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1. Wstęp
W związku z obowiązkiem jaki nakłada Art. 28aa. Ustawy z dnia 8marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) przedkładam Radzie Miejskiej w Żarowie „Raport o stanie gminy Żarów” za rok 2019.
Był to, bez wątpienia, rok nacechowany aktywnością obywatelską skupioną na bardzo wielu obszarach funkcjonowania gminy.
Dla rozwoju gminy był to tok rekordowy pod względem wielkości realizowanego budżetu opartego
o wypracowane dochody własne oraz największe w historii naszej gminy pozyskane dotacje pochodzące
ze środków unijnych i krajowych.
Realizacja zadań samorządu, na które wydatkowane były Nasze wspólne fundusze, to obok inwestycji
i remontów w infrastrukturze gminnej, zadania z obszarów oświaty, opieki społecznej i kultury.
Ich realizacja nie byłaby możliwa bez szczególnego zaangażowania kierownictwa Urzędu Miejskiego
w Żarowie, radnych Rady Miejskiej, zespołów pracowników jednostek gminnych oraz szerokiego grona
społeczników.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Żarowa w roku 2019, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Leszek Michalak

Burmistrz Miasta Żarów
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2. Informacje ogólne
2.1. Charakterystyka gminy Żarów
Gmina Żarów położona jest na Przedgórzu Sudetów Środkowych, na pograniczu z Niziną Śląską,
w środkowej części województwa dolnośląskiego i północno-wschodnim krańcu powiatu świdnickiego.
Obszar Gminy obejmuje powierzchnię 87,98 km2, w tym miasto Żarów zajmuje 6,15 km2, ma charakter
równinny z niewielkimi wzniesieniami. Gmina jest oddalona około 11 km od Świdnicy, 35 km od Wałbrzycha i 50 km od Wrocławia.
Obszar gminy Żarów należy do przedgórskiego (przejściowego) regionu klimatycznego, który cechuje
się łagodnością, umiarkowaną wilgotnością oraz ciepłem. Średnia roczna temperatura wynosi tu ok.
8,3°C, natomiast średnie roczne opady wahają się od 590 do 630 mm. Na terenie gminy dominują wiatry
z kierunków: zachodniego, północno-zachodniego oraz południowo-zachodniego.
Żarów jest gminą miejsko-wiejską, w której skład wchodzą: miasto Żarów stanowiące centrum administracyjne i gospodarcze oraz 17 sołectw: Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków,
Łażany, Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice,
Wierzbna, Zastruże.
Na terenie Gminy znajdują się liczne złoża surowców mineralnych, które przyczyniły się do rozkwitu
Miasta Żarów i zwiększyły jego role w produkcji przetwórczej i przemysłowej.
Do ważnych zasobów Gminy zaliczyć należy bogate złoża wody pitnej – w postaci wód głębinowych
w okolicach Wierzbnej posiadające dobre parametry fizyko-chemiczne.
Powyższe zasoby naturalne są niewątpliwie istotnym elementem w kształtowaniu się perspektywicznego rozwoju Gminy.
 Spis treści
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2.2. Żarów w 2019 w liczbach
2.2.1. Liczba mieszkańców
Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie
zmalała liczba mieszkańców. Na koniec grudnia 2019 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła
12.217, w tym 5.635 to mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6.582. Ilość kobiet w naszej gminie wynosiła
6.269 ilość mężczyzn 5.948. 2.404 osób to osoby niepełnoletnie, z czego 1.158 dziewczęta, a 1.246 to
chłopcy.
Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Mrowiny – 991 osób, a najmniej Tarnawę – 29.

Tabela: Liczba mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe – stan na 31.12.2019
kobiety

mężczyźni

razem

W wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat)

1 159

1 247

2 406

W wieku produkcyjnym
mężczyźni (18-65)
kobiety (18-60)

3 475

4 016

7 491

W wieku produkcyjnym mężczyźni (65+)
kobiety (60+)

1 779

832

2 611

6 413

6 095

12 508

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Wykres nr II.B.1 – Zmiany stałej liczby ludności i urodzeń
na terenie gminy Żarów w latach 2013-2019
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Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

2.2.2. Ruchy migracyjne
W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowano 380 osób, na pobyt czasowy 44 obywateli Polski i 682 cudzoziemców. Dokonano 114 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 110 na wniosek,
4 wymeldowania z urzędu.
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2.2.3. Zgony
Do wieczności odeszło 149 osób, w tym 95 mieszkańcy miasta, a 54 wsi. 72 zmarłych to mężczyźni,
a 77 kobiety.

2.2.4. Urodziny dzieci
Liczba dzieci urodzonych w 2019 roku:
• chłopcy – 68
• dziewczęta – 61
 Spis treści
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3. Informacje finansowe
3.1. Stan finansów gminy Żarów
•
•
•
•
•

Realizacja budżetu w 2019 roku przedstawiała się następująco:
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 70.499.641,42 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 70.730.506,09 zł stanowiło 99,67 % wykonania planu.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w roku 2019 wynosił 82,09 %, a dochodów majątkowych w dochodach ogółem 17,91 %.
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 72.605.196,87 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 75.812.132,81 zł stanowiło 95,77 % wykonania planu.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2019 wynosił 24,37 %.
Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 roku wynosiły ogółem
40.786.171,44 zł, w tym:
◦ z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych – 40.786.114,47 zł,
◦ z tytułu wymagalnych zobowiązań – 2.692,86 zł (nadpłaty, w tym: z tytułu dostaw towarów
i usług 1.996,58 zł i z tytułów pozostałych 696,28 zł).

3.2. Wykonanie budżetu gminy Żarów
3.2.1. Dochody Gminy Żarów
Wykonanie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 1,
z której wynika, że dochody ogółem w roku 2019 w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 18.080.053,48 zł,
a w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 9.349.211,82 zł. Wzrost ten spowodowany był m.in. zwiększeniem się wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych,
wzrostem wpływów: m.in. z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków na
cele bieżące, a także wzrostem dochodów majątkowych (m.in. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych).
Również dochody bieżące w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosły o 7.767.267,17 zł, a w stosunku do roku 2017 wzrosły o 9.985.123,57 zł.
Z kolei dochody majątkowe w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosły o 1.581.944,54 zł, a w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 8.094.929,91 zł. Wzrost dochodów majątkowych spowodowany był
znacznymi wpływami środków i dotacji na dofinansowanie gminnych inwestycji, szczególnie w ramach
programów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela nr 1 Dochody budżetowe ogółem w latach 2017-2019
ROK

Dochody ogółem

W tym:
Dochody bieżące

Dochody majątkowe

2017

52 419 587,94

47 885 105,67

4 534 482,27

2018

61 150 429,60

50 102 962,07

11 047 467,53

2019

70 499 641,42

57 870 229,24

12 629 412,18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Analizując z kolei wpływy z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach tj. 2017-2019, przedstawionych w tabeli nr 2 należy stwierdzić, że dochody z tego tytułu z roku na rok ulegają zwiększeniu. w roku 2019 w stosunku do roku 2018 uległy zwiększeniu
o 858.946 zł, a w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 2.097.264 zł.
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Tabela nr 2 Dochody Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
ROK

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

2017

8 397 104,00

2018

9 635 422,00

2019

10 494 368,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Poniżej przedstawiamy powyższe dane w formie wykresu.

Wykres nr 1 Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017-2019

Dochody Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych
12 000 000,00

9 635 422
10 000 000,00

10 494 368
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8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2017
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Znacznie zwiększyły się również w roku 2019 dochody Gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. w roku 2019 wyniosły 998.587,19 zł i wzrosły o ponad 573.000 zł
w stosunku do wpływów z roku 2017 i o ponad 450.000 zł w porównaniu do roku 2018. Szczegóły przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Dochody Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
ROK

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

2017

425 064,92

2018

547 773,84

2019

998 587,19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych
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Poniżej przedstawiamy również powyższe dane w formie wykresu.

Wykres nr 2 Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2017-2019

Dochody Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
998 587
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Z kolei tabela nr 3 przedstawia dochody Gminy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych w latach 2017-2019. Należy zauważyć, że wpływy powyższe w roku 2019
w stosunku do roku 2018 wzrosły o 931.040,04 zł, natomiast w stosunku do roku 2017 wzrosły
o 1.182.948,12 zł.

Tabela nr 3 Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
ROK

Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

2017

9 905 861,83

2018

10 157 769,91

2019

11 088 809,95

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych
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Poniżej przedstawiamy powyższe dane w formie wykresu.

Wykres nr 3 Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
w latach 2017-2019

Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych
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2019

Poniżej przedstawiamy ponadto informację o dochodach własnych Gminy z podatków oraz kwoty
umorzeń zaległości podatkowych
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1. Dochody podatkowe ogółem,
w tym:
Wpływy z podatku od
działalności gospodarczej osób
75601 0350
fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej

Plan na
31.12. 2019 r.

Wykonanie na
31.12.2019 r.

Umorzenie podatków
% wykon.

Liczba
podmiotów

kwota

13 535 755,00

13 172 569,89

97,32 % 50 354,67

33

23 300,00

23 919,34

102,66%

-

-

8 900 000,00

8 760 454,28

98,43%

3 507,00

4

99,50% 11 413,00

1

75615

0310

Wpływy z podatku od
nieruchomości (osoby prawne)

75615

0320

Wpływy z podatku rolnego
(osoby prawne)

265 000,00

263 674,67

75615

0330

Wpływy z podatku leśnego
(osoby prawne)

35 000,00

33 835,00

96,67%

-

-

75615

0340

Wpływy z podatku od środków
transportowych (osoby prawne)

21 455,00

21 191,08

98,77%

-

-

164 176,72

111,38%

-

-

Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych (osoby
147 400,00
prawne)
Wpływy z podatku od
75616 0310
2 428 000,00
nieruchomości (osoby fizyczne)
Wpływy z podatku rolnego
75616 0320
1 100 400,00
(osoby fizyczne)
Wpływy z podatku leśnego
75616 0330
2 100,00
(osoby fizyczne)
Wpływy z podatku od środków
75616 0340
transportowych (osoby
103 500,00
fizyczne)
Wpływy z podatku od spadków
75616 0360
69 500,00
i darowizn (osoby fizyczne)
Wpływy z podatku od czynności
75616 0500
cywilnoprawnych (osoby
440 100,00
fizyczne)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych
75615

0500
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2 328 355,67

95,90% 23 369,16

20

955 900,12

86,87%

8 336,51

8

2 295,58

109,31%

-

-

107 184,72

103,56%

-

-

68 151,35

99,68%

3 729,00

-

443 431,36

100,76%

-

-

3.2.2. Wydatki Gminy
Wykonanie wydatków w Gminie Żarów przedstawia tabela nr 4, z której wynika że wydatki ogółem
w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosły o 1.961.648,62 zł, a w stosunku do roku 2017 wzrosły
o 13.833.195,79 zł. Ogólne zwiększenie wydatków wynika m.in. ze wzrostu wydatków bieżących oraz majątkowych związanych z realizowanymi przez Gminę inwestycjami Największy wzrost wydatków w roku
2019 w stosunku do roku ubiegłego nastąpił między innymi w takich działach jak gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz rodzina.
Następne w kolejności to wydatki na gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną. Poniżej przedstawiamy tabelę nr 4 dotyczącą wydatków Gminy w ostatnich latach.

Tabela nr 4 Wydatki Gminy ogółem w latach 2017-2019
ROK

Wydatki ogółem

2017

58 772 001,08

2018

70 643 548,25

2019

72 605 196,87

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

3.2.3. Wynik budżetu
Tabela nr 5 przedstawia wynik budżetu Gminy Żarów. Rzeczywisty deficyt budżetowy w roku 2019
wyniósł 2.105.555,45 zł i w porównaniu do roku 2018 był mniejszy o 7.387.563,20 zł, a w stosunku do roku
2017 zmniejszył się o 4.246.857,69 zł.

Tabela nr 5 Wynik budżetu w latach 2017-2019
ROK

Wynik budżetu

2017

(-) 6 352 413,14

2018

(-) 9 493 118,65

2019

(-) 2 105 555,45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Dotacje i środki pozyskane spoza budżetu Gminy na inwestycje, m.in.:
• kwota 87.151,52 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków
mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” – z programu RPO 20142020 (Aglomeracja Wałbrzyska),
• kwota 107.100 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
• kwota 3.274.095,05 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
– przebudowa dróg na ul. 1 Maja , ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika,
ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego,
ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” – z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa,
• kwota 791.110,87 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” – z Aglomeracji Wałbrzyskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
i z budżetu państwa,
• kwota 4.428.783,87 zł z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Łażany” – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

| 15/88 |

•

•

Wodnej – z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach,
kwota 486.494,15 z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola
Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” – pozyskanego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie,
modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi
do 3 roku życia,
kwota 1.592.021,73 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –
budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych
i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” – z programu RPO 2014-2020
(Aglomeracja Wałbrzyska).

 Spis treści
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3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1.

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa (stan na 31.12.2019 r.)
Planowany harmonogram spłat i obsługi zadłużenia oraz prognozowana nadwyżka operacyjna
przedstawia się następująco:
rok

Harmonogram spłat
zadłużenia (raty
kapitałowe)

Wydatki na obsługę
zadłużenia
(odsetki, prowizje)

Kwota długu
(stan na koniec
roku)

Prognozowana nadwyżka
operacyjna

2019
wykonanie

2.161.881,28

1.247.464,55

40.786.114,47

2.958383,11

2020

2.523.680,00

1.567.164,00

41.266.024,00

4.754.613,18

2021

2.573.680,00

1.508.915,00

42.259.695,00

5.669.391,00

2022

3.701.848,00

1.374.736,00

38.557.847,00

6.280.000,00

2023

3.701.848,00

1.227.148,00

34.855.999,00

5.925.340,00

2024

3.701.848,00

1.079.859,00

31.154.151,00

6.700.000,00

2025

3.901.228,00

929.629,00

27.252.923,00

7.000.000,00

2026

3.993.168,00

824.880,00

23.259.755,00

8.200.000,00

2027

3.993.168,00

684.000,00

19.266.587,00

9.300.000,00

2028

3.993.168,00

557.600,00

15.273.419,00

9.500.000,00

2029

3.534.168,00

418.400,00

11.739.251,00

10.450.000,00

2030

1.793.168,00

418.400,00

9.946.083,00

10.150.000,00

2031

1.893.168,00

283.700,00

8.052.915,00

11.100.000,00

2032

1.893.168,00

230.100,00

6.159.747,00

12.050.000,00

2033

1.949.347,00

164.213,00

4.210.400,00

13.000.000,00

2034

1.610.400,00

108.703,00

2.600.000,00

13.750.000,00

2035

1.300.000,00

62.600,00

1.300.000,00

14.700.000,00

2036

1.300.000,00

17.100,00

0,00

15.650.000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żarów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
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Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań. Powyższe kształtują się w poszczególnych latach
następująco:
Dopuszczalny wskaźnik spłaty
Informacja o spełnieniu wskaźnika
zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
spłaty zobowiązań określonego
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
w art. 243 ustawy oraz po
obliczony w oparciu o wykonanie roku
uwzględnieniu ustawowych
poprzedzającego pierwszy rok prognozy
wyłączeń, obliczonego w oparciu
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią o wykonanie roku poprzedzającego
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
rok budżetowy

rok

Wskaźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do
dochodów, oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

2019

5,54 %

9,56 %

TAK

2020

5,84 %

5,91 %

TAK

2021

5,73 %

6,73 %

TAK

2022

6,73 %

7,89 %

TAK

2023

6,56 %

10,67 %

TAK

2024

6,26 %

11,39 %

TAK

2025

6,45 %

12,25 %

TAK

2026

6,81 %

12,61 %

TAK

2027

6,50 %

13,75 %

TAK

2028

6,24 %

14,92 %

TAK

2029

5,19 %

16,00 %

TAK

2030

2,34 %

16,91 %

TAK

2031

2,27 %

17,12 %

TAK

2032

2,18 %

17,70 %

TAK

2033

2,10 %

18,26 %

TAK

2034

2,12 %

19,37 %

TAK

2035

2,02 %

20,34 %

TAK

2036

1,93 %

21,28 %

TAK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy Żarów
W roku 2019 Gmina realizowała szereg inwestycji, zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych. Znaczącą inwestycją, o łącznych nakładach szacowanych na poziomie ponad 24 mln zł, która jest
kontynuowana nadal w roku 2020 i będzie realizowana w latach kolejnych jest „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Łażany…”. Na realizację powyższego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW, z programu
POIiŚ 2014-2020 w kwocie planowanej ponad 12,5 mln zł, a także zaciągnęła w roku 2019 pożyczkę
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 8.664.595 zł,
uruchamianą w trzech ratach rocznych, w latach 2019-2021, z okresem spłaty w latach 2022-2034.
 Spis treści
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3.5. Realizacja budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia
mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego
na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.
Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne (indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje).
Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego. Budżet obywatelski nie ogranicza kompetencji i uprawnień władz lokalnych, które weryfikują
zgłaszane propozycje projektów inwestycyjnych.
W gminie Żarów elementy budżetu partycypacyjnego funkcjonują w trzech mechanizmach: w funduszu sołeckim, dotacjach dla parafii na realizację zadań związanych z restauracją zabytków sztuki sakralnej oraz dotacjami dla Stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które omówiono w Rozdziale 5.10.

3.5.1. Fundusz sołecki 2019:
wysokość środków przypadających na sołectwa w Gminie Żarów – 340.089,85 zł
kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 334.004,22 zł
◦ bieżące – 143.069,36 zł
◦ inwestycyjne – 190.934,86 zł
Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.: zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw, budowa chodników w sołectwach, budowa siłowni zewnętrznych, zakup wyposażenia dla jednostek OSP, zakup sprzętu dla klubów sportowych i szkółek, zakup wyposażenia
dla Kół Gospodyń Wiejskich,remont kapliczki w Bożanowie, zakup wyposażenia do szkoły w Imbramowicach, zakup strojów dla zespołu „Krukowianie”, zakup monitoringu dla sołectwa Łażany
•
•

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego
Lp.

Nazwa sołectwa

1

Bożanów

2

Buków

Liczba mieszkańców
danego sołectwa (Lm) (4)

Wysokość środków
przypadających na dane sołectwo

ilość wykonanych
zadań

139

12 980,21

4

425

23 931,06

7

3

Gołaszyce

127

12 520,73

6

4

Imbramowice

628

31 703,87

8

5

Kalno

441

24 543,70

5

6

Kruków

196

15 162,72

4

7

Łażany

664

33 082,30

9

8

Marcinowiczki

36

9 036,37

3

9

Mielęcin

162

13 860,87

4

10

Mikoszowa

169

14 128,90

3

11

Mrowiny

1002

38 289,70

8

12

Pożarzysko

249

17 192,08

9

13

Przyłęgów

279

18 340,77

7

14

Pyszczyn

173

14 282,06

4

15

Siedlimowice

164

13 937,45

9

16

Wierzbna

720

35 226,52

9

17

Zastruże

110

11 869,81

3

5684

340 089,12

Łącznie
Źródło: Opracowanie własne
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3.5.2. Dotacje przyznane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
3.5.2.1.Rejestr zabytków
Gmina Żarów wywiązała się z ustawowego obowiązku założenia Gminnej Ewidencji Zabytków już w
2004 r. Gminna ewidencja zabytków składa się z 441 kart adresowych obiektów zabytkowych.
Obiekty te cechują się dużą różnorodnością i należą do wszystkich kategorii zabytków nieruchomych
wymienionych w Ustawie. Zgodnie z wykazem ewidencji, w Żarowie znajdują się 74 obiekty zabytkowe,
poza miastem jest ich 192. Oprócz tego w ewidencji znalazło się 12 obszarów historycznych (zespoły i
założenia urbanistyczne i ruralistyczne). Zewidencjonowano 147 stanowisk archeologicznych, z których
dwa wpisane są do rejestru zabytków, wyznaczono także 16 obszarów obserwacji archeologicznej.
Wyłączną własnością gminy jest sześć obiektów zabytkowych. Dwa z nich są wpisane do rejestru zabytków, są to: park miejski oraz aleja dębowa przy drodze obiegającej stadion sportowy. Wobec nich władze Żarowa zobowiązane są do sprawowania opieki właścicielskiej, polegającej w szczególności na zapewnieniu warunków do: naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystania
z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, popularyzowania i upowszechniania
wiedzy o zabytku i jego znaczeniu dla kultury. 27 obiektów zabytkowych jest współwłasnością gminy i
właścicieli prywatnych (wspólnoty mieszkaniowe).

3.5.2.2. Żarowska Izba Historyczna
Od 2010 r. w Żarowie funkcjonuje, która działa przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Placówka
zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów oraz działalnością wystawienniczą, naukową, edukacyjną i propagatorską, skierowaną głównie do młodzieży szkolnej z terenu gminy.
Celem, który przyświeca inicjatywie jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu prehistorii i
historii Ziemi Żarowskiej oraz okolic.

3.5.2.3. Program opieki nad zabytkami
Program opieki nad zabytkami dla gminy Żarów zgodny jest z polityką państwa polskiego w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego. W nawiązaniu do projektu Krajowego Programu Ochrony Zabytków,
stara się realizować zasadę wzmocnienia roli dziedzictwa kulturowego gminy w świadomości mieszkańców, stawiając nacisk na działania edukacyjne, i propagatorskie, które podkreślając historyczną rolę
społeczną i gospodarczą materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego, zwracają uwagę na ich wartość i potencjał.

3.5.2.4. Dotacje na prace konserwatorskie
Rada Miejska w Żarowie 28 lutego 2019 roku podjęła Uchwałę nr VII/33/2019 w sprawie: przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów. Rada w uchwale zabezpieczyła kwotę
150.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.

Kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Żarów – 150.000 zł

1.

2.

beneficjent

przeznaczenie

dotacja

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Imbramowicach

renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem
muzycznym stanowiącego wyposażenie kościoła
parafialnego p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Imbramowicach

24.500 zł

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Wierzbnej

badania geotechniczne, wykonanie ekspertyzy
budowlanej posadowienia budynku kościoła oraz
wykonanie projektu budowlanego w celu wykonania
remontu części romańskiej kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Panny Marii w Wierzbnej

39.768 zł
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3.

4.

5.

beneficjent

przeznaczenie

dotacja

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Matki Bożej Królowej Polski
w Mrowinach

wykonanie konserwacji obrazu olejnego na płótnie
autorstwa Johannesa Claessensa – „Pokłon Trzech Króli”
w Kaplicy Pałacowej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Zastrużu

30.000 zł

Parafia Rzymskokatolicka
wykonanie prac konserwatorskich bocznego ołtarza
p. w. św. Stanisława B. M. w Bukowie kościoła parafialnego p. w. św. Stanisława B. M. w Bukowie

44.010 zł

Młyn w Siedlimowicach
(Witold Markiewicz)

wykonanie prac konserwatorskich dla drewnianych
elementów maszyn do obróbki zboża z malowanymi
oznaczeniami fabrycznymi znajdujących się w młynie
w Siedlimowicach

Źródło: Opracowanie własne

 Spis treści

| 21/88 |

8.064 zł

4. Informacja o stanie mienia komunalnego
4.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zgodnie z zapisem art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. z 2020 roku, poz. 611), jednym z podstawowych
zdań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Dążenie do jak najpełniejszej realizacji tego zadania powinno być jednym z priorytetowych celów,
działań podejmowanych przez organy gminy. Posiadanie lokalu mieszkalnego umożliwia usamodzielnienie się podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Jednocześnie, jako jedno z najdroższych
dóbr, lokal mieszkalny jest dla przeciętnego gospodarstwa domowego trudno osiągalny, co stawia gminę
przed wyzwaniem wymagającym dużego zaangażowania.
Ze względu na powyższe, dysponowanie zasobem powinno odbywać się w sposób zapewniający maksymalne jego wykorzystanie na cele związane z udzielaniem pomocy mieszkaniowej tym, którzy tego
rzeczywiście potrzebują. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 – z późniejszymi zmianami),
wszyscy mieszkańcy Gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, jednakże z przepisu art. 4
ustawy wynika, że Gmina zapewnia najem socjalny, lokale zamienne i tymczasowe pomieszczenia, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe na zasadach i w wypadkach przewidzianych ustawą, gospodarstw
domowych o niskich dochodach, a nie wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od dochodów.
Przepis ten zakreśla zatem granice gospodarowania przez Gminę lokalami, wchodzącymi w skład komunalnego zasobu oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń.
Działania podejmowane w tym zakresie powinny być zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki, do
czego zobowiązuje art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 65 - z późniejszymi zmianami). Konieczne są zatem zarówno czynności, które powodują zabezpieczenie substancji budowlanej zasobu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czyli
zachowywanie jej w stanie niepogorszonym, jak i przestrzeganie reguł zarządzania i rozporządzania
nieruchomościami oraz korzystania z nich, a które pozwolą na jak pełniejszą realizację tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i równocześnie są racjonalne.
Przyjmuje się następujące priorytety w gospodarowaniu lokalami i budynkami, wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Żarów:
1. dążenie do optymalnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy, poprzez sukcesywne
zmniejszenie liczby niezagospodarowanych lokali;
2. uefektywnienie dotychczas stosowanych oraz wprowadzenie nowych instrumentów, służących skutecznemu egzekwowaniu należności z tytułu korzystania z mieszkań gminnych oraz minimalizowaniu zadłużenia;
3. usprawnienie realizacji wykwaterowań lokatorów z budynków o złym stanie technicznym lub przeznaczonych do opróżnienia z uwagi na istotny interes gminy;
4. sukcesywną poprawę stanu technicznego posiadanego zasobu mieszkaniowego, w szczególności poprzez:
1) realizację koniecznych remontów i modernizacji;
2) likwidację barier architektonicznych w związku z remontami lokali, wskazywanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych;
3) zmianę sposobu ogrzewania opartego na paliwach stałych, na inne systemy grzewcze w celu
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy efektywności energetycznej;
5. optymalizacja struktury własnościowej budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania zasobu;
6. racjonalizacja wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w ramach rozwiązań służących dostosowaniu wielkości wynajmowanych lokali do potrzeb i możliwości najemców.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarów jest podstawowym dokumentem planistycznym, obejmującym działania operacyjne pozwalające na efektywne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy. Obowiązek uchwalenia niniejszego dokumentu wynika z art. 21
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ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.
U. z 2020 roku, poz. 611). Zgodnie z powyższą ustawą wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być uchwalony na co najmniej pięć kolejnych lat. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w perspektywie najbliższych pięciu
lat, pozwoli na przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania rozwoju zasobu mieszkaniowego należącego do gminy.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy Program ten obejmuje następujące zagadnienia:
1. prognozę zawierającą wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy, w poszczególnych latach;
2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali;
3. planowaną sprzedaż lokali;
4. zasady polityki czynszowej;
5. zasady i sposób zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy;
6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy;
7. wielkość wydatków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w tym: koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów, modernizacji, koszty zarządu nieruchomościami oraz wydatki inwestycyjne;
8. opis innych działań mających na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Celem Programu jest określenie kierunków działania gminy Żarów w zakresie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem, a w szczególności:
1. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o najniższych dochodach;
2. poprawy jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach należących do gminy Żarów;
3. poprawy stanu technicznego lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

gminy Żarów.
Gospodarując mieszkaniowym zasobem, gmina Żarów działa w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 611), uchwałę Nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2017-2021”, uchwałę Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów oraz Nr XXIX/223/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

4.2. Analiza potrzeb mieszkaniowych
Z uwagi na regulacje ustawowe, gmina podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Do działań tych należą przede wszystkim:
1. zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających niskie dochody
1) w przypadku osób ubiegających się o najem socjalny lokalu;
2) w sytuacji mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy.
2. zapewnienie lokali zamiennych;
3. realizacja wyroków sądowych, w których sąd orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
Wypełniając zawartą w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dyspozycję tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, Gmina Żarów niezależnie od własnych możliwości lokalowych, będzie dążyła do współpracy
z podmiotami prywatnymi w zakresie najmu pokoi o charakterze hotelowym, celem przeznaczenia ich
na realizację wyroków eksmisyjnych przyznających uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 14.11.2016 roku z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13, Gmina Żarów dysponuje w okresie od dnia 14.11.2016 roku
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do dnia 14.11.2021 roku dwoma kompleksowo wyremontowanymi lokalami mieszkalnymi, usytuowanymi
w budynku Dworca Kolejowego w Żarowie przy ul. Dworcowej 3 w Żarowie z przeznaczeniem na lokale
tymczasowe.

4.3. Zasób mieszkaniowy Gminy Żarów
Do zadań własnych gminy należy, między innymi tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zadaniem ustawowym gminy jest zapewnianie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstwom domowym
o niskich dochodach. Powyższe zadania gmina wykonuje wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub
inny zasób. Należy więc przyjąć, że uzyskując przychody z najmu lokali mieszkalnych część uzyskanych
środków, gmina powinna przeznaczyć na budowę lokali socjalnych i zamiennych. w planach strategicznych Gminy Żarów znajduje się zamiar budowy ww. lokali. Aby przystąpić do realizacji ww. zamierzenia,
należy przede wszystkim poprawić stan techniczny istniejącego zasobu, przy jednoczesnym wywiązaniu
się ze zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych.
Dotychczasowe wpływy z tytułu czynszów najmu nie pozwalały na właściwe utrzymanie substancji
mieszkaniowej. Obecnie budynki wymagają zwiększonego nakładu prac remontowych oraz ponoszenia
coraz wyższych kosztów utrzymania tych zasobów, stąd też zachodzi konieczność corocznego podwyższenia choć w niewielkim stopniu stawki bazowej czynszu. Pomimo tego, że nowa stawka czynszu nie
pokryje rzeczywistych kosztów, to w pewnym stopniu pozwoli na wykonanie najpilniejszych remontów
takich, jak: naprawa poszyć dachowych, naprawa kominów, wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie wentylacji.

4.3.1. Wielkość zasobu mieszkaniowego
Mieszkaniowy zasób Gminy Żarów tworzą lokale mieszkalne, usytuowane w budynkach stanowiących
w 100 % własność gminy oraz lokale w budynkach wspólnotowych. w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Żarów, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wchodzi 391 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 16.313,57 m2, w tym:
1. 34 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 1.768,02 m2 (bez pomieszczeń przynależnych), położonych w budynkach stanowiących własność Gminy,
2. 357 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 14.545,55 m2 (bez pomieszczeń przynależnych), położonych w budynkach wspólnotowych.

Struktura zasobu mieszkaniowego Gminy Żarów – stan na 31.12.2019 r.
Wyszczególnienie

Liczba budynków

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa [m2]

100% własność Gminy

7

34

1.768,02

Budynki wspólnotowe

121

357

14.545,55

Razem

128

391

16.313,57

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Żarów jest współwłaścicielem 121 budynków mieszkalnych i mieszkalno użytkowych, należących do wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 357 lokali mieszkalnych komunalnego zasobu Gminy Żarów o łącznej powierzchni użytkowej 14.545,55 m2.
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Zasób mieszkaniowy Gminy Żarów – budynki należące w 100% do Gminy
L.p.

