

fizycznych. 

 

 Podatek rolny zrealizowano w wysokości 48.105,41 zł co stanowi 100,22%  kwoty 

planowanej na 2020 rok. 

 

 Podatek leśny zrealizowano w wysokości 108.829,00 zł co stanowi 89,20%  kwoty 

planowanej na 2020 rok. 

 

 Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 128.987,35 zł  

co stanowi 71,26%  kwoty planowanej na 2020 rok. 

 

 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej zrealizowano w wysokości 5.937,36 zł. Karta podatkowa jako zryczałtowany 

podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór  

i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu. 

 

 Z podatku od spadku i darowizn uzyskano 14.311,50 zł co stanowi  477,05% kwoty 

planowanej na 2020 rok. Podatek ten  podlega zapłacie w przypadku nabycia własności 

rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lud darowizn przez osoby fizyczne. 

 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 356.426,92 zł  

co stanowi 142,57%  kwoty planowanej na 2020 rok. 

Podatnikami tego podatku są notariusze od czynności cywilnych dokonywanych w formie 

aktu notarialnego oraz nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar, pobór i egzekucja tego 

podatku jest prowadzona przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania jest 

dostępna i pobierana ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.    

 

 

WPŁYWY  Z  OPŁAT 
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 Opłata skarbowa – uzyskano dochód w wysokości 37.847,50 zł i stanowi on  

151,39% kwoty planowanej na 2020 rok. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie 

ustawy o opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach 

indywidualnych (za wydanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń) oraz w sprawach 

urzędowych.  

 

 Opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 6.925,00 zł. i stanowi  

 on 46,17% kwoty planowanej na 2020 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki 

dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej  

w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku. 

 

 Z tytułu opłaty produktowej uzyskano dochód 67,86 zł. Opłata produktowa jest 

wnoszona na podstawie przepisów ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.  

 

 Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochód  

w wysokości 170.517,89 zł i stanowi on 93,18% kwoty planowanej na 2020 rok.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te w całości przeznaczone są na określone 

cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi narkomanii.  

 

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochód uzyskano w wysokości 

1.418.520,28 zł i stanowi on 82,95% kwoty planowanej na 2020 rok.   

 

W wyżej wymienionych wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego i za wyrysy i  wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 

25.186,65 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi            

w wysokości 1.393.333,63 zł. Osiągnięte z tego tytuły dochody przeznaczono na wywóz 

nieczystości z terenu gminy Głuszyca oraz na funkcjonowanie PSZOK – u. 

 

 Wpływy z różnych opłat (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 1.359,10 zł) – dochód uzyskano w wysokości 5.088,56 zł i stanowi on 

16,41% kwoty planowanej na 2020 rok . 

 

 

DOCHODY  Z  MAJĄTKU 

 

 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 9.523,61 zł co stanowi 63,49% 

kwoty planowanej na 2020 rok. 

 

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki 

mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 1.417.483,38 zł co stanowi 89,71% kwoty 

planowanej na 2020 rok. 
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POZOSTAŁE  WPŁYWY 

 

 Wpływy z usług (za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrot za media, za 

usługi opiekuńcze OPS-u, opłaty za cmentarz komunalny) – dochód uzyskano w wysokości 

1.117.350,38 zł i stanowi on 69,08% kwoty planowanej na 2020 rok.  

  

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych 

należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 55.770,99 zł  

 

 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych opłat – dochód 

uzyskano w wysokości 66.835,58 zł 

  

 Wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywny  – 

dochód uzyskano w wysokości 25.847,64 zł 

 

 Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – uzyskano dochód wysokości 

107.925,82zł.  

 

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 

zrealizowane środki  to: 

 -  5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie 

danych adresowych  w roku 2020 - kwota 23,25 zł, 

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  kwota 30.825,05 zł,  

- 5% dochodów uzyskanych za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 3,32 zł. 

  

 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochodem 

mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. W  2020 roku dochód z tego tytułu wyniósł 5.590.092,00 zł.  

 

 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udział  

w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 96.274,48 zł.  

 

 

 

SUBWENCJE 
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Subwencja ogólna w 2020 roku wyniosła 10.476.520,00 zł i stanowi 100% kwoty 

planowanej na 2020 rok. Na subwencję ogólną składa się subwencja: 

1.  oświatowa – 4.463.983,00 zł 

2. wyrównawcza  – 5.603.350,00 zł 

3. równoważąca – 149.076,00 zł 

4. środki na uzupełnienie dochodów – 260.111,00 zł 

 

 

DOTACJE CELOWE 

 

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 14.244.769,42  zł. 

Na wymienioną kwotę otrzymanych dotacji składają się:  

 - dotacje na  zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych 

pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych Gminie 

Głuszyca dotacji  na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 11.033.868,89 zł, 

 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 3.185.900,53 zł, w tym 

finansowane ze środków europejskich – 1.037.547,84 zł,  

 - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – 

25.000,00 zł. 

 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

 

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 9.353.903,13 zł – w tym: 

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 2.266.155,86 zł,  

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności – 7.839,12 zł,  

c) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7.079.908,15 zł –  

w tym dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5.572.336,69 zł. 

 

 

WYDATKI  BUDŻETOWE 

 

W 2020 roku wydatkowano kwotę 41.375.198,97 zł  (w tym wydatki bieżące wyniosły 

35.585.407,48 zł, a wydatki majątkowe 5.789.791,49 zł) co stanowi 83,76% kwoty 

planowanej na 2020 rok. 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku: 
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Dział Treść Plan 2020 
Wykonanie 

2020 

z tego zadania: 

% własne zlecone 

1 2 4 5 6 7 8 

010 Rolnictwo i łowiectwo 290 984,09 253 178,74 183 735,76 69 442,98 87,01 

020 Leśnictwo 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 

400 

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

6 150,00 4 321,45 4 321,45 0,00 70,27 

500 Handel 706 800,00 8 453,11 8 453,11 0,00 1,20 

600 Transport i łączność 2 852 282,52 1 773 033,20 1 773 033,20 0,00 62,16 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 041 800,00 2 769 978,10 2 769 978,10 0,00 91,06 

710 Działalność usługowa 204 336,77 139 331,21 139 331,21 0,00 68,19 

720 Informatyka 64 400,00 10 780,00     16,74 

750 Administracja publiczna 3 372 945,00 3 023 477,15 2 938 793,41 84 683,74 89,64 

751 

Urzędy naczelnych 

organów władzy,  

kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

64 926,00 64 610,45 0,00 64 610,45 99,51 

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 200,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
245 967,00 237 771,51 235 506,51 2 265,00 96,67 

757 Obsługa długu publicznego 513 500,00 504 508,22 504 508,22 0,00 98,25 

758 Różne rozliczenia 73 872,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 9 079 501,11 7 915 831,37 7 857 191,47 58 639,90 87,18 

851 Ochrona zdrowia 187 761,62 182 412,03 178 559,71 3 852,32 97,15 

852 Pomoc społeczna 3 116 996,20 2 455 036,42 2 454 428,81 607,61 78,76 

853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 
14 400,00 13 473,48 13 473,48 0,00 93,57 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
455 089,89 416 789,96 416 789,96 0,00 91,58 

855 Rodzina 12 008 788,69 11 863 329,23 1 115 289,49 10 748 039,74 98,79 
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900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
11 263 563,62 8 043 512,50 8 043 512,50 0,00 71,41 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
786 000,00 743 293,49 743 293,49 0,00 94,57 

926 Kultura fizyczna i sport 1 027 098,34 929 877,35 929 877,35 0,00 90,53 

  Ogółem wydatki 49 399 363,37 41 375 198,97 30 332 077,23 11 032 341,74 83,76 

 

 

Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe: 

 

 

Plan na 01.01.2020 

[zł] 

 

Plan na 31.12.2020 

[zł] 

 

Wykonanie na 

31.12.2020                               

[zł] 

 

[%] 

1 2 3 4 5 

Wydatki ogółem 50.946.857,00 49.399.363,37 41.375.198,97 83,76 

- wydatki bieżące 36.426.507,00 38.665.112,79   35.585.407,48 90,03 

-  wydatki majątkowe 14.520.350,00 10.734.250,58 5.789.791,49       53.94 

 

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: 

-  wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.051.481,42 zł (w tym: na wynagrodzenia  

i składki od  nich naliczane 10.784.103,96 zł oraz na działalność statutową 11.267.377,46 zł)  

- dotacje na zadania bieżące gminy  - 1.200.484,01 zł,  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.327.969,19 zł  

- obsługę długu – 504.508,22 zł,  

- programy finansowane z udziałem środków unijnych 500.964,67 zł 

 

Wydatki majątkowe zostały  wykonane w wysokości 5.789.791,49 zł co stanowiło 53,94% 

kwoty planowanej na 2020 rok.   

 

 

 

WIELOLETNIA  PROGNOZA  FINANSOWA  GMINY  GŁUSZYCA 

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2020-2031 uchwalona 

została na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/134/2019  
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Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w wysokości 5.371.495,00 zł.   

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono plan na przyszłe lata z uwzględnieniem 

spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  wynikających z harmonogramów spłat umów 

kredytowych.  Zaplanowano rozchody w wysokości 5.371.495,00 zł. Zadłużenie na koniec 

roku określono na kwotę 16.299.534,53 zł 

Liczba przedsięwzięć: 

1.  „Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych ” 

z okresem realizacji w latach 2016-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 2.173.000,00 zł 

2. „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy ” z okresem realizacji  

w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 800.000,00 zł 

3. „Poprawa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne ” z okresem realizacji w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 

1.000.000,00 zł 

4. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 

w Głuszycy ” z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 

320.000,00 zł 

5. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca ” z okresem realizacji w latach 

2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 600.000,00 zł 

6. „Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole”  

z okresem realizacji w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 5.100.000,00 zł 

7. „Wykonie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie 

miejscowości Głuszyca” z okresem realizacji w latach 2018-2021 z łącznymi nakładami 

finansowymi 15.102.000,00 zł 

 

W dniu 28 stycznia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 

uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany 

dokonano poprzez: 

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku, oraz łącznym limitem zobowiązania do kwoty 

306.319,01 zł. 

2.  w przedsięwzięciu „Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów 

ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca” zmieniono limit zobowiązania w roku 

2020 do kwoty 4.287.292,00 zł. 

W dniu 28 kwietnia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 

uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany 

dokonano poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć: 
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1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych  

ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy” z okresem realizacji od 2020 do 

2021 roku, oraz łącznym limitem zobowiązania do kwoty 3.719.549,00 zł. 

2.  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna,  

ul. Przemysłowa, ul. Niecała  w Głuszycy” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz 

łącznym limitem zobowiązania do kwoty 2.291.060,00 zł. 

Jednocześnie zrezygnowano z przedsięwzięcia „Modernizacja mostu w ciągu ulicy 

Częstochowskiej w Głuszycy”. 

W dniu 30 lipca 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXIV/186/2020 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 

uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć  do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany 

dokonano w przedsięwzięciu „Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów 

ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązania 

w roku 2020 do kwoty 3.777.292,00 zł. 

W dniu 22 września  2020 roku została podjęta Uchwała nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 

uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano poprzez: 

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozwój usług społecznych” z limitem zobowiązania 

w wysokości 1.710.648,00 zł, z okresem realizacji w latach 2019-2022, 

2. w przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg 

gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy” zmieniono limit 

zobowiązania w roku 2020 do wysokości 1.319.781,92 zł, 

3. w przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne” zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do 

wysokości 140.000,00 zł, 

4. w przedsięwzięciu „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy” zmieniono limit zobowiązania w roku 2020 do wysokości 

60.000,00 zł a w roku 2021 do kwoty 260.000,00 zł, 

5. wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy” z limitem zobowiązania w wysokości 

355.000,00 zł, z okresem realizacji w latach 2020-2021. 

W dniu 27 października  2020 roku została podjęta Uchwała nr XXVI/205/2020 Rady 

Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku 

nr 1 uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano poprzez: 

1. w przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg 

gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy” zmieniono łącznie limit 

zobowiązania w latach 2020-2021 do wysokości  1.699.489,52 zł. 
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2. w przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg 

gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa i ul. Niecała w Głuszycy” zmieniono łącznie limit 

zobowiązania w latach 2020-2021 do wysokości  1.241.060,00 zł. 

3. w przedsięwzięciu „Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów 

ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca” zmieniono okres realizacji zadania do 

2022 roku. 

W dniu 07 grudnia  2020 roku została podjęta Uchwała nr XXIX/219/2020 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 

uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

Zmiany dokonano w zakresie: 

1. planowanych dochodów bieżących i majątkowych, 

2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych, 

3. zwiększenia rozchodów. 

 

W dniu 23 grudnia  2020 roku została podjęta Uchwała nr XXX/223/2020 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/2019, w której w załączniku nr 1 

uwzględniono wartości wynikające ze zmiany planu budżetu na 2020 rok. 

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano w przedsięwzięciu 

„Rozwój usług społecznych w gminie Głuszyca ”  w zakresie podziału limitu przypadającego 

na rok 2020 na wydatki bieżące  i majątkowe.  

 

Przedsięwzięcia w 2020 roku – limity i realizacja.  

lp Dział  Rozdział Nazwa Plan Wykonanie  % 

wykonania 

roku 2020 

stopień 

zaawansowania 

1 500 Handel 2 074 523,00 0,00 0,00 0,00 

    50095 

Strefa aktywności 

gospodarczej w Głuszycy - 

utworzenie terenów 

inwestycyjnych 2 074 523,00 0,00 0,00 0,00 

      rok 2020 698 000,00 0,00 0,00 0,00 

      rok 2021 1 376 523,00       

                

2 600 Transport i łączność 2 940 549,52 219 744,91 7,47 7,47 
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    60016 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez 

remont dróg gminnych ul. 

Częstochowska wraz z 

mostem i ul. Dolna w 

Głuszycy 1 699 489,52 0,00 0,00 0,00 

      rok 2020 418 229,52 0,00 0,00 0,00 

      rok 2021 1 281 260,00       

                

    60016 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez 

remont dróg gminnych ul. 

Górna, ul. Przemysłowa i ul 

Niecała w Głuszycy 1 241 060,00 219 744,91 17,70 17,70 

      rok 2020 699 643,00 219 744,91 31,40 31,40 

      rok 2021 541 417,00 0,00 0,00 0,00 

                

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 715 000,00 225 104,72 13,13 13,13 

    70005 

Poprawa infrastruktury 

technicznej - uzbrojenie 

terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne 1 046 000,00 145 344,72 13,90 13,90 

      rok 2020 146 000,00 145 344,72 99,55 99,55 

      rok 2021 400 000,00       

      rok 2022 500 000,00       

                

    70005 

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ulicy 

Parkowej 5 w Głuszycy 314 000,00 7 380,00 2,35 2,35 

      rok 2020 54 000,00 7 380,00 13,67 13,67 

      rok 2021 260 000,00       

                

    70005 

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ulicy 

Sienkiewicza 25 w Głuszycy 355 000,00 72 380,00 20,39 20,39 
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      rok 2020 140 000,00 72 380,00 51,70 51,70 

      rok 2021 215 000,00       

                

4 801 Oświata 5 012 682,00 0,00 0,00 0,00 

    80104 

Sowiogórski Raj Głuszyca - 

adaptacja części 

pomieszczeń szkolnych na 

przedszkole  5 012 682,00 0,00 0,00 0,00 

      rok 2020 1 035 100,00 0,00 0,00 0,00 

      rok 2021 3 977 582,00       

                

5 852 Pomoc społeczna 1 710 648,00 78 287,19 4,58 4,58 

    85295 

Rozwój usług społecznych w 

Gminie Głuszyca 1 710 648,00 78 287,19 4,58 4,58 

      rok 2020 557 425,20 78 287,19 14,04 14,04 

      rok 2021 575 024,40       

      rok 2022 578 198,40       

                

6 900 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 14 683 611,01 139 477,03 0,95 0,75 

    90005 

Wymiana wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i 

lokalach mieszkalnych na 

terenie wybranych gmin 

Aglomeracji Wałbrzyskiej 306 319,01 24 427,04 7,97 7,97 

      rok 2020 77 802,10 24 427,04 31,40 31,40 

      rok 2021 172 585,98       

      rok 2022 55 930,93       

                

    90015 

Budowa oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Głuszyca 600 000,00 96 599,99 16,10 16,10 

      rok 2020 100 000,00 96 599,99 96,60 96,60 

      rok 2021 250 000,00       
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      rok 2022 250 000,00       

                

    90080 

Wykonanie badawczego 

otworu Głuszyca GT-1 do 

celów ciepłowniczych na 

terenie miejscowości 

Głuszyca  

13 777 

292,00 18 450,00 0,13 0,13 

      rok 2020 277 292,00 18 450,00 6,65 6,65 

      rok 2021 5 000 000,00       

      rok 2022 8 500 000,00       

                

Razem rok 2020 4 203 491,82 662 613,85 15,76 15,76 

Razem rok 2021 14 049 392,38 0,00     

Razem rok 2022 9 884 129,33 0,00     

 

 

 

Wydatki  majątkowe Gminy Głuszyca za 2020 rok 

 

Lp. Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie % 

1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy 500 50095 698 000,00 0,00 0,00% 

2 
Sowiogórski Raj - Budowa Centrum 

Przesiadkowego w Głuszycy 
600 60004 504 381,96 504 381,96 100,00% 

3 

Przebudowa placu postojowego wraz z 

oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w 

Głuszycy 

600 60016 184 000,00 183 873,95 99,93% 

4 
Zakup ciągnika rolniczego ze spychaczem i 

piaskarką 
600 60095 75 030,00 75 030,00 100,00% 

5 Odnowa części wspólnych wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 5 w 
700 70005 54 000,00 7 380,00 13,67% 



RAPORT  O  STANIE  GMINY  GŁUSZYCA  ZA 2020  ROK  

str. 25 
 

Głuszycy 

6 

Przygotowanie infrastruktury technicznej - 

uzbrojenie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne 

700 70005 146 000,00 145 344,72 99,55% 

7 

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 

25 w Głuszycy  

700 70005 140 000,00 72 380,00 51,70% 

8 

Propagowanie łączności internetowej w 

społecznościach lokalnych - WiFi 4EU w 

Głuszycy  

720 72095 49 220,00 0,00 0,00% 

9 
Modernizacja  nawierzchni sali 

gimnastycznej w SP3 w Głuszycy 
801 80101 61 000,00 60 762,00 99,61% 

10 
Sowiogórski Raj Głuszyca  adaptacja części 

pomieszczeń szkolnych na przedszkole  
801 80104 1 035 100,00 0,00 0,00% 

11 
Projekt Rozwój usług społecznych w Gminie 

Głuszyca 
852 85295 42 921,03 36 000,00 83,87% 

12 
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. 

Lipowa w Grzmiącej 
900 90001 63 050,00 62 978,45 99,89% 

13 
Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
900 90001 464 970,00   0,00% 

14 
Dotacje celowe na budowę przyłączy 

kanalizacyjnych 
900 90001 16 950,00 6 000,00 35,40% 

15 
Dotacja celowa na wymianę 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
900 90005 50 660,00   0,00% 

15 

Montaż instalacji OZE na budynkach 

mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i 

Bystrzyca 

900 90005 2 861 647,59 2 498 814,97 87,32% 

17 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Głuszyca 
900 90011 34 500,00 34 497,57 99,99% 
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18 
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Głuszyca Etap I 
900 90015 100 000,00 96 599,99 96,60% 

19 

Wykonanie badawczego otworu Głuszyca 

GT-1  do celów ciepłowniczych na terenie 

miejscowości Głuszyca 

900 90080 277 292,00 18 450,00 6,65% 

20 

Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku 

użyteczności publicznej na potrzeby 

wielofunkcyjnego budynku użyteczności 

publicznej w Głuszycy 

900 90095 3 599 300,00 1 712 537,38 47,58% 

21 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w 

Głuszycy poprzez przebudowę placów 

postojowych  i drogi dojazdowej do budynku 

użyteczności publicznej 

900 90095 209 328,00 207 948,08 99,34% 

22 

Modernizacja terenu boiska wiejskiego w 

miejscowości Łomnica na terenie Gminy 

Głuszyca 

926 92601 66 900,00 66 812,42 99,87% 

Razem 10 734 250,58 
5 789 

791,49 
53,94% 

 

  

Lp. Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie % 

1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy 500 50095 698 000,00 0,00 0,00% 

2 
Sowiogórski Raj - Budowa Centrum 

Przesiadkowego w Głuszycy 
600 60004 504 381,96 504 381,96 100,00% 

3 

Przebudowa placu postojowego wraz z 

oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w 

Głuszycy 

600 60016 184 000,00 183 873,95 99,93% 

4 
Zakup ciągnika rolniczego ze spychaczem i 

piaskarką 
600 60095 75 030,00 75 030,00 100,00% 
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5 

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 5 w 

Głuszycy 

700 70005 54 000,00 7 380,00 13,67% 

6 

Przygotowanie infrastruktury technicznej - 

uzbrojenie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne 

700 70005 146 000,00 145 344,72 99,55% 

7 

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 

25 w Głuszycy  

700 70005 140 000,00 72 380,00 51,70% 

8 

Propagowanie 

łączności 

internetowej w 

społecznościach 

lokalnych - WiFi 

4EU w Głuszycy  

720 72095 

 

         Realizacja programów finansowych z udziałem środków  

          z budżetu Unii Europejskiej 

  

Nazwa zadania  Plan 2020 rok 

w tym 

Wykonanie 

2020 rok 

w tym  

(%) środki z 

budżetu 

UE 

środki z 

budżetu jst 

środki z 

budżetu UE 

środki z 

budżetu jst 

Strefa Aktywności 

Gospodarczej w 

Głuszycy - 

przygotowanie 

terenów 

inwestycyjnych  698 000,00 698 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sowiogórski Raj - 

Budowa Centrum 

Przesiadkowego w 

Głuszycy 504 381,96 428 288,16 76 093,80 504 381,96 428 288,16 76 093,80 100,00 

Odnowa części 

wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego przy 

ul. Sienkiewicza 25 140 000,00 67 620,00 72 380,00 72 380,00 0,00 72 380,00 51,70 
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Propagowanie 

łączności 

internetowej w 

społecznościach 

lokalnych - WiFi 4EU 

w Głuszycy  49 220,00 49 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sowiogórski Raj 

Głuszyca - adaptacja 

części pomieszczeń 

szkolnych na 

przedszkole 1 035 100,00 219 100,00 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacja dla Parafii 

pw. Chrystusa Króla 

na realizacje 

projektu Rozwój 

Usług Społecznych 42 921,03 38 822,60 4 098,43 36 000,00 32 562,45 3 437,55 83,87 

Dotacja na wymianę 

wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła 50 660,00 50 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Montaż instalacji 

OZE na budynkach 

mieszkalnych w 

dorzeczu rzek 

Barycz i Bystrzyca 2 861 647,59 2 861 647,59 0,00 2 498 814,97 2 498 814,97   87,32 

Rewitalizacja i 

adaptacja byłego 

budynku 

użyteczności 

publicznej na 

potrzeby 

wielofunkcyjnego 

budynku 

użyteczności 

publicznej w 

Głuszycy 3 599 300,00 1 072 300,00 2 527 000,00 1 712 537,38 849 249,92 863 287,46 47,58 

Rewitalizacja 

przestrzeni 

publicznej w 

Głuszycy poprzez 

przebudowę placów 

postojowych  i drogi 

dojazdowej do 

budynku 

użyteczności 

publicznej 209 328,00 127 560,00 81 768,00 207 948,08 127 558,45 80 389,63 99,34 

RAZEM WYDATKI 

MAJĄTKOWE 9 190 558,58 5 613 218,35 3 577 340,23 5 032 062,39 3 936 473,95 1 095 588,44 54,75 
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3. REALIZACJA  INWESTYCJI  

 

 W 2020 roku Gmina Głuszyca kontynuowała podejmowanie działań inwestycyjnych 

mających na celu polepszenie życia mieszkańców gminy Głuszyca, w tym między innymi:  

 

1. „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” – 

8.10.2020 r. został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO 

WD w ramach IPAW, całkowita wartość wniosku to 2.435.800,00 zł – trwa ocena wniosku,  

w grudniu 2020 roku złożono dodatkowo wniosek do Rządowego Programu Inwestycji 

Lokalnych – II edycja na pokrycie wkładu własnego w projekcie i uzyskano dofinansowanie 

w wysokości 841.570,00 zł, 

 

2.  „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”  w ramach zadania 

zostały zakupione 2 autobusy o wartości 1.443.528,00 zł, autobusy zostały dostarczone                     

w dniu 30 października 2018 r., zostały zarejestrowane oraz ubezpieczone, została podpisana 

umowa z operatorem transportu gminnego Centrum Nieruchomości i Transportu Beata 

Żołnieruk. Bezpłatna Komunikacja Gminna została uruchomiona w dniu 24 czerwca 2019 r. 

Wykonane zostały prace budowlane związane z budową Centrum Przesiadkowego. W skład 

Centrum wchodzi wiata oraz zatoka autobusowa, przestronny parking na 185 samochodów, 

miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów czy motocykli. Na użytek rowerzystów 

oddane zostały też dwa punkty, w których znajdują się myjki i podstawowe narzędzia do 

naprawy. Do dyspozycji została oddana poczekalnia oraz toalety. Miejsce jest oświetlone                    

i monitorowane, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Zadanie zostało zakończone                       

i rozliczone, w dniu 5.01.2021 r. odbyła się kontrola projektu przez pracowników IPAW, 

E-aktywni 

mieszkańcy w 

Gminie Głuszyca 10 780,00 10 780,00 0,00 10 780,00 10 780,00 0,00 100,00 

Szkoły na czasie 

unowocześnienie 

nauki w Szkołach 

Podstawowych 

Gminy Głuszyca  312 615,93 280 535,91 32 080,02 308 476,40 277 267,88 31 208,52 98,68 

Zdalna szkoła 115 000,00 115 000,00 0,00 114 994,04 114 994,04 0,00 99,99 

Rozwój usług 

społecznych 514 504,17 479 104,17 35 400,00 42 287,19 42 287,19   8,22 

Wymiana 

wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła 27 142,10 16 776,10 10 366,00 24 427,04 14 072,33 10 354,71 90,00 

RAZEM WYDATKI 

BIEŻĄCE 980 042,20 902 196,18 77 846,02 500 964,67 459 401,44 41 563,23 51,12 
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otrzymaliśmy protokół pokontrolny bez uwag. Całkowita wartość projektu to 4.029.505,98 zł 

dofinansowanie 2.910.916,77 zł,  

 

3. „Przebudowa placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 

w Głuszycy” wniosek złożony do UMWD w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy 

Rozwojowej 2020, Gmina otrzymała dofinansowanie  w wysokości 112.210,00 zł, kwota 

71.663,95 zł została pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie  

zostało zrealizowane i rozliczone, wartość całkowita projektu to 183.873,95 zł, 

zagospodarowany został plac o powierzchni 840 m2, postawiono 6 lamp oświetleniowych 

LED, 

 

4. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowa 

5  w Głuszycy” – 23.12.2020 r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu z IPAW, trwa 

procedura przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych, wartość projektu to 314.769,25 zł, dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej 267.553,86 zł, z budżetu państwa 20.050,80 zł, zakończenie projektu planowane 

jest na listopad 2021 r., 

5. Przygotowanie infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne – w ramach zadania wybudowana została droga dojazdowa do 

działek budowlanych we wsi Łomnica – wartość projektu 145.344,72 zł, kwota 131.544,72 zł 

została pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, 

6. „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy                               

ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy” – 16.12.2020 r. podpisano Umowę o dofinansowanie 

projektu z IPAW, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisana została umowa                      

o wartości 270.455,67 zł, dofinansowanie ze środków UE 188.182,86 zł, z budżetu państwa 

14.102,64 zł, zakończenie projektu planowane jest na listopad 2021 r., 

7. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WIFI4EU                      

w Głuszycy” – gmina uzyskała grant na realizację zadania w wysokości 15.000 Euro, do 12 

punktów na terenie gminy został zapewniony Internet o przepustowości 30 Mb/s, trwają prace 

związane z utworzeniem hot spotów, termin realizacji do końca kwietnia 2021 r., 

 

8. ”Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej w SP3 w Głuszycy” - usunięta została 

istniejąca, zniszczona nawierzchnia, wyrównane podłoże oraz położona nowa podłoga 

sportowa – z wykładziny obiektowej, wartość zadania 60.762,00 zł, zadanie zrealizowano ze 

środków własnych gminy, 

 

9. „Sowiogórski Raj Głuszyca - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na 

przedszkole” – złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 – Fundusz Inwestycji Lokalnych dla części związanej                                          

z wykonaniem robót budowlanych adaptacyjnych w budynku, wnioskowana kwota 

2 365 629,90 zł, niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania na to zadanie, wniosek                          
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o dofinansowanie był również składany w ramach ZIT AW, ze względu na wyczerpanie 

środków wniosek znajduje się na liście rezerwowej, 

10. „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca!” - projekt dofinansowany  przez Unię 

Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest we współpracy z OPS oraz 

Parafią pw. Chrystusa Króla, głównym celem projektu jest stworzenie na terenie gminy 

dziennej formy kompleks usług opiekuńczych dla 70os. potrzebujących wsparcia                                  

w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie Klubu Senior+, zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, objęcie 10 osób opieką w miejscu zamieszkania 

przez 2 opiekunki i objęcie 10 osób systemem teleopieki, w terminie 01.11.2019 - 31.12.2022, 

wartość projektu 1.762.153,23 zł, 

 

11. ”Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Grzmiącej” – w ramach 

zadania wykonano nową instalację kanalizacyjną od budynków mieszkalnych do zbiornika 

bezodpływowego, wartość zadania 62.978,45 zł, kwota 62.100,24 zł została pokryta ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, 

12. „Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczali ścieków 

na terenie Gminy Głuszyca” gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych  

w ramach Działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - Umowa Nr 00007-65150-

UM0100149/19. W ramach zadania przewidziane jest wybudowanie 14 oczyszczalni 

przydomowych obsługujących 79 mieszkańców. W trybie przetargu nieograniczonego został 

wybrany wykonawca robót montażowych, trwa opracowanie projektów i zgłoszeń, wartość 

podpisanej umowy to 470.00,00 zł, dofinansowanie 63,63%, planowane zakończenie zadania 

czerwiec 2021 r. 

13. „Dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych” – w roku 2020 zrealizowano   

4 zadania, podłączony został budynek wspólnoty mieszkaniowej Kłodzka 75, budynek 

jednorodzinny ul. 11-go Listopada 22, trwają prace z przyłączeniem budynków ul. Kolejowa 

18 i 20. Od początku realizacji programu dotacyjnego przyłączono do kolektora sanitarnego 

24 budynki (13 Wspólnot mieszkaniowych i 11 budynków jednorodzinnych), 

 

14. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – zadanie 

realizowane było w partnerstwie z Gminą Nowa Ruda i Niechlów, wartość zadania ogółem to 

8.069.798,00 zł, dofinansowanie 6.839.319,41 zł, w ramach projektu zamontowane zostały 

ogółem 382 instalacje OZE o mocy ogółem 3751,73 kW (panele fotowoltaiczne, pompy 

ciepła, kotły na biomasę) z tego na terenie gminy Głuszyca zamontowano 126 instalacji (55 

instalacji fotowoltaicznych, 47 pomp ciepła i 24 kotły na biomasę), w Nowej Rudzie 

zamontowano 118 instalacji – 45 instalacji fotowoltaicznych, 40 pomp ciepła, 33 kotły,                      

w Niechlowie zamontowano 138 instalacji – 57 instalacji fotowoltaicznych, 63 pompy ciepła         

i 18 kotłów.  W miesiącu grudniu otrzymaliśmy zwrot środków zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o płatność, w styczniu na terenie gminy Głuszyca odbyła się kontrola projektu 
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przeprowadzona przez pracowników DIP we Wrocławiu, w lutym kontrolę przeprowadzono 

w gminie Nowa Ruda, w marcu w Niechlowie – oczekujemy na protokół pokontrolny, 

15. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2020” – gmina 

uzyskała dofinansowanie  z WFOŚiGW, w miesiącu sierpniu zakończyły się roboty związane 

z usuwaniem azbestu, zutylizowano ogółem 43,522 tony wyrobów azbestowych za kwotę 

34.497,57 zł. 

 

16. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca” – w ramach zadania 

wykonano „Montaż lamp ulicznych solarno – ledowych przy ul. 11-go Listopada oraz                    

ul. Piastowskiej w Głuszycy” – postawionych zostało 16 lamp oświetleniowych, wartość 

projektu to 96.599,99 zł. Kwota została pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

Covid-19, 

17. „Wykonanie badawczego odwiertu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na 

terenie miejscowości Głuszyca” - 21 sierpnia 2020 r. został ponownie złożony do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program Udostępnianie 

wód termalnych w Polsce, wniosek o dofinansowanie zadania j.w. Wartość projektu to 

15.400.000,00 zł. Trwa ocena wniosku, 

18. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego 

budynku użyteczności publicznej w Głuszycy”.  

Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z RPO WD w ramach ZIT AW 

szacunkowy koszt: 1.970.702,17 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 1.072.062,00 zł 

oraz z budżetu państwa 126.125,00 zł. Po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych                       

(w dwóch złożone oferty przekraczały środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na 

realizację zadania), w miesiącu styczniu 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą 

Zakład Ogólnobudowlany BUD-MICH Krzysztof Michalak ul. II Armii 6b, 58-304 

Wałbrzych, wartość umowy to 3.385.000,00 zł. Trwają prace budowlane na obiekcie, 

planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2021 r. 

 

19. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów 

postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej”.  

Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z RPO WD w ramach ZIT AW, łączny 

koszt: 701.442,67 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 596.226,27 zł, z budżetu państwa 

69.737,00 zł. Po przeprowadzonych 2 postępowaniach przetargowych został wyłoniony 

wykonawca Nowe Technologie Wojciech Aftanas Myśliszów 3,58-262 Ostroszowice, prace 

zostały zakończone w styczniu 2020 r. Wartość wykonanych prac to 516 600,00 zł. Z uwagi 

na koniczność wykonania prac związanych z wykonaniem lamp oświetleniowych, instalacji 

odwadniającej oraz izolacji ścian fundamentowych, przeprowadzony został przetarg na 

wyłonienie wykonawcy robót. Prace zostały wykonane przez Hydroraz Sp.c. z/s  

ul. H. Brodatego 36/3, 57-210 Henryków, protokół odbioru z 30.10.2019 r. wartość robót 

244 285,51 zł. Projekt został rozliczony, oczekujemy na zatwierdzenie końcowego wniosku  

o płatność, kontrolę projektu i wypłatę dofinansowania, 
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20. „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Łomnica na terenie gminy 

Głuszyca” – zadanie współfinansowane z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, wartość 

projektu 66.812,42 zł, dofinansowanie 30.000,00 zł, 

 

21. „Modernizacja i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3” wniosek złożony 

do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania                          

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 73.518,77 zł, zostało zakupione nowoczesne 

wyposażenie kuchni m.in. piec konwekcyjny, bemar, okap, nowe meble kuchenne oraz 

zastawa stołowa, a także wyposażenie stołówki. Wykonano prace remontowe  

w pomieszczeniu kuchni, stołówki i zapleczu kuchennym – nowe zasilanie elektryczne 

urządzeń, podłączenia wody i kanalizacji, malowanie. Wartość projektu to 91.898,47 zł, 

 

22. “Zakup komputerów dla szkół” wniosek o przyznanie grantu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1, Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach ZDALNA SZKOŁA. Wartość projektu 59.994,05 zł. Zakupiono  

33 komputery, które zostały przekazane do szkół, a następnie zostały użyczone uczniom  

w celu umożliwienia nauki zdalnej, 

 

23. “Zakup komputerów dla szkół – 2 edycja” wniosek o przyznanie grantu                                    

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1, 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+. Wrtość projektu 55.000,00zł. 