Adres

Ilość lokali
mieszkalnych
w budynku

Powierzchnia
użytkowa lokali
[m2]

Rok budowy

1

Żarów, ul. Sikorskiego

2

3

156,53

1865

2

Żarów, ul. Armii Krajowej

45a

4

104,68

1906

3

Żarów, ul. Armii Krajowej

46a

1

47,40

1921

4

Żarów, ul. A. Mickiewicza

21

6

189,93

1907

5

Imbramowice, ul. Żarowska

34

12

947,33

1916

6

Łażany, ul. Strzegomska

24

7

254,59

1912

7

Siedlimowice

23

1

67,56

1895

34

1.768,02

-

Łącznie
Źródło: Opracowanie własne

Wykaz budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę Żarów na dzień 31.12.2019 r.
lp.

adres

rodzaj

Liczba lokali

1.

Żarów, ul. Armii Krajowej 45 a

Mieszkalny

4 lokale

2.

Żarów, ul. Armii Krajowej 46 a

Mieszkalno-użytkowy

1 lokal

3.

Kalno 16

Mieszkalny

2 lokale

4.

Imbramowice, ul. Żarowska 34

Mieszkalno-użytkowy

12 lokali

5.

Łażany, ul. Strzegomska 24

Mieszkalny

7 lokali

6.

Żarów, ul. Mickiewicza 21

Mieszkalny

6 lokali

7.

Siedlimowice 23

Mieszkalno-użytkowy

1 lokal

8.

Żarów, ul. Sikorskiego 2

Mieszkalny

3 lokale

Łącznie:

36 lokali

Źródło: Opracowanie własne

 Spis treści
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4.4. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
1. Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów, określane są na podstawie stanu technicznego budynków wynikającego między
innymi z przeglądów technicznych przeprowadzanych w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz.1186 – z późniejszymi zmianami), a także
z ekspertyz, opinii, wizji lokalnych, nakazów oraz wyników kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wśród potrzeb remontowych priorytetowy charakter przypisuje się potrzebom
w zakresie eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, działań podnoszących energooszczędność budynków mieszkalnych i służących zmianie ogrzewania na niskoemisyjne, wyłączania z użytkowania obiektów, których kompleksowy remont jest niezasadny ekonomicznie.
2. Zdecydowana większość budynków stanowiących własność Gminy Żarów wymaga remontów ze
względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Wspomniany zasób wymaga wykonywania robót odpowiednich do stopnia zużycia wartości historycznej i zabytkowej a także przewidywanego okresu
eksploatacji. Prace służące poprawie stanu technicznego zasobu realizowane są stosownie do możliwości finansowych Gminy, które w pełni nie pokrywają istniejących w tym zakresie potrzeb.
3. Plan remontów, w tym modernizacji uwzględnia priorytety przyjęte dla uzyskania poprawy stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego i podniesienia standardu warunków mieszkaniowych, z zachowaniem pierwszeństwa dla tych robót, które usuwają istniejący obecnie stan zagrożenia, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Plan uwzględnia również potrzeby w zakresie wykonania ulepszeń lokali mieszkalnych oraz zagospodarowanie wolnych lokali.
Priorytetowym celem remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym
w pierwszej kolejności podejmowane są prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków
oraz zabezpieczenia instalacji technicznych i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Remonty zapewniają utrzymanie zasobu mieszkaniowego na poziomie technicznym gwarantującym:
1. w zakresie standardu budynków między innymi:
1) sprawną instalację odgromową,
2) stan konstrukcji budynku zapewniający bezpieczeństwo,
3) elewację budynku bez ubytków,
4) sprawną instalację elektryczną,
5) sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
6) kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów,
2. w zakresie standardu technicznego lokali mieszkalnych między innymi:
1) sprawną wentylację w kuchni i łazience,
2) sprawną stolarkę okienną i drzwiową,
3) sprawne instalacje elektryczne i gazowe,
4) wyposażenie lokalu w urządzenia sanitarne.
3. Jako główne elementy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zabezpieczenia mienia
Gminy Żarów, wskazuje się remonty obejmujące:
4. roboty dekarsko-blacharskie;
5. prace w zakresie przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych;
6. wymianę/naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji.
Prace remontowe wykonywane będą przede wszystkim ze środków bieżących (czynsze, wpływy ze
sprzedaży mieszkań). Zakres potrzeb remontowych poszczególnych budynków będących w zasobie
mieszkaniowym Gminy Żarów sporządzany jest na podstawie dokumentacji technicznej (protokoły
z okresowych przeglądów technicznych budynków, orzeczeń stanu technicznego zasobu).
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Remonty 2019r.
lp.

rodzaj

zakres

1.

Instalacja wentylacji

wykonano wentylację w 5 lokalach mieszkalnych

2.

Modernizacja mieszkania

wykonano 1 modernizację mieszkania

3.

Przewody kominowe

wykonano trzon kominowy w 1 budynku mieszkalnym

4.

Przyłącze kanalizacyjne

wykonano 1 przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego

5
4
2
2

5.

Przyłącze gazowe

wykonano 1 przyłącze gazowe do budynku mieszkalnego

2
3

6.

Instalacja gazowa

wykonano 1 wewnętrzną instalację gazową
w budynku mieszkalnym

7

Stolarka okienna

wykonano wymianę 32 okien w 12 lokalach mieszkalnych

8.

Stolarka drzwiowa

wymieniono 6 drzwi wejściowych
do 6 lokali mieszkalnych

9.

Instalacja elektryczna

wykonano 9 instalacji elektrycznych w mieszkaniach

ł
ą
4
4
1

1
0
2
7
9
1
7
7

10.

Remont mieszkania

wykonano 7 remontów mieszkań

11.

Zakup i montaż piecyka
przenośnego

zamontowano 2 piecyki przenośne
w 2 lokalach mieszkalnych

7
6

12.

Pokrycie dachowe

wymieniono pokrycie dachowe nad strychem budynku mieszkalnego

13.

Remont podłogi

wykonano remont podłóg w 3 lokalach mieszkalnych

1
5
3

14.

Remont zadaszenia komórek
gospodarczych

wykonano zadaszenie dwóch zespołów komórek

5

15.

Wydzielenie ścianek działowych

wykonano wydzielenie ścianek działowych
w 1 lokalu mieszkalnym

1

16.

Awaryjna naprawa pieców
kaflowych

wykonano 3 naprawy awaryjne w lokalach mieszkalnym

4

17.

Wymiana bojlera

wykonano wymianę bojlera w lokalu użytkowym

18.

Instalacja wodna

wykonano remont instalacji wodnej w budynku użytkowym

8
7
2

20.

Kocioł c.o.

wykonano naprawę kotła c.o. w lokalu mieszkalnym

1

21.

Instalacja kanalizacyjna

wykonano naprawę instalacji kanalizacyjnej
w dwóch lokalach

22.

Komin

Wykonano awaryjną naprawę komina

Źródło: Opracowanie własne
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5
7
1

4.5. Zasady polityki czynszowej
1.

Racjonalna polityka czynszowa Gminy Żarów powinna zmierzać do utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym oraz do takiego kształtowania poziomu
stawek czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej,
a w przyszłości wpłynęłyby na zmniejszenie dopłaty z budżetu do utrzymania gminnego zasobu
mieszkaniowego. Wpływy z tytułu czynszu systematycznie powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych, ale również zapewniać pozyskanie środków na remonty.
2. Dla województwa dolnośląskiego wskaźnik przeliczeniowy na okres od 1 października 2019 r. do
31 marca 2020 r. wynosi 3739 zł/m2 i ustalony został Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia
30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj.
Doln. z 2019 r. poz. 5603). Oznacza to, że w stosunku do 3 % wartości odtworzeniowej maksymalna miesięczna stawka czynszu za 1 m2 dla województwa dolnośląskiego, mogłaby wynosić 9,35 zł/m2.
3. Stawkę bazową czynszu ustala Burmistrz Miasta Żarów w drodze zarządzenia, na podstawie postanowień niniejszej uchwały, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu.
Aktualnie miesięczna stawka bazowa przyjęta zarządzeniem Nr 180/2019 Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów wynosi 4,46 zł, co oznacza, że stanowi
jedynie 1,43% wartości odtworzenia. Maksymalny wzrost stawki czynszu w stosunku rocznym nie
może być wyższy niż 5% plus publikowany wskaźnik inflacji za dany rok.
4. Stawka czynszu najmu za lokal objęty najmem socjalnym oraz za tymczasowe pomieszczenie nie
może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu, obowiązującego w mieszkaniowym zasobie
Gminy Żarów. Do stawki czynszu nie stosuje się czynników obniżających i podwyższających wartość
użytkową lokali.
5. W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych, z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania.
Wprowadzone zostają również obniżki czynszu dla najemców na zasadach wynikających z niniejszej uchwały, które stanowić będą ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu
opłat z tytułu czynszu.
6. Stawkę czynszu podwyższa się nie częściej niż raz na rok, przy czym celem polityki czynszowej Gminy Żarów będzie dążenie do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu z dochodami z tytułu
czynszów za najem lokali mieszkalnych, przy założeniu, że w 2025 roku stawka czynszu nie przekroczy 3 % wartości odtworzeniowej, wyliczonej według wysokości wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, określonej obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego.
7. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, nie jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu.
W obecnych warunkach zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego, powinna być uzależniona głównie od standardu lokalu tj. od wyposażenia
w urządzenia i instalacje techniczne. Wysokość czynszu dla danego lokalu określa się w oparciu o stawkę bazową czynszu oraz czynniki podwyższające i obniżające jego wartość użytkową.
Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki bazowej najniższego czynszu obowiązującego
w gminnym zasobie mieszkaniowym. Jak wynika z tabeli nr 13 stawka czynszu dla tego typu lokali wynosi
2,23 zł za 1 m2. Dla ustalenia wysokości stawki czynszu dla lokali socjalnych nie stosuje się czynników podwyższających, jak również obniżających ich wartość użytkową.

4.5.1. Zaległości w opłacaniu czynszów
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 roku, poz. 869 – z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy
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– Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego zadłużenia mogą być umarzane, odraczane, bądź rozkładane na raty. Istnieje
również możliwość odpracowania zaległości czynszowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2014 roku w sprawie programu spłaty zadłużenia czynszowego
w formie świadczeń rzeczowych.
Zaległości najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Gminy Żarów
z tytułu czynszu oraz opłat za media, a także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z ww. tytułów, stanowią znaczny procent należności wymagalnych Gminy Żarów.
W celu wyegzekwowania ww. zaległości od najemców, na bieżąco prowadzona jest windykacja zobowiązań, między innymi poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, a także egzekwowanie należności na drodze
sądowej. Egzekucja należności prowadzona jest na bieżąco i monitorowana. Ponadto prowadzone są inne
działania zmierzające do wyegzekwowania należności finansowych. Kierowane są do dłużników upomnienia z zamiarem wypowiedzenia umowy najmu, proponuje się zawarcie ugody na spłatę zaległości w ratach,
na wspólnie ustalonych warunkach. Niestety spora część najemców nie wywiązuje się z zawartych w ugodach warunków. Informuje się dłużników o możliwości skorzystania z odpracowania zobowiązań finansowych wobec gminy, bądź dokonania zamiany lokalu na lokal o obniżonym standardzie. Warto zaznaczyć,
że w przypadku spłaty należności głównej, zgodnie z warunkami ugody w uzasadnionych przypadkach, po
wystąpieniu najemcy z takim wnioskiem istnieje możliwość umorzenia w całości, bądź części odsetek powstałych z tytułu nieterminowych wpłat czynszu. Po wyczerpaniu ww. możliwości oraz brakiem współpracy ze strony najemcy, zgodnie z obowiązującą ww. ustawą kierowane jest do ww. ostateczne pismo, uprzedzające o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego, wyznaczające dodatkowy, miesięczny termin do
zapłaty zaległych i bieżących należności z ww. tytułu. Następnie o ile to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wypowiadane są umowy najmu, a najemcy wzywani są do dobrowolnego opróżnienia, opuszczenia
i przekazania lokalu gminie. w przypadku, kiedy najemcy nie zastosują do zaleceń i wezwań, wówczas kierowane są pozwy do Sądu o eksmisję osób i rzeczy z przedmiotowych lokali mieszkalnych. Po otrzymaniu
prawomocnego wyroku Sądu, podejmowane są kolejne kroki w tym komornicze.
Do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina Żarów skierowała do 36 najemców upomnienia z zamiarem wypowiedzenia umowy najmu. Kolejnym 21 najemcom wypowiedziała umowy najmu, a w 25 przypadkach,
wezwano najemców do dobrowolnego opróżnienia i przekazania lokalu Gminie Żarów. z uwagi na fakt,
iż ww. najemcy nie przekazali użytkowanych przez siebie lokali mieszkalnych, Gmina Żarów w 4 przypadkach za pośrednictwem Kancelarii Prawnej wystąpiła do Sądu z pozwami o eksmisję osób i rzeczy
z przedmiotowych lokali mieszkalnych. w jednym przypadku wypowiedziana została umowa najmu na
lokal użytkowy. z uwagi na długotrwałe zaległości w opłatach Gmina Żarów przejęła również 7 pomieszczenia gospodarcze - komórki, pomimo wypowiedzenia umowy najmu nadal były zajmowane przez dotychczasowych najemców ww. nieruchomości. z 49 najemcami zawarte zostały ugody dotyczące spłaty
w ratach (na wspólnie ustalonych warunkach) zaległości czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
oraz opłat za media. Niestety w większości przypadków najemcy nie wywiązują się z warunków ugód,
dlatego też Gmina Żarów zmuszona jest w stosunku do tych osób podejmować inne, bardziej drastyczne
działania zmierzające do wyegzekwowania należnych zobowiązań finansowych. w 6 przypadkach, po
uregulowaniu należności głównej, zgodnie z wcześniej zawartą ugodą umorzono odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z ww. tytułu. Na bieżąco kierowane są pozwy do Sądu o eksmisję z lokalu
mieszkalnego. Aktualnie w trakcie postępowania sądowego są 4 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego
osób bezumownie zajmujących lokal mieszkalny na terenie Gminy Żarów, które oprócz długotrwałych
zaległości za lokal dodatkowo utrudniają zamieszkiwanie pozostałym mieszkańcom. Sukcesywnie prowadzone są działania w stosunku do kolejnych osób, przeciwko którym skierowane zostaną pozwy do
Sądu o eksmisję w związku z wyczerpaniem możliwych działań zmierzających do wyegzekwowania należności finansowych z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, bądź pomieszczenia gospodarczego –
komórki. w wyniku prowadzonych ww. działań do dnia 31 grudnia 2019 roku na poczet zaległości udało
się wyegzekwować kwotę 71.234,21 zł.
W pismach do dłużników Gmina Żarów informuje o możliwości spłaty zaległości w ratach poprzez
zawarcie ugody, bądź odpracowania zaległości, zgodnie z zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Miasta
Żarów z dnia 08 września 2014 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie
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świadczeń rzeczowych. w drugim półroczu 2019 roku w ramach świadczeń rzeczowych dwie osoby odpracowały swoje zobowiązania finansowe na łączną kwotę 3.739,00 zł. Aktualnie 4 osoby kontynuuje prace na rzecz Gminy Żarów w ramach spłaty ww. zadłużenia.
Możliwości wyjścia z zadłużenia jest kilka, ale najpopularniejszą jest rozkładanie długów na raty, co
w przypadku wywiązania się z warunków ugody w przypadku spłaty należności głównej zaległości w wyznaczonym terminie w uzasadnionych przypadkach daje możliwość umorzenia najemcom odsetek, pod
warunkiem wystąpienia z takim wnioskiem. Osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą korzystać z dodatku mieszkaniowego. Gmina Żarów występuje również do najemców z propozycją zamiany lokalu mieszkalnego na mniejszy. Głównie propozycja kierowana jest do osób, które zajmują samodzielne
mieszkania o zbyt dużym metrażu w stosunku do potrzeb. Gmina Żarów stara się jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania w zakresie odzyskania zaległych zobowiązań finansowych w różnych formach. Najbardziej sprawdzoną formą jest jednak systematyczne kierowanie pism monitujących do najemców w zakresie możliwości i konieczności spłaty zaległości w ratach. Ponadto w lokalnej prasie oraz
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie stale zamieszczane są informacje przypominające
o możliwości odpracowania zaległości czynszowych w formie świadczeń rzeczowych, celem zachęcenia
do skorzystania z tej formy pomocy. Kolejnym krokiem choć najbardziej drastycznym jest sukcesywne
wykonywanie wyroków eksmisyjnych. Pomimo prowadzonych intensywnych działań w ww. zakresie, należności Gminy Żarów wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ pojawiają się kolejni najemcy posiadający problemy z utrzymaniem lokalu oraz ze spłatą zaległości z tytułu czynszu i opłat za media
w związku z najmem lokalu. Spora grupa najemców, to osoby które twierdzą, że nigdzie nie pracują, a
głównym źródłem ich utrzymania są świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Egzekucja należności
jest procesem długotrwałym, dlatego też efektów prowadzonych działań egzekucyjnych oczekiwać należy w późniejszym okresie.

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu opłat za czynsz najmu lokalu i media powyżej 1 000 zł
na dzień 31.12.2019 r
1.

Ogółem wysokość zadłużenia należności głównej

1.294.302,01 zł

1)

dłużnicy, którzy są najemcami

868.977,05 zł

2)

dłużnicy, którzy już nie są najemcami (w tym zgony)

425.324,96 zł

2.

Ogółem wysokość odsetek

701.231,41 zł

1)

dłużnicy, którzy są najemcami

458.041,97 zł

2)

dłużnicy, którzy już nie są najemcami (w tym zgony)

243.189,44 zł

Źródło: Opracowanie własne

ilość dłużników
ilość dłużników, którzy
1

są najemcami

96 osób

2

już nie są najemcami (w tym zgony)

66 osób

Ogółem ilość dłużników

162 osoby

Źródło: Opracowanie własne

4.5.2. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
Osoby, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc
uiszczać odszkodowanie na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Powyższe znajduje również zastosowanie do lokali, które były uprzednio objęte umową w ramach najmu socjalnego lub umową
najmu tymczasowego pomieszczenia. Odszkodowanie będzie uiszczane co miesiąc do dnia opróżnienia
lokalu, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3 ww. ustawy. Wysokość odszkodowania ustalana jest na poziomie 3%
wartości odtworzeniowej lokali w skali roku.
 Spis treści
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4.6. Zamiany mieszkań
1. W ramach realizowanej przez Gminę Żarów polityki mieszkaniowej, istnieje możliwość dokonania
zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego:
1) na inny o większej powierzchni i/lub wyższym standardzie poprzez zamianę z kontrahentem,
którego lokal jest przedmiotem najmu oraz w ramach zamiany „z urzędu”, jeżeli jest to racjonalne
uzasadnienie i ma na celu prawidłowe gospodarowanie zasobem Gminy Żarów;
2) w ramach tzw. zamiany „ z urzędu”, uzasadnionej sytuacją materialną najemcy, bądź byłego najemcy, jak również występującym na koncie finansowych lokalu zadłużeniem;
3) zadłużonego na inny pod warunkiem zawarcia porozumienia co do spłaty zaległości przez przejmującego mieszkanie;
4) ze względu na stan zdrowia – w tym przypadku są to zamiany dokonywane na lokal położony np.
na niższej kondygnacji;
5) w ramach Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i więcej” w celu poprawy
warunków mieszkaniowych rodzin wielodzietnych, zamieszkujących w warunkach przegęszczenia poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę przez okres co najmniej 1 roku.
2. Szczegółowe warunki dokonywania zamian określone są w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Żarów.

4.7. Likwidacja lokali niesamodzielnych
W celu racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, podejmuje się działania
ukierunkowane na likwidację lokali niesamodzielnych. Działania te obejmują między innymi: scalenie
mieszkań wspólnych, trwałe wydzielenie części mieszkania wspólnie użytkowanego, skutkujące powstaniem lokali samodzielnych, zapewnianie najemcom lokali niesamodzielnych lokali zamiennych i odzyskiwanie w ten sposób lokali samodzielnych.
 Spis treści
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5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Żarów została przyjęta przez Radę Miejską Żarowa uchwałą nr XXX/
184/2004 z 18 listopada 2004 roku. Strategia została opracowana przez liderów żarowskiej społeczności
pod kierunkiem Anny Kalinowskiej i Andrzeja Ferensa.
Głównym priorytetem Strategii, określonym w zdefiniowanej misji było zbudowanie
przyszłości w oparciu o:
1. stworzenie ośrodka nowoczesnych technologii, przemysłu i zdrowego rolnictwa, przyjaznych środowisku naturalnemu
2. rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
3. podniesienie atrakcyjności gminy,
4. otwartość, gościnność, aktywność i społeczną odpowiedzialność.
Strategia nie była aktualizowana przez Radę Miejską od momentu jej uchwalenia i w trakcie jej obowiązania w wielu aspektach jakości życia mieszkańców osiągnięto wysoki stopień realizacji zdefiniowanych celów.
Dla uzyskania pełnego obrazu przemian niezbędne jest przeprowadzenie pełnej analizy realizacji celów oraz dokonanie aktualizacji Strategii.

5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów zatwierdzone zostało uchwałą nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia
2013 r. wraz z późniejszą jednostkową zmianą podjętą uchwałą nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 2 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLV/326/2017 z dnia 23.11.2017 r.) Ustalono, że zapisy obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów są w przeważającej części zdezaktualizowane. Dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymaga zarówno część
tekstowa jak i rysunkowa studium. Niespójność granic obszaru objętego studium z rzeczywistymi granicami administracyjnymi gminy, wzmożone zainteresowanie inwestorskie oraz ilość złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia obowiązującego studium kwalifikował dokument do kompleksowej aktualizacji. Ponadto opracowanie nowego Studium będzie stanowić okazję do gruntownej weryfikacji założeń prowadzonej polityki przestrzennej, połączenia interesu publicznego z prywatnym, a przede wszystkim zachowania ładu przestrzennego, czyli takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzyć będzie
harmonijną całość oraz uwzględni w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
W związku z powyższym podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów z dnia 23.11.2017 r. Nr XLV/
327/2017. Prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żarów - obecnie od grudnia 2019 r. trwa etap opiniowania i uzgadniania projektu SUiKZP.
 Spis treści
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5.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina Żarów ma 100 % pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
W gminie obowiązuje 96 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rejestr planów
w załączeniu).
W 2019 r został uchwalony nowy plan dla obrębu Mikoszowa – uchwała Rady Miejskiej w Żarowie
Nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. /Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 24.07.2019 r. poz. 4632/. Uzyskano
zgodę Ministra Rolnictwa na zmanię przeznaczenia około 6,8 ha powierzchni terenów rolnych na tereny
nierolnicze.
W 2019 r. rozpoczęto również prace nad nowym planem dla obrębu Wierzbna (uchwała Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018 r. Nr III/15/2018 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów) prace nad projektem planu trwają. Obecnie w granicach obrębu Wierzbna obowiązuje 15 miejscowych planów sporządzonych
w latach 2005-2017. Ustalenia obowiązujących planów miejscowych są w dużej mierze nadal aktualne,
jednakże nie pozwalają na realizację nowych założeń urbanistycznych i inwestycyjnych. Natomiast opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na realizację ustaleń
obowiązującego Studium oraz nowego spojrzenia na układ funkcjonalny Wierzbnej, co poprawi atrakcyjność terenów i określi wartość na rynku sprzedaży.
Rejestr planów zagospodarowania stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
 Spis treści
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5.4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żarów
na lata 2011-2020
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 (aktualizacja) zrealizowany został program partnerski „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020". w ramach umowy o dofinansowanie ww. projektu wykonano remont
27 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych i 2 budynków komunalnego zasobu Gminy Żarów,
polegający m.in. na remontach dachów z przemurowaniem kominów, remontach elewacji, ociepleniu elewacji, a także remoncie klatki schodowej. Program został zakończony w dniu 19 września 2019 roku.
Do końca 2019 roku 6 budynków w ramach realizacji projektu otrzymało już dofinansowanie.
Kwota wydatków
całkowitych w zł

Kwota wydatków
kwalifikowalnych w zł

Dofinansowanie wg umowy w zł

Rozliczone koszty kwalifikowalne –
otrzymane dofinansowanie – suma
w zł

3 355 752,73

2 671 440,52

1 646 374,42 w tym 169067,81
dofinansowanie z budżetu państwa

378 931,69

1.

dofinansowania w kwocie 74.006,73 zł za zrealizowane zadanie: Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 21 Partner – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie,
2. dofinansowania w kwocie 32.930,15 zł za zrealizowane zadanie Rewitalizacja budynku przy ul. Piastowskiej 2 – Partner – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 2 w Żarowie,
3. dofinansowania w kwocie 72.165,79 zł za zrealizowane zadanie Rewitalizacja budynku przy ul. Armii
Krajowej 28–30 – Partner – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 28–30 w Żarowie
4. dofinansowania w kwocie 32.141,02 zł za zrealizowane zadanie Rewitalizacja budynku przy ul. Piastowskiej 4 na – Partner – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 4 w Żarowie,
5. dofinansowania w kwocie 59.709,91 zł za zrealizowane zadanie Rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5 na – Partner – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie,
6. Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 – Gmina Żarów – Lider
1) dofinansowanie w kwocie 97.765,57 zł za zrealizowanie zadania:
2) dofinansowanie – 417,28 zł za zrealizowanie zadania Informacja i promocja
3) dofinansowanie – 9.794,74 zł za zrealizowanie zadania – przygotowanie dokumentacji projektu
wraz ze studium wykonalności oraz analizą finansową.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 39 w Żarowie nie otrzyma dofinansowania w wysokości 95 216,13zł za realizację zadania remontowego „Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 39”
w związku z brakiem zapłaty faktury dotyczącej wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych poniesionych w ramach ww. zadania w wysokości 222 234,65 zł do dnia zakończenia projektu tj. 19 września 2019 roku.
 Spis treści
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5.5. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
5.5.1. Sposób zarządzania nieruchomościami gminy Żarów oraz kierunki gospodarowania nieruchomościami w 2020 roku.
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów w roku 2020 to:
zakup, zamiana,
komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych,
inne czynności prawne (np. zasiedzenie, prawo pierwokupu, darowizna, zamiana).
Do gminnego zasobu nieruchomości będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych. w rozpatrywanym okresie nieruchomości będą nabywane w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na rok 2020. W przypadku konieczności dokonania niezaplanowanych zakupów, nabycie możliwe będzie w przypadku przesunięcia środków na w/w zadania w ramach
ogólnej kwoty przyjętego budżetu.
Plany związane z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu:
1. sporządzanie operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego obejmujących swym zakresem działki ewidencyjne przeznaczone do zbycia lub zamiany,
2. usługi geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami i wznowieniami granic nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży oraz usługi geodezyjne związane z wykonaniem map prawnych niezbędnych do procesu regulacji stanu prawnego;
3. wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz ewentualne kopie map potrzebnych do skompletowania dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży nieruchomości;
4. opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych;
5. koszty związane z podaniem do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych
do zbycia i dzierżawy oraz publikacji ogłoszeń o przetargach;
6. odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych,
7. regulacja stanów prawnych dróg gminnych,
8. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie
wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy.
Zakłada się, iż w kolejnych latach obowiązywania niniejszego planu wykorzystania zasobu wydatki
związane z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu utrzymają się na zbliżonym poziomie.
1.
2.
3.
4.

5.5.2. Program zagospodarowania nieruchomościami zasobu.
Zasady gospodarowania nieruchomościami określają:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020.65)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobów i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
3. Uchwały Rady Gminy Żarów w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w trybie przetargowym lub bezprzetargowym,
4. Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w trybie przetargowym lub bezprzetargowym,
5. Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy lub sprzedaży.
Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być wykorzystane na cele
rozwojowe Gminy. Udostępnienie nieruchomości zasobu następować będzie między innymi poprzez
sprzedaż, zamianę, oddanie w użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę bądź też przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności. Zbycie nieruchomości gruntowych odbywać się będzie
w trybie przetargu oraz w trybie bezprzetargowym (w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie
ich nabycia w przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem).
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy.
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w szczególności nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji gminnych, głównie przeznaczonych
pod rozwój sieci infrastruktury komunalnej i towarzyszących im obiektów.
Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi w roku 2020 zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Gmina Żarów odpłatnie korzysta z powiatowego programu ewidencji gruntów, dodatkowo ewidencja
nieruchomości prowadzona jest w programie KAN. Merytoryczni pracownicy prowadzą także ewidencję
sprzedaży oraz dzierżaw nieruchomości oddzielnie w programie excell.

Sprzedaż:
lp.

rodzaj

pow. ogólna

kwota łączna

1

3 działki budowlane (1 – miasto; 2 – wieś)

3.673 m2

236.652 zł

2

4 działki na poprawę warunków (2 – miasto, 2 – wieś)

5.594 m2

13.013,10 zł

3

6 działek produkcyjno-usługowych (miasto)

65.941 m2

1.964.287,60 zł

4

15 lokali mieszkalnych (13 – miasto; 2 – wieś

641,71 m2;

150.903,43 zł

Źródło: Opracowanie własne

Nabycie:
lp

rodzaj

pow.

na kwotę

1

działka pod pompownią ścieków (wieś)

123 m2

5.055 zł

Źródło: Opracowanie własne

Zamiana:
lp

rodzaj

z pow.

na pow.

1

działka przy świetlicy wiejskiej (wieś)

123 m2

81 m2

Źródło: Opracowanie własne

Dzierżawa:
lp.

rodzaj

pow.

1

grunty wykorzystane rolniczo

237.466 m2

2

grunty pod garażami

1.977,44 m2

3

grunty wykorzystane jako ogródki przydomowe

96.538,23 m2

Oddano w dzierżawę grunty o powierzchni ogólnej

335.981,67 m2

Źródło: Opracowanie własne

5.5.3. Informacja o zasobie nieruchomości
Mienie komunalne Gminy Żarów składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. w ciągu okresu sprawozdawczego tj. od 01.01.2019
do 31.12.2019 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości środków trwałych o kwotę
ogółem 7.537.185,98 zł., oraz zwiększeniu o kwotę ogółem 13.789.491,32 zł. w związku z powyższym ogólna
wartość mienia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 217.732.804,86 zł.

5.5.4. Stan ewidencji nieruchomości
Informacja o stanie mienia komunalnego – Załącznik nr 3. do Raportu.
 Spis treści
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5.6. Program zagospodarowania nieruchomościami zasobu
Zasady gospodarowania nieruchomościami określają:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.2204)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobów i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
3. Uchwały Rady Gminy Żarów w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w trybie przetargowym lub bezprzetargowym,
4. Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w trybie przetargowym lub bezprzetargowym,
5. Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
gruntowych.
Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być wykorzystane na cele
rozwojowe Gminy. Udostępnienie nieruchomości zasobu następować będzie między innymi poprzez
sprzedaż, zamianę, oddanie w użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę bądź też przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zbycie nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w trybie przetargu oraz w trybie bezprzetargowym (w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem).
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy,
a w szczególności nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji gminnych, głównie przeznaczonych
pod rozwój sieci infrastruktury komunalnej i towarzyszących im obiektów.
W 2019 r. decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wpisano do
rejestru zabytków wodociągową wieżę ciśnień położoną w miejscowości Wierzbna na działce nr 539.