Podpisano umowę na zakup 27 komputerów, 2 tabletów i 5 dostępów do Internetu. Sprzęt 

został przekazany do szkół, a następnie użyczony uczniom w celu umożliwienia nauki 

zdalnej, 

 

24. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych                             

ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy”, gmina otrzymała dofinansowanie                   

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70% wartości robót, wyłoniono 

wykonawców. Trwają prace budowlane przy na ul. Górnej (z uwagi na konieczność 

wykonania prac przez Zakład Gazowniczy termin realizacji został wydłużony)                                    

i ul. Przemysłowej, zakończenie całości robót grudzień 2021, wartość zadania 989 635,50 zł. 

 

25. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych                                         

ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna  w Głuszycy”, gmina otrzymała 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70% wartości 

robót, wyłoniono wykonawców. Trwają prace budowlane na ul. Częstochowskiej (ze względu 

na konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej oraz prace wykonywane przez Zakład 

Gazowniczy termin realizacji został wydłużony), rozebrany został most nad rzeką Bystrzycą, 
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firma przygotowuje się do wejścia z pracami remontowymi na ul. Dolną, zakończenie robót 

grudzień 2021, wartość zadania 1 242 880,89 zł, 

 

26. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – zadanie realizowane przez  

15 gmin, dotyczy udzielenia grantu na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W terminie 

od 1.07.2020 do 30.10.2020 prowadzony był nabór wniosków. W gminie Głuszyca 

mieszkańcy złożyli 168 wniosków o udzielenie grantu, z czego przyznano dofinansowanie  

12 osobom (z uwagi na ograniczone środki finansowe). Trwa realizacja zadania przez 

mieszkańców, 

 

27. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzmiącej dz. nr 313”, zadanie 

dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, 

rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wartość zadania 94.000,00 zł, 

dofinansowanie 27.000,00 zł, 

 

28. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy dz. nr 78”, zadanie 

dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, 

rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wartość zadania 64.130,90 zł, 

dofinansowanie 54.400,00 zł, 

 

29. „Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 56/2, 57 w Kolcach” – w ramach zadania 

wykonano 85 m przyłącza wodociągowego od studni do budynku świetlicy wiejskiej                          

w Kolcach. Wartość zadania 27.060,00 zł,  

 

 

4. SPAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU  

GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM  ZASOBEM  GMINY  GŁUSZYCA   

ZA  ROK  2020  ORAZ  STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO   

 

 

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem  Gminy Głuszyca za rok 2020 

 

1. Program został przyjęty przez Radę Miejską w Głuszycy uchwałą  

Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., a Uchwała weszła w życie z dniem  

26 grudnia 2017 r.   

2. Uchwałą Nr XLVI/314/2017 Rada Miejska w Głuszycy wprowadziła zmiany  

do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Głuszyca w Rozdziale V dotyczącym zasad polityki czynszowej. Podstawę prawną 

opracowania programu stanowił  art. 21 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
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3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy jest dokumentem 

planistycznym, pozwalającym na efektywne gospodarowanie swoim zasobem, 

wskazuje możliwości tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej.  

Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2020 przedstawia dane według stanu na 

dzień 31.12.2020r. dotyczące: 

 

I. Wielkości  mieszkaniowego zasobu Gminy. 

II. Analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

      budynków  i lokali. 

III. Sprzedaży  lokali. 

IV. Polityki czynszowej. 

V. Zarządzania zasobem. 

VI.  Źródeł  finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

VII.  Wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy.            

VIII.  Pozostałych  działań dla poprawy gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy. 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Głuszyca tworzą lokale stanowiące własność Gminy położone  

w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy. 

 

I. Wielkość  mieszkaniowego  zasobu Gminy Głuszyca  na dzień 31.12.2020r.: 

1) w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy - 31 budynków:  184 lokale 

mieszkalne, łączna powierzchnia użytkowa  7 898,5m2. 

2) w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy 

 - 187 budynków: 585  lokali mieszkalnych, łączna powierzchnia użytkowa  

23 682,79m2 
. 

3) łączna ilość lokali mieszkalnych wynosi  769 szt. o powierzchni  31 581.29  m2 

4) 37  lokali   użytkowych  w budynkach stanowiących w 100%  własność Gminy  

 i we wspólnotach mieszkaniowych, w tym 6  lokali  w 100% w zasobach Gminy,  

31 lokali we wspólnotach mieszkaniowych o łącznej powierzchni  2 998,43 m2. 

 

Zarządzeniem Nr 83/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2014 r. został utworzony 

stały zasób mieszkaniowy Gminy Głuszyca, zmieniony Zarządzeniem Nr 75/O/2016 z dnia 

30 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem  Nr 35/O/2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. Zasób 

obejmuje budynki, których właścicielem jest Gmina Głuszyca. Zasób ten stanowi  

17 budynków,  w których znajduje się  117  lokali mieszkalnych.  

 

Zweryfikowano listę osób oczekujących na lokale mieszkalne. Na liście  oczekujących na 

mieszkania komunalne  w 2020r. znajdowało się  16 osób, a na lokale socjalne 33 osoby. 

W okresie sprawozdawczym Gmina miała do dyspozycji 23 wolne lokale mieszkalne, w tym: 

- 7  lokali  odzyskano po zgonach, 

- 2  lokale  odzyskano w wyniku podejmowanych działań przez Zarządcę i Gminę. 
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Na bieżąco odbywało się zagospodarowanie wolnych lokali. Zasiedlono 23 lokale 

mieszkalne. 

 

W 2020 r. w dalszym ciągu był realizowany program zamiany mieszkań. W wyniku 

podejmowanych działań dokonano  jednej   zamiany lokalu  mieszkalnego. W wyniku 

zamiany nastąpiło dostosowanie wielkości i standardu lokalu mieszkalnego oraz wysokość  

opłat do możliwości płatniczych najemców. W ten sposób uniknięto postępowania sądowego  

i egzekucyjnego oraz stworzono możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. 

 

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali.    

Potrzeby remontowe zostały opracowane na podstawie analizy zaleceń wynikających  

z przeglądów budowlanych i zapewnienia  bezpieczeństwa mieszkańcom.  

1. Wydatki na remonty  na 2020 r. w zasobie gminnym   zaplanowano  w kwocie   

600  000, 00  zł.  

 

Ogólnie  na remonty zasobu  gminnego w 2020 r. wydatkowano kwotę  617 633,71 zł,  

z tego na:  

 1)      remonty dachów   1 budynek –   na kwotę – 122 113,27  zł, 

 2) remonty instalacji elektrycznych, gazowych, wodno – kanalizacyjnych 

             w budynkach i lokalach gminnych  na   kwotę – 50 974,05 zł,   

3)  zakup wraz z montażem pieców przenośnych, c.o. oraz wkładów kominowych  

w lokalach gminnych na kwotę – 142 327,44 zł,  

 4)   remonty  ogólnobudowlane  - wykonano na kwotę – 122 676,54 zł, 

5)    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę – 20 180,16 zł,   

6)  remonty wynikające z decyzji  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego   

na kwotę – 19 970,62  zł - ze środków przewidzianych w  Planie remontów   

oraz wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej w lokalach w kwocie 

65 000,00 zł ze środków pochodzących spoza Planu remontów.  

7)  awarie i prace nieprzewidziane   wykonano na kwotę – 112 202,39  zł  

8)  wydatki za pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 10 262,50  zł  

9) płatności  za faktury -  remonty  zrealizowane w 2019 r., 

 za które płatność nastąpiła w 2020 r. – 16 926,74 zł  

 

2. Wydatki  na fundusz remontowy  w budynkach stanowiących własność wspólnot 

 mieszkaniowych  w 2020r.  wyniosły:   663 013,90  zł.  

 

III. Sprzedaż lokali. 

 W 2020r. kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych. Obowiązywał system 

bonifikat przy wykupie mieszkań  przez najemców w wysokości 99% wartości.  Na 

zaplanowaną sprzedaż na poziomie  25  lokali w 2020r. -  sprzedano  23  lokale mieszkalne. 

Dochody za sprzedaży lokali zaplanowano na poziomie  20 000,00  zł.  Stosując system 
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bonifikat zrealizowano sprzedaż  lokali mieszkalnych na kwotę  32 157,30 zł. W trybie 

przetargowym sprzedano dwa lokale mieszkalne na kwotę 63 620,00 zł.  

 

IV. Polityka czynszowa. 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Głuszycy Nr 81/O/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

ustalona została stawka za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 

2,40 zł. Zarządzeniem Nr 114/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2020 r. 

zmieniono w/w Zarządzenie, ustalając z dniem  1 lutego 2020 r. stawkę czynszu za 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,40 zł.  

Dochody z czynszów w 2020 r.  wyniosły – 1 118 034,07 zł. 

 

1. Dodatki mieszkaniowe.     

W roku 2020 z dodatków mieszkaniowych skorzystało 58 gospodarstw domowych. 

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne   na kwotę – 89 934,07 zł.  

2. Windykacja. 

Od dnia 13.06.2016 r.  Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie 

aneksu do  Umowy Nr 118/GKiM.7131.1.2014 z dnia 31.12.2014 r.  o zarządzanie zasobem 

mieszkaniowym Gminy prowadzi postępowania sądowe i windykacyjne dotyczące zaległości 

czynszowych i opłat za wodę, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości, zaległości za 

bezumowne korzystanie z lokali i opłat za wodę, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości 

oraz zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży.  

 

Informację dotyczącą prowadzonej w 2020 r. windykacji przedstawia  poniższa tabela:  

 

L.p.  Rodzaj zaległości  Ilość zawartych 

porozumień  

Kwota zaległości w zł  

1 Umorzenia Burmistrza  1        1 137,88 

2 Odpracowania  zadłużenia  2      11 805,00  

3 Wezwania do zapłaty  156 1 417 114,03  

4 Ugody na spłatę w ratach  

(podpisano i spłacono w 2020r.)  

2       8 049,38  

5 Zawarte ugody na spłatę zadłużenia  13 173 413,65   

6 Wpisani dłużnicy do BIG ERIF 3 25 969,34        

 

Zaległości czynszowe na dzień 31 grudnia 2020 r.  wynosiły – 1 221 077,72   zł.  

Pozostałe składniki to:  

 woda  1 247 429,15 zł, 

 śmieci        411 608,40 zł,  

 C.O.          189 015,23 zł, 

 Odsetki    1 314 828,77 zł 

                  

Ogółem:  4 383 959,27 zł                  
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Z windykacji na dzień 31.12.2020r. uzyskano spłatę zaległości w kwocie 135 297,02 zł.  

Wypowiedziano w roku 2020 umowy najmu siedmiu najemcom.  

Przywrócono tytuł prawny do lokalu po spłacie zadłużenia dwóm najemcom.  

 

V.  Zarządzanie zasobem. 

Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Gminy w 2020r. zajmowała się Spółka ZUMiK. 

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy prowadzone było głównie 

przez licencjonowanych zarządców. 

Gmina nadzorowała  koszty i usługi świadczone przez zarządców nieruchomości oraz 

koordynowała całość spraw związanych z zarządzanym zasobem. 

 

 

VI.   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej były dochody czynszowe,  

które w 2020 r.  wyniosły  1 118 034,07 zł,  w tym w wyniku procedury windykacyjnej 

uzyskano kwotę  135 297,02  zł.   

 

Dodatkowe źródła finansowania :  

- współfinansowanie remontów poprzez partycypację najemców w kosztach remontów  

Realizując program tzw. małych ulepszeń ZUMiK nadzorował i rozliczał w czynszu 

prace remontowe wykonywane przez najemców.  Najczęściej wykonywanymi przez 

najemców remontami były: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymiana 

podłóg. Pozwoliło to  na skrócenie terminu oczekiwania  najemców na  remonty. 

Część poniesionych przez  najemców kosztów rozliczana jest  w czynszu. W temacie 

realizacji  przez najemców w/w  remontów  oraz  stosowania zasady ulgi  50 % 

tytułem zwolnienia z opłat czynszowych podejmowane są indywidualne decyzje.  Do 

prac wykonywanych przez najemców należały również zmiany rodzaju ogrzewania 

lokali mieszkalnych na gazowe, elektryczne bądź pellet oraz wymiana instalacji 

elektrycznych. 

-  realizowanie remontów w częściach wspólnych  poprzez kredyty bankowe 

W roku 2020  Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy Głuszyca  wykonywały 

remonty m.in. ze środków pochodzących z kredytów. Wspólnoty Mieszkaniowe, 

których wnioski zostały ocenione pozytywnie  i  zakwalifikowano je do realizacji, 

wykonały  remonty  związane z rewitalizacją  lub  termomodernizacją nieruchomości 

z funduszy unijnych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w poniższych tabelach: 

 

Remonty realizowane w nieruchomościach  zarządzanych  przez  

ZNiD G.P. Walczak spółka jawna 

 

Lp. 
Miasto Ulica Koszty FR (zł) 

Koszt Gminy 

(zł) 

Udział Gminy 

(%) 
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1 Głuszyca Sienkiewicza 23 282 552,29 93 524,81 33,1 

2 Głuszyca Grunwaldzka 92 189 397,48 53 485,85 28,24 

3 Głuszyca Ogrodowa 5 283 263,97 35 634,61 12,58 

4 Głuszyca Grunwaldzka 79 88 893,57 20 872,21 23,48 

5 Głuszyca Grunwaldzka 25 50 441,75 19 571,40 38,8 

6 Głuszyca Bohaterów Getta 50 110 799,99 15 334,72 13,84 

7 Głuszyca Wysoka 3 28 800,00 14 397,12 49,99 

8 Głuszyca Sienkiewicza 1 8 180,00 5 038,88 61,6 

9 Głuszyca Grunwaldzka 81 15 552,00 4 996,86 32,13 

10 Głuszyca Grunwaldzka 7 36 971,97 4 854,42 13,13 

11 Głuszyca Górna Graniczna 25 14 056,86 3 456,58 24,59 

12 Głuszyca Górna Zielona 6 12 936,40 3 354,41 25,93 

13 Głuszyca Grunwaldzka 41 38 256,92 3 278,62 8,57 

14 Głuszyca Grunwaldzka 43 11 100,00 2 722,83 24,53 

15 Głuszyca Górna Kłodzka 31 13 020,00 2 428,23 18,65 

16 Głuszyca Sienkiewicza 3 5 730,80 2 373,12 41,41 

17 Głuszyca Sienkiewicza 16 7 450,00 1 548,86 20,79 

18 Głuszyca Grunwaldzka 58 9 870,00 1 487,41 15,07 

19 Głuszyca Wysoka 2 8 402,40 1 451,09 17,27 

20 Głuszyca Grunwaldzka 42 12 284,00 1 190,32 9,69 

21 Grzmiąca Lipowa 5 4 595,60 1 147,52 24,97 

22 Głuszyca Górnośląska 16 6 973,56 977,00 14,01 

23 Głuszyca Sienkiewicza 4 1 468,80 874,23 59,52 

24 Głuszyca Grunwaldzka 89 5 098,20 821,83 16,12 

25 Głuszyca Dolna 5 1 544,40 686,18 44,43 
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26 Głuszyca Niecała 4 5 724,00 658,83 11,51 

27 Głuszyca Grunwaldzka 1 680,40 484,72 71,24 

28 Głuszyca Kościuszki 1 1 425,60 448,49 31,46 

29 Głuszyca Kościuszki 8 2 646,00 360,12 13,61 

30 Głuszyca Sienkiewicza 18 492,00 307,06 62,41 

31 Głuszyca Górna Kłodzka 33 1 413,99 292,13 20,66 

32 Głuszyca Górnośląska 14 734,40 229,13 31,2 

33 Głuszyca Górna 4 454,90 130,10 28,6 

34 Głuszyca Górna Kłodzka 2 1 476,00 107,01 7,25 

35 Głuszyca Grunwaldzka 46 280,80 84,41 30,06 

36 Głuszyca Sienkiewicza 20 1 631,08 61,17 3,75 

37 Głuszyca Sienkiewicza 24 1 242,00 26,33 2,12 

  
RAZEM 1 265 842,13 298 698,61 

 

 

Lp. Miasto Ulica Zadanie Zwrot środków (zł) Udział Gminy (%) 

1 Głuszyca Sienkiewicza 23 rewitalizacja  23 752,19 33,1 

2 Głuszyca Grunwaldzka 92 rewitalizacja  144 747,97 28,24 

3 Głuszyca Grunwaldzka 41 rewitalizacja  208 633,68 8,57 

4 Głuszyca Grunwaldzka 46 rewitalizacja  244 966,72 30,06 

   
RAZEM 622 100,56 

 

 

 

Remonty realizowane w nieruchomościach zarządzanych przez „FACH – MAN”  

Zarządzanie Nieruchomościami i Wycena Katarzyna Karkułowska 

 

L. p.  Nazwa zadania 

remontowego 

Ilość 

budynków  

( szt.)  

Adres nieruchomości  Kwota remontu 

(zł) 

1.  Remonty dachów  3 ul. Bohaterów Getta 40 101 796,12  
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ul. Sienkiewicza 27 

ul. Niecała 2  

69 973,53  

59 235,66  

2. Wymiana stolarki 

drzwiowej zewnętrznej 

0    

3. Remonty klatek 

schodowych (malowanie 

klatek schodowych  

1 ul. Bohaterów Getta 40  72 503,60  

4. Wymiana stolarki 

okiennej  

0   

5. Remont instalacji 

gazowej  

0   

6. Remont instalacji 

elektrycznej  

1 ul. Bohaterów Getta 40  31 957,41  

7. Osuszanie 

nieruchomości  

0   

8.  Remont kominów  

w budynku  

0   

9.  Remont elewacji  0   

10.  Roboty inne – rozbiórka 

części obiektu  

1 ul. Sienkiewicza 27  88 871,74  

11. Remont schodów 

zewnętrznych  

1 ul. Niecała 2  12 014,26  

   SUMA  436 352,32  

 

Remonty  realizowane  w  nieruchomościach  zarządzanych  przez Zakład Usług 

Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy 

 

Lp. WSPÓLNOTA  

MIESZKANIOWA 

KWOTA 

INWESTYCJI/ 

REMONTU 

KWOTA 

KREDYTU 

KOSZT 

GMINY 

GŁUSZYCA 

1. ul. Bohaterów Getta 38 74 134,71 74 134,71 49 395,96 

2. ul. Bohaterów Getta 44 65 687,41 63 868,92 46 585,98 

3. ul. Częstochowska 2 332 097,94 313 097,94 104 042,45 

4. ul. Grunwaldzka 14 151 057,26 151 057,26 78 519,56 

5. ul. Grunwaldzka 32 70 521,35 70 000,00 31 094,00 

6. ul. Grunwaldzka 48 77 359,86 60 000,00 10 098,00 

7. ul. Grunwaldzka 55 120 028,41 115 560,00 92320,89 

8. ul. Grunwaldzka 71 37 053,84 12 480,00 6 500,00 

10. ul. Leśna 10 234 882,91 132 238,28 39 862,88 

11. ul. Leśna 4 72 936,49 70 000,00 24 598,00 

12. ul. Leśna 6 111 756,67 65 409,45 28 139,14 

13. ul. Niecała 1 249 347,48 249 347,48 119 237,96 

14. ul. Sienkiewicza 39 37 532,24 37 532,24 14 022,04 

15. ul. Wiejska 31 71 293,33 40 000,00 10 220,00 

16. ul. Wysoka 1 258 304,60 212 072,92 65 042,76 

17. ul. Dolna 1  50 225,05 50 000,00 21 990,00 

 RAZEM  2 014 219,55    1 716 799,20      741 669,62 
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Ogółem koszty remontów we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy 

Głuszyca tj. koszty z udziałem kredytu, prace awaryjne i nieprzewidziane we wspólnotach 

mieszkaniowych, prace wykonane na zlecenie wspólnot mieszkaniowych wyniosły  

2 434 901,59 zł brutto (w tym koszt Gminy Głuszyca,   to kwota  – 985 116,25 zł brutto). 

 

 

K – podłączenie do kolektora;  A – usunięcie azbestu 

 

 

VII.   Wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy.            

 

Wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy w 2020 r.  łącznie ze zobowiązaniami 

za 2019 r. wyniosły – 3 024 237,50 zł  

 w tym:  

- wydatki na remonty  w budynkach 100 % Gminy – 617 633,71 zł,   

- koszt eksploatacji w budynkach 100% Gminy – 28 656,11  zł,  

- wynagrodzenie zarządcy wg umowy o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy –  

269 447,17 zł,  

- koszty zarządzania i eksploatacji  wg uchwał  Wspólnot Mieszkaniowych – 450.882,50 zł, 

- wydatki na fundusz remontowy – 663 013,90 zł, 

- koszty wody i ścieków – 763 652,43  zł, 

- koszty wywozu nieczystości   płynnych – 87 317,82   zł, 

- koszty energii i c.o. –  138 472,41 zł, 

- ubezpieczenia budynków – 5 161,45 zł. 

 

 

VIII. Pozostałe działania dla poprawy gospodarowania mieszkaniowym  zasobem 

Gminy i podniesienie efektywności  świadczonych usług.  

 

Lp. ADRES  

NIERUCHOMOŚCI 

KOSZT 

ZADANIA / 2020 

ZWROT 

1 ul. Grunwaldzka 48                  (A) 764,64 zł  619,50 zł 

2 ul. Grunwaldzka 51                  (A) 712, 80 zł 577,50 zł 

3 ul. Leśna 4                                 (A) 6 163,67 zł 3 983,55 zł  

4 ul. Leśna 6                                 (A) 5 927,04 zł 3 882,99 zł 

5 ul. Bohaterów Getta 38          (A) 637,63 zł 516,61 zł 

6 ul. Sienkiewicza 8                     (A) 419,90 zł 340,20 zł 

7 ul. Sienkiewicza 65 A               (A) 2 396,75 zł 1 914,81zł 

8 ul. Kłodzka 77                           (K) 4 565,75 zł 1 500,00 zł 
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1.  W celu poprawy  gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuszyca Zakład 

  Usług  Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy zarządzający  

  i administrujący lokalami gminnymi  zrealizował  następujące zadania :  

 podłączono  do kolektora budynki:  przy ul. Kłodzkiej  75, ul.  Kłodzkiej  77  

w Głuszycy Górnej oraz wykonano oczyszczalnię ścieków dla Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Pamięci Narodowej 10 w Kolcach,  

 zlikwidowano pomieszczenia  gospodarcze  przy ul.  Grunwaldzkiej 45  

w Głuszycy  na działce stanowiącej własność Gminy Głuszyca. Postawione 

zostały nowe  pomieszczenia  gospodarcze  dla najemców lokali gminnych   

budynku przy ul. Dolnej 5 w Głuszycy, 

 w  budynku stanowiącym własność Gminy Głuszyca  przy ul. Sienkiewicza 25  

w Głuszycy wykonano wentylacje nawiewno – wywiewne we wszystkich 

lokalach gminnych, co pozwoliło wyeliminować zagrożenie dla zdrowia  

i życia; powyższe przyczyniło się również do wyeliminowania  wilgoci   

w lokalach mieszkalnych, 

 wykonano 2 pomieszczenia w.c. w lokalach mieszkalnych dla osób   

z niepełnosprawnością ruchową w budynkach przy ul. Sienkiewicza 23  

w Głuszycy i przy ul. Kościuszki 3  w Głuszycy oraz 1 łazienkę wraz z w.c. 

dla osoby niepełnosprawnej ruchowo w budynku przy ul. Bohaterów Getta 30 

w Głuszycy, 

 przeprowadzono mechaniczne odsmołowanie i czyszczenie 14. przewodów 

kominowych w zasobie gminnym, by wyeliminować ewentualne zagrożenie 

pożarem, 

 w budynku stanowiącym własność Gminy Głuszyca przy ul. Bohaterów Getta 

36 w Głuszycy zainstalowano pompę wodną, dzięki której rozwiązany został 

problem zalewania  piwnic w budynku. 

 

2. Dzięki świadczonym usługom transportowym powierzone Spółce gminnej zadania 

  realizowane są  kompleksowo  z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i pojazdów. 

 Odpady wielkogabarytowe  usuwane są  w sposób bezpieczny dla środowiska,  a ich 

 transport odbywa się do odpowiednich miejsc przeznaczonych do  utylizacji. Spółka  

 ZUMiK świadczy także usługi na  wywóz nieczystości płynnych oraz usługi  

 w okresie zimowym polegające  m.in. na odśnieżaniu i utrzymaniu chodników.  

 

3. Wśród działań prowadzonych przez Gminę w zakresie poprawy gospodarowania 

 mieszkaniowym zasobem Gminy była m.in. promocja  wiosennych i jesiennych 

 porządków. Dużym zainteresowaniem mieszkańców w dalszym ciągu cieszyły  się  

 akcje  „Wywalamy graty z  chaty”.  

 

4.   W działaniach dla poprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

  uczestniczył także, zgodnie z założeniami WPG na lata 2018-2022 Ośrodek 

 Pomocy Społecznej w Głuszycy.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w 2020 r. 

 zaopiniował: 
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  - 5 wniosków  o rozłożenie na raty zaległości czynszowych, 

  - 1 wniosek o odpracowanie zaległości czynszowych, 

  - 1 wniosek o umorzenie zaległości czynszowych. 

 

 W 2020 r. na terenie Gminy Głuszyca zostało utworzone mieszkanie chronione 

wspierane, które jest prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.  Zgodnie  

z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną 

sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia  

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, 

osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich,  

a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością,  

o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie 

chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam 

przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby 

w codziennym funkcjonowaniu. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym została 

ustalona w Uchwale Nr XIX/153/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

wspieranym. Z pomocy w postaci umieszczenia w mieszkaniu chronionym wspieranym  

w 2020 roku skorzystała 1 osoba. 

 

 

5. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 

 

 Jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i utrzymanie placówek 

oświatowych.  

 

Gmina Głuszyca jest organem prowadzącym następujących placówek oświatowych: 

 

- Przedszkole Samorządowe w Głuszycy 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy  

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy  

- Gimnazjum Publiczne w Głuszycy.  
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WYDATKI – DZIAŁ  801 – OŚWIATA  I  WYCHOWANIE  

Plan                                                     9.079.501,11 zł 

wykonanie                                           7.915.831,37 zł 

% wykonania                                                  87,18 % 

 

Wydatki zostały poniesione na: 

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła 

Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 5.391.533,29 zł, w tym na wynagrodzenie  

i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, 

usług telekomunikacyjnych, zfśs,  szkolenie pracowników, itp.  

2.  zadanie inwestycyjne  Modernizacja  nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Głuszycy, w wysokości – 60.762,00 zł, 

3. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy)  – 215.156,42 zł, 

w tym  na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, zfśs. 

4. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy – 1.332.475,24 zł, w tym na 

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup 

pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie 

pracowników, zfśs, itp. 

5. utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy – 

92.366,58 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, 

energii , zakup usług. 

6. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  – 9.797,02 zł  

7. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu, 

do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 55.893,98 zł 

8. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  – 106.649,60 zł 

9. dotację za miesiąc styczeń 2020 roku dla fundacji JAWOR na prowadzenie 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 

47.068,36 zł 

10. remont i doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy – 

94.265,48 zł 

11. zakup podręczników szkolnych – 58.765,38 zł 

12. realizację zadania finansowanego ze środków unijnych Szkoły na czasie – 308.476,40 

zł 

13. zakup laptopów do szkół do zdalnej nauki w ramach programu Zdalna Szkoła – 

114.994,04 zł. 

14. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem  szkół, w tym bon dla nauczycieli  

500 + – 27.627,58 zł 
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6. GOSPODARKA  ODPADAMI 

 

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w Głuszycy funkcjonuje 

zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996r. (Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.). Wykaz obowiązujących aktów prawnych  w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. w Głuszycy przedstawiał się 

następująco: 

1. Uchwała nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.   

2.  Uchwała nr XXIX/214/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

3. Uchwała nr XXIX/215/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji                        

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca 

składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Uchwała nr XXXI/241/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca. 

5. Uchwała nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 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 ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz domków 

letniskowych z terenu gminy uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów. Odpady 

gromadzone są   i odbierane w systemie indywidualnym (odpady zmieszane w pojemnikach 

przy każdej nieruchomości) i w systemie zbiorczym (w tzw. gniazdach zbiórki selektywnej, 

dostępnych dla wszystkich mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarki 

odpadami). Każde gniazdo zostało wyposażone w trzy typy pojemników: na tworzywo 

sztuczne, papier i szkło. Ponadto podmiot odbierający zobowiązany jest zapisami umowy do 

organizacji akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych pn: „Wywalamy graty z chaty” (dwa 

razy w roku) oraz akcji zbiórki odpadów zielonych w okresie od kwietnia do listopada 

każdego roku trwania umowy. Ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również 

„odpady problemowe”, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe. Przeterminowane leki odbierane są w aptekach działających na terenie 

gminy oraz przyjmowane są przez gminny PSZOK, zużyte baterie można wyrzucić do 

specjalnych pojemników znajdujących się w sklepach wielko- powierzchniowych lub oddać 

do PSZOKu. Ponadto na terenie gminy w różnych lokalizacjach obok gniazd do selektywnej 

zbiórki odpadów, znajdują się pojemniki na używaną odzież, obuwie i zabawki  

w ilości 16 szt.  
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 Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych, domków letniskowych, cmentarza 

miejskiego i punktu PSZOK podpisana z firmą Alba 2 stycznia 2019 r. zakończyła się  

z dniem 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z umową gmina dokonywała opłaty miesięcznej  

w wysokości 105.300,00 zł bez względu na ilość odebranych odpadów. Zgodnie z ustawą  

o zamówieniach publicznych 04.01.2021r podpisano nową umowę z firmą Alba na okres od  

1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Przedmiotem umowy jest usługa pn: „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głuszyca”, z: nieruchomości 

zamieszkałych, nieruchomości częściowo zamieszkałych (tzw. mieszanych), 

niezamieszkałych, domków letniskowych, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych PSZOK i cmentarza komunalnego. 

Od 2020 roku zmianie uległ sposób zbierania odpadów komunalnych. Na podstawie 

art. 5 ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek od 1 stycznia 2020 r. 

zbierania odpadów komunalnych  w sposób tylko i wyłącznie selektywny. W związku ze 

zmianami została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Wysokość opłaty za nieruchomość zamieszkałą i częściowo zamieszkałą przez 

osoby fizyczne od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosiła 20 zł za osobę i obowiązywała do 

31 grudnia 2020r. Ryczałtowa stawka za domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została uchwalona  w wysokości 160 zł 

rocznie. Zgodnie z nowelizacją ustawy wprowadzono także 10 % ulgę dla właścicieli 

kompostowników przy domkach jednorodzinnych. 

 

Stawki za pojemniki do 31.12.2020r wynosiły: 

 20,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l 

 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l 

 46,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l 

 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l 

 230,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l 

 464,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l 

 700,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l. 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE GMINY PSZOK-U 

    

 PSZOK jest prowadzony od maja 2018 roku przez firmę Inter Stal S.C. Mariola  

i Jacek Golonka wyłonioną z przetargu, na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą 

Głuszyca, a spółką INTER STAL. Umowa z firmą Inter-Stal na prowadzenie PSZOK-u także 

zakończyła się w dniu 31 grudnia 2020 r. W dniu 26 listopada 2020 r. podpisano nową 

umowę z firmą Inter-Stal na okres obowiązywania od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.  

 PSZOK znajduje się na ul. Bohaterów Getta 22 w Głuszycy. Działa on w dni robocze                

w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 13:00. Należności Inter-Stal za 

prowadzenie PSZOKu w 2020 roku wyniosły – 51.840,00 zł.                                          
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Według regulaminu każdy mieszkaniec gminy Głuszyca może oddać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie: 

- papier i tektura; 

- metale i tworzywa sztuczne; 

- szkło; 

- opakowania z papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

- opakowania wielomateriałowe; 

- zużyte opony; 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

- akumulatory i baterie; 

- przeterminowane leki i opakowania po lekach; 

- chemikalia i opakowania po chemikaliach; 

- odpady zielone; 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

- odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych  

i łatwopalnych. 

 

 W 2020 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oddanych 

zostało 183,91 Mg (168,012 Mg w 2019 r.) odpadów od 854 mieszkańców (663 w 2019 r.) 

oraz przez Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.  w rozdzieleniu na 

poszczególne miesiące: 

- styczeń – 53 osoby, 

- luty – 46 osób, 

- marzec – 51 osób, 

- kwiecień – 76 osób, 

- maj – 114 osób, 

- czerwiec – 47 osób, 

- lipiec – 111 osób, 

- sierpień – 82 osoby, 

- wrzesień – 82 osoby, 

- październik – 72 osoby, 

- listopad – 64 osoby, 

- grudzień – 56 osób. 

 

 

ILOŚĆ WYTWARZANYCH I ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

Z uwagi na fakt, iż gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych 

odpadów tylko odebranych, określić ilość wytworzonych odpadów możemy jedynie na 

podstawie danych szacunkowych. Według GUS w 2019r jeden mieszkaniec Dolnego Śląska 

wytworzył ok. 404 kg odpadów, z czego odebrane zostaje ok. 360 kg, różnicę stanowią 

odpady, które mieszkańcy zagospodarowują we własnym zakresie, np.: 

- drewno, papier, tektura, w tym opakowania z drewna - jako paliwo; 
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- odpady kuchenne ulegające biodegradacji- w przydomowych kompostownikach i do 

karmienia zwierząt. 

 

Ilość odebranych w 2020 r. odpadów od właścicieli nieruchomości na podstawie 

umowy z gminą: 

 

Od właścicieli nieruchomości: 

 

  2020 Mg/Rok 2019 Mg/Rok 2018 Mg/Rok 

1 Odpady zmieszane 1794,83 2005, 21  2036,59  

2 Papier 104,71 77,41  61,02  

3 Szkło 165,44 97,83  77,55 

4 Tworzywo sztuczne 222,23 161,375  159,87 

5 Bio (zielone) 68,89 59,22  33,84 

6 Gabaryty 102,89 110,55  69,83 

 Razem 2458,99 2511,959  2438,700 

 

Ilość odebranych w 202020 r. odpadów z PSZOKu : 

Odebrane z PSZOKu: 

  2020 Mg/Rok 2019 Mg/Rok 2018 Mg/Rok 

1 Papier 0,68 1,5 0,42 

2 Szkło 1,38 3,01 0,36 

3 Tworzywo sztuczne 0 0,28 --- 

4 Bio 6,34 12,17 3,42 

5 Gabaryty 86,07 64,945 21,764 

6 Opony 23,01 23,377 5,346 

7 Gruz 52,59 49,149 24,362 

8 Tekstylia 4,57 3,73 1,57 

9 Elektryczne 0 1,21 1,428 

10 Zmieszane opakowania 0,45 1,4 1,08 

11 Opakowania z metali 8,827 7,241 --- 

 Razem 183,91 168,012 59,75 
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Razem tonaż: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1768,80 1790,20 2036,48 2072,74 2438,70 2679,60 2642,90 

 

Razem Głuszyca w 2020 roku – 2 642,90 Mg, co daje ok. 423 kg na osobę wg. 

zgłoszonych deklaracji.  