5.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy Żarów poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp. wraz z podziałem środków na ich realizację.
Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi,
nieprzewidywalnymi potrzebami. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też, poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług mogą zwiększać poziom zadowolenia obecnych odbiorców.
W niniejszym Planie kontynuowane są zadania z Planu poprzedniego obejmującego lata 2014-2017
(od 01.01.014 do 30.04.2017), m.in.:
1. Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy – mający na celu wdrożenie radiowego odczytu wskazań wodomierzy i objęcie systemem większej części obszaru gminy Żarów. w ramach zadania montowane są wodomierze o klasie C z nakładkami radiowymi.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie mająca na celu wdrożenie układu elektroenergetycznego (automatyka SUW) oraz systemu zarządzania siecią wodociągową wraz z rozbudową systemu monitoringu oraz wdrożeniem programów optymalizujących do zarządzania ujęciami wodociągowymi i Stacją Uzdatniania Wody.
3. Czyszczenie studni wodociągowych mających na celu poprawę sprawności hydraulicznej studni, co
pozwoli na ich eksploatację z wyższą wydajnością.
Plan na lata 2017-2021 został skonstruowany w oparciu o analizę potrzeb w zakresie modernizacji
i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz możliwości finansowych Spółki. Uwzględniając powyższe określono następujące priorytety:
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Priorytet 1 Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę:
1.
2.
3.
4.

Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług.
Zapewnienie niezawodności systemu oraz ciągłości dostaw.
Utrzymanie wysokiej jakości wody pitnej.
Ograniczenie strat wody w systemie dystrybucji.

Priorytet 2 Bezpieczeństwo odprowadzania i oczyszczalnia ścieków:
1. Spełnienie wymogów określonych w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
2. Zwiększenie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług.
3. Zapewnienie niezawodności systemów kanalizacji sanitarnej.

zapewnienie przepływu ścieków / obiegu wody
w sieciach

Projekty sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych:
1) Projekt kanału – przepompownia
ścieków ul. Wyspiańskiego –
ul. Armii Krajowej w Żarowie,
2) Projekt przebudowy fragmentu
sieci wodociągowej pod torami
od ul. Wiejskiej do ul. Dworcowej
1
w Żarowie,
3) Projekt sieci wodociągowej Ø110
w ul. Dworcowej (ok. 200mb)
w Żarowie,
4) Projekt sieci wodociągowej Ø110
ok. 150mb – w Imbramowicach ul.
Cicha
5) Projekt odwiertu 2 studni wraz
z nadzorem inwestorskim
Wykonanie sieci wodociągowej Ø110 zapewnienie obiegu
2
w ul. Dworcowej (ok. 200mb)
wody w sieci
w Żarowie
wodociągowej
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Okres
realizacji
programu

od 01.01.2018 do
31.12.2018

2017-2018

55

15

środki
własne

2017

60

od 01.01.2021 do
31.05.2021

od 01.01.2020 do
31.12.2020

Nakłady netto w tys. zł
od 01.01.2019 do
31.12.2019

Cel
i zadania

od 01.05.2017 do
31.12.2017

Zadania

Źródło finansowania

Lp.

środki własne

Priorytet 3 Prace badawcze, rozwojowe, innowacyjne oraz wzmocnienie instytucjonalne
1. Poprawa efektywności energetycznej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Konieczność wprowadzania do Planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych, wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności niektórych odcinków sieci, np. w ul. Dworcowej,
zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres Planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno-modernizacyjnych Spółki skorelowanych z Planami inwestycyjno-rozwojowymi gminy Żarów.
Plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian
rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – do wniosku taryfowego
należy załączać Plan w wersji zaktualizowanej).
W tabeli zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonanie sieci wodociągowej Ø110 zapewnienie obiegu
ok. 150mb – w Imbramowicach
wody w sieci
ul. Cicha
wodociągowej
Wykonanie sieci wodociągowej Ø90 zapewnienie obiegu
4
Pożarzysko (Świetlica- Straż
wody w sieci
Pożarna) ok. 250mb
wodociągowej
Zdalne odczyty – wodomierze
usprawnienie
5
z odczytem radiowym
odczytów
zapewnienie
Modernizacja studni głębinowych
odpowiedniego
6
na ujęciach wody (podłączenie do
ciśnienia wody
automatyki) oraz zakup falownika
w sieciach
zapewnienie
Budowa, podłączenie i uzbrojenie
odpowiedniego
7
studni w Kalnie nr VI
ciśnienia wody
w sieciach
Odpłatne przejęcie sieci
zapewnienie obiegu
8
wodociągowych i sieci kanalizacji
wody i przepływu
sanitarnej
ścieków w sieciach
Wykonanie sieci wodociągowej SUW zapewnienie obiegu
9 Kalno - Żarów ul. Słowiańska Ø300 –
wody w sieci
bez odtworzenia nawierzchni
wodociągowej
3

środki
własne

2017

25

środki
własne

2017

80

środki
własne

2017-2021

38

środki
własne

2017-2019 103

środki
własne

2018

środki
własne

2017-2021

środki
własne

2019-2020

53

68

40

30

20

35

20

10

50

27

14

93

80

50

300 130

10

Czyszczenie studni głębinowych na
ujęciach

zwiększenie jakości
dostarczanej wody

środki
własne

2019-2021

11

Modernizacja filtrów powolnych na
SUW w Kalnie

zwiększenie jakości
dostarczanej wody

środki
własne

2018

15

środki
własne

2018

95

środki
własne

2021

środki
własne

2018-2019

środki
własne

2019

120

środki
własne

2019

85

12

13

14

15

16

zapewnienie obiegu
wody w sieci
wodociągowej
zapewnienie obiegu
Modernizacja kan. sanitarnej na
wody i przepływu
ul. Ogrodowa, budynek klas 0
ścieków w sieciach
zapewnienie obiegu
Budowa sieci wodociągowej na
wody w sieci
osiedlu domków w Żarowie I etap
wodociągowej
zapewnienie obiegu
Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na osiedlu domków wody i przepływu
w Żarowie II etap
ścieków w sieciach
Budowa dodatkowego odcinka sieci zapewnienie obiegu
wody w sieci
wodociągowej Mrowiny ul. Wojska
Polskiego 480mb ø160
wodociągowej
Wykonanie przejścia pod torami
Ø 160 od ul. Dworcowej

17

Modernizacja SUW w Kalnie

18

Budowa studni w Kalnie nr VII d

19

Budowa studni w Wierzbnej nr 2c

pożyczka
zapewnienie obiegu
WFOŚiGW
2017-2018
i zwiększenie jakości
oraz środki
dostarczanej wody
własne
pożyczka
zapewnienie obiegu
WFOŚiGW
2017-2018
i zwiększenie jakości
oraz środki
dostarczanej wody
własne
pożyczka
zapewnienie obiegu
WFOŚiGW
2017-2018
i zwiększenie jakości
oraz środki
dostarczanej wody
własne

Razem w tys. zł

30

30

32

32

10

6

40

35

10

39

4

85

8

548 339 526 462 197

Źródło: Opracowanie ZWiK Żarów Sp. z o.o.
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W wyniku realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowychi kanalizacyjnych przypadającego na okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2021 Spółka zamierza:
1. utrzymać ciągłość dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami,
2. zapewnić niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
3. zmniejszyć straty wody,
4. zmniejszyć opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
5. osiągnąć wzrost długości sieci wodociągowej,
6. osiągnąć wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej,
7. ograniczać koszty dostawy wody,
8. ograniczać koszty przesyłu ścieków,
9. ograniczyć liczbę wycieków i ilości wody niesprzedanej.
Zadania przedstawione do realizacji w przedstawionym Planie pozwolą na:
1. zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców usług,
3. zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji majątki Spółki,
4. optymalizację kosztów,
5. zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi.
Uchwalenie Planu w przedstawionej treści pozwoli zachować tempo rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej związanej z rozwojem Gminy, co w efekcie wpłynie na utrzymanie urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, zaś zakładany na lata przyszłe wzrost odpisu amortyzacyjnego związany z powiększaniem majątku, będzie przeznaczany na finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 Spis treści
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5.8. Ochrona środowiska
W grudniu 2019 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska, w wyniku którego zatrudniono nowego pracownika z kierunkowym technicznym wykształceniem związanym z ochroną
środowiska. Pracownika wcielono do referatu komunalnego. Pozwoli to zintensyfikować działania gminy
związane z ochroną środowiska w 2020 r.

5.8.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Celem niniejszego opracowania jest ponadto przedstawienie planu działań i jego
uwarunkowań, służących redukcji zużycia energii finalnej na terenie Gminy Żarów, a przez to redukcji
emisji gazów cieplarnianych (CO2). Aby to osiągnąć, kluczowym jest wyznaczenie celów strategicznych
i szczegółowych, które doprowadzą do pożądanego stanu w przyszłości.
PGN został przyjęty przez Radę Miejską w Żarowie Uchwałą nr XVIII/156/2016 z 25 lutego 2016 roku.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żarów jest zgodny z następującymi dokumentami planistycznymi:
1. Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju
2. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
3. Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku – Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka,
Sprawne Państwo
4. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa do 2020 r.
5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Kpzk 2030)
6. Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych
7. Polityka Klimatyczna Polski
8. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.
9. Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej
10. Polityka Leśna Państwa (Krajowy Program Zwiększania Lesistości)
11. Strategiczny Plan Adaptacji dla Sektorów i Obszarów Wrażliwych na Zmiany Klimatu do Roku
2020 z perspektywą do Roku 2030 (Spa 2020)
12. Biała Księga: Adaptacja do Zmian Klimatu: Europejskie Ramy Działania (2009)
13. Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z Perspektywą
Do 2021r.
14. Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego
15. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020
16. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa do 2020
17. Strategia Rozwoju Gminy Żarów
18. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan postawił przed sobą 3 główne cele strategiczne:
1. Redukcja emisji CO2 na terenie Gminy o 20% do roku 2020 w stosunku do przyjętego roku bazowego 2010;
2. Redukcja zużycia energii finalnej na terenie Gminy o 20% do roku 2020 w stosunku do przyjętego roku bazowego 2010
3. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy
4. do 20% w całkowitym bilansie energii finalnej do roku 2020 w stosunku do przyjętego roku bazowego 2010.
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5.8.2. Program Ochrony Środowiska dla gminy Żarów na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024
Rada Miejska w Żarowie Uchwałą Nr XLII/301/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. przyjęła „Program
Ochrony Środowiska dla gminy Żarów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
Raport z „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żarów” jest w trakcie przygotowywania.

5.8.3. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji.
Program przewiduje dotacje, które przeznaczone mogą być na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku źródła tj.
1. kotły gazowe;
2. kotły na olej lekki opałowy;
3. piece zasilane prądem elektrycznym;
4. kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
5. kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;
6. OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
– służące zasileniu źródła.
Trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła jest bezwzględnie wymagana.
Dotacja przydzielana jest w wysokości do 25 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie
w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze
mieszkalnym na terenie Gminy Żarów, w maksymalnej wysokości do:
1) dla domu jednorodzinnego – 5.000,00 zł;
2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 3.500,00 zł;

Realizacja programu w roku 2019
Zaplanowano środków:

71 000,00 zł

Wydatkowano środków:

70 700,19 zł

Skorzystały

23 osoby

Źródło: opracowanie własne.

5.8.4. Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych
•
•
•
•

beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe;
dofinansowanie 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 1 000 zł);
kosztem kwalifikowanym jest usługa wykonania przyłącza oraz zakup materiałów;
program realizowany jest w latach 2018-2022;

Realizacja programu w roku 2019
Zaplanowano środków:

10 000,00 zł

Wydatkowano środków:

1 000,00 zł

Skorzystała

1 osoba (Łażany)

Źródło: opracowanie własne.

5.8.5. Program usuwania azbestu
W 2019 r. nie pozyskano dotacji na dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu z gminy. Zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże.
Właściwy program wsparcia dla mieszkańców został ogłoszony w roku 2020.
 Spis treści
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5.9. Pomoc społeczna
5.9.1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych, rekomendacje,
diagnoza i planowane działania.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi podstawę do realizacji względnie trwałych
wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany lub poprawy tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne,
podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Dotyczy w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich integracji ze środowiskiem lokalnym. w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2015-2020 zapisano działania, które są kontynuacją działań strategicznych z lat poprzednich, jak również takie, które wynikają z aktualnej diagnozy potrzeb i problemów społecznych.
Przedstawione dane w „Ocenie zasobów pomocy społecznej” pozwalają dokonania kompleksowej
oceny zasobów pomocy społecznej w gminie. Jednym z pozytywnych elementów oceny są zawarte dane
pozwalające dokonania porównania na przestrzeni kilku lat, co w konsekwencji mogą wskazywać nas
tendencję wzrostową lub malejącą. Celem jej jest wgląd w całościowe spojrzenie na zasoby pomocy społecznej. Ukazane problemy mają zapobiec negatywnym zjawiskom i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Ponadto zebrane materiały pozwalają wysunąć wnioski w obszarze: wyzwań i potrzeb w sferze społecznej, wpływu zasobów pomocy społecznej oraz oddziaływania pomocy
społecznej na politykę społeczną w gminie.
Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego obowiązków należy:
1. prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,
2. bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług opiekuńczych),
3. współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym, w celu ograniczania
i przeciwdziałania powstawaniu negatywnych zjawisk społecznych,
4. aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez współuczestniczenie w inspirowaniu i wdrażaniu pomocy społecznej ukierunkowanej na ciągłe podnoszenie jakości życia,
5. realizacja zadań powierzonych tj. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, stypendiów
i zasiłków szkolnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku energetycznego oraz mieszkaniowego,
6. koordynacja gminnego programu w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny.
Analizując dane dotyczące osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zauważyć należy, że
na przestrzeni lat 2017-2019 nie zauważa się tendencji wzrostu liczby rodzin korzystających z pomocy
społecznej a wręcz przeciwnie, w zakresie świadczeń pieniężnych, zauważalna jest niewielka tendencja
spadkowa, zwłaszcza w 2019 roku. Przyznawane świadczenia rzeczowe utrzymują się na podobnym poziomie w okresie 2017-2019, jednak widać duże zainteresowanie tą forma wsparcia. Zwiększone zainteresowanie wsparciem specjalistycznym, zwłaszcza w roku 2019, w którym 980 osób skorzystało z tej formy wsparcia. Wśród osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych nie obserwuje się wyraźnej tendencji zmiennej, na tę formę pomocy zapotrzebowanie jest stałe z lekką fazą wzrostową
w roku 2018. Podobną sytuację można zaobserwować analizując liczbę osób korzystających z pomocy
w formie schronienia, chociaż wzrost liczby osób bezdomnych w gminie jest zauważalny, jednak w/w
osoby nie chcą korzystać z pomocy np. w formie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych. w latach 2017-2019 najczęstszą przesłanką z powodu której przyznawano rodzinie pomoc była niepełnosprawność, co może być efektem starzejącego się społeczeństwa. Bezrobocie jest kolejnym powodem
przyznania pomocy, chociaż w poszczególnych latach widać tendencję spadkową, w 2017 roku liczba rodzin to 88 a już w roku 2019 liczba rodzin , które dotknięte były problemem bezrobocia to 62. Ubóstwo,
z uwagi na konieczność spełnienia obligatoryjnego kryterium dochodowego nie stanowi odrębnej przesłanki. Kolejnym powodem ubiegania się o pomoc była: bezradność i alkoholizm, które na przestrzeni
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3 lat mają tendencję wzrostową, co może budzić niepokój. Najmniej zauważalne wśród przyczyn są takie
zjawiska jak: zdarzenia losowe, trudności po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomność i inne takie jak
klęska żywiołowa czy przemoc w rodzinie. w wielu przypadkach długotrwała choroba prowadzi do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co w konsekwencji odbija się to we wzroście liczby
wypłacanych zasiłków stałych, które w głównym stopniu wypłacane są z powodu niezdolności do pracy.
Zatem konieczne jest zapewnienie środków finansowych w budżecie na zasiłki dla tej grupy osób.
Zauważalny proces starzenia się społeczeństwa w Gminie Żarów implikuje konieczność zapewnienia
opieki osobom w wieku poprodukcyjnym które są jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina
sama nie jest w stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie. Dlatego niezwykle ważnym staje się
wzmocnienie środowiskowych form wsparcia dla grupy tych mieszkańców, poprzez usługi opiekuńcze
w ich miejscu zamieszkania. Ponadto należy spodziewać się wzrostu liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej jak i z tym związanych wzrostu kosztów przekazywanych na ten cel przez gminę. Sukcesywnie zwiększa się liczba osób umieszczanych w domu pomocy społecznej, a tym samym
wzrastają nakłady finansowe. Aby uniknąć drastycznych kosztów dla budżetu gminy, korzystne byłoby
rozważenie wprowadzenia stałej opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i wymagającymi tego
wsparcia ze względu na stan zdrowia. z praktyki Ośrodka wynika, iż problem zapewnienia opieki jest coraz częściej zgłaszany przez mieszkańców. Dlatego też istnieje potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanego personelu zajmującego się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Wielkość wydatków przeznaczonych na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w latach 2017-2019 (Uwzględnia również zadania powierzone do realizacji m.in.: świadczenia
rodzinne, świadczenia 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe,
zasiłki i stypendia szkolne, realizację profilaktyki, wsparcie dla rodzin)
Rok
Wielkość wydatków ogółem:
Źródło: opracowanie własne.

2017
13 244 418,36

2018
13 229 341,42

2019
16 791 441,27

Tabela wskazuje, że w roku 2019 wydatkowanych było znacznie więcej środków finansowych co jest
spowodowane delegacją nowych zadań do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej
poza zadaniami określonymi w ustawie o pomocy społecznej realizuje postępowania w przedmiocie
świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, świadczeń 300+, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, zasiłków i stypendiów szkolnych. Na wzrost wydatków wpływają także pozyskiwane środki zewnętrzne w ramach realizowanych projektów. Ponadto koordynuje działania
związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wspieraniem rodzin asystenturą oraz partycypuje w pieczę zastępczą a zwłaszcza zwiększają się wydatki związane utrzymaniem
pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
Analizując dane dotyczące liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej zauważyć można
duży wzrost zapotrzebowania na tę formę wsparcia. w 2019r. liczba rodzin korzystających z interwencji
kryzysowej wynosiła 64. Znacznie zwiększyła się również liczna osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego( psycholog, terapeuta uzależnień, radca prawny). w roku 2017 liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego wynosiła 260 rodzin, 2018rok – 288 rodziny, 2019 rok – 349 rodzin.
Rozległość i różnorodność problemów rodzin korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka wskazuje na
potrzebę organizacji profesjonalnego i wielowymiarowego wsparcia dla tych rodzin. Dlatego istotne jest
podjęcie działań, zmierzających do otwarcia Punktu Interwencji Kryzysowej, który mógłby funkcjonować poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Niewątpliwie ogrom problemów, jakie uniemożliwiają rodzinom poprawne funkcjonowanie w środowisku wymaga właściwego zdiagnozowania i podjęcia działań przez pracowników tut. Ośrodka. Do realizacji tych zadań potrzebna jest nie tylko odpowiednio wykwalifikowana kadra, ale przed wszystkim odpowiednia liczba zatrudnionych pracowników. w roku 2019 w tut. Ośrodku zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, 1 specjalista do spraw pracy z rodziną, 1 pracownik do sp.
dodatków mieszkaniowych, 1 pracownik do spraw stypendiów szkolnych i 3 pracowników do realizacji
świadczeń wychowawczych i obsługi funduszu alimentacyjnego, . Dlatego konieczne jest zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie gminy na zatrudnienie obecnej liczby pracowników. Ważnym elemen| 44/88 |

tem dla podniesienia rangi Ośrodka jest podnoszenie przez kadrę kwalifikacji zawodowych poprzez
uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy wizytach studyjnych. w związku z czym, w budżecie gminy
winny być zabezpieczone środki finansowe. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie złożył wniosek o dofinansowanie do specjalistycznych szkoleń pracowników z Krajowego funduszu Szkoleniowego, co zminimalizuje koszty w tym zakresie.
Wsparciem dla Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są gminne programy tj.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Wspierania Rodziny, a także programy rządowe i unijne m.in.
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020” a obecnie program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r.

5.9.2. Gminne programy profilaktyczne
5.9.2.1. Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 przyjęty został Uchwałą Nr XLV/324/2017
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2017 r. Celem głównym Programu jest przede wszystkim
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania
pozytywnego modelu rodziny.
Cele wskazane w Programie realizowane były w 2019 roku poprzez następujące zadania:
1. praca socjalna polegająca na rozpoznaniu deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz systematyczne monitorowanie sytuacji rodzin,
2. objęcie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dożywianiem,
3. zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzin, spełniającym kryteria określone w ustawie
o pomocy społecznej,
4. objęcie rodzin wsparciem ze strony asystenta rodziny (2019 r. – 22 rodziny), zapewnienie przez asystenta rodziny poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
5. zapewnienie bezpłatnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego (psycholog, terapeuta uzależnień, radca prawny, psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie, konsultacje dla osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc w rodzinie),
6. umożliwienie dzieciom korzystania ze wsparcia udzielanego w placówce wsparcia dziennego oraz
grupach zajęciowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym,
7. zorganizowanie warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze rodziców w ramach programu „Szczęśliwy dom – Szczęśliwe dzieciństwo” oraz „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
8. pomoc rodzinie, w której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w prawidłowym funkcjonowaniu, ponoszenie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy (rodzina zastępcza – 17 dzieci, placówka
opiekuńczo-wychowawcza – 2 dzieci),
9. podejmowanie interwencji kryzysowej, współpraca z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, sądem, Policją, szkołami, itp. w celu wypracowania
wspólnych działań na rzecz rodzin,
10. udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach społecznych,
11. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz rodzin poprzez
udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych,
12. organizowanie i finansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (np. „Fantastyczne możliwości”, „Archipelag Skarbów”), realizacja warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych
dla rodziców („Jak rozpoznać, że dziecko wchodzi w uzależnienia – wczesna interwencja”, „Zdrowo
żyć, zdrowym być”).
Z uwagi na wymierne efekty w udzielaniu pomocy rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zasadne jest kontynuowanie dotychczasowego kierunku dzia| 45/88 |

łań. Ponadto realizacja programu wymaga zaangażowania pozostałych instytucji i organizacji, działających w obszarze pracy z rodziną, bowiem istotne jest aby system wspierania rodziny na terenie Gminy
Żarów nie był adresowany wyłącznie do rodzin, korzystających z pomocy społecznej, u których zdiagnozowane zostały problemy opiekuńczo-wychowawcze.

5.9.2.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień, ochrony przed przemocą
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Działania realizowane na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią rozwinięcie
oraz kontynuację zadań prowadzonych w latach ubiegłych. Program zawiera zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz NPZ na lata 2016-2020, które realizowane są w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego, z wykorzystaniem
istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
Cel główny: ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców gminy, poprzez:
1. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy
w rodzinie,
2. wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia,
3. zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Żarów na temat zagrożeń wynikających z zażywania
substancji,
4. zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz
przemocy w rodzinie.
Założenia Gminnego Programu obejmują przede wszystkim ograniczenie występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
wzrost społecznej świadomości oraz doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami.

5.9.2.3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Podstawę działań dla Gminy Żarów w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który określa cele, zadania oraz działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, dostosowane do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uwzględnia cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zgodnie
z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, powstrzymywanie się od spożywania substancji narkotycznych, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do substancji tego typu, a także umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów, wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.
Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok
była profilaktyka, zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Żarów na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy, w tym:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Cele wskazane w w/w Programach realizowane były w 2019 roku m.in. poprzez następujące działania:
1. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także członków ich rodzin,
2. Działalność interwencyjna i wspierająca na terenie Gminy Żarów,
3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
i narkotykowe, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
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4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży i ich rodziców,
2) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie,
3) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania problemom uzależnień poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i konferencji, a także udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje szkoleniowe,
5. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu/narkotyków i zagrożonym uzależnieniem,
6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Diagnoza problemów w 2019 roku:

Dane instytucji ukazujące skalę występowania problemów:
Komisariat Policji w Żarowie
Ilość osób kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu
Ilość interwencji podejmowanych w związku
z awanturą wywołaną przez osoby nietrzeźwe
Ilość interwencji podejmowanych w związku
z przemocą w rodzinie
Liczba przyjętych zawiadomień o przemocy
w rodzinie
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem
Liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia
Liczba postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych

2019 rok
21
58
337
22
41
42
16

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Liczba formularzy procedury „Niebieskie Karty” przekazanych do ZI

40

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Liczba osób zgłoszonych z prośbą o zobowiązanie do leczenia odwykowego

33

Liczba spraw skierowanych do Sądu

29

Punkt konsultacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie
Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego

362

Poradnia Leczenia Uzależnień w Świdnicy
Liczba osób korzystających z poradni z terenu Gminy Żarów
Źródło: opracowanie własne.

25

Mając świadomość istniejących zagrożeń dot. nadużywania substancji psychoaktywnych, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Konieczne jest wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie systemu wartości
młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie przekonań normatywnych
i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych i przemocą w rodzinie. Zasadne jest podejmowanie kompleksowych działań profilaktycznych, obejmujących
całe rodziny. Zintegrowane działania muszą być adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców, pracowników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz nauczycieli.
Profilaktyka, jako oferta wzbogacająca wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży, wymaga podjęcia
działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie
zdrowia. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania uzależnieniom jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.
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5.9.2.4. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy żarów na lata 2016-2021
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie
na lata 2016-2021 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia
2015 r., jest dokumentem opracowanym na podstawie wytycznych Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także diagnozy zjawiska problemu przemocy w Gminie Żarów, przeprowadzonej przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Żarowie. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy pomogły w zaplanowaniu działań edukacyjno-profilaktycznych, pomocowych i interwencyjnych dla środowisk dotkniętych, bądź zagrożonych przemocą.
W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze przeciwdziałania
przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie oraz pełniące funkcje
wspierające tj. Ośrodek pomocy Społecznej w Żarowie, Komisariat Policji w Żarowie, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, organizacje
pozarządowe, przedstawiciele sądu rejonowego. Głównym realizatorem, koordynatorem i inicjatorem
działań w ramach Programu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Żarów, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarowie.
Cel główny:
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez stworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie.
W roku 2015 zostały przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe, które stanowiły podstawę do
poznania skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań podejmowanych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Badanie ilościowe zrealizowano przy wykorzystaniu ankiet papierowych w okresie od czerwca 2015 r.
do września 2015 r. Kwestionariusze były dostępne w siedzibach instytucji i organizacji działających
w gminie Żarów (przychodnie, szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Gminne Centrum
Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe, sołectwa). Ankiety adresowane były do: uczniów oraz mieszkańców. z 250 rozdystrybuowaniach kwestionariuszy dla uczniów uzyskano 249 wypełnionych ankiet.
z 250 rozdystrybuowania kwestionariuszy dla mieszkańców uzyskano 217 wypełnionych ankiet. Wszystkie ankiety zostały poddane analizie. Na potrzeby badania dobrano próbę zróżnicowana heterogeniczne
w celu poznania różnorodnych opinii mieszkańców.
W celu uzyskania bardziej pogłębionych informacji na temat funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żarów przeprowadzono wywiad grupowy z przedstawicielami podmiotów działających w tym obszarze na terenie gminy. Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego
w dniu 2 listopada 2015r. osoby zaangażowane bezpośrednio w pracę na rzecz rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą wypowiedziały się w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania
przemocy i ochrony ofiar przemocy, współpracy międzyinstytucjonalnej oraz potencjału i potrzeb instytucji zaangażowanych w system.
Badaniami objęto łącznie 466 osób (100%), w tym 217 dorosłych mieszkańców gminy Żarów (46,57%)
oraz 249 dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia uczęszczających do szkół na terenie gminy Żarów
(53,43%). Wśród ogółu respondentów 56,65% (264 osób) stanowiły kobiety (126 osób) i dziewczęta (138
osób), zaś 43,35% (202 osoby) mężczyźni (91 osób) i chłopcy(111 osób).
Opinie mieszkańców gminy Żarów na temat przemocy w rodzinie
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że ponad 90% ankietowanych zachowania przemocowe
wiąże z przemocą fizyczną ( bicie 96,31%, policzkowanie 87,56%), a także z przemocą psychiczną (poniżanie 93,90%, zmuszanie do picia alkoholu 90,78%) jak również przemocą seksualną (wymuszanie pożycia seksualnego lub nie akceptowanie praktyk seksualnych 91,70%). Przekonanie takie częściej podzielają kobiety niż mężczyźni, którzy są bardziej skłonni tolerować te zachowania w rodzinnym otoczeniu.
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Pewnym zaskoczeniem w tym obszarze badawczym była odpowiedź większości mężczyzn, którzy uznali
w 93,41% policzkowanie jako formę przemocy w przeciwieństwie do kobiet, które wskazały na policzkowanie w 48,39%. Najwięcej kontrowersji wzbudziło dawanie dziecku klapsa oraz wydzielanie lub odbieranie pieniędzy.
Powyższe dane świadczą o tym, że mimo dużej znajomości form przemocy zaliczanych do psychicznej, fizycznej i seksualnej ogółu badanych, w dalszym ciągu należy prowadzić działania edukacyjnoinformacyjne na temat form przemocy szczególnie ekonomicznej, a także promować metody wychowawcze bez użycia kar cielesnych.
Według większej połowy respondentów o występowaniu przemocy w rodzinie świadczą widoczne ślady pobicia na ciele (57,60%) oraz krzyki i wyzwiska (51,61%) co może świadczyć o tym, że badani w ocenie
ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie kierują się przede wszystkim tym co widzą i słyszą.
W opinii badanej grupy mieszkańców gminy Żarów najczęstszymi ofiarami przemocy są: dzieci
(59,45%), współmałżonkowie (52,53%), osoba starsza i niepełnosprawna (47,46%) lub partnerzy w związku (43,32%), zaś przyczyny przemocy upatruje się najczęściej w nadużywaniu alkoholu (53,46%) oraz
nieumiejętności radzenia sobie z własną złością, gniewem (36,40%).
Wydaje się, że nadal znaczna część społeczeństwa posługuje się pewnymi stereotypami, lekceważącymi rangę problemu i utrudniającymi radzenie sobie z nim. Od 10% do 25% badanych zgadza się z przekonaniem, że: przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego; obrażanie i wyzwiska są normalną rzeczą podczas kłótni między małżonkami, rodzicami, dziećmi; są sytuacje, w których przemoc jest
uzasadniona; można skarcić dziecko cieleśnie, gdy zawiodą inne sposoby na jego zdyscyplinowanie, rodzice mogą karać swoje dzieci w dowolny sposób, nie należy się wtrącać w sprawy rodzinne; lepiej się
nie wtrącać w sprawy rodzinne, bo można zaszkodzić ofierze, nie warto reagować na przemoc , bo można mieć przez to kłopoty. w związku z powyższym zasadne jest podejmowanie działań obalających wciąż
istniejące mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie.
Wśród instytucji świadczących pomoc w sytuacji występowania przemocy w rodzinie największym
zaufaniem cieszą się: Ośrodek Pomocy Społecznej (52,53%), Policja (51,15%), szkoła (40,09%). Na terenie
gminy Żarów są to instytucje bezpośrednio zaangażowane w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Przedstawiciele tych podmiotów wchodzą w skład grup roboczych pracujących z rodzinami
dotkniętymi przemocą. Natomiast tylko 20,28% badanych wskazało na znajomość Zespołu Interdyscyplinarnego, prawdopodobnie dlatego, iż głównym jego zadaniem jest koordynowanie prac związanych
z systemem przeciwdziałania przemocy, a nie bezpośredni kontakt z ofiarami bądź sprawcami przemocy. Ponadto Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej stąd może identyfikowany z pracą ośrodka, a nie samoistnego organu.
Wyżej postawioną tezę potwierdza analiza znajomości dokumentów dotyczących przeciwdziałania
przemocy i ochrony ofiar przemocy. Większość respondentów (41,47%) wskazuje na znajomość procedury „Niebieskie Karty”, w ramach której prowadzona jest praca z rodziną dotkniętą przemocą. Przyglądając się również odpowiedzią dotyczących znajomości wyżej wymienionych dokumentów można
stwierdzić, że mieszkańcy gminy Żarów wykazują lepszą znajomość dokumentów ogólnopolskich niż lokalnych, co może świadczyć o tym, iż są one słabo rozpowszechnione i nie trafiają do większości mieszkańców. Uwagę należy zwrócić również na fakt, iż program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc jest znany bardzo małej liczbie osób. Podobnie jest ze znajomością kampanii przeciwko przemocy, 39,63% przyznaje, że zna takie kampanie.
Perspektywa świadka przemocy
Analiza danych statystycznych wskazuje, że 37,79% (82 osoby) spośród ogółu badanych deklaruje, że
zna rodziny, w których występuje przemoc, zaś 42,68% (35 osób ) będących świadkiem przemocy podało,
że zareagowało na przejawy jej występowania. Jednym ze sposobów interwencji wobec przemocy w rodzinie było oferowanie pomocy i wsparcia ofierze (48,78%) bądź upomnieniem sprawcy (34,71%). 25,61%
świadków przemocy powiadomiło inne instytucje, zaś 20,73% zgłosiło sprawę na Policji. Przyczyną braku
reakcji na przemoc była obawa przed kłopotami (25,53%) bądź niepewności po czyjej stronie leży racja
(21,28%). Pozostałe odpowiedzi wskazywały na odpowiedzi: „uważam, że to prywatna prawa tej rodziny”
(19,15%), „nie wiedziałem co powinienem zrobić” (17,02%), „bałem się, że jeszcze bardziej zaszkodzę osobie dotkniętej przemocą”(17,02%), „nie wiedziałem do jakiej instytucji można zgłosić przemoc” (10,63%).
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Przedstawione dane, odnoszące się do opinii i doświadczeń świadków przemocy w rodzinie, wskazują na konieczność upowszechniania wśród mieszkańców gminy Żarów znaczenia i roli świadka przemocy oraz informacji o tym, w jaki sposób powinno się reagować na przemoc.
Perspektywa osób doznających przemocy
Badania wykazały, że spośród 217 dorosłych respondentów, 23,04 % doświadczyło przemocy. Wśród
nich znaczną część stanowiły kobiety (18,89% ogółu badanych, 82% osób dotkniętych przemocą). Osoby
dotknięte przemocą najczęściej doświadczali przemocy psychicznej (62%). Często wskazywali również
na występowanie przemocy fizycznej (36%). We wskazaniach pojawiała się również przemoc ekonomiczna (12%) oraz seksualna (3%). Wśród 50 osób dotkniętych przemocą zakreślono 64 odpowiedzi, co wskazuje iż wymienione formy przemocy nie występują w pojedynkę, lecz mogą współwystępować. Większość respondentów (40%) doświadczyła przemocy kilka razy. Nieco mniej bo 32% badanych przyznało,
że doznało przemocy częściej niż kilkanaście razy, zaś 28% odpowiedziało, że kilka razy. Sprawcami są
najczęściej bliskie osoby tj. maż/żona (40%), czy rodzic/opiekun (36%). Tylko 8% ankietowanych wskazało na doświadczania przemocy przez partnera/ partnerkę, zaś 6% wskazało na syna/córkę. 10 % osób doznających przemocy odpowiedziało, że jest krzywdzona, bądź została skrzywdzona przez inne niż wyżej
wymienione osoby. 70 % osób które doświadczyły przemocy szukało pomocy. Najwięcej z nich szukało
wsparcia wśród bliskich (50,00%), zaś 36% zgłosiło problem odpowiedniej instytucji. Osoby, które szukały pomocy w 34% otrzymały stosowną pomoc. Wynik ten pokrywa się z liczbą osób, które zgłosiły się do
instytucji w celu szukania pomocy. Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, czy są to osoby, które
otrzymały wsparcie po dotarciu do stosownej instytucji. 42% ankietowanych uważa, że nie uzyskało żadnej pomocy, zaś 24% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej podawanym powodem zaniechania szukania pomocy był wstyd przed ujawnieniem problemu (60,00%), było pogodzenie
się ze swoją sytuacją (46,66%) oraz obawa przed sprawcą (33,33%).
Perspektywa osób stosujących przemocy
Wśród dorosłych respondentów 12,44% przyznaje się do stosowania przemocy w rodzinie. Niski odsetek osób, które przyznały się do stosowania przemocy może wynikać z braku świadomości mieszkańców do przejawiania w życiu codziennym zachowań przemocowych, a także pewnego myślenia stereotypowego dotyczącego obrazu sprawcy przemocy. Sprawcy przemoc najczęściej przyznali się do stosowania przemocy psychicznej (55,55 %) oraz przemocy fizycznej (40,74%). 22% uznało, że stosuje przemoc
ekonomiczną. Tylko 7,41 % badanych potwierdziło, że stosuje przemoc seksualną. Sprawcami przemocy
domowej są najczęściej osoby bliskie lub spokrewnione z jej ofiarami, z którymi zamieszkują pod jednym dachem. Głównymi sprawcami zachowań przemocowych są rodzice wobec dzieci oraz współmałżonek lub partner. Przemoc była najczęściej stosowana kilka razy na co wskazuje 62,96% badanych.
25,92% zadeklarowało, że przemoc była zdarzeniem jednorazowym, zaś 11,11% dopuściło się przemocy
kilkanaście razy. Ponad ¾ osób stosujących przemoc próbowało zmienić swoje zachowanie poprzez rozmowę z inną osobą z jego otoczenia 70,37%, bądź szukało pomocy w różnych instytucjach 11,11%. Żaden
ze sprawców spośród badanej grupy nie uczestniczył w programie korekcyjno-edukacyjnym. Osoby, które zaniechały zmiany zachowań przemocowych (5 osób) podały w 60%, iż nie sądzili, że stosują wobec
swoich bliskich przemoc. 40% sprawców bało się reakcji otoczenia lub wstydziło się ujawnić problem.
Jedna osoba uważała, że nikt nie ma prawa wtrącać się w jej prywatne sprawy.
Sytuacja dziecka krzywdzonego
Większość dzieci i młodzieży ocenia atmosferę panującą w domu jako bardzo dobrą i dobrą (87,15%),
takie odpowiedzi padały najczęściej wśród uczniów ze szkół podstawowych i szkoły ponadgimnazjalnej.
Badając poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, w szkole i poza szkołą, można stwierdzić, że większość
uczniów najbezpieczniej czuje się w rodzinie (88,35%) i poza szkołą (85,14%). Wynik dotyczący poczucia
bezpieczeństwa w szkole zaniżyli uczniowie ze szkół podstawowych, tylko 27,97% badanych uznało, że
w szkole czuje się bezpiecznie.
Pojęcie przemocy przez uczniów z terenu gminy Żarów wiąże się najczęściej z zachowaniami takimi
jak, bicie kogoś (79,12%), znęcaniem się psychicznym lub fizycznym (81,12%), zmuszaniem do pożycia
seksualnego (57,02%), a także z czymś złym (54,22%). Badania wykazują, że większość uczniów rozpoznaje rodzaje przemocy, gdyż tylko 2,01% odpowiedziała, że nie wie co to jest przemoc. Natomiast większość uczniów daje przyzwolenie na takie zachowania przemocowe jak, plucie na kogoś, wyzywanie, ob| 50/88 |

rażanie, zaniedbywanie osób zależnych, ponieważ niewielki odsetek badanych wskazało te zachowania
jako formy przemocy.
Większość respondentów uznało, że rzadko (37,35%) bądź wcale (43,37%) spotyka się ze zjawiskiem
przemocy w rodzinie. Natomiast 39,76% uczniów przyznało, że doświadcza przemocy z perspektywy
świadka, ofiary bądź sprawcy. Badania wskazują, że częstotliwość występowania przemocy w rodzinie
jest różna: występuje jeden raz u 47,47% badanych, 29,29% przyznało, że przemoc w ich przypadku wystąpiła kilka razy, zaś 22,22% osób doznaje przemocy kilkanaście razy.
Badanie opinii uczniów na temat mitów i stereotypów rozumienia wydarzeń związanych z przemocą
wskazuje, że nadal znaczna część dzieci i młodzieży posługuje się nimi, lekceważąc rangę problemu
i utrudniając radzenie sobie z nim. Warto jednak zauważyć, że wysoki odsetek badanych uznało (około
60%), że przemocy nie można ukrywać, trzeba zgłaszać takie sytuacje dorosłym oraz, że przemoc w rodzinie nie jest przestępstwem.
Najczęstszą formą przemocy w rodzinie wśród uczniów dotkniętych przemocą jest przemoc fizyczna
(20,48%), przemoc psychiczna (19,68%), przemoc ekonomiczna (4,82%), seksualna (0,80%), zaniedbywanie (6,83%).
Według badanych najczęstszą ofiarą przemocy w rodzinie jest mama (38,38%) oraz dzieci (28,28%).
Natomiast sprawcą w ich mniemaniu są zazwyczaj rodzice: tata (43,43%) bądź mama (17,17%).
Wśród instytucji zaangażowanych w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy, przemoc
najczęściej jest zgłaszana do Ośrodka Pomocy Społecznej (17,17%) bądź na Policję (19,19%). 34,34% badanych wskazało, że przemoc w rodzinie nie wychodzi na zewnątrz (sprawy przemocy załatwiane są
w domu). Badania wskazują, że należy rozpowszechniać informację na temat roli podmiotów instytucji
świadczących pomoc osobą dotkniętym przemocą, a także osobą z bliskiego otoczenia.
Największym zaufaniem wśród dzieci i młodzieży cieszy się mama (39,36%), Policja (35,34%), a także
psycholog, pedagog szkolny (34,13%), wychowawca (32,52%) oraz tata (32,53%).
Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w gminie Żarów – analza SWOT
Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane
przez osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwiły sporządzenie analizy SWOT, która określa mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia.
Mocne strony:
1. współpraca między poszczególnymi instytucjami,
2. szybkie reagowanie w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie,
3. otwartość profesjonalistów na nowe działania, stałe podnoszenie kompetencji członków zespołu interdyscyplinarnego,
4. znajomość środowiska,
5. podejmowanie natychmiastowych działań mających na celu zabezpieczenie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
6. pełnienie całodobowych dyżurów pracowników socjalnych w ramach podejmowania interwencji
z funkcjonariuszami Policji w celu zabezpieczenia życia i zdrowia małoletnich dzieci.
Słabe strony:
1. niewystarczająca współpraca ze służbą zdrowia,
2. małe zainteresowanie programami korekcyjno-edukacyjnymi dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
3. brak działań przedwczesnej profilaktyki na poziomie żłobków i przedszkoli,
4. mała znajomość społeczeństwa w zakresie kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy,
5. niskie kompetencje członków grup roboczych w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc,
6. nieumiejętne określenie w chwili interwencji zasadności uruchomienia procedury Niebieskiej Karty (diagnozowanie przesłanek przemocy),
Szanse:
1. stale kształcąca się kadra służb działających na rzecz rodzin,
2. nowe uregulowania prawne usprawniające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
3. tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań socjalnych,
4. zwiększenie liczby godzin psychoterapeuty współpracującego z osobami dotkniętymi przemocą,
5. pozyskanie specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc,
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6. rozszerzenie oferty punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie uzależnień od narkotyków,
Zagrożenia:
1. problemy z eksmisją osoby stosującej przemoc,
2. brak mieszkań chronionych dla osób dotkniętych przemocą i mieszkań socjalnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
3. niewystarczająca świadomość społeczna, brak reakcji,
4. bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów,
5. brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy,
6. poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc,
Dane statystyczne zespołu interdyscyplinarnego w gminie Żarów:
Dane statystyczne dotyczące liczby uruchomionych procedur „Niebieskie Karty” wskazują, że mamy
do czynienia z tendencją wzrostową. w latach 2011 do 2013 liczba zakładanych NK wynosiła od 9 do 17 ,
natomiast w roku 2015 wzrosła prawie trzykrotnie – założono 50 NK w Gminie Żarów, zaś w następnych
latach dwukrotnie – w roku 2017 założono 48 NK, w roku 2018 założono 42 NK, w roku 2019 39 NK.
w okresie od 2015 roku do 2019 roku uruchomiono 208 procedur. Podmiotami, które najczęściej uruchamiają procedurę „Niebieskie karty” są funkcjonariusze Policji, którzy w badanym okresie założyli
131 NK, co stanowi 62,98 % oraz pracownicy socjalny, którzy założyli 64 NK, co stanowi 30,76 %. Przedstawiciele oświaty w 10 przypadkach uruchomili procedurę, co stanowi 4.80 %, zaś przedstawiciele
GKRPA i służby zdrowia w latach 2015-2019 założyli NK w pojedynczych przypadkach, co stanowi 0.48%
wszystkich założonych procedur.
Analizując powyższe dane statystyczne zbyt pochopnym byłoby wnioskowanie o rosnącej skali zjawiska przemocy w Gminie Żarów. Dane te świadczą o większej aktywności przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizacje procedury NK, szczególnie funkcjonariuszy Policji, w podejmowaniu interwencji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy.
Analizując dane statystyczne prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Żarów oraz
Punkt Konsultacyjny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie uzyskaliśmy informacje dotyczące liczby osób dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc, w podziale na płeć. z danych
statystycznych wynika, że najczęściej kobiety doświadczają przemocy w rodzinie. w 2015 roku 41 kobiet
było dotkniętych przemocą domową, w roku 2016 – 24 kobiety, w roku 2017 – 72 kobiety, w roku 2018 –
81 kobiet, zaś w roku 2019 – 56 kobiet.
Wysoki odsetek osób doświadczających przemocy stanowią dzieci. w roku 2015 odnotowano 5 dzieci
doświadczających przemocy zaś w roku 2016 – 3 dzieci. Są to dane odnoszące się do wyłącznie do uruchomionych procedur NK, gdzie dzieci były bezpośrednio krzywdzone przez swoich bliskich. w kolejnych latach widoczny jest znaczny wzrost liczby dzieci doświadczających przemocy, gdyż w statystyce
uwzględniono również dzieci będące świadkami przemocy domowej. Wynika to z faktu, iż dziecko wychowujące się w rodzinie przemocowej, nawet jeśli samo nie było bezpośrednią ofiarą , a jedynie świadkiem przemocy między rodzicami , nie jest wstanie prawidłowo się rozwijać, zarówno w sferze psychofizycznej, jak i społecznej. Wszelkie badania wskazują, iż oglądanie przez dzieci przemocy domowej ma
na nie taki sam wpływ, jak bezpośrednie jej doświadczanie, gdyż poniesie konsekwencje krzywdzenia
w dalsze życie. Dane z roku 2017 wskazują, że 63 dzieci doznawało krzywdzenia, w roku 2018 – 66 dzieci,
zaś w roku 2019 – 55 dzieci.
Dane statystyczne wykazały również mężczyzn jako osoby doświadczające przemocy. w roku 2015 –
6 mężczyzn doznawało przemocy ze strony osób najbliższych, w roku 2016 – 1 mężczyzna, w roku 2017 –
7 mężczyzn, w roku 2018 – 22 mężczyzn (4 mężczyzn wykazanych w procedurze NK, zaś 18 w PK, gdzie
korzystali ze wsparcia specjalistycznego), zaś w roku 2019 – 5 mężczyzn. Reasumując, dane statystyczne
w latach 2015 – 2019 wykazują, że 507 osób doświadczało przemocy domowej, z czego 54,04 % stanowią
kobiety, 37,87 % stanowią dzieci, zaś 8,09 % mężczyźni. Niski odsetek mężczyzn doświadczających przemocy może być zdeterminowany przez stereotypy kulturowe i tradycyjny podział ról ze względu na płeć.
w dalszym ciągu panuje przekonanie, że mężczyzna pełni rolę głowy rodziny, powinien być silny, męski,
decyzyjny, stąd trudniej im przyznać, że doświadczają przemocy ze strony kobiety – nie jest to rola akceptowana społecznie.
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Dane statystyczne w zakresie liczby osób stosujących przemoc w rodzinie pokazują, że największą liczbę
stanowią mężczyźni: w roku 2015 – 71 mężczyzn, w roku 2016 – 68 mężczyzn, w roku 2017 – 65 mężczyzn,
w roku 2018 – 67 mężczyzn, zaś w roku 2019 – 62 mężczyzn. 10,48 % sprawców przemocy stanowią kobiety.
Sposób realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w latach 2016-2019
Prowadzony jest stały i bieżący monitoring realizacji programu, co roku przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie, jak również analiza czynników sprzyjających
i utrudniających pomoc osobą doświadczających przemocy.
1. Zwiększanie świadomości społecznej wobec przemocy w rodzinie. Podejmowane inicjatywy w latach
2016-2019 .
1) Działania informacyjno-promocyjne – rozpowszechnianie ulotek, informatorów, bazy teleadresowej o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętych przemocą , informacji o terminach
realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w powiecie. Aktualizowanie zakładki „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” na stronie internetowej ops.gmina.zarow.pl,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie cyklicznie organizuje bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła dla
rodziców i wychowawców” podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców będących mieszkańcami gminy Żarów, promujące właściwe metody wychowawcze bez użycia przemocy. Od października 2018 r. realizowany jest również Gminny Program „Szczęśliwy dom – szczęśliwe dzieciństwo”
w ramach, którego wspiera się rodziców w trudnościach wychowawczych.
3) Gmina uczestniczyła w realizacji ogólnopolskich kampanii społecznych „Zachowaj Trzeźwy
umysł”, „Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc”, a także lokalnych organizuje lokalne kampanie tj. „Otwórz oczy – reaguj na przemoc w rodzinie”.
4) Przystąpiono do konkursu ogłoszonego przez Fundację Feminoteka, w ramach projektu „Inspiring
Women”, w ramach którego na terenie Szkoły Podstawowej w Żarowie w dniach 16.05.2018
i 17.05.2018 r. przeprowadzono warsztaty WenDo – metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Komisariat Policji w Żarowie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Żarowie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w roku 2018 rozpoczął realizację programu „Policja przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach, którego odbywają się szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy, panele dyskusyjne z uczniami w szkołach na temat zjawiska przemoc w rodzinie. w dniu 02.12.2019 odbyła się lokalna konferencja „Prawo w obronie osób krzywdzonych –
systemowe działania w środowisku lokalnym”
2. Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie rozwoju systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Liczba osób objętych pomocą zespołu/ grup roboczych w latach 2016 - 2019:
Wskaźnik
Liczba rodzin objętych
pomocą zespołu
interdyscyplinarnego/
grup roboczych

2016

Ogółem: 72

w tym niepełnosprawne:
w tym
9
niepełnosprawne: 2

2019

Ogółem: 85

Ogółem: 56

w tym niepełnosprawne: 3

w tym niepełnosprawne: 3

w tym starsze: 15

w tym starsze: 4

w tym starsze: 15

w tym starsze: 12

Ogółem: 4

Ogółem: 7

Ogółem: 91

Ogółem: 5

w tym
niepełnosprawni: 0

w tym niepełnosprawni: 0

w tym niepełnosprawni: 0

w tym starsi: 2

w tym starsi: 2

w tym starsi: 4

w tym starsi: 0

Ogółem: 66

Ogółem: 63

Ogółem: 66

Ogółem: 55

w tym niepełnosprawne:
2

w tym
niepełnosprawne: 1

w tym niepełnosprawne: 2

w tym niepełnosprawne: 0

w tym niepełnosprawni:
Mężczyźni
0
dzieci

2018

Ogółem: 72
Ogółem: 72
Ogółem: 70
Ogółem: 63
(w tym 29 rodzin – NK (w tym 48 rodzin – NK
(w tym 42 rodzin – NK
(w tym 39 rodzin – NK
założone w 2016 r. i 43 założone w 2017 r. i 24
założone w 2018 r. i 28 rodzin założone w 2019 r. i 24 rodzin
rodzin – NK założone rodzin – NK założone
– NK założone w latach
– NK założone w latach
w latach ubiegłych,
w latach ubiegłych,
ubiegłych, prowadzone
ubiegłych, prowadzone
prowadzone w dalszym
prowadzone
w dalszym ciągu)
w dalszym ciągu)
ciągu)
w dalszym ciągu)
Ogółem: 67

kobiety

2017
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Liczba osób dotkniętych przemocą
objętych pomocą zespołu/ grup roboczych

Razem:

137 osób

kobiety
Liczba osób
mężczyźni
stosujących
przemoc
nieletni
w rodzinie:
Razem:

142 osób

242osób

116

5

10

11

6

68

65

67

62

0

0

0

0

73

75

78

68

3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Formy wsparcia:

Liczba osób doświadczających przemocy korzystająca z poradnictwa
specjalistycznego w roku
2016

2017

2018

2019

59

60

71

27

3

4

4

Konsultacje dla
ODP: 43

3

6

10

Konsultacje dla
OSP: 35

53

49

57

105

3. poradnictwo prawne:

8

13

14

16

4. poradnictwo socjalne

72
(liczba rodzin)

72

70

63

5. program korekcyjno –
edukacyjny dla sprawców
przemocy
(realizowany przez PCPR)

0

0

2

5/3

6. poradnictwo rodzinne udzielane
w ramach asystentury

11 rodzin
dotkniętych
przemocą
(objętych
procedura NK),
5 rodzin
zagrożonych
przemocą
w rodzinie

9 rodzin

12 rodzin

6 rodzin

7. warsztaty podnoszące
umiejętności wychowawcze
(promowanie metod
wychowawczych alternatywnych
wobec stosowania przemocy)

13 uczestników

11 uczestników

20 uczestników

17 uczestników

1. poradnictwo psychologiczne
i terapeutyczne (ogólna liczba):
a) psycholog:
b) terapeuta uzależnień:
c) psychoterapeuta:
Razem:
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4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Większość
działań związanych z ochroną ofiar przemocy skupia się na skutecznym izolowaniu sprawcy przemocy. Osoby dotknięte przemocą są informowane o przysługujących im prawach, w tym zastosowaniu
przez prokuratora środków zapobiegawczych lub środki probacyjne ( tj. zatrzymanie sprawcy, zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu mieszkalnego, zakaz zbliżania się, dozór Policji,
nałożenia na sprawcę obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych).
5. Działania skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie
1) Prowadzone było poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne w ramach Punktu Konsultacyjnego.
2) Rozpowszechniano wśród osób skazanych wyrokiem Sądu za przestępstwo z użyciem przemocy
wobec osób najbliższych oraz osób objętych procedurą NK informacji na temat realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w powiecie
3) Od marca 2019 r. realizowane są zajęcia psychoedukacyjne dla osób stosujących przemoc metodą
Duluth w ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Zajęcia nie zostały jeszcze zakończone.
4) Podejmowano współpracę pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio
skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie, informowano kuratorów sądowych, Sąd Rejonowy
w Świdnicy o ponownym stosowaniu przemocy przez osoby skazane za w/w przestępstwo
5) Wspierano działania związanych z wczesną profilaktyką krzywdzenia dzieci (organizowano
warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczyciel przedszkoli, nauczania wczesnoszkolnego
w zakresie pracy z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia oraz identyfikacji symptomów i podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka).
6. Podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej
Systematycznie min. raz do roku odbywają się szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji procedury „Niebieskie Karty” i prowadzenia interwencji kryzysowej. Szkolone były również Rady Pedagogiczne z zakresu podejmowana interwencji wobec dziecka krzywdzonego
oraz realizacji procedury NK. Osoby pracujące na rzecz osób/rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe, w tym uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach
tj. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Spis treści
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5.10. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą Nr LVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 roku został przyjęty
roczny programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.),
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawierał w szczególności:
1. cele współpracy,
2. zasady współpracy,
3. zakres przedmiotowy,
4. formy współpracy,
5. priorytetowe zadania publiczne,
6. okres realizacji programu,
7. sposób realizacji programu,
8. wysokość środków planowanych na realizację programu,
9. sposób oceny realizacji programu,
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
W zakresie współpracy finansowej i poza finansowej Gminy z w/w organizacjami i podmiotami zostały uchwalone następujące działania:
1. W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów – dotacja w wysokości 30.000 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano pobyt w Placówce Wsparcia Dziennego
„Cztery pory roku” dla dzieci z Gminy Żarów. Dofinansowanie umożliwiło codzienny pobyt dzieci
z Żarowa w placówce wsparcia dziennego. w ramach pobytu dzieci miały zapewnione atrakcyjne
zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne oraz sportowe. Dzieci miały zorganizowany czas wolny, pomoc w nauce oraz odrabianiu zadań domowych. w ramach pobytu w placówce odbywały się pogawędki dotyczące profilaktyki zagrożeń oraz profilaktyki uzależnień. Zapewniono dzieciom możliwość odrabiania lekcji oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w placówce.
Placówka zajmowała się wsparciem i pomocą dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto u uczestników starano się kształtować zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Jednym
z ważniejszych zadań było kształtowanie pożądanych społecznych norm zachowania się, w tym
w stosunku do młodszych i słabszych, szacunku do osób starszych, innych dzieci i samego siebie,
uczenie się zachowania w różnych miejscach publicznych. Ogółem w zajęciach organizowanych
w placówce brało udział około 11 dzieci z terenu miasta Żarów w wieku od 7 do 14 lat. Zapewnione
było wyżywienie dla dzieci. Opieka w placówce zapewniona była przez wykwalifikowaną kadrę
pięć dni w tygodniu po trzy godziny dziennie.
2. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1) Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości 2.000 zł.
Prowadzone zadanie przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Żarowie
miało na celu zapewnienie osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym z gminy Żarów godziwej rozrywki, przyjemnego spędzania wolnego czasu poprzez integracje międzypokoleniową,
aranżowanie kulturalnych spotkań i wycieczek. w ramach realizacji zadania zostało zorganizowane w maju przyjęcie z okazji Dnia Matki, w którym wzięło udział 28 osób, w maju zorganizowano
przegląd Piosenki Ludowej, w którym wzięło udział 7 zespołów ludowych. w lipcu została zorganizowana dla członków Związku wycieczka autokarowa do Uciechowa i okolic, w której wzięło udział
22 osoby. w październiku zorganizowano przyjęcie z okazji „Dnia inwalidy z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych połączony z Dniem Seniora”. w uroczystości wzięło udział 35 osób. Powyższe
spotkania przyczyniły się do dalszej integracji członków Związku.
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2) Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program
profilaktyczny – dotacja w wysokości 50.000 zł.
W ramach realizacji zadania zorganizowano pobyt dzieci na półkolonii, zapewniono również wakacje na sportowo oraz gry i zabawy.
Ogółem w wypoczynku letnim brało udział około 190 uczestników z terenu miasta i gminy Żarów
w wieku od 6-15 lat. Dofinansowanie umożliwiło pobyt dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w wypoczynku letnim, w ramach którego zapewnione były atrakcyjne wycieczki do ZOO we Wrocławiu,
wycieczka do Karpacza do Miasteczka Western City. Na każdym turnusie został zapewniony atrakcyjny program półkolonii wraz z realizacją programu profilaktyki i uzależnień, właściwa opieka
i warunki bezpieczeństwa oraz wyżywienie w czasie trwania półkolonii. Odbyto pogawędki z policjantem, wręczano ulotki dotyczące profilaktyki zagrożeń, zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opieka nad dziećmi zapewniona była przez wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. Zapewniono atrakcyjne zajęcia sportowe w GCKiS w Żarowie oraz gry i zabawy dla najmłodszych w Bibliotece Miasta i Gminy
Żarów. Jednym z najważniejszych zadań było kształtowanie pożądanych społecznych norm zachowania się, w tym w stosunku do młodszych i słabszych, szacunku do osób starszych, innych dzieci
i samego siebie, uczenie się zachowania w różnych miejscach publicznych. Ponadto u uczestników
starano się kształtować zainteresowania krajoznawcze i turystyczne, wyczulenie na piękno przyrody i potrzeby ochrony naturalnego środowiska człowieka, pogłębianie wiedzy z zakresu geografii
i historii regionu, wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno najbliższej okolicy.
3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia.
1) Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów – dotacja w wysokości 24.000 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano dofinansowanie do usług rehabilitacyjnych dla łącznie 291 mieszkańców gminy Żarów. Dofinansowanie umożliwia lepszy dostęp do
świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Żarów. Często są to osoby starsze i samotne.
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” zorganizowało i zapewniło dostęp do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 45.600,00 złotych.
2) Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej – dotacja w wysokości 12.200 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Świdnicy zostały przeprowadzone następujące działania: wykonywanie zabiegów
pielęgniarskich, opieka lekarska i psychologiczna, zaopatrzenie w sprzęt medyczno-pielęgnacyjny, wspieranie rodzin oraz towarzyszenie chorym przez wolontariuszy. Działania te przyczyniły się
do poprawienia jakości życia umierającym na chorobę nowotworową mieszkańcom, zapewnienie
godnych warunków umierania poprzez profesjonalną opiekę medyczno-pielęgniarską, zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt medyczno-pielęgnacyjny. Wspieranie rodzin osieroconych. Lekarz
odwiedzał chorych w ich domach oraz udzielał porad rodzinom chorym w siedzibie stowarzyszenia. Opieką pielęgniarską poprzez zatrudnione w Stowarzyszeniu pielęgniarki objęci byli wszyscy
pacjenci. Pielęgniarki odwiedzały chorych w ich domach zapewniając chorym pielęgnację oraz
wykonywanie fachowych zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: kroplówki, zastrzyki opatrunki, wymiana cewnika, pomiar poziomu cukru, lewatywy, toaleta. Pacjenci korzystali ze sprzętu medyczno-pielęgniarskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” do końca grudnia 2019r. objęło opieką 178 chorych
w terminalnej fazie choroby nowotworowej mieszkańców z terenu miasta Świdnica i z terenu
gmin ościennych powiatu, w tym z terenu Gminy Żarów 9 osób znajdujących się w terminalnej fazie choroby nowotworowej. w kontrolowanym okresie ze sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego
skorzystało 68 osób, w tym 5 osób z terenu gminy Żarów. Lekarz odwiedzał chorych w domach 246
razy oraz udzielił 94 porady rodzinom chorych w siedzibie stowarzyszenia. Pielęgniarki odwiedziły chorych 1714 razy.
4. W zakresie wspierania i upowszechniania turystyki rowerowej.
1) Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie
turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym” – dotacja w wysokości 3.000 zł.
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Realizacja zadania została powierzona Stowarzyszeniu „Rowerowy Żarów”. Najważniejszym rezultatem, który został osiągnięty było upowszechnianie wartości płynących z użytkowania roweru,
jako środka transportu oraz narzędzia poprawiającego sprawność fizyczną wśród mieszkańców
gminy Żarów. Poprawiła się także znajomość prawa o ruchu drogowym w szczególności z zakresu
ruchu rowerowego wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Ogółem we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” przy udziale środków z gminy
Żarów wzięło udział około 400 osób.
Dofinansowanie z Gminy Żarów umożliwiło zorganizowanie wydarzeń, takich jak: Przejazd rowerowy „Wiosenna Roweriada”, „Rozpoczęcie Wakacji” – organizacja wakacyjnego przejazdu rowerowego, w którym dzieci i młodzież aktywnie spędziły wolny czas oraz poznały przepisy ruchu obowiązujące na ścieżkach rowerowych oraz drogach publicznych. Zorganizowano „Wrześniowy rajd
rowerowy”, połączony z rowerową grą terenową. w konkursie poruszany był obszar wiedzy o zasadach i znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wiedza o historii gminy Żarów. Zorganizowany został także przejazd rowerowy na zakończenie sezonu rowerowego 2019 podczas, którego położono nacisk na przekazanie informacji uczestnikom przejazdu o historii i istniejących zabytkach na terenie gminy Żarów.
Stowarzyszenie wykazało, iż nie wykorzystało całości dotacji w kwocie 3.000 zł, w związku z tym
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 99,97 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Żarów.
29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Żarowie Uchwałą nr XXIX/217/2012 określiła warunki i tryb
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów. w związku z powyższym została przyznana dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach
sportowych w 2019 roku, na terenie Gminy Żarów:
1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy, w wysokości 17.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Goniec” w Żarowie zrealizował zadanie publiczne zgodnie z założeniami poprzez organizację zajęć nauki gry w szachy, organizację turniejów szachowych na terenie
Gminy Żarów oraz Dolnego Śląska, startu Klubu szachowego Goniec Żarów w rozgrywkach ligowych
oraz udział zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym na terenie całego kraju. w trakcie
całego roku w klubie prowadzone były zajęcia nauki i doskonalenia gry w szachy z dziećmi, w których udział brało blisko 20 osób.
2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie Żarów, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych, w wysokości 128.000 zł dla Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów.
Zakładane cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez organizację zajęć treningowych oraz współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Żarów
w zakresie piłki nożnej. Cele zadania publicznego to: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprawa
stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych. w ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia treningowe
oraz współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Żarów w zakresie piłki
nożnej. w zajęciach brało udział ok 120 dzieci i młodzieży z Gminy Żarów.
3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Łażanach, w wysokości 14.500 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” w Łażanach.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte poprzez promocję zdrowego trybu życia, zorganizowane
zostały rozgrywki w ramach klasy B. Mecze wzbudziły zainteresowanie młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi Łażany, wszystkie mecze odbyły się w planowanych terminach. LKS Zryw Łażany wziął
udział w 15 meczach. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu.
4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci
i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej, w wysokości 2.000 zł dla KS Silesia Żarów.
W ramach realizacji zadania Klub Sportowy Silesia Żarów w 2019 roku brał udział w ligowych rozgrywkach piłki nożnej klasy B seniorów, Okręgowej młodzika, Terenowej młodzika, Ligii Orlika, Żaka
i Skrzata oraz organizował treningi, zabawy i turnieje dla najmłodszych. Młodzież i dorośli miasta
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5.