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU I OGRANICZENIA MASY ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

 

a) W 2020 roku gmina Głuszyca osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, tworzyw sztucznych i szkła 

w wysokości 52%. Dopuszczalny poziom wynikający z rozporządzenia Ministra 

Środowiska w roku 2020 wynosił 50% - wskaźnik został osiągnięty. 

b) W 2020 roku gmina Głuszyca osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w wysokości 

0%, co oznacza, że nie składowano bioodpadów. W ww. rozporządzeniu na rok 

2020 dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych              

w 1995 r. wynosił 35% - wskaźnik został osiągnięty. 

c) W 2020 roku gmina Głuszyca osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100%. Dopuszczalny poziom 

wynikający z ww. rozporządzenia wynosił w 2020 roku wynosił 70%  - wskaźnik 

został osiągnięty. 

 

ILOŚĆ I MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI                  

Z SORTOWANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

 

 Łączna masa wytworzonych odpadów zmieszanych, zielonych i pozostałych po 

segregacji w roku 2020 wyniosła w porównaniu z latami poprzednimi: 

 

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 

2589,69 Mg 2636,78 Mg 2438,70 Mg 2072,74 Mg 2036,59 Mg 
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Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2020 w porównaniu z latami 

poprzednimi: 

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 

 

180,62 Mg 136,63 Mg 

 

94,86 Mg 94,61 Mg 2,08 Mg 

 

Te odpady zostały w całości poddane procesom recyklingu i odzysku, a więc innym niż 

składowanie procesom przetwarzania,  w związku z tym do składowania przekazano 0 Mg odpadów 

biodegradowalnych.  

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Na dzień 31.12.2020r liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła                

w gminie Głuszyca 8226. Na podstawie systemu księgowego i naliczeniowego 

funkcjonującego  w gminie Głuszyca na dzień 31.12.2020r: 

 Ilość osób segregujących odpady komunalne –    6243 osoby (4544 miasto, 1699 

wieś).       

  Ilość zadeklarowanych pojemników dla lokali niezamieszkałych w nieruchomościach                   

tzw. „mieszanych” –  o różnej pojemności -    89 szt.  

  Ilość zadeklarowanych kompostowników -    426 osób. 

Objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 76 % 

mieszkańców w stosunku do liczby osób zameldowanych. Różnica w liczbie ludności 

pomiędzy zameldowanymi osobami, a osobami uwzględnionymi w deklaracjach 

spowodowana jest naturalną migracją ludności, a także podejmowaniem nauki przez osoby 

młode  w innych miejscowościach. 

 

 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIOREM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Przypisy za rok 2020 -   1.537.671,12 zł                                                                                                        

Wpłaty za rok 2020 –   1.400.221,74 zł  (2019 - 1.041.969,90 zł)                                                                      

Należności za rok 2020 -  137.449,38 zł (2019 - 72.259,81 zł)                                                                             

Wysłano 149 upomnień.  

Koszty:                                                                                                                                

Należności Alby za realizację umowy – 1.263.600 zł                                                         

Należności Inter-Stal za prowadzenie PSZOKu – 51.840,00 zł                                             

Należność dla spółki ZUMiK z tytułu umowy „Odbiór odpadów z koszy ulicznych” – 

17.859,60 zł                                                                                                                         



RAPORT  O  STANIE  GMINY  GŁUSZYCA  ZA 2020  ROK  

str. 52 
 

Należność dla spółki ZUMiK z tytułu umowy „Usługi utrzymania czystości miasta” 

(sprzątanie porzuconych odpadów z terenów gminnych w przypadku braku możliwości 

ustalenia sprawcy, sprzątanie gniazd selektywnych, inne interwencje) – 55.345,68 zł. 

 

Gmina Głuszyca przeprowadziła także w roku 2020 warsztaty ekologiczne pt: „Segreguj, to 

proste”, które odbyły się 27.02.20r, 28.02.20r, 05.03.20r w SP2, SP3 i Przedszkolu.                                                    

Koszty warsztatów – 1697,40 zł. 

Koszty łącznie – 1.390.342,68 zł 

 

Za rok 2020 system zbilansował się zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminie.  

 

LICZBA WŁAŚCICIELI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, W IMIENIU 

KTÓRYCH GMINA PODJĘŁA DZIAŁANIA W MYŚL ART. 6 UST.6-12 

 

Burmistrz, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości                    

w gminie, prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w celu kontrolowania wykonywania przez właścicieli 

nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Ewidencja obejmuje 

wyłącznie nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku 

której powstają odpady komunalne. Ewidencja jest weryfikowana w oparciu o dane 

dostarczone przez podmiot odbierający odpady komunalne i inne dostępne dane ( rejestr 

CEIDG i podatek od nieruchomości ). W przypadku wątpliwości przedsiębiorcy wzywani są 

do złożenia wyjaśnień. W roku 2020 nie podejmowano działań w trybie art. 6 ust 6 - 1 2 .  Na 

nieruchomościach częściowo zamieszkałych, gdzie również prowadzona jest działalność 

gospodarcza odbiór odpadów komunalnych odbywa się w ramach gminnego systemu 

gospodarki odpadami. 

 

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Gmina Głuszyca wdrożyła i realizuje obowiązki związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi w sposób zadowalający. Należy nadal zmierzać do udoskonalania sposobu 

postępowania z odpadami komunalnymi,  przede wszystkim w zakresie prawidłowej 

segregacji, czystości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zapobiegania porzucaniu 

odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

Przeanalizować należy także możliwości finansowe gminy w zakresie szerszej 

współpracy międzygminnej, tym bardziej, że problemy, z którymi boryka się gmina, to te 

same problemy, z którymi boryka się wiele okolicznych miast i gmin.   

Duże inwestycje finansowe z uwagi na dynamiczne zmiany prawne oraz polityczne, 

które mają wpływ na prawodawstwo, są obciążone ryzykiem, które także należy wziąć pod 

uwagę.  
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PODSUMOWANIE 

 

Po analizie aktualnego prawodawstwa krajowego oraz aktualnego prawodawstwa 

Unijnego  należy stwierdzić, że liniowy przepływ surowców i materiałów odchodzi do 

przeszłości. Nowe ustawodawstwo zwiększa rolę „hierarchii postępowania z odpadami”,  

tj. nakłada na państwa członkowskie wymóg wprowadzania konkretnych środków                              

i priorytetowego traktowania działań w zakresie zapobiegania, ponownego użycia                           

i recyklingu, przedkładając je nad składowanie i spalanie, a tym samym urzeczywistniając 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. 18 kwietnia 2018r, posłowie europejscy przyjęli pakiet 

dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym,  który ustanawia nowe prawnie wiążące cele 

dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania zgodnie z harmonogramem.  

 

Obserwując kierunek zmian w prawodawstwie bez wątpienia należy dążyć do: 

 zmniejszania ilości wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych, tym 

bardziej, że gmina będzie obowiązkowo płaciła od tony odebranych odpadów zgodnie 

z nowelizacją ustawy, a ponadto priorytetem jest ograniczenie składowania odpadów 

na rzecz recyklingu i odzysku, 

 usprawniania i rozwoju zbiórki selektywnej odpadów zarówno w zabudowie 

jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, uświadamianie o konieczności segregacji 

odpadów, 

 skutecznego gospodarowania odpadami bio, które zmniejsza ilość odpadów 

zmieszanych przekazywanych do składowania (szacuje się, że frakcja bio może 

stanowić do 30% odpadów zmieszanych, a więc wpływa na koszty, ponadto wpływa 

korzystnie na osiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu), 

 edukacji mieszkańców i wzrostu świadomości ekologicznej, która będzie spójna             

z jakością wykonywanej na rzecz mieszkańców usługi. Ingerencja w sfery, które są 

istotne dla każdego mieszkańca, wywoływać będzie emocje: od nadziei, że są to dobre 

i potrzebne zmiany, po poczucie zagrożenia i niepewności jutra. Dlatego tak ważne 

jest przygotowanie społeczeństwa do nadchodzących przemian. Kształtowanie postaw 

proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych ma na 

celu zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji, 

polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska a co za tym idzie 

skuteczniejsze wdrażanie programów służących ochronie środowiska oraz 

zmniejszenie ilości występujących zachowań nieakceptowalnych i patologicznych.  

 

 

7. DZIAŁALNOŚĆ  CENTRUM KULTURY -  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  

PUBLICZNEJ   

 

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest samorządową instytucją 

kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy 

Głuszyca pod pozycją 1/2001. 

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy działa na podstawie: 
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a) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713), 

b) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), 

c) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz.1479), 

d) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm.), 

e) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), 

f) Statutu Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy nadanego Uchwałą  

nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 roku z późn.zm. 

 

Centrum Kultury-MBP ma swoją siedzibę w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 26, swoją 

działalnością obejmuje teren Gminy Głuszyca. Prowadzi swoją działalność również: na 

świetlicach wiejskich w Kolcach, Sierpnicy, Głuszycy Górnej i Grzmiącej, w filii 

bibliotecznej w Grzmiącej, na obiektach sportowych: boisko sportowe „Włókniarz”, na 

kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz na obiekcie kąpielowym przy 

ul. Dolnej. Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna posiada stronę internetową: 

http://ckmbp.gluszyca.pl/, a także profil na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-Miejska-Biblioteka-Publiczna-w 

G%C5%82uszycy-167315620011360/  

 

ZAJĘCIA STAŁE W CK-MBP 

 

- ZAJĘCIA TANECZNE- HIP-HOP I BALET 

Zajęcia dla trzech grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym odbywają się  

w poniedziałki i środy. Prowadząca: Jadwiga Kostkiewicz-Schwebs. 

- INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE 

Zajęcia odbywały się w czwartki, uczestniczyły w nich dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Prowadzący: Marcin Zaleś. 

- INDYWIDUALNE WARSZTATY WOKALNE 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i środy lub czwartki, biorą w nich 

udział dzieci i młodzież. Prowadzący: Radosław Zychal. 

- ZAJĘCIA FITNESS 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, uczestniczą w nich kobiety w różnym wieku. 

Prowadząca: Małgorzata Augustyńska. 

- GŁUSZYCKA ORKIESTRA DĘTA 

Próby odbywały się we wtorki i w soboty, w zajęciach brali udział dorośli, a także dzieci  

i młodzież. Prowadzący: kapelmistrz Eugeniusz Leć. 

- CHÓR SENIORÓW „RENOMA” 

Zajęcia z seniorami odbywały się w czwartki. Prowadzący zajęcia: Piotr Sycz/ Bogdan 

Osowski, Ryszard Ogorzelec. 



RAPORT  O  STANIE  GMINY  GŁUSZYCA  ZA 2020  ROK  

str. 55 
 

- WARSZTATY TEATRALNE Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” 

Zajęcia prowadzone dla dorosłych głuszyczan. W przygotowaniu spektaklu Dzieci Czarnych 

Orłów brała udział także młodzież i dzieci. Prowadzący: Robert Delegiewicz. 

- KURS JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

Zajęcia prowadzone przez Fundację „Ulica swoje wie”, bezpłatne, odbywały się w każdy 

czwartek dla grupy dzieci i dorosłych.  

- ZAJĘCIA TEAKWONDO 

Zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek przez Klub Teakwondo Taipan 

Roberta Ruteckiego. 

- ROBOTYKA 

Zajęcia z programowania i robotyki prowadzone dla dzieci odbywają się według  wcześniej 

zaplanowanego grafiku w wybrane piątki, prowadzący: Centrum Języków Obcych „Smile” ze 

Świdnicy,  Anna Lenkiewicz-Budny. 

 - GRY PLANSZOWE 

Zajęcia cyklicznie odbywające się w środy, uczestnikami zajęć są seniorzy ze Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy. 

- ZAJĘCIA TANECZNE 

Zajęcia cyklicznie odbywające się w środy, uczestnikami zajęć są seniorzy ze Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, prowadzący; Jadwiga Schwebs. 

- JOGA  

Zajęcia cyklicznie odbywające się w środy, uczestnikami zajęć są panie oraz część seniorów 

ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy.  

- PZN 

Zebrania Polskiego Związku Niewidomych koło w Głuszycy- odbywają się w każdy piątek, 

przewodzi im Prezes Zarządu koła - Bogumiła Kochanek.  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK 

 

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest samorządową instytucją 

kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy 

Głuszyca pod pozycją 1/ 01.01.2001. Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna  

w Głuszycy działa na podstawie: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713  

z późn. zm.)  

 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r., poz.1479 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305), 
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 Statutu Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy nadanego 

Uchwałą nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 roku  

z późn. zm. 

Centrum Kultury-MBP ma swoją siedzibę w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 26, swoją 

działalnością obejmuje teren Gminy Głuszyca. Prowadzi działalność również: na świetlicach 

wiejskich w Kolcach, Sierpnicy, Głuszycy Górnej i Grzmiącej, na obiektach sportowych: 

boisko sportowe „Włókniarz”, kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz 

na obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej. 

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna posiada stronę internetową:  

http://ckmbp.gluszyca.pl/, a także profil na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/ckmbp.gluszyca 

 

Od dnia 12 marca 2020 r. zajęcia stałe (indywidualne i grupowe) zostały zawieszone  

z powodu obostrzeń sanitarnych wprowadzonych z powodu epidemii COVID-19. Zawieszono  

działalność biblioteki, świetlic wiejskich, zajęcia sportowe na Orliku, wstrzymano działalność 

wypożyczalni rowerów elektrycznych. Od dnia 4 maja 2020 r. w reżimie sanitarnym została 

wznowiona działalność biblioteki, a także zaczęły się odbywać zajęcia na Orliku i została 

otwarta wypożyczalnia rowerów elektrycznych. Zajęcia fitness i taekwondo odbywały się na 

Orliku w okresie letnim, udostępniono także boisko do siatkówki na obiekcie kąpielowym dla 

UKS Kinder Volleyball.  

Z powodu wprowadzonych obostrzeń do końca 2020 r. odbywały się jedynie zajęcia 

prowadzone w formule online, tj. warsztaty nauki gry na gitarze oraz warsztaty wokalne. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywały się także próby grupy teatralnej przed 

zaplanowanymi wydarzeniami kulturalnymi.  

 

WYBRANE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ CK- MBP W 2020 ROKU: 

STYCZEŃ 

12.01. XXVIII Finał WOŚP z koncertem zespołu Paranoja Hotel, godz. 16.00, sala 

widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

18.01. Koncert „Żywe Betlejem”, kościół Chrystusa Króla- współorganizacja wydarzenia. 

19.01. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Grzybek Band, godz. 17.00, sala widowiskowa 

Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

 

LUTY 

01.02. „Inspektor Psina”- spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Głuszyckiej Grupy 

Teatralnej „Po godzinach”, godz. 16.00, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP,  

ul. Grunwaldzka 26. 

07.02. „Polsko-japońskie konfrontacje Marty i Grzegorza Czepilów”- wykład w ramach 

UTW, godz. 16.00, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

10.02 - 21.02. „Niezapomniane zajęcia zimowe” w Centrum Kultury-MBP i w świetlicach 

wiejskich, godz. 10.00-14.00. 

http://ckmbp.gluszyca.pl/
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14.02. „Romeo i Julia”- spektakl teatralny, godz. 18.00, sala widowiskowa Centrum Kultury-

MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

17.02. „Spotkanie z przyrodą”- prowadzący: Krzysztof Żarkowski, godz. 12.30, sala 

widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

22. 02. VIII Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta”, start godz. 8.00, Szkoła Podstawowa nr 2,  

ul. Sienkiewicza 53, współorganizacja wydarzenia.  

28.02. „Moja wyprawa na Kazbek”- wykład Romana Głoda w ramach UTW, godz. 14.00, 

sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

29.02. VIII Dyktando Miejskie z występem grupy tanecznej balet i hip-hop, godz. 10.00, sala 

widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

 

MARZEC 

1.03. Bieg Tropem Wilczym, start godz. 12.00, plac przy Kaplicy św. Józefa, meta Gościniec 

Sudecki. 

8.03. Dzień Kobiet z koncertem niespodzianką, godz. 17.00, sala widowiskowa Centrum 

Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26 – wydarzenie zostało w całości przygotowane,  

ale w przeddzień zostało odwołane ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.  

 

Od 12 marca 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacja wydarzeń   

z udziałem publiczności została zawieszona ze względu na panującą epidemię koronawirusa. 

Wydarzenia zaczęto organizować w formule online.  

 

KWIECIEŃ 

Moja mała Ojczyzna- konkurs Literacki o pióro Stanisława Michalika- ogłoszenie konkursu 

online. 

 

MAJ 

22.05. Portret mojej mamy - konkurs plastyczny online .  

4.05. Otwarcie wypożyczalni rowerów elektrycznych. 

4.05.  Lokalny Animator Sportu- początek sezonu. 

5.05. Otwarcie wypożyczalni w bibliotece dla czytelników w reżimie sanitarnym.  

  

CZERWIEC 

1.06.Bajka o rybaku i złotej rybce z okazji Dnia Dziecka– online.  

29.06 – 30.06. Zajęcia wakacyjne w CK-MBP i w świetlicach wiejskich. 

 

LIPIEC 

29.06 – 24.07. Zajęcia wakacyjne w CK-MBP i w świetlicach wiejskich. 

10.07. – 31.08. Otwarcie i prowadzenie obiektu kąpielowego w Głuszycy, ul. Dolna 2. 