6.

7.

8.

9.

i gminy Żarów integrowali się poprzez udział w meczach, turniejach kibicując drużynie. Mieszkańcy
naszej miejscowości mieli możliwość spędzenia wolnego czasu uprawiając sport, który przyczynia
się do zdrowego trybu życia. Gmina Żarów była przez klub i kibiców promowana na na meczach wyjazdowych w innych gminach. Dzieci mogły aktywnie spędzać czas podczas treningów, meczów oraz
turniejów.
Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.
W ramach realizacji zadania zgodnie z założeniami prowadzono zajęcia mające na celu umożliwienie pożytecznego sposobu spędzania czasu przez udział w zajęciach w modelarni. Zgodnie z założeniami kontynuowano zajęcia w modelarni regularnie 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo w zależności
od potrzeb modelarzy budujących modele na konkursy modelarskie. w 2019 roku grupa 14 najmłodszych modelarzy wzięła udział w konkursie „Modelarska Iskra” we Wrocławiu. Klub zorganizował
międzyszkolny konkurs modelarski „Minecraft bez komputera” dla uczniów klas I-III naszej gminy.
w trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość poznać różne rodzaje materiałów stosowanych w modelarstwie, sposoby ich obróbki oraz narzędzi i obrabiarek oraz mieli możliwość budowy modeli o różnym stopniu trudności. w zajęciach brało udział 10-15 modelarzy.
Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Mrowinach, w wysokości 14.500 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” Mrowiny.
Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Mrowiny zrealizował zadanie publiczne poprzez udział w ligowych
rozgrywkach piłki nożnej, organizację treningów oraz meczy towarzyskich. Założone cele to: popularyzacja zdrowego, aktywnego ruchowo i społecznie trybu życia będącego alternatywnym modelem
spędzania wolnego czasu dzieci, młodzież i dorosłych mieszkających na wsi, integracja dzieci i młodzieży i dorosłych z gminy, zajęcie najwyższych lokat w poszczególnych rozgrywkach ligowych oraz
promocja Gminy Żarów na zewnątrz. Zorganizowane zostały rozgrywki w ramach klasy A. w nowym
sezonie zorganizowano 17 meczy ligowych. Wszystkie mecze odbyły się w planowanych terminach.
Mecze wzbudziły zainteresowanie młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi Mrowiny, a także sąsiednich wsi z terenu gminy Żarów.
Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo szkolne w różnych dyscyplinach
i konkurencjach sportowych, w wysokości 16.000 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
„Piast 2008” w Żarowie.
W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, uczestniczono w zawodach na terenie gminy, Powiatu i Dolnego Śląska oraz organizowano i prowadzono imprezy sportowe dla dzieci
i młodzieży z naszej gminy. Poszerzono zainteresowania sportowe i umiejętności ruchowe uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum, zapewniono wszechstronny rozwój psychomotoryczny i wytworzenie pożądanych postaw wobec partnera i przeciwnika oraz integrację dzieci i młodzieży z naszej
gminy z rówieśnikami z innych szkół powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. w realizacji zadania brała udział młodzież szkolna około 160 osób, w trakcie zajęć rekreacyjno-sportowych
pozalekcyjnych ok. 50 oraz w zawodach międzyszkolnych ok. 110.
Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa, w wysokości 16.500 zł, dla TKKF
„Chemik” Żarów.
W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano i prowadzono system współzawodnictwa
sportowego dla dzieci i młodzieży. Organizowano zawody i turnieje sportowe w piłce siatkowej, m.in.
Memoriał w piłce siatkowej im. Edwarda Sypniewskiego, mecz w piłce siatkowej dziadki – wnuki,
turniej w piłce siatkowej „Puchar lata”, Memoriał w piłce siatkowej im. Kazimierza Bordulaka. Adresatami zadania byli dzieci, młodzież oraz dorośli z gminy Żarów.
Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Wierzbnej, w wysokości 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka” Wierzbna.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez organizację zawodów sportowych, które pozwoliły aktywnie uczestniczyć społeczności lokalnej w wydarzeniach sportowych, łącząc przy tym
starszych mieszkańców, jak również młodzież. Klub sportowy uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A przy Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. w ramach rozgrywek klub rozegrał 16 spotkań piłkarskich o mistrzostwo klasy A. Treningi odbywały się raz w tygodniu.
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Klub wykazał, iż nie wykorzystał całości dotacji w kwocie 15.000 zł, w związku z tym niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 545,84 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Żarów.
10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów
w Kalnie, w wysokości 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez udział w ligowych rozgrywkach piłki nożnej
oraz organizację treningów. Młodzież i dorośli gminy integrowali się poprzez udział w meczach oraz
kibicując drużynie. Założone cele to: rozgrywki między drużynami z gminy jak i poza nią, integracja
dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy oraz reprezentowanie Gminy Żarów na meczach wyjazdowych
i turniejach.
LKS „Błyskawica” Kalno zorganizował 14 meczy ligowych piłki nożnej na boisku w Kalnie oraz wziął
udział w 14 meczach wyjazdowych. Dwa razy w tygodniu odbywały się treningi. Zorganizowano również dwa turnieje dla dzieci i młodzieży na boisku sportowym w Kalnie.

Gmina Żarów tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizowała cel publiczny,
w zakresie:
1. poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w szczególności dzieci
i młodzież,
2. osiągnięcia wyższych wyników sportowych,
3. zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe,
4. poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym
stylu życia,
5. promocji sportu i aktywnego stylu życia,
6. umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Żarów, w szczególności dzieci i młodzież.
Przyjęty uchwałą roczny program współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok określił zakres zadań przewidzianych do realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.). Mieściły się w nim zadania z zakresu:
1. pomocy społecznej (pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci
i młodzieży, organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych),
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów),
3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu (szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, promocja sportu,
organizacja imprez, zawodów, rozgrywek sportowych i rekreacyjnych, działania na rzecz rozwoju
współzawodnictwa sportowego, wspieranie rozgrywek sportowych we wszystkich dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży),
4. upowszechniania turystyki rowerowej,
5. ochrony i promocji zdrowia (edukacja w zakresie ochrony zdrowia i zasad udzielania pierwszej pomocy, promocja zdrowego stylu życia, działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania chorobom
nowotworowym oraz wczesnego ich wykrywania),
6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów
uzależnień, rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo, prowadzenie placówki wsparcia dziennego, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz inicjowanie
dialogu ze środowiskiem młodzieżowym, profilaktyka i edukacja zdrowotna dotycząca uzależnień,
edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym),
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie lokalnych i regionalnych tradycji, kursy i szkolenia, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach).
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Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych zadań. Charakteryzowały
się zaangażowaniem i kreatywnością, można było również liczyć na aktywność wolontariuszy i lokalnych
darczyńców. Podmioty realizujące zadania mogły korzystać ze wszystkich dostępnych lokali na terenie
gminy Żarów, m. in. hal sportowych, szkół, GCKiS, biblioteki i innych placówek. Środki przeznaczone na
ww. cele zostały wydatkowane w sposób uczciwy i racjonalny. w 2019 roku, Gmina Żarów przekazała organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych dotacje celowe w wysokości 364.700 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 2019 roku
L.p.

Nazwa organizacji, z którą zawarto umowę na
realizację zadania publicznego w 2019 roku

Data zawarcia
umowy

Kwota dotacji
przyznanej

wykorzystanej

1.

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”

02.01.2019r.

30.000 zł

30.000 zł

2.

TPCh „Hospicjum” w Świdnicy

02.01.2019r.

12.200 zł

12.200 zł

3.

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”

02.01.2019r

24.000 zł

24.000 zł

4.

GLKS „Goniec” Żarów

07.03.2019r.

17.000 zł

17.000 zł

5.

LKS „Zieloni” Mrowiny

07.03.2019r.

14.500 zł

14.500 zł

6.

TKKF „Chemik” w Żarowie

07.03.2019r.

16.500 zł

16.500 zł

7.

Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów

07.03.2019r.

128.000 zł

128.000 zł

8.

ULKS „Piast 2008” Żarów

07.03.2019r.

16.000 zł

16.000 zł

9.

LKS „Wierzbianka” Wierzbna

07.03.2019r.

15.000 zł

14.454,16 zł

10.

ULKS „Harcek” Żarów

07.03.2019r.

5.000 zł

5.000 zł

11.

LKS „Błyskawica” Kalno

07.03.2019r.

15.000 zł

15.000 zł

12.

KS Silesia Żarów

07.03.2019r.

2.000 zł

2.000 zł

13.

LKS „Zryw” Łażany

08.03.2019r.

14.500 zł

14.500 zł

14.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Żarowie

06.05.2019r.

2.000 zł

2.000 zł

15.

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”

06.05.2019r.

50.000 zł

50.000 zł

16.

Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów”

06.05.2019r.

3.000 zł

2.900,03 zł

364.700 zł

364.054,19 zł

Razem

 Spis treści
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5.11. Polityka społeczna
W 2019 roku w ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny wydano 171 karty dla 67 rodzin. Prawo do posiadania Karty przysługiwało członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają/mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz
dzieciom:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
1) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
2) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

5.12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów
w 2019 roku
Program był realizowany w oparciu o Uchwałę nr VIII/42/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019
roku”. W budżecie Gminy Żarów na rok 2019 zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w wysokości 70.000,00 złotych, w tym na:
1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz
obligatoryjna sterylizacja, kastracja w schroniskach albo zakładach leczniczych dla zwierząt –
49.000,00 zł,
2. odławianie bezdomnych zwierząt – 15.000,00 zł,
3. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – 3.000,00 zł,
4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt – 2.000,00 zł
5. usypianie ślepych miotów – 1.000,00 zł.

Raport stanu zwierząt schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Żarów w roku 2019
Psy

Koty

Ogółem

Stan na 1 stycznia 2019

6

0

6

Przyjęte

17

20

37

Adoptowane

10

4

14

Odbiór przez właściciela

9

0

9

Eutanazje

0

2

2

Padłe

1

14

15

Zbiegłe

0

0

0

Stan na 31 grudnia 2019

3

0

3

 Spis treści
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5.13. Gospodarka komunalna
5.13.1. Gospodarka odpadami
Odbiór odpadów od mieszkańców gminy realizowany jest przez firmę Eneris Surowce S.A. Oddział
w Krapkowicach.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej i jest prowadzony przez firmę Eneris Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, podmiot obsługujący
gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK spełnia wszystkie wymogi wynikające
z przepisów szczegółowych.
Zbiórka selektywna prowadzona jest na terenie Gminy Żarów w systemie gniazdowym. Na terenie
miasta frakcje tworzyw sztucznych i metalu zbiera się w 42 kontenerach, szkła 44 kontenerach, papieru
39 kontenerów. Na terenie wiosek rozstawionych jest 51 kontenerów na tworzywa sztuczne i metal,
51 kontenerów na szkło i 18 na papier, koszt całego systemu w roku 2019 wyniósł 2.087.392,68 zł.
W 2019 roku gmina wypełniła obowiązujące wskaźniki odzysku surowców wtórnych przez mieszkańców.

5.13.2. Zieleń miejska
W roku 2019 utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Żarów realizowały cztery podmioty:
Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa Trzy” z Żarowa, Usługi Leśne – Mirosław Szpara z siedzibą w Tąpadłach,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Marcin Zając z Żarowa oraz Przedsiębiorstwo Usługowe – Katarzyna
Babiarz-Musiał z siedzibą w Osoli. Realizacja zadania podzielona była na cztery części – koszenie trawy
wraz z wywozem pokosu z centru miasta, koszenie trawy wraz z wywozem pokosu z pozostałej części
miasta, koszenie trawy wraz z wywozem pokosu z terenu WSSE podstrefa Żarów, ścinanie żywopłotów
wraz z wywiezieniem ścinek z terenu miasta. Koszeniem objęto tereny o łącznej powierzchni 77.880 m2,
przycinanie żywopłotów realizowane było na powierzchni 3.592 m2. Łączna kwota wydatkowana na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 89.844,00 zł.
Wykonywano również koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy, które w tym sezonie realizował przedsiębiorca F.H.U. „Kuba” Piotr Pęcherski z siedzibą w Imbramowicach. Koszono tereny o powierzchni 96.840 m2 a kwota wydatkowana na to zadanie wynosiła 55.811,12 zł.
Dokonywano również nowych nasadzeń drzew na terenie miasta: 8 szt. lip drobnolistnych, 10 szt. robinii akacjowej, 10 szt. Miłorząbu, 10 szt. klonów czerwonych, 10 szt. dębów, 60 szt. tui. Kwota wydatkowana na wykonanie nasadzeń – 15.410 zł.

5.13.3. Rekultywacja nieczynnego składowiska:
Teren po byłym składowisku jest na etapie rekultywacji biologicznej, która polega na kształtowaniu
okrywy rekultywacyjnej, dosiewaniu i koszeniu trawy oraz działań pielęgnacyjnych i dosadzeń brzóz.
Prowadzone są również obowiązki prawne polegające na monitoringu wód, powierzchniowych, podziemnych i odpływowych oraz gazu składowiskowego. Badany jest również stopień osiadania składowiska. Koszt rekultywacji wysypiska w roku 2019 wyniósł 179.685,04 zł

5.13.4. Oświetlenie ulic i placów
Obsługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2019 r. prowadziła Firma Produkcyjno-UsługowoHandlowa VOLT Janusz Wróbel z siedzibą w Świebodzicach. Do obowiązków wykonawcy należało utrzymanie w pełnej sprawności oświetlenia drogowego w miejscowościach wiejskich gminy w ilości około
820 opraw i na terenie miasta Żarów w ilości około 380 opraw. W ramach oszczędności zużytej energii
w ostatnich latach, wykorzystując wymianę spalonych źródeł światła na nowe, zmniejszyliśmy na terenie gminy moc żarówek w oprawach oświetleniowych do 100 i 150 W. W oprawach parkowych, które
znajdują się głównie w Żarowie, zainstalowano żarówki o mocy 70 W. Przy realizacji inwestycji nowego
oświetlenia zaczęliśmy stosować oprawy led, dające również oszczędności w zużyciu energii. Kwota wydatkowana w 2019 r. na oświetlenie uliczne – zakup i dystrybucja energii 454.161,95 zł, wymiana spalonych źródeł światła oraz usuwanie awarii oświetleniowych 103.474,54 zł.
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5.13.5. Cmentarze
W roku 2019 na cmentarzu komunalnym w Żarowie pochowano 148 osób natomiast na cmentarzu
komunalnym w Wierzbnej pochowano 13 osób.
Właścicielem i zarządcą cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej jest Gmina Żarów. Prace polegające na bieżącym utrzymaniu czystości i nadzorze realizowane są poprzez wybrane osoby i podmioty i tak w 2019 gospodarzem cmentarza w Wierzbnej jest Pani Beata Rosiek, natomiast cmentarza komunalnego w Żarowie, firma Stalkon Stalowe Konstrukcje Krzysztof Andrzejewski.
Oprócz ww. cmentarzy komunalnych na terenie gminy znajdują się cmentarze parafialne w Wierzbnej, Pożarzysku, Imbramowicach i Bukowie.
 Spis treści
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6. Oświata w gminie Żarów
6.1. Placówki oświatowe w gminie Żarów
W gminie funkcjonują nietepujące placówki oświatowe:
1. Prowadzone przez Gminę Żarów:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie,
2. Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,
3. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach,
4. Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie
2. prowadzone przez Powiat Świdnica:
1. Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego,
3. Prowadzone przez Stowarzyszenie:
1. Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu,
4. Prowadzone przez osobę fizyczną:
1. Niepubliczne Przedszkole „Chatka Małolatka” w Żarowie.

Liczba uczniów/dzieci i oddziałów w poszczególnych placówkach

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Ilość dzieci

Ilość oddziałów

Ilość dzieci

VIII

Ilość oddziałów

VII

Ilość dzieci

VI

Ilość oddziałów

V

Ilość dzieci

IV

Ilość oddziałów

III

Ilość dzieci

II

Ilość oddziałów

I

Ilość dzieci

„0”

Ilość oddziałów

Poniżej „0”

Bajkowe
Przedszkole
w Żarowie

7

152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedszkole
Niepubliczne
Chatka
Małolatka
w Żarowie

3

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szkoła
Podstawowa ul.
Jana Brzechwy
w Żarowie

5 116

4

76

4

86

3

67

2

45

5

110

6

131

4

82

3

64

Szkoła
Podstawowa im.
UNICEF
w Imbramowica
ch

1

16

1

10

1

12

1

14

1

16

1

16

1

19

1

11

1

20

Szkoła
Podstawowa im.
Anny Jenke
w Mrowinach

1

15

-

-

1

10

1

7

1

5

1

12

1

14

1

10

1

8

1

12

1

21

1

20

1

14

1

8

1

14

1

16

1

18

1

11

Szkoła
Podstawowa im.
Astrid Lindgren
w Zastrużu

3

42

Dane wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r.
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Wydatki placówek oświatowych:
Wydatki

w tym wydatki inwestycyjne

Szkoła Podstawowa w Żarowie

8.717.810,10

0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

1.620.553,28

0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mrowinach

1.478.244,34

0,00 zł

Przedszkole Miejskie w Żarowie

2.001.671,71

0,00 zł

Razem

13.818.279,40

0,00 zł

Dane wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r.

Gmina Żarów, będąca organem dotującym przekazała następującą dotację:
1. dla Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu – 2 259 825,09 zł, w tym:
1) oddział przedszkolny – 96 585,02 zł
2) punkt przedszkolny – 159 809,04 zł
3) szkoła podstawowa – 1 442 097,09 zł
4) uczniowie z orzeczeniami – 525 095,08 zł
5) dzieci z orzeczeniem – 36 238,86 zł
2. dla Niepublicznego Przedszkole „Chatka Małolatka” w Żarowie – 576 840,70 zł
Gmina Żarów otrzymała następujące dochody w ramach realizacji zadań oświatowych:
Rodzaj

kwota

subwencja ogólna

8 662 283,00 zł

kwota korygująca do subwencji ogólnej

198 970,00 zł

subwencja równoważąca (gabinety przedmiotów
przyrodniczych)

74 375,00 zł

subwencja równoważąca (wzrost zadań szkolnych
i pozaszkolnych)

302 971,00 zł

dotacja „przedszkolna”

390 034,00 zł

dotacja „podręcznikowa”

77 691,02 zł

należność za pobyt dzieci w przedszkolu

45 869,50 zł

należność za wyżywienie

142 498,90 zł

Łącznie

9 894 692,42 zł

Źródło:

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych,
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669
i 2245), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669
i 2245) i ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).
Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:
1. finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
2. dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby
fizyczne;
3. finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela;
4. finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
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5.

dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom
urlopów dla poratowania zdrowia;
6. dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
7. finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
8. finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
9. finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
10. finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
11. finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
12. finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);
13. finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;
14. finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego.
Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wydatki Gminy na zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 wyniosły 14.653.273,50 zł (bez przedszkoli), z czego
9.706.324,02 zł, tj. 66 % pokryte zostało z subwencji oświatowej.

Pozostałe wydatki na edukację:
Wydatki

w tym wydatki inwestycyjne

Dowożenie uczniów i uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o niepełnosprawności

444.969,79

0

Dokształcanie

13.180,00

0

Pomoc zdrowotna

12.750,00

0

Razem

470.899,79

0

Źródło: opracowanie własne

Dowożenie uczniów i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o niepełnosprawności
Realizując obowiązek, określony w art. 32 ust. 6 oraz 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Oświatowe, Gmina Żarów dowoziła w 2019 roku ok. 246 uczniów (stan na wrzesień 2019) do Szkoły Podstawowej w Żarowie
oraz Szkoły Podstawowej w Imbramowicach oraz ok. 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego i orzeczenia o niepełnosprawności do szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego.

6.2. Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych
W ramach dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników Burmistrz Miasta
Żarów wydał 16 decyzji administracyjnych przyznających niniejsze dofinansowanie (za 16 młodocianych
pracowników) na łączną kwotę – 68.130,26 zł.
Podjęte uchwały w 2019 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wy| 67/88 |

2.

3.

4.

5.

6.

sokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych od dnia 1 września 2019 roku.
Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne
składniki wynagrodzenia.
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica
w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
Uchwała Nr/102/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
Uchwała Nr XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem na cele związane
z oświatą.

6.3. Opieka nad dziećmi
Gmina Żarów prowadzi Żłobek Miejski w Żarowie, do którego w 2019 roku uczęszczało ok. 62 dzieci.

Wydatki:
Wydatki

Wydatki inwestycyjne

Żłobek Miejski w Żarowie

751.853,92

0

Razem

751.853,92

0

Dodatki:
Wydatki
Opłata za pobyt i wyżywienie

212.877,50

Razem

212.877,50

Źródło:

6.4. Program Maluch +
W 2019 roku Gmina Żarów otrzymała dotację z programu Maluch + na utworzenie nowych miejsc
w żłobku oraz ich funkcjonowanie – 59 840,00 zł
 Spis treści
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7. Kultura
W gminie Żarów funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury, które otrzymują dotacje podmiotowe:
1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie – dotacja w wysokości 2.507.350.00 zł, prowadzące następujące sekcje:
1) basen kryty
2) Żarowska Izba Historyczna,
3) Uniwersytet Trzeciego Wieku,
4) Teatr Bezdomny,
5) Orkiestra Nienadęta,
6) Orkiestra Dęta,
7) koło gitarowe, koło muzyczne, koło ceramiczne, koło plastyczne,
8) KIDS Dance,
9) akrobatyka sportowa,
10) szkółka piłkarska,
11) aktywny szkrab,
12) robotyka.
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego – 371.000.00 zł, prowadzące:
1) Akademia Malucha,
2) Gazeta Żarowska,
3) oddział dla dzieci i oddział dla dorosłych,
4) czytelnia ogólna.
3. Najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:
1) Żarowska Liga Futsalu Electrolux Cup
2) Konkurs kaligrafii,
3) Finał WOŚP,
4) Koncert Noworoczny,
5) Bieg Tropem Wilczym,
6) Dzień Kobiet,
7) Konkurs Pisanka, Palma, Wypieki wielkanocne oraz Kiermasz Wielkanocny,
8) Mistrzostwa Gminy Żarów w Pływaniu,
9) Mistrzostwa Gminy Żarów w Akrobatyce Sportowej,
10) Turniej Tańca,
11) Książka Oknem na Świat – konkurs literacko-plastyczny z okazji Światowego Dnia Książki,
12) Ogólnopolski Festiwal Origami,
13) Uroczystości 3 Maja,
14) Wiosenne Biegi Przełajowe,
15) Zawody w Bule,
16) Dni Żarowa,
17) Żarowski Dzień Godności,
18) XXI Turniej Małego Aktora „Niezapominajka”
19) Turniej Wsi,
20) Finał Gminnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i Zagrożeniach,
21) XIX Festiwal Bachowski,
22) IV Spotkanie Miłośników Motoryzacji,
23) Jarmark Średniowieczny,
24) Narodowe Czytanie,
25) IV Festiwal Mąki w Siedlimowicach,
26) Dożynki Gminne w Imbramowicach,
27) IV Żarowskie Biegi Strefowe,
28) IV Święto Dyni,
29) 10-lecie Senyor Rici „Folkowo i kolorowo”
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30)
31)
32)
33)
34)

Nocne pływanie
Maraton zumby,
Prelekcje historyczne,
Festiwal Pieśni Patriotycznej,
Miasteczko Św. Mikołaja,

 Spis treści

| 70/88 |

8. Bezpieczeństwo mieszkańców
W stałej gotowości bojowej na terenie gminy Żarów funkcjonuje 7 jednostki OSP, w tym 4 jednostki
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Wierzbna.

Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach w latach 2017-2019
Pożar
Gmina

Miejscowe zagr.

Alarm fałszywy

Razem

rok
2017

rok
2018

rok
2019

rok
2017

rok
2018

rok
2019

rok
2017

rok
2018

rok
2019

rok
2017

rok
2018

rok
2019

53

91

65

76

87

100

4

5

2

133

183

167

Żarów

Źródło: PSP Świdnica

Działanie jednostek OSP z KSRG
Lp.

Pożary

Jednostka
OSP

Miejscowe Zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

Imbramowice

11

10

14

11

15

14

1

0

0

23

25

28

2

Pożarzysko

8

18

8

4

4

6

1

2

1

13

24

15

3

Wierzbna

6

18

7

17

18

22

0

1

1

23

37

30

4

Żarów

44

88

52

73

70

73

3

1

2

120

159

127

Źródło: PSP Świdnica

Alarmowanie i udział gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku
L.p.

Jednostka

KSRG

Zestawienie
alarmowania
OSP

Brak
wyjazdu

Udział
w działaniach
rat.-gaś.

1

OSP Żarów

TAK

127

0

127

2

OSP Mrowiny

NIE

35

0

35

3

OSP Wierzbna

TAK

34

4

30

4

OSP Imbramowice

TAK

29

1

28

5

OSP Pożarzysko

TAK

16

1

15

6

OSP Buków

NIE

7

1

6

7

OSP Kalno

NIE

1

1

0

Źródło: PSP Świdnica

Dotacje dla jednostek OSP wchodzących w skład KSRG
Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące

1

Imbramowice

7 087.00 zł

2

Pożarzysko

5 701.00 zł

3

Wierzbna

6 015.00 zł

4

Żarów

6 393.00 zł

Źródło: PSP Świdnica

| 71/88 |

Dotacja z MSWiA dla OSP (z podziałem na gminy) w ramach zadania
„Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – tzw. „5000+”
lp.

zadanie

kwota

1

Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

5 000,00 zł

2

Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej
pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

7 570,75 zł

3

Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru,
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

12 429,25 zł

4

Upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami
społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

0,00 zł

Razem

25 000,00 zł

Źródło: PSP Świdnica

Wykaz pojazdów znajdujących się na stanie jednostek OSP
Nazwa

Jednostka OSP

Rok produkcji

Producent
podwozia.

GBA 3/16/3,0 MAN

OSP Imbramowice

2018

MAN

GCBA 5/24 JELCZ

OSP Imbramowice

1996

JELCZ

GLM 8 LUBLIN

OSP Kalno

2000

Lublin

SLOp POLONEZ Atu

OSP Mrowiny

1997

FSO

GBA 2,7/16 IVECO

OSP Mrowiny

1988

Iveco

GLBAM 1,6/8/8/3 MAN

OSP Mrowiny

1985

MAN

GLBA 0,6/8 MERCEDES

OSP Pożarzysko

1983

Mercedes

GBA 4,7/45/4,4 MAN

OSP Pożarzysko

2017

Man

GBA 1/16/2 VOLVO

OSP Wierzbna

1998

Volvo

GBA 3/29/4,5 VOLVO

OSP Wierzbna

2017

Volvo FLD3C FL

GBA 3/35,5/3,5 MERCEDES Atego

OSP Żarów

2015

Mercedes

SLOp OPEL Astra

OSP Żarów

2001

Opel

GBA 2/24 STEYER

OSP Żarów

1986

Steyr

GLM 8 Iveco

OSP Buków

1990

Iveco-Daily

Źródło: PSP Świdnica
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9. Transport publiczny
9.1. Transport autobusowy
Kursy na terenie gminy Żarów realizowane są przez przewoźników – przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, na własny rachunek na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Żarów – w granicach administracyjnych gminy Żarów, wydanego przez
Starostwo Powiatowe w Świdnicy – w przypadku kursów łączących gminę Żarów z innymi miejscowościami na terenie powiatu świdnickiego lub zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego (z/do przez Żarów)
W 2019 roku kursy w części dotyczącej gminy Żarów wykonywane były przez 5 przewoźników:
1. Mateusz Rzeszut Matbus przewozy regularne na linii komunikacji zwykłej
1) Świdnica ul. Kolejowa d.a. – Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa – Wierzbna – Bożanów – Żarów –
Mrowiny – Żarów – Łażany – Mikoszowa – Przyłegów.
2. Stanisław Ptak Usługi Transportowe przewozy regularne na linii komunikacji zwykłej
1) Żarów – Zastruże – Żarów przez Mrowiny – Tarnawę – Marcinowiczki – Pyszczyn – Kruków – Mielęcin – Przyłęgów – Łażany (pierwszeństwo dojazdu przysługuje uczniom szkół podstawowych – dojazd dzieci do szkół) umowa z przewoźnikiem.
2) Żarów – Zastruże – Imbramowice przez Marcinowiczki – Pyszczyn – Mielęcin – Kruków – Łażany
(pierwszeństwo dojazdu przysługuje uczniom szkół podstawowych) umowa z przewoźnikiem.
3) Żarów – Mikoszowa – Marcinowiczki przez Pyszczyn – Zastruże – Mielęcin – Kruków – Przyłęgów – Łażany (pierwszeństwo dojazdu przysługuje uczniom szkół podstawowych) umowa z przewoźnikiem.
4) Żarów – Dzikowa – Żarów przez Siedlimowice– Pożarzysko – Buków – Imbramowice – Marcinowiczki – Tarnawę (pierwszeństwo dojazdu przysługuje uczniom szkół podstawowych) umowa z
przewoźnikiem.
5) Żarów – Imbramowice – Buków – Żarów przez Siedlimowice – Pożarzysko – Marcinowiczki – Tarnawa (pierwszeństwo dojazdu przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) umowa z
przewoźnikiem.
6) Wierzbna – Kalno – Żarów przez Bożanów, Kalno Wostówka (pierwszeństwo dojazdu przysługuje
uczniom szkół podstawowych).
7) Świdnica ul. Kolejowa d.a. – Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa – Wierzbna – Bożanów – Żarów –
Łażany.
8) Świdnica ul. Kolejowa d.a. – Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa – Wierzbna – Bożanów – Żarów –
Łażany – Przyłęgów – Mikoszowa.
9) Świdnica ul. Kolejowa d.a. – Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa – Wierzbna – Bożanów – Kalno –
Żarów – Mrowiny – Siedlimowice – Pożarzysko – Imbramowice – Buków.
3. Łukasz Księżnik sługi Transportowe – Przewóz Osób przewozy regularne na linii komunikacji zwykłej: Strzegom – Jaroszów – Mikoszowa – Przyłęgów – Pastuchów – Czechy – Jaworzyna Śląska – Piotrowice – Żarów
4. Aleksandra Pilarska Usługi Transportowe przewozy regularne na linii komunikacji zwykłej:
1) Świdnica ul. Kolejowa d.a. – Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa – Wierzbna– Panków – Śmiałowice
– Gołaszyce – Siedlimowice – Pożarzysko – Imbramowice – Buków – Bogdanów.
2) Świdnica ul. Kolejowa d.a. – Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa – Wierzbna– Panków – Śmiałowice
– Gołaszyce – Siedlimowice – Pożarzysko – Imbramowice – Buków.
3) Żarów – Zastruże – Żarów przez Mrowiny, Tarnawę, Marcinowiczki, Pyszczyn, Kruków, Mielęcin.
5. Mariusz Pilarski Transport Drogowy przewozy regularne na linii komunikacji zwykłej:
1) Strzegom – Jaroszów – Mikoszowa – Przyłęgów – Pastuchów – Czechy – Jaworzyna Śląska – Piotrowice – Żarów.
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9.2. Transport kolejowy
Przez teren gminy Żarów przebiega linia kolejowa nr 274 Wrocław – Jelenia Góra ze stacjami w Żarowie i Imbramowicach zapewniając dojazd do głównych ośrodków administracyjno-gospodarczo-finansowych we Wrocławiu i Wałbrzychu oraz za pośrednictwem linii nr 137 ze Świdnicą i Dzierżoniowem.
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10. Realizacja uchwał rady gminy
Rada Miejska w Żarowie obradowała na 15 sesjach podejmując 110 uchwał, które podlegały wykonaniu przez Burmistrza, kierowników urzędu oraz podległych jednostek oraz zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.
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V sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 16 stycznia 2019 roku
Uchwała nr V/24/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr V/25/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr V/26/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr 520/2 obręb Mrowiny
Uchwała nr V/27/2019 w sprawie: wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów
Uchwała nr V/28/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
VI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 lutego 2019 roku
Uchwała nr VI/29/2019 w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji pod
nazwą: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą"
VII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 lutego 2019 roku
Uchwała nr VII/30/2019 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
Uchwała nr VII/31/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr VII/32/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr VII/33/2019 w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie Gminy Żarow
Uchwała nr VII/34/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny udziału w nieruchomości położonej we wsi Buków
Uchwała nr VII/35/2019 w sprawie: nadania statutów sołectwom Gminy Żarów
Uchwała nr VII/36/2019 w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej
Uchwała nr VII/37/2019 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2019 rok
VIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 marca 2019 roku
Uchwała nr VIII/38/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Uchwała nr VIII/39/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr VIII/40/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr VIII/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Uchwała nr VIII/42/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019 roku”.
Uchwała nr VIII/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości
Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację odnawialnych źródeł energii.
Uchwała nr VIII/44/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Żarów.
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Uchwała nr VIII/45/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała nr VIII/46/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.
Uchwała nr VIII/47/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku
Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych
opłat
Uchwała nr VIII/48/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i określenia granic obwodów szkolnych od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała nr VIII/49/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

IX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Uchwała nr IX/50/2019 w sprawie: określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Uchwała nr IX/51/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr IX/52/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr IX/53/2019 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Uchwała nr IX/54/2019 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej
w Żarowie
Uchwała nr IX/55/2019 w sprawie: dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
Uchwała nr IX/56/2019 w sprawie: przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
Uchwała nr IX/57/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 marca 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Żarów
Uchwała nr IX/58/2019 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr IX/59/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr IX/60/2019 w sprawie: wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do
uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów
X sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 9 maja 2019 roku
Uchwała nr X/61/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Uchwała nr X/62/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr X/63/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr X/64/2019 w sprawie: odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina
Żarów
Uchwała nr X/65/2019
w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
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XII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 czerwca 2019 roku
Uchwała nr XII/66/2019 w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała nr XII/67/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Uchwała nr XII/68/2019 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała nr XII/69/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr XII/70/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr XII/71/2019 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
XIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 czerwca 2019 roku
Uchwała nr XIII/72/2019 w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
Uchwała nr XIII/73/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok.
Uchwała nr XIII/74/2019 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Uchwała nr XIII/75/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok.
Uchwała nr XIII/76/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
Uchwała nr XIII/77/2019 w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na
kadencję 2020-2023.
Uchwała nr XIII/78/2019 w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Uchwała nr XIII/79/2019 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Żarów.
Uchwała nr XIII/80/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Żarów
XIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 lipca 2019 roku
Uchwała nr XIV/81/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr XIV/82/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr XIV/83/2019 w sprawie: skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/
401/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów
Uchwała nr XIV/84/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
Uchwała nr XIV/85/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
Uchwała nr XIV/86/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu kreślającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia
XV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 września 2019 roku
Uchwała nr XV/87/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr XV/88/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
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Uchwała nr XV/89/2019 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany"
Uchwała nr XV/90/2019 w sprawie: odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
Uchwała nr XV/91/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Uchwała nr XV/92/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała nr XV/93/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
Uchwała nr XV/94/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Żarów
Uchwała nr XV/95/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 kwietnia 2019 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XV/96/2019 w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do
uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów
Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr X/212/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów
Uchwała nr XV/98/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań
w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Nowym Siodle

XVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 1 października 2019 roku
Uchwała nr XVI/99/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
Uchwała nr XVI/100/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr XVI/101/2019 w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021
Uchwała nr XVI/102/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica
Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na
terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
Uchwała nr XVI/103/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości
Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację ogródków przydomowych
Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała nr XVI/105/2019 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu
Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023
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XVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 14 listopada 2019 roku
Uchwała nr XVII/106/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019
rok
Uchwała nr XVII/107/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr XVII/108/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr XVII/109/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XVII/110/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów
wykonania podłaczeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów
Uchwała nr XVII/111/2019 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Żarów
Uchwała nr XVII/112/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
Uchwała nr XVII/113/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
Uchwała nr XVII/114/2019 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/
220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów”
Uchwała nr XVII/115/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości
Gminy Żarów stanowiącej teren wód powierzchniowych – staw miejski w Żarowie przy ulicy Wyspiańskiego
Uchwała nr XVII/116/2019 w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok
Uchwała nr XVII/117/2019 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiny.
Uchwała nr XVII/118/2019 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbna
XVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 grudnia 2019 roku

•
•
•

•
•

•

Uchwała nr XVIII/119/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019
rok.
Uchwała nr XVIII/120/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
Uchwała nr XVIII/121/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/112/2019 z dnia 14 listopada
2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
Uchwała nr XVIII/122/2019 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Żarów
Uchwała nr XVIII/123/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
Uchwała nr XVIII/124/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

XIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 grudnia 2019 roku
•
•
•
•
•

Uchwała nr XIX/125/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019
rok
Uchwała nr XIX/126/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr XIX/127/2019 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
Uchwała nr XIX/128/2019 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020
Uchwała nr XIX/129/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2020 rok
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Uchwała nr XIX/130/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok
Uchwała nr XIX/131/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na najem budynku użytkowego, stanowiącego własność Gminy Żarów na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr XIX/132/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości
Gminy Żarów z przeznaczeniem na cele związane z oświatą
Uchwała nr XIX/133/2019 w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów do kategorii dróg
gminnych

11. Sprawozdanie z pracy Burmistrza
W 2019 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał 223 zarządzenia, m.in. określające realizację uchwał rady
gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Szczegółowy wykaz zarządzeń systematycznie przekazywano radnym Rady Miejskiej w Żarowie w sprawozdaniu z pracy Burmistrza, który również był omawiany na poszczególnych sesjach.
 Spis treści
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12. Współpraca ze społecznościami
12.1. Porozumienia międzygminne
12.1.1. Aglomeracja Wałbrzyska
W dniu 26 lipca 2018r. Rada Miejska w Żarowie podjęła Uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.
Aglomerację Wałbrzyską tworzą 22 dolnośląskie gminy w tym Gmina Żarów. Liderem Aglomeracji
Wałbrzyskiej jest Gmina Wałbrzych. Ideą przedsięwzięcia jest wspólne rozwiązywanie problemów oraz
poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. Podstawowym celem działania jest takie przeobrażenie regionu, by stał się on lepszym miejscem do pracy i życia dla jego mieszkańców, zarówno tych
obecnych, jak i nowych. Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej współpracują na wielu płaszczyznach, szczególnie w dziedzinie: komunikacji i transportu, środowiska, turystyki, edukacji, polityki społecznej oraz
infrastruktury.
„Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku” obejmuje syntetyczną diagnozę Aglomeracji jako miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej we wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów i działań operacyjnych. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem w dłuższym horyzoncie
czasowym określając działania, jakie należy podjąć, aby Aglomeracja mogła funkcjonować i rozwijać się.
Dokument określa wizję oraz wyznacza najważniejsze kierunki działań, które umożliwią skuteczne rozwiązanie problemów oraz wzmocnią potencjał Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia
mieszkańców. Przyjęcie przez Gminę „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do
2030 roku” pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

12.1.2. Sudety 2030
W dniu 4 października 2018r. Rada Miejska w Żarowie podjęła Uchwałę NR LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
Inicjatywę Sudety 2030 tworzy 108 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które przyjęły Deklarację w
sprawie współpracy samorządów południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju
społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców. Sygnatariusze deklaracji zawarli również porozumienie
regulujące zasady współpracy pomiędzy JST oraz opracowali i uchwalili Strategię Rozwoju Sudety 2030.
Ciałami decyzyjnymi w Inicjatywie są: Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Porozumienia oraz Komitet
Sterujący. Strategia Rozwoju Sudety 2030 została uznana jako jeden z ważniejszych elementów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, a w projekcie Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren Sudetów został uznany za Obszar Funkcjonalny.
W związku ze zbliżającym się początkiem nowego okresu programowania Unii Europejskiej 20212027 w trakcie Walnego Zgromadzenie Sygnatariuszy Porozumienia zdecydowano o podjęciu działań
zmierzających do opracowania Programu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Sudety 2030. Dokument
ten będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie Inicjatywy Sudety 2030 środkami pochodzącymi z budżetu Polityki Spójności Unii Europejskiej w okresie 2021-2027, w szczególności w ramach Celu Polityk
5 Europa bliżej obywateli przez wspieranie oddolnych strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w całej UE. Przyjęto, że tworzenie Programu bazować będzie na diagnozie potrzeb projektowych zgłoszonych przez Sygnatariuszy.
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12.2. Stowarzyszenia JST
12.2.1. Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” jako organizacja społeczna została powołana przez siedem gmin z czego dwie gminy Kostomłoty i Udanin są z powiatu średzkiego, a pięć
gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica i Żarów z powiatu świdnickiego.
W 2019 roku Gmina Żarów złożyła wniosek do LGD Szlakiem Granitu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zadanie pn.
„Przebudowa skweru z placem zabaw i montażem urządzeń rekreacyjnych (siłowni zewnętrznej) przy
Placu Wolności w Żarowie”.
Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja również w 2019 roku złożyła wniosek do LGD Szlakiem Granitu
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na zadanie związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zastrużu.

12.2.2. Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
Gmina Żarów uczestniczyła w wizycie studyjnej w Czechach (miasto Litomyśl) w dniu 29 lipca 2019 r,
podczas którego omówione zostały plany przyszłej współpracy partnerskiej.

12.3. Współpraca międzynarodowa
12.3.1. Lohmar (Niemcy)
W dniach 02.03. – 05.03.2019 r. Przedstawiciele Gminy Żarów (władze Gminy, radni RM) uczestniczyli
w delegacji do miasta partnerskiego Lohmar, gdzie został omówiony program planowanej kolonii międzynarodowej.
W ramach współpracy, Urząd Miejski w Żarowie oraz Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” współorganizowały międzynarodową kolonię do Francji w lipcu 2019 r.
W kolonii uczestniczyło 15 uczniów szkół podstawowych z Gminy Żarów (kolonia była skierowana do
uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem).

12.3.2. Ujfeherto (Węgry)
W maju 2019 r. delegacja przedstawicieli z miasta partnerskiego Ujfeherto uczestniczyła w obchodach Dni Żarowa.
W dniach 05.07. – 07.07.2019 r. Przedstawiciele Gmina Żarów (władze Gminy, radni RM) uczestniczyli
w delegacji do miasta partnerskiego Ujfeherto w ramach obchodów Festiwalu Wiśni w Ujfeherto.

12.3.3. Nymburk
W roku 2019 nie podejmowano żadnych wspólnych działań.
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13. Udział w spółkach prawa handlowego
Gmina Żarów uczestniczy w pięciu spółkach prawa handlowego.

13.1. WSSE Invest-Park Sp. z o.o.
Największym wspólnikiem spółki jest Skarb Państwa z pakietem udziałów w wysokości 63,10 %. Gmina Żarów dysponuje 164 udziałami w wysokości 0,46 % kapitału zakładowego dającymi 164 głosy.
Na terenie gminy Żarów, w podstrefie WSSE, na terenie ponad 100 ha zainwestowało 15 podmiotów
gospodarczych.

13.2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, przy ul.
Szczawieńskiej 2 została utworzona w 1991 roku, w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu Wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043944 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS.
Akcjonariuszami Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są:
1. Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 54,562%,
2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada 37,772% kapitału zakładowego,
3. Gmina Wałbrzych - 4,329%,
4. Inwestorzy prywatni - 1,943%
5. 17 gmin regionu Wałbrzyskiego – 1,394%. Gmina Żarów posiada 10 akcji, co daje udział 0,102%
w kapitale zakładowym i 30 głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców.
Zarząd DARR S.A. pracuje w składzie: Sławomir Hunek – Prezes Zarządu, Artur Sawrycz – Wiceprezes
Zarządu. Rada Nadzorcza DARR S.A. pracuje w składzie: Krzysztof Budnik, Tadeusz Grabowski, Jerzy
Świteńki.
Misją Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Jako instytucja wsparcia regionalnego posiadamy wysokie kompetencje i umiejętności w zakresie
udostępniania finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze źródeł europejskich i międzynarodowych
funduszy pomocowych.

13.3 MPK Świdnica Sp. z o.o.
Spółka powstała 24 marca 2004 r. w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy” realizując przewozy komunikacji zbiorowej na terenie gmin założycieli Komunikacyjnego Związku Komunalnego: miasta Świdnica oraz gmin: Świdnica, Marcinowice, Żarów,
Świebodzice. Gmina Żarów w 2012 roku zrezygnowała z usług MPK, decydując, że obsługą gminy zajmować
się będą wyłącznie prywatni przewoźnicy drogowi.

Udziałowcy spółki
wspólnicy

Miasto Świdnica

Gmina Świdnica

Gmina Żarów

Gmina
Marcinowice

Razem

Ilość udziałów

30 409

5 789

1 102

459

37 759

Wartość udziałów

3 040 900

578 900

110 200

45 900

3 775 900

Udział
procentowy

80,53

15,33

2,92

1,22

100

Źródło: Sprawozdanie Zarządu MPK Świdnica Sp. z o.o. za rok 2019

Zarząd spółki w roku 2019 pracował w składzie: Tomasz Kurzawa – Prezes Zarządu oraz Jarosław Kozłowski – Członek Zarządu.
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Organem sprawującym w roku 2019 nadzór nad Spółką była Rada Nadzorcza, w skład której wchodzili:
Andrzej Kempa – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14.06.2016, Wiesław Świąder – Sekretarz Rady Nadzorczej od 14.06.2016, Jerzy Jabłoński – członek Rady Nadzorczej od 14.06.2016, Kazimierz Ogrodnik – członek Rady Nadzorczej od 14.06.2016, Leszek Buchowski – członek Rady Nadzorczej od 14.06.2016, Monika Gadzicka-Kowalska – członek Rady Nadzorczej od 24.06.2019, która zastąpiła Ewę Fiedler-Łeńską (do
24.06.2019).
W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 przedstawiono:
1. Bilans po stronie pasywów i aktywów wykazywał sumę 12.225.510,68 zł
2. Rachunek Zysków i Strat wykazywał stratę netto w wysokości 614.578,78 zł.
Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który w swoim sprawozdaniu zawarł opinię, w której stwierdził, że sprawozdanie: przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych.

13.4. Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Sp z o.o. jest spółką powołaną przez gminy Żarów i Jaworzyna
Śląska w 2010r. w miejsce zlikwidowanej Spółki Wodnej Strzegomka.
Udziałowcy dysponują następującymi udziałami: Gmina Żarów (60%) i Gmina Jaworzyna Śląska
(40%). Spółka zajmuje się oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych z terenu gmin Żarów
i Jaworzyna Śląska, które trafiają tam kolektorami ściekowymi na oczyszczalnię ścieków w Żarowie oraz
są przywożone specjalistycznymi samochodami.
Spółka w roku 2019 zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2.733.001,11 zł, przy kosztach na
poziomie 2.661.672,73 zł oraz zanotowała zysk netto na poziomie 175.252,38 zł.
Funkcjonowanie oczyszczalni obrazuje poniższa tabela ukazująca ilości ścieków, które trafiły na
oczyszczalnię w roku 2019 z terenu gmin Żarów i Jaworzyna Śląska.

Ilość ścieków zafakturowanych w 2019 roku
Gmina Żarów [m3]

Miesiąc
komunalne

I

19 505,00

II

Gmina Jaworzyna Śląska [m3]

przemysłowe dowożone "k" dowożone "p"

5 796,0

1 103,50

160,80

komunalne

przemysłowe dowożone "k"

12 501,80

3 026,0

odcieki

259,50

0,0

19 412,00

5 623,0

854,55

42,75

10 830,60

3 046,0

210,70

0,0

III

20 836,00

6 082,0

1 173,45

41,75

12 820,59

3 613,0

262,35

0,0

IV

22 032,00

6 573,0

1 147,45

51,35

13 778,40

3 210,0

285,15

0,0

V

23 398,00

6 379,0

1 110,45

51,05

13 526,40

2 339,0

285,30

0,0

VI

19 729,00

9 790,0

1 324,15

53,25

13 168,40

2 384,0

250,40

0,0

VII

22 908,00

11 856,0

858,65

41,35

15 021,40

3 686,0

290,35

0,0

VIII

22 210,00

10 064,0

986,05

44,40

14 538,40

2 657,0

281,10

0,0

IX

20 802,00

8 839,0

1 090,20

34,55

12 633,40

1 800,0

146,05

0,0

X

23 495,00

8 430,0

1 126,90

33,30

16 385,40

1 771,0

168,85

0,0

XI

21 872,00

6 748,0

966,75

25,25

14 185,40

2 062,0

170,40

0,0

XII

25 424,00

8 959,0

1 228,75

44,65

14 866,05

1 935,5

157,15

0,0

12 970,85

624,45

164 256,24

31 529,5

2 767,30

0,0

Razem: 261 623,00
95 139,0
Źródło: Sprawozdanie PW-Ś

Dynamikę zmian ilości ścieków trafiających na oczyszczalnię obrazuje poniższy wykres.
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Roczne zestawienie ilości ścieków
600 000

500 000

568 910

455 371 448 951 448 668

428 162 440 325

493 123
473 110 486 166

518 542
441 617

400 000 376 230 374 645 368 937
375 650
355 304 354 600

408 148
392 749 399 606

300 000

200 000

100 000

75 230

72 643

3 911

1 663

0
2010

2011

78 181

72 570

1 551

2012

362

288

2013

96 771

85 363

2014

Komunalne [m3] w tym:
Odcieki [m3] w tym:

92 845

689

2015

572

2016

110 394

92 981
536

2017

127 293

0

0

2018

2019

Przemysłowe [m3] w tym:
Wszystkie ścieki zafakturowane [m3]

Źródło: Sprawozdanie PW-Ś

Na oczyszczalnię trafia również deszczówka z kanalizacji deszczowej z terenu Żarowa, która w roku
2019 stanowiła ok 40% ogółu oczyszczonych ścieków.
Ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni
1 000 000

955 191

965 987

940 285
834 434

900 000
800 000
700 000
600 000

486 166

533 782

493 123

568 910

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2016

2017

2018

Ścieki zafakturowane [m3]

2019

Ścieki oczyszczone [m3]

Źródło: Sprawozdanie PW-Ś

Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Sp. z o.o. ma stabilną sytuację finansową. Pomimo niskiego wykorzystania mocy przerobowych jest w stanie nie tylko funkcjonować i wykonywać bieżące remonty, ale
również prowadzić inwestycje modernizacyjne.
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13.5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie jest spółką komunalną gminy Żarów, która dysponuje
udziałami w wysokości 100%. Siedziba Spółki mieści się w Żarowie przy ul. Słowiańskiej 16.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. powstał w rezultacie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w dniu 01.04.1999r.
Jednostka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem
Krystyną Pisarską w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy Rynek 23A w dniu 01.04.1999 r. – repertorium
A Nr 6484/1999.
W 2019 roku Zarząd pracował w składzie: Prezes Zarządu Waldemar Baranowski (do 17 czerwca
2019), którego po przejściu na emeryturę zastąpiła Grzegorz Osiecki (od 17 czerwca 2019 r.) oraz Członek Zarządu Magdalena Gołdyn.
Rada Nadzorcza ZWiK w Żarowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 17 czerwca 2019 r. prowadziła
działalność w składzie: Lilla Gruntkowska-Baryłko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Beata Nejman –
Członek Rady Nadzorczej, Lech Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Iwański – Członek Rady
Nadzorczej, a 17 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych
przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ukonstytuowała się w następujący sposób: Lilla GruntkowskaBaryłko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Lech Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Beata Nejman – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Iwański – Członek Rady Nadzorczej.
W trakcie roku nie nastąpiły zmiany dotyczące: formy prawnej, struktury własności kapitału oraz zakresu działalności.
Przychody netto ze sprzedaży produktów w roku 2019 wyniosły: 5.943.673,25 zł, wzrosły w stosunku
do roku ubiegłego o 9,61%.
Podstawowe źródła przychodów (dostawa wody i odprowadzanie ścieków) stanowią łącznie:
5.790.379,40 zł, tj. 97,42% przychodów netto ze sprzedaży produktów ogółem, w tym:
1. Sprzedaż wody: 2.421.640,14 - tj. 40,74 % (w 2018 41,58%) do sprzedaży produktów ogółem.
2. Odprowadzanie ścieków: 3.368.739,26 zł – tj. 56,68% (w 2018 51,52%) do sprzedaży produktów
ogółem.
Dodatkowe źródło przychodów, usługi w zakresie budowy przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych
oraz usługi związane z usuwaniem zatorów kanalizacyjnych i inne przyniosły Spółce przychód w wysokości: 153.293,85 zł – tj. 2,58% (w 2018 6,9%), do sprzedaży produktów ogółem.

Struktura sprzedaży wody za lata 2017-2019
Ilość sprzedaży (w m3)
Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Przyrost absolutny
2019-2018

Sprzedaż wody
(w tym)

552 227

529 195,00

498 589,00

23 082,00

Gospodarstwa domowe,
pozostali i hurt

440 935,00

435 204,00

414 150,00

5 731,00

Przemysł

111 342,00

93 991,00

84 439,00

17 351,00

Odprowadzanie ścieków
(w tym)

355 269,00

321 527,00

305 274,00

33 742,00

Gospodarstwa domowe
i pozostali

261 623,00

247 412,00

237 466,00

14 211,00

Przemysł

93 646,00

74 115,00

68 020,00

19 531,00

Rodzaj przychodu

Źródło: Sprawozdanie z Pracy Zarządu ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Poziom sprzedaży wody w 2019 roku wzrósł o 23.082 m3 w stosunku do roku 2018. Podobnie kształtuje się ogólna sprzedaż ścieków – w 2019 roku nastąpił wzrost sprzedaży o 33.742 m3 w stosunku do 2018
roku.
W roku obrotowym 2019 we wszystkich grupach taryfowych nastąpił ilościowy i wartościowy wzrost
sprzedaży usług.
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Spółka na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniała 18 pracowników na 18 etatach.
Od 22 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana sposobu zatrudnienia Członków Zarządu Spółki z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Jedna osoba do sprzątania pomieszczeń biurowych zatrudniana jest na umowę zlecenie.
Spółka w 2019 roku zakupiła maszyny i urządzenia na łączną kwotę 184.534,00 zł. Rezultatem tych
działań jest przede wszystkim poprawa jakości i efektywności pracy działu technicznego. Zakupione maszyny i urządzenia pozwolą usprawnić i zabezpieczyć prace prowadzone przez naszych pracowników.
Łącznie na działalność inwestycyjną w 2019 roku przeznaczono 415.620,15 zł Głównym celem działalności inwestycyjnej Spółki w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żarów, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz
dbałość o ochronę środowiska naturalnego. W ramach kwoty przeznaczonej na inwestycje, wybudowaliśmy sieć wodociągową i kanalizacyjną na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie w ul. Świerkowej,
Modrzewiowej i Jesionowej oraz sieć wodociągową w Mrowinach w ul. Wojska Polskiego W zakresie inwestycji o znaczeniu strategicznym od 2017 roku realizujemy zadanie pn. Modernizacja SUW w Kalnie
wraz z odwiertem studni głębinowych. Dwie z wybudowanych studni zostały przekazane do eksploatacji,
natomiast jedna – ze względu na słabą wydajność – docelowo zostanie przerobiona na piezometr. Prace
modernizacyjne na SUW w Kalnie trwają.
 Spis treści
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14. Rolnictwo
14.1. Dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych
koszt zadania

dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego województwa
Dolnośląskiego

koszty poniesione przez
Gminę

Pożarzysko

196.175,18 zł

50.400,00 zł

145.775,18 zł

Gołaszyce

207.960,91 zł

56.700,00 zł

151.260,91 zł

Źródło: opracowanie własne

14.2. Szkody w gospodarstwach rolnych
Do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło w sumie 94 szt. wniosków producentów rolnych o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

14.2.1. Gradobicie
Do Urzędu Miejskiego w Żarowie zgłoszono 17 wniosków obejmujących ok. 484 ha – szkód w związku
z gradobiciem. Oszacowano 17 szkód średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym poniżej 30%
na kwotę ok. 321.000 zł.

14.2.2. Deszcz nawalny
Do Urzędu Miejskiego w Żarowie zgłoszono 4 wnioski obejmujące ok. 34 ha – szkód w związku
z deszczem nawalnym. Oszacowano 4 szkody średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym poniżej 30% na kwotę ok. 33.500 zł.

14.2.3. Susza
Do Urzędu Miejskiego w Żarowie zgłoszono 73 wnioski obejmujących 2.500 ha – szkód w związku ze
stratą z powodu suszy. Oszacowano 22 szkody średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym poniżej 30% oraz 33 szkody średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym powyżej 30% na kwotę ok.
3.522.000 zł.

14.2.4. Protokoły zbiorcze
Oprócz standardowych protokołów klęskowych (cząstkowych i całościowych) sporządzone zostały
protokoły zbiorcze, łączone z kilku zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły na terenie Gminy Żarów
(grad, susza, deszcz nawalny)w bieżącym roku:
1. 13 szt. protokołów zbiorczych całościowych
2. 4 szt. protokołów zbiorczych cząstkowych

14.2.5. Korekty protokołów
W związku ze składanymi błędnie pierwotnymi wnioskami przez producentów rolnych, złożone zostały ponownie wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym (z poprawną powierzchnia gospodarstwa rolnego), na podstawie których sporządzono korekty 23 protokołów.
 Spis treści
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Informacja z realizacji inwestycji na 31.12.2019 r.
Źródła finansowania
L.p.

1

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

60014

Dotacja dla Powiatu
Świdnickiego dot. Budowy drogi
powiatowej nr 3396 D na odcinku
pomiędzy drogą krajową nr 5 a
drogą wojewódzką nr 382 i ul.
Stęczyńskiego w Świdnicy

Plan
Pierwotny

Plan
Po zmianach

Stopień
realizacji
(rzeczowy)

Wykonanie

Budżet
Gminy

Inne

nie
dotyczy

151 881,73

0,00

0%

0,00

0,00

Termin
rozpoczęcia
zadania

Termin
zakończenia
zadania

Uwagi

0,00

151 882,13

151 881,73

40002

Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w celu nadania
im nowych funkcji
gospodarczych- rozbudowa
systemu wodociągowego i
kanalizacyjnego w celu
zapewnienia zaopatrzenia
terenów WSSE Podstrefy w
Żarowie

200 000,00

0,00

0,00

3

60014

Realizacja chodników przy
drogach powiatowych w ramach
porozumienia ze Służbą
Drogową Powiatu Świdnickiego
(w tym: Budowa fragmentu
chodnika w Bukowie – 10 000 zł
FS; Budowa fragmentu chodnika
we wsi Łażany – 3 170,39 zł FS;
Wykonanie fragmentu chodnika
w Imbramowicach – 14 500,00 zł
FS; Wykonanie chodnika przy
drodze powiatowej w Mielęcinie
– 5 000,00 FS; Budowa fragmentu
chodnika w Pożarzysku – 10 000
zł FS)

120 000,00

135 000,00

135 000,00

100%

135 000,00

0,00

zakończono

4

60016

Budowa dróg dojazdowych do
gruntów rolnych

400 000,00

452 100,00

429 862,77

100%

322 762,77

107 100,00

zakończono

60016

Budowa drogi gminnej w
Żarowie na odcinku pomiędzy ul.
Wiejską a ul. Górniczą

100 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

6

60016

Budowa chodników przy drogach
gminnych na terenie gminy
Żarów (w tym: Wykonanie
chodnika w sołectwie Mrowiny
od remizy do świetlicy – 20.000 zł
FS; Budowa fragmentu chodnika
we wsi Wierzbna 21.165,20 zł FS i
3.522,65 zł zwiększenie FS;
Budowa chodnika w Zastrużu –
11.276,81 zł FS i 1.186,98 zł
zwiększenieFS)

304 709,63

254 709,63

220 421,94

100%

194 960,94

25 461,00

wykonano chodnik w Wierzbnej na
ul. Świdnickiej, w Mrowinach na ul.
Wojska Polskiego i w Zastrużu

7

60016

Budowa dróg na osiedlu w
Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul.
Ks. Jadwigi Śl.)