18.07. „La la Land”- Letnie kino plenerowe, Centrum Przesiadkowe, ul. Łukasiewicza. 

21.07. Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci”- ogłoszenie konkursu fotograficznego 

online. 

27.07. Trek Extreme MTB Challenge- rozgrzewka, współorganizacja wydarzenia.  
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SIERPIEŃ 

1.08. „Bardzo Fajny Gigant” - Letnie Kino Plenerowe, Centrum Przesiadkowe,  

ul. Łukasiewicza. 

3.08.„Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci” - warsztaty ekologiczne online, 10 

odcinków opublikowanych w sierpniu 2020. 

29.08. „Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci”- finał konkursu fotograficznego, sala 

widowiskowa. 

 

WRZESIEŃ 

05.09.III Trek Extreme MTB Challenge  

06.09. Narodowe Czytanie Balladyny – transmisja online z sali widowiskowej.  

24.09. Dzień sportu na Orliku, kompleks boisk Orlik.  

29.09. Spotkanie z przyrodą, historią i kulturą w ramach projektu „Biblioteka- miejsce 

przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” - czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

PAŹDZIERNIK 

16.10-30-10. Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz…”, czytelnia MBP, ul. Grunwaldzka 26. 

23.10. Minirozgrywki sportowe na Orliku. 

24.10. Bach. Aleksander Dębicz. Koncert Pianistyczny transmitowany online z czytelni MBP.  

30.10 Konkurs plastyczny online „Świat kształtów wyobraźni”. 

30.10. Moja „mała Ojczyzna” - finał II Konkursu Literackiego o Pióro Stanisława Michalika- 

online. 

 

LISTOPAD 

3- 30. 11. „Artyści-dzieciom. Piękno Powiatu Wałbrzyskiego”, wystawa online w korytarzu 

CK-MBP.  

11.11. Święto Odzyskania Niepodległości – widowisko online „Piosenki dla Niepodległej”.  

13.11. Premiera online filmu „Tkacze” z udziałem Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po 

godzinach”. 

27.11. Minirozgrywki na Orliku. 

 

GRUDZIEŃ 

4.12. Warsztaty dekorowania pierników online, transmisja z „Jadło” w Głuszycy. 

6.12. Mikołajkowe rozterki – online.  

21.12. „Sport to moja pasja”- konkurs profilaktyczny z nagrodami dla aktywnych w formule 

online.  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK 

 

Informacje podstawowe: 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej. Nadzór i opiekę merytoryczną nad działalnością biblioteki sprawują: 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
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Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (Ustawa z dnia 27 czerwca 

1997r. o bibliotekach Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).  

 Podstawowe funkcje i zadania bibliotek określa ww. ustawa. 

 Działalność biblioteki obejmuje teren miasta i gminy Głuszyca. 

 Siedziba główna biblioteki mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 26. W jej skład 

wchodzą: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia wraz z czytelnią internetową oraz 

oddział dla dzieci i młodzieży.  

 

Zbiory biblioteki: 

Biblioteka w Głuszycy gromadzi: książki, czasopisma oprawne, zbiory audiowizualne, 

czasopisma bieżące, dokumenty życia społecznego. 

Stan ilościowy zbiorów w dniu 31.12.2020 roku:  

19518 woluminów (książki), 213 egz. czasopism oprawnych, 339 egz. materiałów 

audiowizualnych (w tym 42 audiobooki), 3 tytuły czasopism bieżących. 

 W ciągu roku sprawozdawczego do biblioteki wpłynęło 1117 książek w tym: 

264 wol. za kwotę 6470,02 zł – zakupione ze środków własnych 

408 wol. za kwotę 6000,00 zł – zakupione z dotacji MKiDN, 

600 wol. za kwotę 9002,58 zł - z darów od czytelników i in. 

 W ciągu roku 2020 wycofano ze zbiorów 7008 książek (egzemplarze zniszczone, 

zaczytane i zdezaktualizowane). 

 Miejska Biblioteka w Głuszycy otrzymała 199 darów książkowych od Dolnośląskiej 

Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Cyklicznie otrzymuje również dary od Pana 

Sebastiana Boreckiego z inicjatywy Łukasza Kazka, radnego powiatu wałbrzyskiego. 

Księgozbiór wzbogacany jest również darami od czytelników. 

 

Zakup nowości wydawniczych: 

Jednym z głównych zadań biblioteki publicznej jest zapewnienie jej użytkownikom dostępu 

do nowości wydawniczych. W r. 2020 zakupiono 517 książek, czyli 8 wol./100 

mieszkańców. 

Obecnie funkcjonujący Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest realizowany przez 

Bibliotekę Narodową. Dotacja przyznawana jest przez BN na zakup nowości,  

co w zamierzeniu powinno się przełożyć na wzrost czytelnictwa. 

 

System biblioteczny: 

Biblioteka korzysta z elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+. System 

stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, rekomendowany przez Krajową Radę 

Biblioteczną spełnia wszystkie wymogi zapewnienia poufności, integralności  

i rozliczalności danych, o których mowa w przepisach określonych w RODO. 

System umożliwia: 

 dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu, 

 sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach,  

korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej, 



RAPORT  O  STANIE  GMINY  GŁUSZYCA  ZA 2020  ROK  

str. 60 
 

 przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie z poziomu 

strony internetowej biblioteki oraz ze strony https://szukamksiążki.pl/, 

 zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece, 

 elektroniczną obsługę wypożyczeń, 

 sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za 

pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem 

Android, 

 powiadamianie drogą mailową o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych. 

Do systemu wprowadzane są na bieżąco wszystkie nabytki biblioteki, opracowane wg 

obowiązujących norm.  

 

Strona internetowa, profile na portalach społecznościowych: 

Biblioteka posiada stronę internetową, wspólną dla całej instytucji: 

http://ckmbp.gluszyca.pl/ , a także profile na portalach społecznościowych Facebook: 

https://www.facebook.com/ckmbp.gluszyca 

W 2020 roku zarejestrowaliśmy 157 321 wejść na stronę internetową instytucji. 

 

Szkolenia i wizyty: 

Bibliotekarze mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach 

organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami”  

w Wałbrzychu oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. W roku 2020 

bibliotekarze kilkakrotnie skorzystali z tej możliwości, uczestnicząc w szkoleniach 

tematycznych w formie webinarów. W styczniu 2020 biblioteka była wizytowana przez 

zastępcę dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej –„Biblioteki pod Atlantami”, 

panią Arletę Wojciechowską. 

 

Czytelnicy i wypożyczenia: 

W roku sprawozdawczym liczba osób aktywnie wypożyczających materiały biblioteczne  

z głuszyckiej biblioteki wynosiła 538. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek liczby 

czytelników o 110 osób. Ten negatywny fakt jest wynikiem pandemii. 

Od 12 marca do 4 maja oraz od 26 października do 6 grudnia 2020 r. zbiory 

biblioteczne nie były udostępniane czytelnikom z powodu obostrzeń sanitarnych. 

Wprowadzono reżim sanitarny, książki zwracane poddawane były kwarantannie, czytelnicy 

obsługiwani byli zza przesłony plexi i nie podchodzili do półek, ponadto zmienione zostały 

godziny wypożyczeń i wprowadzono przerwę w ciągu dnia na wietrzenie pomieszczeń.  

W roku sprawozdawczym w głuszyckiej bibliotece odnotowaliśmy 5605 odwiedzin. 

Wypożyczono 13420 egzemplarzy książek, 139 czasopism i 236 egzemplarzy zbiorów 

audiowizualnych. Średnio każdy czytelnik głuszyckiej biblioteki wypożyczył w ciągu roku 

sprawozdawczego 3 woluminy. 

 

Oferta dla specjalnych grup użytkowników: 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” 

im. H. Ruszczyca w Warszawie głuszycka biblioteka prowadzi „Wypożyczalnię odtwarzaczy 

http://ckmbp.gluszyca.pl/
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cyfrowej książki mówionej”. Do dyspozycji osób z dysfunkcją wzroku mamy 3  urządzenia 

Czytak Plus  wraz z kolekcją ponad 1500 cyfrowych książek mówionych. 

Biblioteka prowadzi również „Punkt Książki Mówionej”, na który składa się kolekcja 

audiobooków. Własna kolekcja w liczbie 42 tytułów jest uzupełniana kilka razy w ciągu roku 

pozycjami wypożyczonymi z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod 

Atlantami” w Wałbrzychu. Do dyspozycji czytelników mamy ok. 100 audiobooków. 

Aktualna lista tytułów jest zamieszczona na naszej stronie internetowej. W zbiorach biblioteki 

posiadamy także książki pisane bardzo dużą czcionką (14 tytułów). 

 

Finanse biblioteki:  

Udział biblioteki w programach, wypracowane środki, sponsoring 

Wartość środków pozyskanych przez bibliotekę w roku 2020: 16.745,78 zł. Na tę kwotę 

składają się: 

 6.000 zł - dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych („Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych” realizowany przez Bibliotekę Narodową). 

 1.043,20 zł - środki wypracowane (nieterminowy zwrot książek, sprzedaż makulatury) 

 9.002,58 zł - wartość darowizn książkowych, 

 700,00 zł – wartość nagród dla zwycięzców IX Dyktanda Miejskiego (Starostwo 

Powiatowe w Wałbrzychu). 

Sprzęt: 

W roku sprawozdawczym biblioteka została wyposażona w nowe meble: 2 lady biblioteczne, 

8 stołów do czytelni, stojak na prasę, 2 fotele i mały stolik do czytelni, regał na książki  

do oddziału dziecięcego, naklejki na ścianę, planszę ścienną rośliny chronione. Sprzęt 

zakupiono ze środków pochodzących z projektu grantowego „Biblioteka - miejsce przyjazne 

rozwojowi lokalnej kultury”.  

Ze środków własnych zakupiono: 10 regałów bibliotecznych, mały stolik, 8 szaf 

zamykanych na dokumentację, w tym 6 do archiwum biblioteki, 3 wieszaki na ubrania,  

20 ramek na oznaczenie działów bibliotecznych. Ww. wyposażenie zostało zakupione  

z budżetu instytucji.  

Biblioteka jest wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, z których mogą 

korzystać użytkownicy biblioteki. W ostatnim czasie obserwujemy spadek liczby 

użytkowników, którzy są zainteresowani korzystaniem z dostępu do sieci w bibliotece. Jest to 

trend obserwowany we wszystkich bibliotekach i wynika z faktu, że praktycznie każdy 

posiada dostęp do internetu we własnym telefonie.  

 

Różne formy działalności biblioteki: 

W roku 2020 biblioteka była organizatorem  następujących imprez: 

 IX Dyktando Miejskie w Głuszycy o tytuł Mistrza Ortografii 2020. Konkurs dla 

mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, objęty honorowym patronatem Starosty 

Wałbrzyskiego i Burmistrza Głuszycy. Tekst konkursowy przygotowała pisarka  

Kamila Mitek. W przerwie wystąpiły ze swoimi tańcami dzieci z grupy hip-hop  

i baletu. 
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 Narodowe Czytanie Balladyny – cykliczna ogólnopolska akcja czytelnicza, objęta 

patronatem Pary Prezydenckiej, podczas wydarzenia tekst czytają zaproszeni goście, 

tym razem byli to  członkowie Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach”, 

wydarzenie transmitowane było w Internecie na żywo. 

 Konkurs literacki o Pióro Stanisława Michalika „Moja mała Ojczyzna” (online) 

- II edycja konkursu. 

 Konkurs plastyczny dla najmłodszych czytelników biblioteki „Świat kształtów 

wyobraźni”- edycja online. 

  „Mała książka Wielki człowiek”- kontynuacja akcji. 

 

W bibliotece w 2020 roku nie odbywały się lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz 

uczniów szkół podstawowych – ze względu na obostrzenia sanitarne. 

Ponadto od 2019 roku głuszycka biblioteka jest uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii „Mała 

książka – wielki człowiek” zorganizowanej z inicjatywy Instytutu Książki pod patronatem 

MKiDN. W 2020 r. otrzymaliśmy 140 pakietów książek dla czytelników w wieku 3-6 lat. 

Dzięki tej akcji biblioteka pozyskała w roku 5 nowych czytelników, w tym przedziale 

wiekowym. Akcja będzie kontynuowana. 

W wyremontowanej czytelni odbywały się w ciągu roku sprawozdawczego spotkania  

i konferencje organizowane przez Gminę Głuszyca oraz lokalne stowarzyszenia, instytucje 

takie jak: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuszycy. Spotkanie częściowo były organizowane w formule online.  

 

Wystawy 

W ciągu roku sprawozdawczego w bibliotece były organizowane wystawy: 

 wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata…” Partnerami 

wystawy byli: Fundacja PZU, Fundacja Dorastaj z Nami, Wałbrzyski Ośrodek 

Kultury. 

 wystawa „Artyści dzieciom- Piękno powiatu”- organizator: Zarząd Powiatu 

Wałbrzyskiego,  

 wystawa prac lokalnych artystów: rzeźbiarza Jerzego Marszała oraz cyklicznie 

zmieniana wystawa prac malarza artysty Ryszarda Berczyńskiego w wypożyczalni 

głównej.  

 wystawa zdjęć uczestników konkursu fotograficznego „Sowiogórskie skarby 

- w obiektywie i w sieci” – w korytarzu przed wejściem do biblioteki.  

 

Kontrola zbiorów 

W styczniu 2020 r. rozpoczęto kontrolę zbiorów bibliotecznych (książki) w oddziale dla 

dzieci. Skontrum przeprowadziła komisja powołana przez dyrektora CK-MBP. Kontrolę 

przeprowadzono w oparciu o dokumentację związaną z ewidencją zbiorów oraz komputerową 

bazę danych w systemie MAK+. Komisja zakończyła prace inwentaryzacyjne w styczniu 

2020, przedkładając dyrekcji protokół z przeprowadzonej kontroli.  
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Likwidacja filii bibliotecznej  

Uchwałą nr XXII/172/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej we wsi Grzmiąca dokonana została likwidacja filii 

bibliotecznej nr 3 w Grzmiącej. Poprzedziła ją ekspertyza dokonana przez pracownika 

Zakładu Fitopatologii i Mykologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 

06.02.2020 r. Komisja powołana Zarządzeniem nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury- MBP 

w Głuszycy z dnia 08.07.2020 r. w sprawie dokonania oceny, przeznaczenia i kasacji zbiorów 

bibliotecznych Filii nr 3 przy świetlicy wiejskiej w Grzmiącej dokonała oceny przydatności 

zbiorów bibliotecznych w Filii, zapoznała się z opinią mykologa i stwierdziła, że księgozbiór, 

na skutek wysokiego zawilgocenia i zniszczenia, nie powinien być już nikomu udostępniany. 

Komisja zakwalifikowała cały księgozbiór do likwidacji. 

 

 

V. OBIEKTY SPORTOWE 

 

Obiekt kąpielowy.  

Podobnie, jak w latach ubiegłych udało się uruchomić w okresie lipiec-sierpień 2020 r. jedyny 

w powiecie wałbrzyskim obiekt kąpielowy. Dodatkowym wyzwaniem organizacyjnym było 

odpowiednie przygotowanie obiektu zgodnie z wytycznymi rządowymi i GIS. Obiekt został 

zaopatrzony w płyny do dezynfekcji, środki ochrony pracowników, szybę plexi przy kasie. 

Zostały także przygotowane w odpowiednie instrukcje, informacje i oznakowania  

o konieczności zachowywania reżimu sanitarnego, w tym zachowania dystansu społecznego i 

dezynfekcji rąk.  

Centrum Kultury-MBP we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

opracowało harmonogram poboru próbek wody na obiekcie kąpielowym, który spełniał 

wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Nad bezpieczeństwem 

użytkowników obiektu kąpielowego czuwało trzech ratowników Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu posiadających odpowiednie kwalifikacje.  

 

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”.   

Od 4 maja do 30 listopada 2020 prowadzone były zajęcia sportowe na Orliku przez dwóch 

animatorów sportu. Animatorzy w ramach realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu” 

oprócz stałych zajęć sportowych przeprowadzili imprezę dla dzieci i młodzieży „Dzień sportu 

na Orliku” oraz minirozgrywki sportowe na zakończenie wypoczynku wakacyjnego.  

 

Boisko sportowe „Włókniarz”- wykonywane prace polegały na przygotowaniu całego 

obiektu do rozgrywek sportowych poprzez przygotowanie murawy i wykonanie drobnych 

prac remontowych (malowanie ogrodzenia, naprawa ogrodzenia, malowanie bramy głównej). 

Boisko było miejscem treningów drużyn MKS Włókniarz Głuszyca i meczy sparingowych.  
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PRACE REMONTOWE, SPRAWY BIEŻĄCE W ROKU 2020,   

ZAKUP WYPOSAŻENIA W CK-MBP,  NA OBIEKTACH SPORTOWYCH  

I W ŚWIETLICACH WIEJSKICH: 

 

Prace remontowe - obiekty sportowe: 

 Orlik - konserwacja murawy na boisku, naprawa ogrodzenia na boisku Orlik.  

 obiekt kąpielowy- konserwacja niecek basenowych – oczyszczenie i malowanie, 

malowanie łaźni i pomieszczenia ratowników, odnowienie szatni – malowanie, 

wymiana rury ciągu wodnego odpływu basenowego na odcinku 7 mb, oczyszczenie 

koryta ujęcia wody - Złoty Potok, zabezpieczenie muru oporowego, rekultywacja 

trawników, pomalowanie budynku byłej kawiarenki,  

 boisko sportowe - malowanie ogrodzenia, naprawa ogrodzenia, malowanie bramy 

głównej. 

Prace remontowe w świetlicach wiejskich- wykonywane przez właściciela obiektów- Gminę: 

 Kolce – wykonanie podłącza wodnego przez Gminę Głuszyca. 