100 000,00

150 000,00

124 609,00

100%

124 609,00

0,00

wykonano I etap obejmujący
budowę chodnika i część kanalizacji
deszczowej oraz dokumentację
zamienną dot. ul. Brzozowej

8

60016

Budowa drogi gminnej ulicy
Ceramicznej w Żarowie

300 000,00

450 000,00

45 510,00

10%

45 510,00

0,00

2

5

111/7

zakończono

zmiana nazwy zadania

09 2018

12 2020

Wykonano I etap – wykorytowano dro

Źródła finansowania
L.p.

9

Rozdział

60016

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów- Przebudowa dróg na
ul. 1 Maja, Armii Krajowej,
Dworcowej, Krasińskiego,
Kopernika, Kwiatowej,
Mickiewicza, Ogrodowej,
Piastowskiej, Placu Wolności,
Puszkina, Sikorskiego,
Słowackiego, Słowiańskiej,
Sportowej, Szkolnej, Wojska
Polskiego, Wyspiańskiego i
Zamkowej w Żarowie

10

60016

Budowa obwodnicy Pozarzyska

11

60016

12

Plan
Pierwotny

Plan
Po zmianach

1 600 000,00

1 957 205,49

Wykonanie

Stopień
realizacji
(rzeczowy)

Budżet
Gminy

Inne

100%

743 022,59

1 192 182,90

1 935 205,49

520 000,00

220 000,00

200 000,00

5%

200 000,00

0,00

Budowa drogi gminnej ulicy
Rzemieślniczej w Żarowie

50 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

60016

Budowa estakady w Żarowiekoncepcja projektowa

20 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

13

60017

Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w celu nadania
im nowych funkcji
gospodarczych

0,00

113 761,98

7 760,00

2%

7 760,00

0,00

14

60095

Zagospodarowanie terenu
wzdłuż ścieżki rowerowej na ul.
Krasińskiego w Żarowie

20 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

15

60095

Zakup wiat przystankowych oraz
zagospodarowanie terenu przy
wiatach przystankowych

0,00

16 000,00

15 350,88

100%

15 350,88

0,00

16

70005

Nabycie prawa użytkowania
wieczystego działki nr 378/13
obręb Żarów

200 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

70005

Rewitalizacja budynku przy ul.
Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21
w Żarowie w ramach realizacji
projektu pn. „Odnowa
Wielorodzinnych budynków
mieszkalnych w ramach
rewitalizacji miasta Żarów na
lata 2014-2020”

142 027,78

114 460,00

112 000,00

100%

54 651,85

57 348,15

17

18

70005

Termomodernizacja,
modernizacja i rozbudowa
budynków i lokali komunalnych,
w tym budowa kominów i
instalacji

250 480,00

129 990,42

129 989,90

112/7

100%

129 989,90

0,00

Termin
rozpoczęcia
zadania

Termin
zakończenia
zadania

zakończono

12 2016

12 2022

Uwagi

Przebudowano drogi w Żarowie: ul.
Puszkina, Słowackiego, Kopernika,
Plac Wolności, Kwiatowa, Sportowa,
Zamkowa i Mickiewicza

wykonano mapę do celów
projektowych oraz projekt
budowlany, wypłacono
odszkodowania dla osób fizycznych
za utracone prawo własności do
gruntów
odstąpiono od realizacji zadania

03 2019

12 2021

wykonano studium wykonalności

odstąpiono od realizacji zadania

zakończono

zamontowano wiatę w Wierzbnej

zakończono

w roku 2019 zrewitalizowano
budynek przy ul. Sikorskiego 2 w
Żarowie

01 2019

12 2019

wykonano instalację grawitacyjną i
spalinową dla lokalu nr 2 przy ul.
Szkolnej 2 w Żarowie, wykonano
wentylację grawitacyjną i spalinową
dla lokalu nr 3 w budynku przy ul.
Mickiewicza 25 w Żarowie,
wykonano wentylację grawitacyjną
w budynku przy ul. Łazany
Strzegomska 24, zmodernizowano
lokal nr 2 przy ul. Ogrodowej 26 w
Żarowie, wykonano wentylację
grawitacyjną i komin spalinowy w
lokalu nr 7 w budynku przy ul.
Kopernika 5 w Żarowie, wykonano
dokumentacje projektowe wentylacji
grawitacyjnej dla lokali
mieszkalnych w budynku przy ul.
Łazany Wrocławska 6A,
zmodernizowano budynek przy ul.
Sikorskiego 2 w Żarowie

Źródła finansowania
L.p.

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan
Pierwotny

Plan
Po zmianach

Stopień
realizacji
(rzeczowy)

Wykonanie

19

70005

Nabycie nieruchomości na rzecz
Gminy Żarów

50 000,00

1 180 000,00

1 169 014,29

20

75023

Modernizacja instalacji c.o. w UM

30 000,00

0,00

0,00

21

75023

Remont elewacji i zmiana
zagospodarowania terenu –
rozwój obywatelskiej
społeczności lokalnej poprzez
łatwiejszy dostęp do informacji
oraz usług administracji
publicznej w efekcie przebudowy
otoczenia przy budynku Urzędu
Miejskiego w Żarowie

800 000,00

939 606,94

934 556,57

22

75095

Wykonanie domku
narzędziowego przy świetlicy w
Przyłęgowie (w tym: 6.000 FS)

10 000,00

0,00

0,00

75412

Dotacja celowa dla
stowarzyszenia- Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Imbramowicach z
przeznaczeniem na zakup
średniego samochodu
pożarniczego dla Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Imbramowicach

0,00

387 800,00

24

75412

Remont elewacji i zmiana
zagospodarowania terenu –
budowa świadomości lokalnej i
poczucia wspólnoty poprzez
wykreowanie przestrzeni do
prawidłowej prezentacji zbiorów
zabytkowego sprzętu bojowego
Żarowskiej Straży Pożarnej

500 000,00

25

75495

Wykonanie monitoringu na
terenie Gminy

75495

Wykonanie monitoringu wsi
Łazany (12.090,53 FS)

27

80101

Zakup elementów placu zabaw i
strefy wypoczynkowej ( SP
Mrowiny)

28

80101

Modernizacja dachu budynku
Szkoły Podstawowej w Zastrużu

29

80104

80104

23

26

30

Budżet
Gminy

Inne

Termin
rozpoczęcia
zadania

Termin
zakończenia
zadania

Zakupiono działki w Żarowie od ProTra Building, w Zastrużu, w
Mrowinach, w Bukowie, nabycie
udziału w nieruchomości w
Bukowie, zniesienie współwłasności
w Kalnie

100%

1 169 014,29

0,00

0%

0,00

0,00

100%

335 446,18

599 110,39

0%

0,00

0,00

387 800,00

100%

387 800,00

0,00

zakończono

634 470,42

632 129,22

100%

244 278,99

387 850,23

zakończono

0,00

56 000,00

55 140,00

100%

55 140,00

0,00

zakończono

0,00

12 090,53

12 043,50

100%

12 043,50

0,00

zakończono

10 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

94 977,00

94 976,21

100%

94 976,21

0,00

Zakup i montaż pieca
konwekcyjnego (Bajkowe
Przedszkole)

15 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

odstąpiono od realizacji zadania

Wykonanie instalacji
odgromowej (Bajkowe
Przedszkole)

15 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

odstąpiono od realizacji zadania
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zakończono

Uwagi

odstąpiono od realizacji zadania

zakończono

zadanie przeniesione do wydatków
bieżących

odstąpiono od realizacji zadania

zakończono

Źródła finansowania
Plan
Po zmianach

Budżet
Gminy

Inne

Termin
rozpoczęcia
zadania

Termin
zakończenia
zadania

Rozdział

31

80104

Wykonanie wentylacji kuchni
(Bajkowe Przedszkole)

20 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

odstąpiono od realizacji zadania

32

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Kwiatowej w Żarowie

0,00

10 000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

zmiana nazwy zadania

33

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w
Wierzbnej

200 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

zmiana nazwy zadania
wykonano wodociąg na ul.
Rzemieślniczej w Żarowie oraz na ul.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Wierzbnej

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej w Żarowie i
Wierzbnej

Wykonanie

Stopień
realizacji
(rzeczowy)

L.p.

34

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan
Pierwotny

0,00

273 684,52

263 598,45

90001

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Aglomeracji
Żarów poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łażany- dotyczy
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Mrowinach etap II

100,0%

263 598,45

0,00

2 500 000,00

2 497 000,00

2 469 805,22

43%

1 550 119,95

919 685,27

2015

03 2020

zakończono roboty budowlane dot.
II etapu budowy kanalizacji w
Mrowinach

36

90001

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Aglomeracji
Żarów poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łażany- dotyczy
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Mrowinach etap III

0,00

21 000,00

13 185,60

1,5%

13 185,60

0,00

08 2018

01 2021

zaktualizowano dokumentację
aplikacyjną i wykonano
dokumentację projektową

37

90001

Wykonanie połączenia
istniejących studni kanalizacji
deszczowej na ul. Strefowej w
Żarowie

0,00

12 000,00

11 327,21

100,0%

11 327,21

0,00

zakończono

90001

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Aglomeracji
Żarów poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łażany- dotyczy
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Świerkowa,
Modrzewiowa i Jesionowa w
Żarowie

250 000,00

6 348,48

2 911,41

100%

1 861,45

1 049,96

zakończono

90001

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Aglomeracji
Żarów poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łażany- dotyczy
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w
Kalnie

3 000 000,00

5 833 000,00

5 813 490,94

98%

2 947 003,10

2 866 487,84

05 2015

02 2020

zakończono roboty budowlane przy
budowie kanalizacji

40

90001

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Aglomeracji
Żarów poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łażany- dotyczy
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Słowiańskiej w
Żarowie

6 000,00

6 000,00

3 345,60

10,0%

3 345,60

0,00

07 2018

12 2021

zaktualizowano dokumentację
aplikacyjną i projektową

41

90001

Dotacja celowa na zadanie pn.
„Wykonanie podłączeń
budynków do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Żarów”

10 000,00

10 000,00

1 000,00

nie
Dotyczy

1 000,00

0,00

wypłacono dotację dla 1 Beneficjenta

42

90005

Dotacje celowe na zadanie pn.
„Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze Gminy Żarów poprzez
likwidację kotłów stałopalnych
starej generacji”

30 000,00

71 000,00

70 700,19

nie
Dotyczy

70 700,19

0,00

wypłacono dotacje dla 23
Beneficjentów

35

38

39
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zakończono

Uwagi

zakończono I etap budowy
kanalizacji

Źródła finansowania
L.p.

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

90015

Wykonanie oświetlenia na
terenie Gminy Żarów (w tym:
Wykonanie oświetlenia w
sołectwie Imbramowice – 10
000,00 zł FS; Wykonanie
oświetlenia ulicznego w
Mrowinach m.in.. na ul.
Sportowej i ul. Leśnej – 12 000,00
zł FS; Wykonanie oświetlenia we
wsi Siedlimowice – 3 000,00 zł FS;
Wykonanie oświetlenia we wsi
Wierzbna – 5 000,00 zł FS)

44

90095

Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów-rewitalizacja parku
miejskiego wraz z boiskiem
sportowym

45

90095

46

43

Plan
Pierwotny

Plan
Po zmianach

100 000,00

143 279,34

Stopień
realizacji
(rzeczowy)

Wykonanie

122 365,37

100%

Budżet
Gminy

122 365,37

Inne

0,00

Termin
rozpoczęcia
zadania

Termin
zakończenia
zadania

Uwagi

zakończono

wykonano oświetlenie uliczne w
Mrowinach ul. Sportowa, w
Imbramowicach na ul. Mostowej i w
Zastrużu; postawiono lampę solarną
na ul. Rzemieślniczej w Żarowie,
wykonano projekty dot. budowy
oświetlenia w Siedlimowicach, w
Mrowinach (ul. Leśna), w Wierzbnej
(ul. K.O. Uśmiechu),

1 805 700,00

1 882 456,54

1 870 279,87

100%

1 547 609,45

322 670,42

zakończono

wybudowano trybuny wraz z
zadaszeniem, wykonano opaskę z
kostki betonowej przy trybunach,
utwardzono bieżnię kostką
betonową, wybudowano szatnię
sportową wraz z wiatą spotkań

Budowa ogrodzeń placów zabaw
na terenie gminy

20 000,00

25 000,00

24 303,68

100%

24 303,68

0,00

zakończono

ogrodzono plac zabaw na ul.
Zamkowej w Żarowie

90095

Budowa placów zabaw na terenie
gminy

40 000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

47

90095

Zagospodarowanie terenów
publicznych, w tym budowa
placów zabaw, siłowni
zewnętrznych i stref relaksu na
terenie miasta Żarów

60 100,00

60 079,43

100%

60 079,43

0,00

zakończono

wybudowano plac zabaw na zbiegu
ulic Jodłowej i Wierzbowej w
Żarowie

48

90095

Przebudowa skweru na Placu
Wolności w Żarowie wraz z
montażem urządzeń małej
architektury

0,00

20 000,00

16 404,37

100%

16 404,37

0,00

zakończono

wykonano projekt zamienny
dokumentacji technicznej,
ustawiono stół do ping-ponga oraz
wykonano nawierzchnię wokół stołu
z kostki betonowej

49

92109

Rozbudowa i nadbudowa garażu
OSP z przeznaczeniem na obiekt
użyteczności publicznej -miejsce
spotkań i działań zmierzających
do zwiększenia aktywności
społecznej i lokalnej w
miejscowości Wierzbna

0,00

30 000,00

0,00

0%

0,00

0,00

50

92109

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Pyszczynie
(10.000,00 FS)

10 000,00

12 474,48

12 474,48

100%

12 474,48

0,00

51

92109

Remont świetlicy wiejskiej w
Mikoszowej (11.335,79 FS)
(1.412,89 zwiększenie FS)

12 748,68

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

52

92109

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Gołaszycach
(10.294,73 FS)

10 294,73

10 294,73

10 251,37

100%

10 251,37

0,00

53

92109

Budowa świetlicy w Mrowinach

30 000,00

30 000,00

738,00

3%

738,00

0,00

92109

Wykonanie monitoringu wsi
Łażany (12.090,53 FS)

12 090,53

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

54
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zmiana nazwy zadania

odstąpiono od realizacji zadania

zakończono

odstąpiono od realizacji zadania

zakończono
09 2019

12 2021

wytyczono granice
zadanie przeniesiono do innego
rozdziału

Źródła finansowania
L.p.

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

55

92109

Dotacja celowa dla GCKIS w
Żarowie na zadanie inwestycyjne
„Przebudowa i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w Łazanach”

56

92195

57

58

59

Plan
Pierwotny

Plan
Po zmianach

Stopień
realizacji
(rzeczowy)

Wykonanie

Budżet
Gminy

Inne

nie
Dotyczy

0,00

0,00

100%

78 000,00

0,00

0%

0,00

0,00

Termin
rozpoczęcia
zadania

Termin
zakończenia
zadania

zadanie planowane do realizacji w
roku 2020

349 041,83

349 041,83

0,00

Przykrycie odcinka rowu w
parku miejskim w Żarowie

80 000,00

78 000,00

78 000,00

92695

Zakup i montaż elementów
siłowni zewnętrznej przy
boiskach sportowych na terenie
Gminy Żarów, w tym w ramach
funduszu sołeckiego 18.823,70 zł i
w ramach zwiększenia FS
2.454,37 zł

21 297,56

0,00

0,00

92695

Zagospodarowanie terenu przy
boisku sportowym (m. in. Wiata
spotkań) w Kalnie, (w tym: w
ramach funduszu sołeckiego
(16.323,70 zł) i w ramach
zwiększenia FS (2.454,37 zł)

0,00

19 787,71

19 407,44

100%

19 407,44

0,00

zakończono

92695

Budowa i doposażenie siłowni
zewnętrznych (w tym: wykonanie
siłowni zewnętrznej w
Bożanowie – 3.331,22 zł FS;
wykonanie siłowni zewnętrznej
w Bukowie – 10.735,06 zł FS;
Wykonanie siłowni zewnętrznej
w Parku w Łażanach – 10.000,00
zł FS)

60 000,00

39 403,84

36 430,61

100%

36 430,61

0,00

zakończono

14 324 390,74

18 889 926,01

17 693 350,74

11 214 404,58

6 478 946,16

Ogółem:
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Uwagi

zakończono

zmiana nazwy zadania

wykonano projekty
zagospodarowania terenu i
wybudowano siłownię w Łażanach i
Bukowie,

ogę
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Rejestr MPZP

UCHWAŁA

Z DNIA

NAZWA

DZIENNIK

DOTYCZY

XII/71/2019

2019-06-06

DLA OBRĘBU MIKOSZOWA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
24 lipca 2019 r. poz. 4632

R/T

LVIII/400/2018

2018-11-06

DLA OBRĘBU KRUKÓW, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 listopada 2018 r. poz. 5765

R/T

LVIII/401/2018

2018-11-06

DLA OBRĘBU ŁAŻANY GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 listopada 2018 r. poz. 5766

R/T

XLIII/308/2017

2017-09-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 października 2017 r. poz. 4040

R

XLIII/308/2017

2017-09-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 października 2017 r. poz. 4040

R

XLIII/308/2017

2017-09-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 października 2017 r. poz. 4040

R

XLIII/308/2017

2017-09-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 października 2017 r. poz. 4040

T

XXXVIII/282/2017

2017-05-18

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 maja 2017 r. poz. 2584

R

XXXVIII/282/2017

2017-05-18

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 maja 2017 r. poz. 2584

R

XXXVIII/282/2017

2017-05-18

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 maja 2017 r. poz. 2584

R

XXXVIII/282/2017

2017-05-18

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 maja 2017 r. poz. 2584

R

XXXVIII/282/2017

2017-05-18

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 maja 2017 r. poz. 2584

T

XXXIV/267/2017

2017-03-16

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
22 marca 2017 r. poz. 1385

R

XXXIV/267/2017

2017-03-16

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
22 marca 2017 r. poz. 1385

R

XXXIV/267/2017

2017-03-16

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
22 marca 2017 r. poz. 1385

R

XXXIV/267/2017

2017-03-16

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
22 marca 2017 r. poz. 1385

T

XXVI/205/2016

2016-09-15

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI BOŻANÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 września 2016 r. poz. 4287

R

XXVI/205/2016

2016-09-15

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI BOŻANÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 września 2016 r. poz. 4287

R

XXVI/205/2016

2016-09-15

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI BOŻANÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 września 2016 r. poz. 4287

T

XXVI/206/2016

2016-09-15

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 września 2016 r. poz. 4288

R/T

XXVI/207/2016

2016-09-15

OBSZARU POŁOŻONEGO w obrębie miasta Żarów, W
REJONIE ULIC ARMII KRAJOWEJ I SPORTOWEJ

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 września 2016 r. poz. 4289

R/T

XXIII/184/2016

2016-06-23

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. poz. 3036

R/T

XXIII/185/2016

2016-06-23

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. poz. 3037

R

XXIII/185/2016

2016-06-23

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. poz. 3037

R

XXIII/185/2016

2016-06-23

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. poz. 3037

T

XXIII/186/2016

2016-06-23

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. poz. 3038

R/T

XXIII/187/2016

2016-06-23

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. poz. 3039

R/T

XVI/130/2015

2015-12-22

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI BUKÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
30 grudnia 2015 r. poz. 6202

R/T

XVI/131/2015

2015-12-22

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
30 grudnia 2015 r. poz. 6203

R/T

XVI/132/2015

2015-12-22

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
30 grudnia 2015 r. poz. 6204

R/T

XVI/134/2015

2015-12-22

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA (ZMIANA UCHWAŁY NR LII/416/2014 RADY
MIEJSKIEJ W ŻAROWIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014
R.)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
30 grudnia 2015 r. poz. 6206

R/T

XIV/110/2015

2015-11-19

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
MARCINOWICZKI, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 listopada 2015 r. poz. 4982

R/T

XIV/111/2015

2015-11-19

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
30 grudnia 2015 r. poz. 4983

R/T

XIV/112/2015

2015-11-19

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MIASTA ŻARÓW
(UL. ARMII KRAJOWEJ)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 listopada 2015 r. poz. 4984

R/T

XI/93/2015

2015-07-02

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MIASTA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
09 lipca 2015 r. poz. 3050

R/T

X/87/2015

2015-06-25

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
01 lipca 2015 r. poz. 2827

R/T

X/91/2015

2015-06-25

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA I WSI ŁAŻANY

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
01 lipca 2015 r. poz. 2828

R/T

VIII/74/2015

2015-05-28

DLA LINII 400 KV W OBRĘBACH WIERZBNA, BOŻANÓW,
KALNO, GOŁASZYCE I SIEDLIMOWICE W GMINIE
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 czerwca 2015 r. poz. 2515

R/T

VIII/75/2015

2015-05-28

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
05 czerwca 2015 r. poz. 2486

R

VIII/75/2015

2015-05-28

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
05 czerwca 2015 r. poz. 2486

R

VIII/75/2015

2015-05-28

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
05 czerwca 2015 r. poz. 2486

R

VIII/75/2015

2015-05-28

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
05 czerwca 2015 r. poz. 2486

T

LIII/414/2014

2014-10-24

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
31 października 2014 r. poz. 4514

R/T

LIII/415/2014

2014-10-24

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI ZASTRUŻE,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
31 października 2014 r. poz. 4515

R/T

LIII/416/2014

2014-10-24

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE MIASTA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
31 października 2014 r. poz. 4516

R/T

LII/403/2014

2014-08-07

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI POŻARZYSKO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
12 sierpnia 2014 r. poz. 3503

R/T

LII/404/2014

2014-08-07

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
12 sierpnia 2014 r. poz. 3504

R/T

LI/396/2014

2014-06-26

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI GOŁASZYCE,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 lipca 2014 r. poz. 3038

R/T

XLVIII/380/2014

2014-05-15

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia

R/T

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia

GMINA ŻARÓW

23 maja 2014 r. poz 2465

XLVIII/381/2014

2014-05-15

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23
maja 2014 r. poz. 2466

R

XLVIII/381/2014

2014-05-15

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23
maja 2014 r. poz. 2466

R

XLVIII/381/2014

2014-05-15

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23
maja 2014 r. poz. 2466

T

XLVIII/382/2014

2014-05-15

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI POŻARZYSKO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 maja 2014 r. poz. 2467

R/T

XLIV/357/2014

2014-02-06

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
GOŁASZYCE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
21 lutego 2014 r. poz. 945

R/T

XLIV/358/2014

2014-02-06

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
IMBRAMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
21 lutego 2014 r. poz. 946

R/T

XLIV/359/2014

2014-02-06

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
21 lutego 2014 r. Nr 947

R/T

XLIV/360/2014

2014-02-06

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI PRZYŁĘGÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
06 marca 2014 r. poz. 1158

R/T

XLII/330/2013

2013-12-05

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI PYSZCZYN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 grudnia 2013 r. poz. 6603

R/T

XXXIV/275/2013

2013-05-23

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI BOŻANÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 września 2013 r. poz. 5071

R

XXXIV/275/2013

2013-05-23

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI BOŻANÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 września 2013 r. poz. 5071

R

XXXIV/275/2013

2013-05-23

OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI BOŻANÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 września 2013 r. poz. 5071

T

XXX/235/2012

2012-12-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 lutego 2013 r. poz. 1370

R/T

XXX/236/2012

2012-12-28

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
24 kwietnia 2013 r. poz. 2793

R/T

XXV/187/2012

2012-06-20

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 lipca 2012 r poz. 2609

R/T

XXV/188/2012

2012-06-20

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 lipca 2012 r. poz. 2610

R/T

XXII/164/2012

2012-04-12

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 maja 2012 r. poz. 1852

R/T

XXI/157/2012

2012-03-29

MIASTA ŻAROWA, ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR
XXV/155/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE Z DNIA 1
LIPCA 2004 R. (ZMIANA)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 maja 2012 r. poz. 1858

T

XX/146/2012

2012-03-01

OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI KALNO, GMINA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
16 kwietnia 2012 r. poz. 1413

R/T

XX/146/2012

2012-03-01

OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSI KALNO, GMINA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
16 kwietnia 2012 r. poz. 1413

R/T

XX/147/2012

2012-03-01

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
16 kwietnia 2012 r. poz. 1414

R/T

XX/148/2012

2012-03-01

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
24 kwietnia 2012 r. Nr 1522

R/T

XVII/125/2011

2011-12-29

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
24 lutego 2012 r. poz. 806

R/T

XI/58/2011

2011-06-30

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3297

R

XI/58/2011

2011-06-30

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3297

R

XI/58/2011

2011-06-30

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3297

T

XI/63/2011

2011-06-30

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI POŻARZYSKO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3300

R/T

XI/64/2011

2011-06-30

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3301

R/T

XI/65/2011

2011-06-30

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3302

R/T

XI/66/2011

2011-06-30

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
ZASTRUŻE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3303

R

XI/66/2011

2011-06-30

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
ZASTRUŻE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3303

R

XI/66/2011

2011-06-30

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
ZASTRUŻE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 września 2011 r. Nr 191 poz. 3303

T

III/12/2010

2010-12-16

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 marca 2011 r. Nr 63, poz. 947

R

III/12/2010

2010-12-16

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 marca 2011 r. Nr 63, poz. 947

R

III/12/2010

2010-12-16

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 marca 2011 r. Nr 63, poz. 947

T

III/13/2010

2010-12-16

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 marca 2011 r. Nr 63 poz. 948

R

III/13/2010

2010-12-16

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 marca 2011 r. Nr 63 poz. 948

R

III/13/2010

2010-12-16

TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI MIELĘCIN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
23 marca 2011 r. Nr 63 poz. 948

T

LIX/273/2010

2010-05-20

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
10 sierpnia 2010 r. Nr 146 poz. 2287

R/T

LIII/253/2009

2009-12-30

WSI WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 marca 2010 r. Nr 42 poz. 591

R/T

XLIX/237/2009

2009-10-27

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 stycznia 2010 r. Nr 10 poz.172

R

XLIX/237/2009

2009-10-27

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 stycznia 2010 r. Nr 10 poz.172

R

XLIX/237/2009

2009-10-27

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 stycznia 2010 r. Nr 10 poz.172

R

XLIX/237/2009

2009-10-27

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 stycznia 2010 r. Nr 10 poz.172

R

XLIX/237/2009

2009-10-27

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 stycznia 2010 r. Nr 10 poz.172

R

XLIX/237/2009

2009-10-27

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 stycznia 2010 r. Nr 10 poz.172

T

XLV/219/2009

2009-06-30

DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
ŁAŻANY, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 sierpnia 2009 r. Nr 134 poz. 2745

T

XLV/219/2009

2009-06-30

DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI
ŁAŻANY, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 sierpnia 2009 r. Nr 134 poz. 2745

R

XLV/220/2009

2009-06-30

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI MROWINY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 sierpnia 2009 r. Nr 135 poz. 2758

R/T

XLV/221/2009

2009-06-30

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI WIERZBNA,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
20 sierpnia 2009 r. Nr 135 poz. 2759

R/T

XLII/197/2009

2009-03-31

WSI GOŁASZYCE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1876

R

XLII/197/2009

2009-03-31

WSI GOŁASZYCE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1876

R

XLII/197/2009

2009-03-31

WSI GOŁASZYCE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1876

R

XLII/197/2009

2009-03-31

WSI GOŁASZYCE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1876

T

XLII/198/2009

2009-03-31

WSI MARCINOWICZKI, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1877

R

XLII/198/2009

2009-03-31

WSI MARCINOWICZKI, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1877

R

XLII/198/2009

2009-03-31

WSI MARCINOWICZKI, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1877

T

XLII/199/2009

2009-03-31

WSI MIKOSZOWA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1877

T

XLII/199/2009

2009-03-31

WSI MIKOSZOWA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1877

R

XLII/200/2009

2009-03-31

WSI PRZYŁĘGÓW, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1879

R

XLII/200/2009

2009-03-31

WSI PRZYŁĘGÓW, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1879

T

XLII/200/2009

2009-03-31

WSI PRZYŁĘGÓW, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1879

R

XLII/201/2009

2009-03-31

WSI ZASTRUŻE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1880

R

XLII/201/2009

2009-03-31

WSI ZASTRUŻE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1880

R

XLII/201/2009

2009-03-31

WSI ZASTRUŻE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 maja 2009 r. Nr 88 poz. 1880

T

XLI/192/2009

2009-03-10

WSI SIEDLIMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 maja 2009 r. Nr 78 poz. 1685

R

XLI/192/2009

2009-03-10

WSI SIEDLIMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 maja 2009 r. Nr 78 poz. 1685

R

XLI/192/2009

2009-03-10

WSI SIEDLIMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 maja 2009 r. Nr 78 poz. 1685

R

XLI/192/2009

2009-03-10

WSI SIEDLIMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
04 maja 2009 r. Nr 78 poz. 1685

T

XXVII/144/2008

2008-06-30

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ
POŁOŻONEGO PRZY UL. ZAMKOWEJ W ŻAROWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
11 sierpnia 2008 r. Nr 216 poz. 2423

R/T

XXVII/147/2008

2008-06-30

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
KALNO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
11 sierpnia 2008 r. Nr 216 poz. 2426

R/T

XV/82/2007

2007-10-25

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31 poz. 437

R/T

XV/83/2007

2007-10-25

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31 poz. 438

R

XV/83/2007

2007-10-25

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31 poz. 438

R

JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW
XV/83/2007

2007-10-25

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
POŻARZYSKO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31 poz. 438

T

XV/84/2007

2007-10-25

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31, poz. 440

R

XV/84/2007

2007-10-25

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31, poz. 440

R

XV/84/2007

2007-10-25

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31, poz. 440

R

XV/84/2007

2007-10-25

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31, poz. 440

R

XV/84/2007

2007-10-25

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31, poz. 440

T

XV/85/2007

2007-10-25

OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
KALNO, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
08 lutego 2008 r. Nr 31, poz. 439

R/T

IV/13/2006

2006-12-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI PYSZCZYN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
31 stycznia 2007 r. Nr 28 poz. 266

R

IV/13/2006

2006-12-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI PYSZCZYN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
31 stycznia 2007 r. Nr 28 poz. 266

R

IV/13/2006

2006-12-28

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI PYSZCZYN,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
31 stycznia 2007 r. Nr 28 poz. 266

T

LVI/343/2006

2006-10-27

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 listopada 2006 r. Nr 249 poz. 3705

R

LVI/343/2006

2006-10-27

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia

R

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia

ŻAROWA

28 listopada 2006 r. Nr 249 poz. 3705

LVI/343/2006

2006-10-27

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 listopada 2006 r. Nr 249 poz. 3705

R

LVI/343/2006

2006-10-27

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 listopada 2006 r. Nr 249 poz. 3705

R

LVI/343/2006

2006-10-27

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 listopada 2006 r. Nr 249 poz. 3705

R

LVI/343/2006

2006-10-27

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBSZARZE MIASTA
ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 listopada 2006 r. Nr 249 poz. 3705

T

LIV/329/2006

2006-09-14

WSI BOŻANÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
16 listopada 2006 r. Nr 241 poz. 2828

R

LIV/329/2006

2006-09-14

WSI BOŻANÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
16 listopada 2006 r. Nr 241 poz. 2828