W ramach działalności wypożyczalni rowerów elektrycznych przeprowadzano bieżące  

i sezonowe serwisowanie sprzętu.  

W 2020 r. zakupiono następujące wyposażenie do CK-MBP:  

- 3 namioty średnie, aparat z funkcją kamery, statyw do aparatu, mikrofon ściągający, zestaw 

mikrofonów krawatowych, gimbal- ze środków własnych,  

- 11 stołów konferencyjnych, 102 krzesła cateringowe składane, sprzęt nagłośnieniowy  

(mikrofony bezprzewodowe, kolumny wraz pokrowcami, okablowaniem i statywami, 

mikser),  

- ławkę z tablicą pamiątkową w ramach darowizny z Fundacji PKN ORLEN. 

Wykonana została także nowa strona internetowa instytucji wraz z jej dostosowaniem  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 

PROJEKTY, WNIOSKI: 

1.  „Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci” - dofinansowane kwotą 8990 zł  

w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór 

Sowich” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020. Zadanie obejmowało: organizację 

warsztatów ekologicznych online wraz z zakupem sprzętu do przygotowania 

warsztatów oraz konkursu fotograficznego wraz z zakupem nagród dla uczestników  

i tablic ekspozycyjnych, czas realizacji: lipiec- sierpień 2020.  

2.  „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” dofinansowane kwotą 

15.938,42 zł w ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę  

i dziedzictwo” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020. Zadanie obejmowało zakup 

wyposażenia do biblioteki  i organizację wydarzenia, czas realizacji: marzec- 

wrzesień 2020.  

3.  „Żywe Betlejem”- darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości  
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15.000,00 zł – refundacja kosztów współorganizacji koncertu w dn. 18.01.2020.  

4.  „Ławeczka Stanisława Michalika- propagatora lokalnej kultury”- darowizna  

w wysokości 5.000,00 zł w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi- edycja 2020” 

Fundacji PKN Orlen na zakup i montaż ławeczki wraz z tablicą pamiątkową ( czas 

realizacji: wrzesień 2020 - czerwiec 2021).  

5.  Udział w projekcie prowadzonym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego 

Rozwoju pn. „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim” w ramach działania 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na zrzec aktywizacji cyfrowej, Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 - zaplanowane szkolenie  pracownika w ramach wybranej 

ścieżki szkoleniowej „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji 

cyfrowych”, szkolenie dla dzieci i młodzieży,  doposażenie instytucji  w sprzęt 

komputerowy.  

6.  Zajęcia feryjne w CK-MBP i w świetlicach wiejskich (w okresie: 10-21.02.2020) 

dofinansowanie ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kwotę  4.500,00zł. 

7. Warsztaty wokalne dla dzieci z terenu Gminy Głuszyca (marzec-czerwiec  2020) 

dofinansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kwotę 3.666,00 zł. 

8. Warsztaty wokalne dla dzieci z terenu Gminy Głuszyca (listopad-grudzień 2020) 

dofinansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kwotę 1.938,00 zł. 

9. Zajęcia wakacyjne w CK-MBP i w świetlicach wiejskich (w okresie 29.06-24.07.2020  

- dofinansowanie ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kwotę 12.298,00 zł.  

10. Program profilaktyczny pn. Promocja zdrowego stylu życia-programy profilaktyczne 

realizowane w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej i w świetlicach 

wiejskich dofinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kwotę 3.321,00 zł w ramach profilaktyki antynarkotykowej- 

familijne kino plenerowe ( czas realizacji zadania: 1.08. 2020) w oparciu o Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na rok 2020. 

11. Program profilaktyczny pn. „Promocja zdrowego stylu życia-programy 

profilaktyczne realizowane w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej  

i w świetlicach wiejskich dofinansowany ze środków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 10.000 zł w ramach profilaktyki 

antynarkotykowej- zakup biletów na obiekt kąpielowy  ( czas realizacji zadania: 

10.07.- 31.08. 2020). 

12. Program profilaktyczny pn. „Promocja zdrowego stylu życia-programy 

profilaktyczne realizowane w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej  

i w świetlicach wiejskich dofinansowany ze środków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 421,16 zł w ramach profilaktyki 

antynarkotykowej- zakup biletów na krytą pływalnię Delfinek i obiekt kąpielowy  

(czas realizacji zadania: 24.09. 2020). 

13. Program profilaktyczny pn. „Promocja zdrowego stylu życia-programy 

profilaktyczne realizowane w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej              
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i w świetlicach wiejskich” – konkurs profilaktyczny „Sport to moja pasja” 

zrealizowany w okresie 21-30 grudnia 2020, dofinansowany ze środków Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 3.703,00 zł w oparciu  

o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na rok 2020. 

14. Program „Lokalny Animator Sportu 2019” (04.05.2020-30.11.2020) w ramach 

konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki - dofinansowanie na kwotę 8.400 zł. 

 

Ponadto w 2020 r. instytucja przygotowała: 

 wniosek o darowiznę złożony do Fundacji Banku PKO S.A. na zakup książek dla osób 

słabowidzących. 

 wniosek o dofinansowanie w ramach Dolnośląskich Małych Grantów 2020, 

 wniosek o dofinansowanie zadania „Spotkania z teatrem i z dobrą literaturą”  

w ramach programu „Kultura w sieci” złożony w kwietniu 2020 r. do Narodowego 

Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”, 

 wniosek o dofinansowanie zadania „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury-

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy - etap II” złożony w listopadzie 2020 r.  

do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

„Infrastruktura domów kultury 2021”, 

 wniosek o dofinansowanie zadania „Kreatywni i pełni pasji – warsztaty teatralne  

i spektakl” złożony w listopadzie 2020 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna 2021”. 

Wnioski złożone do DMG, NCK, MKiDN zostały wysoko ocenione, otrzymały pozytywną 

ocenę merytoryczną i formalną, nie uzyskały jednak dofinansowania.  

 

 

STAN FINANSOWY INSTYTUCJI 

 

Przychody instytucji kultury za 2020 r. wyniosły łącznie 1.048.792,21 zł, z tego: 

a. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca   887.821,00 zł  

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury    608.146,09 zł 

  

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  129.674,91 zł  

dotacja podmiotowa na obiekty sportowe    150.000,00 zł  

 

b. dotacja z Biblioteki Narodowej                   6.000,00 zł  

c. przychody ze sprzedaży usług                 80.801,70 zł 

d. przychody ze sprzedaży materiałów                     220,00 zł 

e. pozostałe przychody        73.949,51 zł 

                

Koszty instytucji kultury za 2020 r. wyniosły łącznie 1.047.491,78 zł, z tego: 

 

a. amortyzacja         17.970,56 zł 

b. zużycie materiałów i energii     220.137,30 zł 
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c. usługi obce       143.644,11 zł 

d. podatki i opłaty           7.974,40 zł 

e. wynagrodzenia       559.922,33 zł 

f. ubezpieczenia społeczne i inne  świadczenia                96.929,07 zł  

g. pozostałe koszty                         914,01 zł  

           

Należności i zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. 

a. Należności instytucji kultury wyniosły 4.151,24 zł, w tym należności wymagalne 

wyniosły 3.236,24 zł. 

b. Zobowiązania instytucji kultury wyniosły 36.553,93 zł, w tym zobowiązania wymagalne 

wyniosły 0,00 zł. 

Stan środków instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. w kasie i na rachunkach 

bankowych wyniósł  6.976,77 zł. 

 

  

8. FUNDUSZ  SOŁECKI 

 

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 87.741,48 zł  zostały przeznaczone  zgodnie  

z potrzebami  sołectw na ich wydatki bieżące. 

 

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 

roku  

 Dział Rozdział 
Grupa 

Paragrafów 
Treść plan wykonanie 

010     Rolnictwo i łowiectwo 40 141,11 24 439,50 

  01095   Pozostała działalność 40 141,11 24 439,50 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 256,00 21 162,89 

      
Sołectwo Głuszyca Górna - doposażenie świetlicy 

wiejskiej 
4 771,15 0,00 

      Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu zabaw 12 000,00 9 545,00 

      Sołectwo Grzmiąca - zakup sprzętu elektronicznego 3 000,00 0,00 

      Sołectwo Grzmiąca - doposażenie placu grilowego 7 406,85 6 539,94 

      Sołectwo Kolce - zakup tablicy informacyjnej 78,00 78,00 

      
Sołectwo Głuszyca Górna - zakup hełmów strażackich dla 

OSP w Głuszycy Górnej 
3 500,00 3 499,95 

      
Sołectwo Kolce  - zakup hełmów strażackich dla OSP w 

Głuszycy Górnej 
1 500,00 1 500,00 
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    4260 Zakup energii 1 500,00 396,61 

      Sołectwo Grzmiąca - zakup paliwa 1 200,00 200,05 

      Sołectwo Kolce - zakup paliwa 300,00 196,56 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 385,11 2 880,00 

      
Sołectwo Głuszyca Górna  - organizacja imprez 

okolicznościowych 
2 000,00 0,00 

      Sołectwo Kolce - wkład własny do grantów  0,00 0,00 

      Sołectwo Kolce - odnowienie elewacji swietlicy wiejskiej  0,00 0,00 

      Sołectwo Grzmiąca - koszenie trawy 2 000,00 1 000,00 

      
Sołectwo Łomnica - imprezy integracyjne i 

okolicznościowe 
1 100,30 600,00 

      
Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez 

okolicznościowych 
1 284,81 1 280,00 

900     Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska  28 589,37 27 060,00 

  90001   Gospodarka komunalna i ochrona wód 28 589,37 27 060,00 

    4300 Sołectwo Kolce i Łomnica podłączenie studni w Kolcach 28 589,37 27 060,00 

926     Kultura fizyczna 38 000,00 37 912,42 

  92601   Obiekty sportowe 38 000,00 37 912,42 

    6050 Wydatki na inwestycje 38 000,00 37 912,42 

      
Sołectwo Głuszyca Górna i Sierpnica Modernizacja 

boiska wiejskiego w Łomnicy 
38 000,00 37 912,42 

Razem: 106 730,48 89 411,92 

 

9. REALIZACJA  PROGRAMÓW  I  STRATEGII 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar                

w Rodzinie na lata 2017 – 2020 dla Gminy Głuszyca przyjęty do realizacji  

Uchwałą Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 tworzy lokalną strategię w zakresie ograniczania 

http://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/uchwaly/UCHWAŁA%20XXXIII.229.2017.pdf
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rozmiaru przemocy w rodzinie, poprawy bezpieczeństwa rodzin oraz minimalizacji szkód 

spowodowanych stosowaniem przemocy. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie zakłada osiągnięcie celu głównego: przeciwdziałanie przemocy           

w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których 

stosowana jest przemoc. Sprawozdanie z realizacji Programu Zespół Interdyscyplinarny 

składa  Radzie Miejskiej do dnia 31 marca każdego roku. 

 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2019 – 2021 przyjęty do 

realizacji Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r.  

 

Podstawowym założeniem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głuszyca jest 

utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do 

wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie jej pomocy w opiece  

i wychowaniu dzieci. Pomoc ta powinna w miarę możliwości doprowadzić do utrzymania 

dziecka w jego naturalnym środowisku, a więc w rodzinie. Zasadą nadrzędną Programu jest 

ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje 

skuteczność podejmowanych działań. Zakłada się, że skuteczność działań w zakresie 

przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności poprzez wczesne 

podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemu oraz pracę z dziećmi 

oraz ich rodzicami w ich środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Celem działań jest 

zapobieganie powstawania sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, wsparcie jej w zakresie występujących niedomagań, zabezpieczenie 

potrzeb, wpływanie na poprawę trybu i jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności 

opiekuńczo-wychowawczej oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. Adresatami 

programu są rodziny oraz dzieci przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz inne 

dysfunkcje mogące zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i dziecka w rodzinie 

naturalnej. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

z dnia 9 czerwca 2011 r. sprawozdanie z realizacji Programu składane jest Radzie Miejskiej 

do dnia 31 marca każdego roku. 

 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuszyca na lata 2012-

2022 przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XIX/94//2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  

29 stycznia 2011r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuszyca na 

lata 2012-2022 jest kompleksowym dokumentem określającym politykę społeczną Gminy. 

Sanowi ona podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych, 

podejmowanych w celu zmiany tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej 

społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności 

działania publicznych i niepublicznych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, 

podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i 

rodzin. 

 

http://www.bip.gluszyca.pl/pliki/19-094-11.pdf
http://www.bip.gluszyca.pl/pliki/19-094-11.pdf
http://www.bip.gluszyca.pl/pliki/19-094-11.pdf
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Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych w 2020 r. 

           

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz narkotykowych należy do zadań własnych gminy, realizowanych  

na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głuszyca na lata 2019 - 

2023, który został uchwalany przez Radę Miejską w Głuszycy uchwałą nr V/37/2019 z dnia 

29 stycznia 2019 r.  

 

Do najważniejszych zadań zawartych w programie na rok 2020 należały:  

 zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin,  

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu  

i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej,  

 wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,  

 realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych kierowanych do dzieci  

i młodzieży,  

 prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży z grupą 

ryzyka i rodzin dysfunkcyjnych oraz ich dożywianie, 

 podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych  

do sprzedawców, mających na celu wzrost skuteczności przestrzegania prawa  

w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,  

 wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu 

problemów uzależnień, szczególnie w środowisku szkolnym oraz w czasie 

wypoczynku letniego i zimowego, 

 podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy na temat uzależnień. 

 Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych udzielana była  

           w Punkcie Interwencji  Kryzysowej funkcjonującym przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej, prowadzonym przez terapeutów uzależnień i psychologa.  

 

Celem punktu jest: 

 edukacja o uzależnieniach, 

 zdiagnozowanie problemów, 

 budowanie motywacji do podjęcia leczenia, 

 ustalenie najlepszego sposobu leczenia stosownie do możliwości i potrzeb pacjenta 

oraz dostępność oferty terapeutycznej, 

 rozmowy terapeutyczne i resocjalizacyjne, 

 konsultacje psychologiczne,  

 udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,  

 porady prawne i administracyjne, pisanie pism w spr. rodzinnych,  

 udzielanie wsparcia współuzależnionym członkom rodzin,  

 zapobieganie przemocy domowej i motywowanie do działań obronnych.  
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 Punkt interwencji Kryzysowej czynny był w poniedziałki w godz. 8-13 i piątki  

w godz. 9 - 11. W związku z sytuacją epidemiologiczną koronawirusa terapeuci prowadzili 

konsultacje telefoniczne oraz przez wideorozmowy. W czasie trwania pandemii bardzo 

wzrosło zapotrzebowanie na kontakt z terapeutą. Terapeuci udzielili porad 102 osobom. 

Wiele z tych osób korzystało z systematycznych, cyklicznych i indywidualnych konsultacji.  

 Osoby dotknięte problemem uzależnień mogły również korzystać z porad psychologa. 

Konsultacje psychologiczne odbywały się w środy (16 h miesięcznie) - do marca w siedzibie 

OPS w Głuszycy. Psycholog Z indywidualnych konsultacji w obszarach zgłaszanych 

trudności natury emocjonalnej, rodzinnej i wychowawczej skorzystało 53 osoby.  Z pomocy 

psychologa korzystały również osoby, które zostały objęte kwarantanną w związku  

z panującą sytuacją koronawirusa w kraju.  

 Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. zgłoszono 

17 osób w związku z nadużywaniem alkoholu, które zostały wezwane na rozmowę 

motywacyjną i badanie przez biegłych sądowych. Opierając się na opinii biegłych, komisja 

skierowała do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 8 wniosków o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu.  

 Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach programu jest udzielanie pomocy 

dzieciom z rodzin z problemem wychowawczym i zagrożeniem dysfunkcji. Do zadań gminy 

w tym zakresie należy prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlicy opiekuńczo 

- wychowawczej. Pełniąca taką rolę świetlica integracyjna funkcjonuje przy  

ul. Sienkiewicza 6. Zapewnia dzieciom opiekę, organizację czasu wolnego, rozwój zdolności  

i zainteresowań oraz pomoc w nauce. Na zajęcia w świetlicy zapisanych było 13 dzieci. 

Świetlica funkcjonowała w godz. 14- 18 do marca 2020 r. Następnie działalność placówki 

została zawieszono decyzją Wojewody Dolnośląskiego, w związku z panującą sytuacją 

epidemiologiczną w kraju.  

 W czasie ferii zimowych, które odbyły się w lutym 2020 r. dzieci miały możliwość 

skorzystania z zimowiska pod hasłem" Sport to zdrowie". W zajęciach brało udział 14 dzieci. 

Oprócz zajęć w świetlicy były też gry i zabawy, korzystanie z krytej pływni Delfinek przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Podczas ferii zorganizowano również wyjazd do 

"Bajkolandii" w Nowej Rudzie oraz kina w Świdnicy na film pt. "Chłopiec i wilk".  

Na zakończenie zimowiska odbyła się dyskoteka dla dzieci.  

 Centrum Kultury - MBP w Głuszycy zorganizowało dla dzieci terenu naszej gminy 

oraz świetlic wiejskich cykl zajęć pod hasłem "Niezapomniane zajęcia zimowe" oraz 

"Wakacje odkrywców", składające się z różnych wycieczek i zabaw. W czasie ferii zimowych 

dzieci miały możliwość skorzystania z wyjazdów do: Cinema City, Zamku Książ, Palmiarni, 

Starej Kopalni w Wałbrzychu, Podziemnego Miasta Osówka, Krainy Wygasłych Wulkanów 

w Dobkowie, Muzeum Karkonoszy i Świat Kolejek w Karpaczu oraz odwiedzenie 

Komisariatu Policji w Głuszycy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy. Natomiast 

w okresie letnim wycieczki odbyły się do: Podziemnego Miasta Osówka, Minieurolandu, 

Podziemi Zamku Książ, Zamku Grodno, Muzeum Porcelany, Kopalni Złota w Złotym Stoku, 

Arboretum w Wojsławicach Pałacu Jedlinka, Twierdzy Kłodzko, Zoo w Łącznej, Zamku 

Czocha, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Bazyliki w Krzeszowie.  

 Inną formą zajęć dla dzieci organizowanych przez CK-MBP w Głuszycy były 

warsztaty wokalne, który rozwijały zainteresowania muzyczne dzieci.  Natomiast ze środków 
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przeznaczonych na profilaktykę antynarkowtykową CK-MBP przygotowało kino plenerowe 

w sierpniu 2020 r. oraz "Dzień sportu na Orilku".  

 Profilaktyka działalności antyalkoholowej oraz antynarkowtykowej była również 

prowadzona w placówkach oświatowych na terenie gminy. Szkolne programy profilaktyczne 

miały różnorodną formę. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zajęcia w szkołach 

odbywały się online, jednak uczniowie chętnie korzystali z programów profilaktycznych 

prowadzonych przez pedagogów szkolnych. W ramach finansowania placówki oświatowe 

wykorzystały środki na: programy profilaktyczne, zakupy nagród dla dzieci biorących udział 

w konkursach, szkolenia dla pedagogów.  

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych obejmowała wiele działań opartych głównie o współpracę 

pomiędzy różnymi instytucjami. Zintegrowane działania pozwoliło na realizację zadań 

zgodnie z przyjętymi uchwałami  Rady Miejskiej w Głuszycy.  

 Źródłem finansowania zadań wynikających z w/w programów były środki finansowe 

budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok wyniosła  

183 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 178 269,71 zł tj. 97,42% planu. 

 

Poszczególne klasyfikacje budżetowe przedstawiają się następująco:  

 

Zwalczanie narkomani wykonanie planu 2020 r. 

 wynagrodzenie terapeuty - 3 810,00 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia - 19 800,00 zł 

 programy profilaktyczne  - 3 260,00 zł  

wykorzystano: 26 593, 31 zł, a plan na 2020 wynosił 27 170,00 zł. 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:  

 diety MKRPA - 8673,00 zł, 

 wynagrodzenie pracownika świetlicy integracyjnej + dodatkowe wynagrodzenie 

roczne + składki na ubezpieczenie społeczne + ZFŚS - 37 688,94 zł, 

 umowy zlecenia (terapeuci, psycholog) - 38 036,02 zł,  

 zakup materiałów i wyposażenia - 34 464,57 zł, 

 zakup żywności - 666,65 zł,  

 zakup energii - 8 754,81 zł,  

 usługi telekomunikacyjne - 1063,41 zł,  

 pozostałe usługi - 20 879,00 zł,  

 składki różne - 400,00 zł,  

 koszty postępowania sądowego - 800,00 zł, 

 szkolenie pracowników - 250,00 zł. 

 

Wykorzystano: 151 676,40 zł, a plan na 2020 wynosił 155 830,00 zł. 
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Pozostałe strategie i programy realizowane przez Gminę Głuszyca 

 
Lp Nazwa strategii Akt zatwierdzający Główne założenia Stan realizacji uwagi 

1 Strategia Rozwoju 

Gminy Głuszyca 

na lata 2021-2027 

Uchwała nr 

XXVII/206/2020 

Rady Miejskiej w 

Głuszycy z dnia 5 

listopada 2020 r. w 

sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju 

Gminy Głuszyca na 

lata 2021-2027” 

Strategia jest dokumentem, 

który w jasny sposób 

wskazuje kierunki, w 

jakich powinna zmierzać 

gmina, aby zapewnić sobie 

stały, zrównoważony 

rozwój, a mieszkańcom 

konsekwentne polepszanie 

warunków życia. Jej cele 

jest odpowiedź na pytanie, 

co trzeba zrobić aby 

funkcjonować i rozwijać 

się w przyszłości. Strategia 

rozwoju to plan 

długofalowego działania 

Rady Miejskiej, Burmistrza 

i wspierających go 

urzędników oraz 

wszystkich, którym leży na 

sercu lepsze jutro Gminy. 

W trakcie realizacji  

2 Strategia Rozwoju 

Aglomeracji 

Wałbrzyskiej na 

lata 2013-2020 

Uchwała nr 

XXXV/158/2012 

Rady Miejskiej w 

Głuszycy z dnia 28 

listopada 2012 r. w 

sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju 

Aglomeracji 

Wałbrzyskiej na lata 

2013 - 2020 

Dokument Strategia 

Rozwoju Aglomeracji 

Wałbrzyskiej obejmuje 

syntetyczną diagnozę 

Aglomeracji jako 

miejskiego obszaru 

funkcjonalnego, bilans 

strategiczny w kategoriach 

sił i słabości oraz szans i 

zagrożeń, a także 

rozstrzygnięcia 

strategiczne. Opracowanie 

obejmuje koncepcję 

funkcjonowania 

Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

wizję, priorytety strategii, 

cele strategiczne, kierunki i 

działania oraz listę 

przedsięwzięć 

strategicznych i 

wspierających, w tym w 

ujęciu zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych. 

W trakcie realizacji Kończy się 

ważność 

strategii 

3 Lokalny Program 

Rewitalizacji 

 Gminy Głuszyca 

na lata 2016-2020 

Uchwała nr 

XXVII/182/2016 

Rady Miejskiej w 

Głuszycy z dnia 14 

września 2016 r. w 

sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy 

Głuszyca na lata 

2016-2020 

Nowy okres 

programowania Unii 

Europejskiej na lata 2014-

2020 oraz Krajowa 

Polityka Miejska, 

Narodowy Program 

Rewitalizacji otwierają 

możliwości wsparcia 

nowych działań 

rewitalizacyjnych w gminie 

Głuszyca. Dokument 

strategiczny jakim jest 

Lokalny Program 

W trakcie realizacji 

są zadania 

inwestycyjne z 

wykazu projektów 

„Lista A” pkt.1-

Remont i 

przebudowa 

CKMBP w celu 

poszerzenia oferty 

kulturalnej, pkt. 2-

modernizacja boiska 

przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w 

Skończyła  

się ważność 

LPR 

Gmina 

podpisała 

umowę z 

wykonawcą 

na 

opracowanie 

Gminnego 

Programu 

Rewitalizacji 

zgodnie z 
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Rewitalizacji (LPR) 

stanowi podstawę do 

prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych na 

terenie Głuszycy. 

Dokument ten stanowi 

istotny element procesu 

ubiegania się o środki Unii 

Europejskiej. Wdrożenie 

kompleksowych rozwiązań 

rewitalizacyjnych 

prowadzonych w skali 

całego kraju, oddolnie 

realizowanych przez 

samorząd lokalny wymaga 

w pierwszej kolejności 

opracowania LPR.  

Najważniejszym aspektem 

działań rewitalizacyjnych 

będzie realizacja projektów 

ukierunkowanych na 

zwalczanie negatywnych 

zjawisk społecznych, 

działania inwestycyjne w 

infrastrukturę będą miały 

charakter powiązany i 

uzupełniający. 

Głuszycy, pkt. 3-

rewitalizacja 

przestrzeni 

publicznej – 

modernizacja drogi 

ul. Parkowa, pkt. 7 –

rewitalizacja 

budynku ul. Parkowa 

9, pkt.8-

udostępnienie 

turystyczne wieży 

Kościoła pw. NMP 

Królowej Polski w 

Głuszycy, pkt.11-

kompleksowa 

rewitalizacja części 

wspólnych 

budynków 

wielorodzinnych (w 

trakcie realizacji 

odnowa części 

wspólnych 

budynków 

Grunwaldzka 

41,43,46,92, 

Sienkiewicza 23) 

„Lista B” – 

pkt.13termomoderni

zacja budynków ul. 

Ogrodowa 5, 

Częstochowska 1, 

pkt. 14-budowa 

centrum 

przesiadkowego, 

pkt.15-montaż OZE 

w budynkach 

publicznych i 

prywatnych, pkt. 16-

rewitalizacja 

budynku 

Grunwaldzka 29. 

przepisami 

ustawy o 

rewitalizacji 

4 Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej na 

lata 2014-2020 z 

perspektywą do 

2030 r. dla Gminy 

Głuszyca z 

uwzględnieniem 

zapisów części 

wspólnej Planu dla 

Aglomeracji 

Wałbrzyskiej 

 

 

Uchwała nr 

XV/87/2015 Rady 

Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 27 

października 2015 r. 

w sprawie przyjęcia 

do realizacji Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej na 

lata 2014-2020 z 

perspektywą do 2030 

r. dla Gminy 

Głuszyca z 

uwzględnieniem 

zapisów części 

wspólnej Planu dla 

Aglomeracji 

Wałbrzyskiej 

 

Celem planu gospodarki 

niskoemisyjnej jest 

określenie, na podstawie 

analizy aktualnego stanu w 

zakresie zużycia energii i 

emisji gazów 

cieplarnianych na obszarze 

Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

działań zmierzających do 

redukcji zużycia energii, 

zwiększenia wykorzystania 

źródeł odnawialnych oraz 

ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych wraz z 

ekonomiczno-ekologiczną 

oceną ich efektywności. 

Dokument strategiczny 

jakim jest PGN stanowi 

podstawę do prowadzenia 

W trakcie realizacji 

zadania z 

harmonogramu 

rzeczowo-

finansowego pkt. 

GCA01/ 

GCA02/GCA04 – 

budowa 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków – 

modernizacja lub 

likwidacja szamb, 

likwidacja 

nielegalnych 

wylotów kolektorów 

do cieków wodnych 

oraz zrzut ścieków, 

GCA08-rozbudowa i 
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działań  na terenie 

Głuszycy. Dokument ten 

stanowi istotny element 

procesu ubiegania się o 

środki Unii Europejskiej. 

modernizacja sieci 

wodociągowej z 

przyłączami, 

GCA11-opracowanie 

gminnego planu 

zaopatrzenia w 

ciepło, energie 

elektryczną i paliwa 

gazowe, 

GCA20/GCA31/GC

A32-budowa 

systemów 

fotowoltaicznych, 

poprawa jakości 

energetycznej 

sektora budownictwa 

mieszkaniowego, 

GCA33-budowa 

centrum 

przesiadkowego 

5 Projekt założeń do 

planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię 

elektryczną i 

paliwa gazowe dla 

Gminy Głuszyca 

 

Uchwała nr 

IV/35/2019 Rady 

Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 7 stycznia 

2019 r. w sprawie 

projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię 

elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy 

Głuszyca 

 

Zasadniczym celem 

opracowania projektu 

założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy 

Głuszyca jest wypełnienie 

dyspozycji normy 

wynikającej z art. 19 

ustawy prawo 

energetyczne, zgodnie z 

którą obowiązkiem 

burmistrza jest 

opracowanie projektu 

założeń do planu. Projekt 

sporządza się dla obszaru 

Gminy co najmniej na 

okres 15 lat. Elementem 

projektu założeń jest ocena 

stanu technicznego oraz 

rezerw mocy infrastruktury 

energetycznej istniejącej na 

obszarze Gminy oraz 

przeprowadzenie prognozy 

zmian w zakresie 

zapotrzebowania na 

energie elektryczną, paliwa 

gazowe oraz ciepło, celem 

założeń jest ocena czy 

istniejąca infrastruktura jest 

wystarczająca dla pokrycia 

obecnych i przyszłych 

potrzeb energetycznych 

Gminy. 

  

6 Strategia Rozwoju 

Elektromobilności 

Gminy Głuszyca 

do roku 2035 

Uchwała Nr 

XXVI/201/2020 Rady 

Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 27 

października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia 

Cel strategii rozwoju 

elektromobilności: 

poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

m.in. redukcję 

zanieczyszczeń powietrza, 
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‘Strategii rozwoju 

elektromobilności 

Gminy Głuszyca do 

roku 2035” 

emisji gazów 

cieplarnianych i pyłów oraz 

obniżenie hałasu, dzięki 

rozwojowi 

elektromobilności na 

obszarze Gminy Głuszyca.  

Strategia przyczyni się do 

rozwoju transportu 

niskoemisyjnego w Gminie 

Głuszyca. Będzie to 

przeciwdziałać zmianom 

klimatu oraz poprawi stan 

powietrza, co pozwoli 

spełnić wyznaczone przez 

UE normy dot. środowiska. 

Pośrednio realizacja 

Strategii przyczyni się do:  

- poprawy zdrowia 

mieszkańców (dzięki 

lepszej jakości powietrza, 

większej liczbie osób 

przemieszczających się 

transportem 

niskoemisyjnym),               

- zmniejszenia korków, 

upłynnienia ruchu (dzięki 

ograniczeniu ruchu 

samochodowego                 

w efekcie rozwoju 

zbiorowego  transportu 

niskoemisyjnego 

publicznego),                      

- zmniejszenia hałasu w 

Gminie, dzięki 

zastosowaniu 

niskoemisyjnych 

pojazdów,                               

- poprawy warunków życia 

mieszkańców (dzięki 

lepszej integracji gałęzi 

transportu, możliwości 

szybkiego przemieszczania 

się po terenie Gminy). 

 

 

- Program Usuwania Azbestu dla miasta i gminy Głuszyca w latach 2012-2032 – przyjęty 

Uchwałą Nr XXXV/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28.11.2012 r. w sprawie przyjęcia programu 

usuwania azbestu dla miasta i gminy Głuszyca w latach 2012-2032 

Gmina posiada zinwentaryzowane miejsca występowania wyrobów budowlanych 

zawierających azbest. Dane są umieszczone na portalu Bazy Azbestowej – 

www.bazaazbestowa.gov.pl. 

 

Według wykazu z programu usuwania azbestu na terenie gminy w roku 2012 było ok. 483, 45 

Mg wyrobów zawierających azbest, są to przede wszystkim płyty faliste – stanowiące pokrycia 

dachów oraz płyty płaskie na dachach i ścianach budynków. 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Ilość usuniętego azbestu na przestrzeni lat: 

- 2016 r. – 17,240 Mg  (7 obiektów) 

- 2017 r. -  13,060 Mg  (4 obiekty w tym Kościół) 

- 2018 r. – 61,010 Mg (9 obiektów) 

- 2019 r. – program nie był realizowany ze względu na odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę 

- 2020 r. – 43,522 Mg (20 obiektów) 

 

 Działania związane z usuwaniem azbestu  z terenu Gminy prowadzone są przy udziale 

środków własnych mieszkańców oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

W przypadku ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 

wyrobów azbestowych Gmina będzie aplikowała o następne środki w kolejnych latach, aby  w jak 

najkrótszym terminie zrealizować Program usuwania azbestu. Największym wyzwaniem jest 

przekonanie mieszkańców o konieczności usuwania azbestu, a także ograniczenia finansowe które nie 

pozwalają na wykonanie nowego pokrycia dachu, z uwagi na koszty. 

 

 

Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i klubom sportowym  

w 2020 roku. 

 

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 

31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego za 

rok poprzedni. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został 

uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy nr XVII/129/2019 w dniu 26.11.2019 roku.  

 

 

Działalność Gminnej Rady Pożytku Publicznego  

 

W dniu 10.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Gminnej Działalności Pożytku 

Publicznego w Głuszycy:  Na posiedzeniu podjęto niżej wymienione Uchwały: 

 

* Uchwała nr 1/2020 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy z dnia 

10.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Głuszycy  za rok 2019.  

*Uchwała nr 2/2020 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy z dnia 

10.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  w Głuszycy  na rok 2020. 

* Uchwała nr 3/2020 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy z dnia 

10.03.2020r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu Prac Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Głuszycy na rok 2020. 
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  Na posiedzeniu w dniu 10.03.2020 r. omówiono: 

* zbliżające się wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy 

kadencji 2020-2023. Przewodniczący przypomniał o zgłaszaniu kandydatów do nowej 

kadencji Rady Pożytku Publicznego. 

* Uniwersytet III Wieku poinformował o zawieszeniu swojej działalności w związku                  

z narastającą epidemią COVID19. 

* Nie ustalono terminu kolejnego spotkania. Ustalono, że ewentualny termin kolejnego 

spotkania (jeszcze przed wyborami) będzie uzależniony od sytuacji w sprawie zachorowań              

w kraju. Ustalono ograniczenie kontaktów do minimum oraz współpracę za pomocą środków 

elektronicznej komunikacji. 

W dniu 09.06.2020 r. ogłoszono wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023. Termin zgłaszania kandydatów zakreślono na 

dzień 23.06.2020 r., zaś termin wyborów na 30.06.2020 r.  

LISTA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH W WYBORACH DO GMINNEJ RADY 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY KADENCJI 2020-2023 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy – pani Magdalena Kandefer 

2. Stowarzyszenie Pomoc Dziecku – pani Aneta Musik 

3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – pani Danuta Rech 

4. Polski Związek Niewidomych Koło Głuszyca – pani Bogumiła Kochanek 

Wszyscy wymienieni kandydaci zostali wybrani na członków Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023. Po okresie wakacyjnym 

28.09.2020 r. ogłoszono wybory uzupełniające do Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023. Termin zgłaszania kandydatów zakreślono na 

dzień 12.10.2020 r., zaś termin wyborów na 15.10.2020 r.  

 

Ponadto Burmistrz Głuszycy Zarządzeniem nr 63/O/2020 z dnia 15.06.2020 r. powołał 

w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023 

swoich przedstawicieli tj:  

1. Panią Sabinę Jelewską  

2. Panią Martę Wróblewską.  

 

Uchwałą nr XXIII/181/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25.06.2020r w skład 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023 weszli 

Radni: 

1. Pan Kameczura Krzysztof 

2. Pan Okarma Dawid 

3. Pan Skrabka Jakub 

4. Pani Stawinoga Kamila. 

 

 