R

LIV/329/2006

2006-09-14

WSI BOŻANÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
16 listopada 2006 r. Nr 241 poz. 2828

T

LI/312/2006

2006-05-25

WSI POŻARZYSKO

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 lipca 2006 r. Nr 151 poz. 2384

R

LI/312/2006

2006-05-25

WSI POŻARZYSKO

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 lipca 2006 r. Nr 151 poz. 2384

R

LI/312/2006

2006-05-25

WSI POŻARZYSKO

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 lipca 2006 r. Nr 151 poz. 2384

T

XLVIII/298/2006

2006-03-16

WSI KRUKÓW W GMINIE ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 kwietnia 2006 r. Nr 87 poz. 1478

R/T

XLVIII/299/2006

2006-03-16

WSI MIELĘCIN

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 kwietnia 2006 r. Nr 87 poz. 1479

R

XLVIII/299/2006

2006-03-16

WSI MIELĘCIN

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 kwietnia 2006 r. Nr 87 poz. 1479

T

XLVIII/299/2006

2006-03-16

WSI MIELĘCIN

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 kwietnia 2006 r. Nr 87 poz. 1479

R

XLVIII/299/2006

2006-03-16

WSI MIELĘCIN

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 kwietnia 2006 r. Nr 87 poz. 1479

R

XLVII/287/2006

2006-01-31

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI ŁAŻANY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
06 marca 2006 r. Nr 49 poz. 784

R

XLVII/287/2006

2006-01-31

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI ŁAŻANY,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
06 marca 2006 r. Nr 49 poz. 784

T

XLVII/288/2006

2006-01-31

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
ZASTRUŻE – DROGA POWIATOWA NR 3396 D

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
06 marca 2006 r. Nr 49 poz. 785

R/T

XLIII/265/2005

2005-11-10

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
MROWINY, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 grudnia 2005 r. Nr 261 poz. 4596

R

XLIII/265/2005

2005-11-10

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
MROWINY, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 grudnia 2005 r. Nr 261 poz. 4596

T

XLIII/265/2005

2005-11-10

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
MROWINY, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 grudnia 2005 r. Nr 261 poz. 4596

R

XLIII/265/2005

2005-11-10

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
MROWINY, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 grudnia 2005 r. Nr 261 poz. 4596

R

XL/249/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI BUKÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3470

R

XL/249/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI BUKÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3470

T

XL/249/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI BUKÓW,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3470

R

XL/250/2005

2005-09-08

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
IMBRAMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3471

R

XL/250/2005

2005-09-08

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
IMBRAMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3471

R

XL/250/2005

2005-09-08

OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
IMBRAMOWICE, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3471

T

XL/251/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3472

R

XL/251/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3472

R

XL/251/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3472

T

XL/251/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI KALNO,
GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3472

R

XL/252/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
TARNAWA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3473

R

XL/252/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
TARNAWA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3473

R

XL/252/2005

2005-09-08

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
TARNAWA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
19 października 2005 r. Nr 219 poz. 3473

T

XXXIX/238/2005

2005-06-30

TERENU GÓRNICZEGO „SIEDLIMOWICE II”, GMINA
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 lipca 2005 r. Nr 136 poz. 2776

R/T

XXXIX/239/2005

2005-06-30

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 lipca 2005 r. Nr 136 poz. 2777

R

XXXIX/239/2005

2005-06-30

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 lipca 2005 r. Nr 136 poz. 2777

R

XXXIX/239/2005

2005-06-30

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 lipca 2005 r. Nr 136 poz. 2777

R

XXXIX/239/2005

2005-06-30

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI
WIERZBNA, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 lipca 2005 r. Nr 136 poz. 2777

T

XXXI/188/2004

2004-12-13

CZĘŚCI TERENU GÓRNICZEGO ZŁOŻA GRANITU
„GOŁASZYCE”

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
07 lutego 2005 r. Nr 23 poz. 529

R/T

XXV/155/2004

2004-07-01

MIASTA ŻAROWA

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
11 sierpnia 2004 r. Nr 149 poz. 2614

R/T

XV/77/2003

2003-08-29

WSI PYSZCZYN, GMINA ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
28 października 2003 r. Nr 203 poz. 2862

R/T

XXXVII/219/2001

2001-11-15

TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ MIASTA ŻAROWA
ORAZ CZĘŚCI WSI MROWINY I ŁAŻANY W GMINIE
ŻARÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
11 stycznia 2001 r. Nr 1 poz. 11

R/T

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARÓW
STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

Mienie komunalne Gminy Żarów składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków
Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku nastąpiły
zmiany polegające na zmniejszeniu wartości środków trwałych o kwotę ogółem 7.537.185,98 zł., oraz zwiększeniu o kwotę
ogółem 13.789.491,32 zł. W związku z powyższym ogólna wartość mienia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 217.732.804,86
zł. Środki trwałe oraz wyposażenie składające się na tą wartość to:

Grupa I – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze
prawo do lokalu niemieszkalnego
Ogółem Gmina posiada budynki o wartości 69.129.646,08 zł. W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego
wartość mienia zwiększyła się o 3.053.420,09 zł a zmniejszyła się o 427.825,87 zł.

Gmina Żarów zarządza 7 budynkami mieszkalnymi oraz mieszkalno – użytkowymi i budynkami gospodarczymi (komórki,
garaże), stanowiącymi własność komunalną należącą do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości 74.392.305,33 zł, na co składają się:
-

budowle podziemne,

-

rurociągi

-

obiekty kanalizacyjne

-

obiekty sportowe

-

inne budowle typu : wiaty przystankowe, sieci energetyczne ogrodzenia, place zabaw, parkingi oraz uzbrojenia różnego
rodzaju terenów.

W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego wartość mienia zwiększyła się o 7.310.399,37 zł a zmniejszyła
się o 275.026,23 zł.

Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne
Do tej grupy zaliczamy kotły grzejne i parowe, ogółem wartość środków trwałych w tej grupie na 31.12.2019 roku wynosi
216.425,07 zł. Na stanie znajdują się urządzenia grzewcze oraz agregaty prądotwórcze. W okresie obejmującym informację o
stanie mienia komunalnego wartość mienia nie zmieniła się.

Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji są środki trwałe o wartości ogólnej 977.673,19 zł, Na środki trwałe w tej grupie rodzajowej
składają się głównie zespoły komputerowe, zasilacze, drukarki, sprzęt kuchenny. W okresie obejmującym informację o stanie
mienia komunalnego wartość mienia zwiększyła się o 81.082,35 zł. Wartość zmniejszenia to 17.503,15 zł.

Grupa V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
W tej grupie wartość wszystkich środków trwałych wynosi 116.888,65 zł. W okresie obejmującym informację o stanie mienia
komunalnego wartość mienia nie zmieniła się.

Grupa VI- Urządzenia techniczne
Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi 419.741,74 zł. W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego
wartość mienia zmniejszyła się o 16269,80 zł .
Grupa VII- Środki transportu
W tej grupie środków trwałych znajdują się samochody osobowe, ciężarowe, oraz pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych o
ogólnej wartości: 3.099.815,69 zł, W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego wartość mienia zmniejszyła
się o 41303,60 zł .

Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
Na wartość środków trwałych w grupie VIII składa się głównie wyposażenie poszczególnych jednostek gminy. W tej grupie
ciągu okresu sprawozdawczego, uległo zwiększeniu wyposażenie o wartości 179.520,80 zł. natomiast stan mienia w danym
okresie sprawozdawczym zmniejszył się o wartość 77655,93 zł. Wartość środków trwałych w grupie VIII na dzień 31.12.2019
roku wynosi ogółem: 3.653.619,97 zł.

Grupa 0 – Grunty
W tej grupie wartość wynosi 63.874.991,67 zł. Stan mienia w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o wartość 6.584.895,99 zł,
a zwiększył się 3.080.335,01 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2019 roku w tej grupie wynosi 1.235.651,51 zł. W ciągu omawianego okresu. w tej grupie rodzajowej stan mienia
zwiększył się wartość 25624,49 zł a zmniejszył się o wartość 92.822,74 zł.

Księgozbiory
Stan księgozbiorów na 31.12.2019 roku wyniósł 616.045,96 zł. W ciągu omawianego okresu. w tej grupie rodzajowej stan mienia
zwiększył się wartość 59.109,21 zł a zmniejszył się o wartość 3882,67 zł.

Poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Żarów sporządziły szczegółowe wykazy mienia w układzie tabelarycznym dla
poszczególnych grup rodzajowych wraz z częścią opisową.
Wartość „Długoterminowych aktywów finansowych” Gminy Żarów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 17.017.851,04 zł.

Informacja sporządzona na podstawie danych z podległych jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Sporządził: Waldemar Chodorowski
Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
inspektor ds. nieruchomości

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – GMINA ŻARÓW

Część opisowa do sprawozdania o stanie mienia komunalnego
Urząd Miejski
Stan mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku zmniejszył się o 7.337.029,29 zł, natomiast zwiększył się o 13.590.528,04
zł. Ogółem stan mienia w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku zamykał się kwotą 182.087.211,56 zł.

Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
W omawianym okresie wartość w grupie I zwiększyła się o kwotę ogółem 3.053.420,09 zł, m.in. w wyniku:
1. nabycia od osoby fizycznej ¼ udziałów w budynku mieszkalnym w Bukowie przy ul. Lipowa 50 o wartości 60.312,29 zł
2. budowy szatni sportowej z wiatą spotkań w Żarowie, przy ul. Zamkowej o wartości 1.307.987,29 zł,

3. nabycie od osoby fizycznej ¼ udziałów w budynku gospodarczym w Bukowie przy ul. Lipowa 50, o wartości 77.249,15 zł w części
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 257/1
4. modernizacji mieszkania, wykonania i montażu komina w izolacji termicznej z blachy kwasoodpornej, w budynku przy ul. Ogrodowej 26 w
Żarowie o kwotę ogółem 24.640.65 zł,
5. modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie o wartości 211.341,67 zł poprzez budowę kominów spalinowych i wentylacyjnych,
zadaszenie strefy wejściowej, kanalizacja sanitarna, izolacja pionowa ścian podziemia, wymiana stolarki okiennej, oraz izolacja termiczna i
przeciw wodna stropodachu, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza gazowego dla budynku, wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku.
6. zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej wartości w budynku znajdującym się w miejscowości Kalno pod numerem 16, o wartości
161.845,50 zł
7. wykonania wiaty w konstrukcji drewnianej, trwale związana z gruntem, dach pokryty papą termozgrzewalną przy budynku OSP w Żarowie, o
wartości 204.935,63 zł
8. wykonania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczynie o wartości 12.474,48 zł
9. wykonania modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu o wartości 94.976,21 zł
10. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji (wyrób i montaż kominów w izolacji termicznej z blachy kwasoodpornej) w
budynku mieszkalnym w Łażanach przy ul. Strzegomskiej 24, o wartości 32 376,09 zł
11. wykonania wiaty przystankowej przy świetlicy w Wierzbnej, o wartości 15.350,88
12. wykonania trybun zadaszone przy ul. Zamkowej w Żarowie o wartości 829.418,57 zł.
13. wykonania wentylacji dla czterech lokali mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 6A/1, 3, 4, 5 w Łażanach, o wartości 11.332 zł

14. procentowej zmiany udziałów w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 31, zwiększenie wartości o kwotę 8727,52 zł
15. % zmiana udziałów w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Żarowie o kwotę 452,16 zł.
Zmniejszenie wartości w grupie I o 427.825,87 zł wynika m.in. ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz z korekty wartości środka trwałego w
związku z odliczeniem podatku VAT.

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W przedstawionym okresie wartość mienia w grupie II zwiększyła się o 7.310.399,37 zł, m.in. w wyniku:
1. wykonania ogrodzenia panelowego w Żarowie o wartości 24.303,68 zł,
2. wykonania oświetleń ulicznych:
a. w Żarowie przy ulicy Rzemieślniczej o wartości 10.171,48 zł
b. w Mrowinach o wartości 46.574,68 zł,
c. w Zastrużu o wartości 37.358,51 zł
3. budowy pętli postojowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ul. 1 Maja o wartości 106.961,10 zł
4. budowy chodników:
o w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego o wartości 59.500 zł,
o w Zastrużu o wartości 36.000 zł,
o w Wierzbnej przy ul. Świdnickiej o wartości 66.297 zł,
o w Żarowie przy Urzędzie Miejskim o wartości 69.758,92 zł

o w Żarowie przy ulicy Krzywoustego, o wartości 50.922 zł,
5. wykonania dróg asfaltowych:


Żarów, ul. Dworcowa, Mickiewicza, Sportowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Słowackiego, Plac Wolności, Kopernika, Kwiatowa,
Puszkina, o łącznej wartości 4.020.434,69 zł,



w Gołaszycach o wartości 221.905,83 zł,



w Pożarzysku o wartości 203.315,74 zł

6. przyjęcia na stan sieci wodociągowej w Wierzbnej o wartości 120.904,86 zł
7. przyjęcia na stan sieci kanalizacji sanitarnej:
 w Żarowie przy ul. Świerkowej, Modrzewiowej i Jesionowej o wartości 231.400,51 zł
 w Żarowie przy ul. Topolowej o wartości 70.418,13zł
8. przyjęcia na stan:
 sieci kanalizacji deszczowej w Żarowie przy ul. Dworcowej, Zamkowa wokół Urzędu Miejskiego, w parku miejskim w Żarowie
(odcinek) oraz wokół terenu OSP w Żarowie o łącznej wartości 388.438,87 zł,
 wykonania dwóch komór przeciskowych i połączenia dwóch studni kanalizacji deszczowej na ul. Strefowej w Żarowie o wartości
11.327,21 zł
9. wykonania placu przy OSP o wartości 410.903,94 zł
10. wykonania budowli sportowej i rekreacyjnej, ul. Zamkowa o wartości 294.627,53 zł oraz terenu rekreacyjnego otoczonego siatką wraz z
urządzeniami placu zabaw o wartości 58.724,33 zł

11.wykonania ogrodzenia boiska sportowego trawiastego w Żarowie przy ul. Zamkowej o wartości 27.060 zł
12. wykonania zagospodarowania ternu przy budynku Urzędu Miejskiego o wartości 743.090,36 zł
Zmniejszenie wartości w grupie II o 275.026,23 zł wynika z:
1. zamiany drogi tymczasowej prowadzącej ze wsi Mrowiny do WSSE podstrefy Żarów o wartości 115.286,53 zł na drogę asfaltową
2. usunięcia ze środków trwałych nawierzchni żwirowej przy budynku mieszkalnym w Bukowie oraz w Żarowie przy ul. 1 Maja 13 o łącznej wartości
23.024 zł
3. likwidacji zestawu wspinaczkowego i zestawu sprawnościowego „Komandos” o wartości 6.780,15 zł oraz trzech huśtawek metalowych
znajdujących się w Żarowie przy Placu Wolności i na boisku Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie o wartości 4.520,10 zł
4. rozbiórki wiat przystankowych przy ul. Dworcowej w Żarowie o wartości 10.049,10 zł
5. usunięcie ze środków trwałych nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Dworcowej w Żarowie, placu u zbiegu ulic Armii Krajowej i Chrobrego w
Żarowie oraz placu przy urzędzie Miejskim (w związku z wykonaniem nowych nawierzchni) o łącznej wartości 115.366,35 zł

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne
W omawianym okresie wartość w grupie III nie zmieniła się.
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
W omawianym okresie wartość w grupie IV zwiększyła się o 77.422,35 zł w wyniku zakupu serwera komputerowego o wartości 44.220,96 zł,
przełączników sieciowych do transmisji światłowodowej o wartości 19.217,52 i zakupu Firewall UTM, zabezpieczenia sieci na styku internet/urząd, o
wartości 13983,87 oraz zmniejszyła się łącznie o kwotę 863,39 zł w tym: kwota 834,60 zł wynika z likwidacji pieca gazowego, kwota 28,79 zł wynika
z korekty 5 letniej środka trwałego.

Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
W omawianym okresie wartość w grupie V nie zmieniła się.

Grupa VI Urządzenia techniczne
W omawianym okresie wartość w grupie VI zmniejszyła się o 16.269,80 zł w wyniku:
1.korekty wartości środka trwałego w związku z korektą 5 letnią środka trwałego – kwota 17,98 zł
2. likwid. kasy fiskalnej POSNET PERSONAL 10-000 PLU oddanej do odczytu – kwota 2.184 zł
3. likwidacji urządzeń uszkodzonego systemu monitoringu – kwota 14.067,82 zł

Grupa VII Środki transportu
W omawianym okresie wartość w grupie VII zmniejszyła się o wartość 41.303,60 zł w wyniku:
1. sprzedaży samochodu Polonez CARO o wartości 21.303,60 zł
2. sprzedaży samochód pożarniczego Jelcz C-620 o wartości 20.000 zł

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
W omawianym okresie wartość w grupie VIII zwiększyła się o 68.951,22 zł wyniku:
1. wykonania wiaty spotkań w Kalnie o wartości 33.430,81 zł

2. zakupu siłowni zewnętrznej do następujących miejscowości:
- Łażany, o wartości 18.510,20 zł
- Buków, o wartości 17.010,21 zł
Zmniejszenie wartości o 31.532,18 zł, w grupie VIII wynika z:
1. likwidacji elektrycznej maszyny do czyszczenia kanalizacji o wartości 9.826,72 zł
2. likwidacji koncentratora tlenu De Vilbiss o wartości 7.000 zł
3. usunięcie ze środków trwałych 3 kabin sanitarnych WC o łącznej wartości 11.325,46 zł
4. likwidacji rzutnika pisma wraz z ekranem o wartości 3.380 zł.

Grupa O Grunty
W omawianym okresie nastąpiło zarówno zwiększenie wartości gruntów w wysokości 3.080.335,01 zł, jak i zmniejszenie w wysokości 6.543.700,99
zł. Zmniejszenie dotyczyło m.in. sprzedaży działek głównie pod budownictwo jednorodzinne, wynikało z umowy zamiany z osobami fizycznymi i
firmami a także z decyzji podziałowych. Z kolei zwiększenie wartości gruntów miało związek m.in. z przyjęciem gruntów na stan, wynikało również z
decyzji podziałowych, zakupu gruntów i zamiany działek z osobami fizycznymi i firmami.

Wartości niematerialne i prawne
W omawianym okresie wartości niematerialne i prawne uległy zmniejszeniu o 507,23 zł w wyniku korekty wartości środka trwałego w związku z
korektą 5 letnią środka trwałego.

INNE FORMY WŁASNOŚCI GMINY ŻARÓW
Gmina Żarów posiada finansowy majątek trwały w formie akcji i udziałów. Poniższa tabela przedstawia ilość udziałów/akcji oraz wartość majątku
Gminy Żarów na dzień 31.12.2019 r.
Lp.

Cena
Udziały/
jednostkowa akcje w szt.

Nazwa podmiotu

1

Dolnośląska
Wałbrzychu

2

Agencja

Rozwoju

Regionalnego

w

Wartość

1.000,00

10

10.000,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy

100,00

1 102

110.200,00

3

Przedsiębiorstwo Wodno - Ściekowe Sp. z o.o. w
Żarowie

50,00

176 364

8.818.200,00

4

Termy Żarów Sp. z o.o. w likwidacji

50,00

16 490

824.500,00

Termy Żarów Sp. z o.o. w likwidacji

16,48

50513

832.500,00

Termy Żarów Sp. z o.o. w likwidacji (opłaty notarialne)
5

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVESTPARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu

6

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie

2601,04
10.000,00

164

1.640.000,00

50

95 597

4.779.850,00

RAZEM 17.017.851,04

Wartość finansowego majątku trwałego Gminy Żarów wynosi na dzień 31.12.2019 r. 17.017.851,04 zł
Tabela podsumowująca zmiany w „Długoterminowych aktywach finansowych” Gminy Żarów w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
Stan na
01.01.2019 r.

Przychód

Stan na
31.12.2019 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Rozchód

1

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
w Wałbrzychu

10.000,00

-

-

10.000,00

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w

110.200,00

-

-

110.200,00

Świdnicy
3

Przedsiębiorstwo Wodno - Ściekowe Sp. z
o.o. w Żarowie

8.818.200,00

4

Termy Żarów Sp. z o.o. w likwidacji

1.659.601,04

5

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu

6

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Żarowie

-

8.818.200,00

-

-

1.659.601,04

1.640.000,00

-

-

1.640.000,00

4.779.850,00

-

-

4.779.850,00

Razem 17.017.851,04

-

- 17.017.851,04

W omawianym okresie stan „Długoterminowych aktywów finansowych” Gminy nie uległ zmianie.

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA TERENIE GMINY ŻARÓW
1. Wysypisko komunalne.
2. Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.
3. Cmentarz komunalny w Żarowie – koszty utrzymania porządku w kaplicy i na cmentarzu, wywozu odpadów, obsługi terenu (wraz z częścią nowego
cmentarza) ponosi Gmina.
4. Cmentarz komunalny w Wierzbnej – koszty utrzymania obiektu, koszenia trawy, wywozu odpadów ponosi Gmina.
5. Szalet miejski – (budynek wolnostojący) – koszty utrzymania obiektu ponosi Gmina.
6. Targowisko miejskie w Żarowie - koszty utrzymania obiektu ponosi Gmina.

TERENY REKREACYJNE
1. Park Miejski przy ul. Zamkowej w Żarowie.
2. Place zabaw w miejscowościach: Kalno, Imbramowice, Łażany, Kruków, Mrowiny, Pożarzysko, Buków, Bożanów, Pyszczyn, Mielęcin, Mikoszowa,
Siedlimowice, Zastruże, Żarów, Przyłęgów, Gołaszyce, Wierzbna oraz plac zabaw przy boisku ORLIK w Żarowie, plac zabaw przy ul. 1 Maja, przy
Placu Wolności, przy ul. W. Polskiego, przy ul. Łokietka, przy ul. Krętej i Zamkowej w Żarowie.
3. Boiska sportowe przy ul. Zamkowej w Żarowie.
4. Obiekty rekreacyjne na Osiedlu Piastów: kort tenisowy, boisko do koszykówki.
5. Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.
6. Obiekt lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Żarowie – przy ul. 1 Maja.
7. Skatepark w Żarowie przy ul. B. Chrobrego.
8. Plac rekreacyjny przy ul. Piastowskiej w Żarowie.
9. Basen przyszkolny w Żarowie.
10. Siłownie zewnętrzne w Wierzbnej, Mrowinach, Przyłęgowie, Pyszczynie, Krukowie, Imbramowicach, Mielęcinie, Łażanach i Bukowie.
WYKAZ REMIZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
1. OSP Żarów
2. OSP Kalno
3. OSP Mrowiny
4. OSP Imbramowice

5. OSP Pożarzysko
6. OSP Buków
7. OSP Wierzbna
WYKAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH
1. Bożanów
2. Buków
3. Imbramowice
4. Gołaszyce
5. Kalno
6. Kruków
7. Łażany
8. Mielęcin
9. Mikoszowa
10. Mrowiny
11. Pożarzysko
12. Przyłęgów
13. Pyszczyn
14. Siedlimowice
15. Wierzbna

WYKAZ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
1. Mrowiny
2. Zastruże

Informacja o stanie mienia komunalnego – Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach na 31.12.2019 r.
Lp.

Nazwa środka trwałego wg grupy

Stan na dzień
31.12.2018 r.
42 000,00

2.

Grupa 0 – Grunty

3.

4.

Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do
lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5.

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

6.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne

7.

Zmiany
zwiększenie
zmniejszenie
0
0

Stan na dzień
31.12.2019 r.
42 000,00

330 068,81

0

0

330 068,81

16 400,00

0

0

16 400,00

0

0

0

0

103 399,43

0

0

103 399,43

0

0

0

0

8.

Grupa VI – Urządzenia techniczne

0

0

0

0

9.

Grupa VII – Środki transportu

0

0

0

0

198 003,88

44 234,66

0

242 238,54

11 528,00

0

0

11 528,00

36 652,57

6 495,72

0

43 146,29

738 052,69

50 728,38

0

788 781,07

10. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie gdzie indziej nieskalsyfikowane
11. Wartości niematerialne i prawne
12. Księgozbiory
Razem

INFORMACJA OPISOWA MIENIA KOMUNALNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W MROWIACH
Na dzień 31.12.2019 r. stan mienia komunalnego Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach wynosi 788 781,07 zł z tego:
Środki trwałe
491 868,24
Wyposażenie
242 238,54
Wartości niematerialne i prawne
11 528,00
Księgozbiory
43 146,29
Na wymienione pozycje składają się:
Grupa 0 – Grunty
13. Działka nr 267 o wartości
Grupa I – Budynki i lokale
14. Budynek szkolny ul. Wojska
Polskiego 43
15. Modernizacja dachu i kominów
budynku
16. Montaż ścianek mobilnych
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
 Ogrodzenie budynku szkolnego
 Nawierzchnia – plac przy szkole
 Szambo 3 komorowe
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego zastosowania
 Kotłownia gazowa

42 000,00 zł
42 000,00 zł
330 068,81 zł
132 835,62 zł
108 876,14 zł
88 357,05 zł

16 400,00 zł
2 744,00 zł
10 178,00 zł
3 478,00 zł

103 399,43 zł
103 399,43 zł

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie

242 238,54 zł

 W grupie tej są pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)
Do pozostałych środków trwałych o wartości 242 238,54 zł należą: pomoce naukowe,
sprzęt w-f, tablice szkolne, meble uczniowskie, szafy biurowe i biblioteczne, szafki
ubraniowe, sprzęt radio-techniczny, aparaty telefoniczne, urządzenia przeciwpożarowe,
maszyny biurowe, urządzenia takie jak kosiarka i odkurzacz. Sprzęt, który stanowi
większą wartość to notebooki, tablice multimedialne, projektory, kserokopiarki oraz
zestawy komputerowe.

Wartości niematerialne i prawne
Są to programy komputerowe:
 Program PROGMAN – system finansowoksięgowy
 Programy logopedyczne
 Programy z aplikacjami biurowymi
 Programy antywirusowe

11 528,00 zł

Zbiory biblioteczne

43 146,29 zł

4 700,00 zł
1 739,00 zł
4 489,00 zł
600,00 zł

Są to lektury szkolne, książki z dziedziny popularno – naukowej oraz podręczniki szkolne, w
ramach realizacji programu darmowe podręczniki dla uczniów

Dane o zmianach mienia komunalnego w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
17. Zwiększyła się wartość księgozbioru o kwotę 6 495,72 zł, w związku z nowymi podręcznikami dla uczniów.
18. Zwiększyła się wartość wyposażenia o kwotę 44 234,66 zł, ponieważ zakupiono nowe szafki ubraniowe, meble uczniowskie, tablice, biurka,
kosiarkę, odkurzacz.
Ogółem mienie komunalne w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach zwiększyło się o kwotę 50 728,38 zł.

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach za 2019 rok
Środki trwałe

BO na dzień
01.01.2019
Razem

Grupa 0

Zwiększeni
a

BZ na dzień
31.12.2019 r
Razem

BO
Amortyzacja

Amortyzacja
roczna

Amortyzacja
BZ

171.000,00

171.000,00

0

0

0

Grupa I

1.562.307,49

1.562.307,49

629.861,68

39.057,69

668.919,37

Grupa II

16.231,00

16.231,00

16.231,00

16.231,00

Grupa III

42.160,00

42.160,00

42.160,00

42.160,00

Grupa IV

78.316,89

78.316,89

78.316,89

78.316,89

Razem

1.870.015,38

1.870.015,38

766.569,57

Wyposażenie
Konto 013
Księgozbiór
Konto 014
Wartości
Niematerialne
I prawne 020
Razem

319.170,78

6.825,56

325.996,34

325.996,34

53.782,23

4.840,95

58.623,18

58.623,18

8.727,60

8.727,60

381.680,61

11.666,51

393.347,12

393.347,12

Ogółem

2.251.695,99

11.666,51

2.263.362,50

1.198.974,38

8.727,60

Zmniejszenia

str. 2

Amortyzacja
zwiększenia

Amortyzacja
zmniejszenia

39.057,69

805.627,26

Zwiększenia:
1.Zakup wyposażenia-zestawy meblowe, tablice szkolne, szafy maszyny, sprzęt radio-techniczny- tablice multimedialne -6.825,56
2.Księgozbiór -zakup podręczników i nowych woluminów- program narodowe czytelnictwo -4.840,95
Grunty ( trwały zarząd )
1. nr 136 o pow.0,57 ha budynek ul. Żarowska 45 -171.000 zł
F-03 - Amortyzacja
Środki trwałe
Grupa 0

Amortyzacja
BO
0

zwiększeni
a
0

zmniejszeni
a
0

Amortyzacja roczna

Amortyzacja BZ

0

0

Grupa I

629.861,68

39.057,69

668.919,37

Grupa II

16.231,00

16.231,00

Grupa III

42.160,00

42.160,00

Grupa IV

78.316,89

Razem:

766.569,57

78.316,89
805.627,26

Wyposażenie konto 013

319.170,78

6.825,56

325.996,34

Księgozbiór konto 014

53.782,23

4.840,95

58.623,18

Wartości niematerialne i prawne
Konto 020

8.727,60

8.727,60

Razem

381.680,61

11.666,51

Ogółem

1.148.250,18

11.666,51

-

-

393.347,12

39.057,69

1.198.974,38

Zestawienie do F-03
Wyposażenie konto 013
Wyszczególnienie
BO - 01.01.2019
Razem
Księgozbiór konto 014
Wyszczególnienie

319.170,78

BO - 01.01.2019

Razem

53.782,23

Wartości niematerialne i prawne konto 020
Wyszczególnienie
BO - 01.01.2019

Razem
Ogółem

Obroty +

Obroty -

6.825,56

BZ - 31.12.2019
-

Obroty +

Obroty -

325.996,34

BZ - 31.12.2019

4.840,95

58.623,18

Obroty +

Obroty -

BZ - 31.12.2019

8.727,60

8.727,60

381.680,61
11.666,51

Saldo

Imbramowice, 12.03.2020r.

393.347,12

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie
Mienie komunalne 2019 r.
Środki trwałe

BO
Szkoła
Podstawowa

Grupa 0

1.174.935,22

Grupa I

Zwiększeni
a

Zmniejszenia

BZ
Razem

BO
Amortyzacja

Amortyzacja
zwiększenia

Amortyzacja
zmniejszenia

Amortyzacja
roczna

Amortyzacja
BZ

41.195,-

1.133.740,22

0

0

0

16.858.888,28

16.858.888,28

6.320.222,41

421.472,21

6 741 694,62

Grupa II

206.021,50

206.021,50

7.292,96

6 531,22

13 824,18

Grupa III

148.125,58

148.125,58

0

10 368,79

10 368,79

Grupa IV

280.187,94

264.508,18

280.187,94

-

264 508,18

Grupa VI

67.990,86

67.990,86

36.129,14

3 429,08

39 558,22

Grupa VIII

69.950,90

69.950,90

38.978,23

7 749,70

46 727,93

Razem

18.806.100,28

56.874,76

18.749.225,52

6.682.810,68

449 551,00

7 116 681,92

Wyposażenie
Konto 013
Księgozbiór
Konto 014
"020" Wart.
niemat i
prawne
Razem

1.381.427,05

15 702,93

92 315,51

1 304 814,47

1 304 814,47

287.046,29

31 266,90

1 337,63

316 975,56

316 975,56

50.922,87

50 922,87

1.719.396,21

46 969,83

93 653,14

1 672 712,90

1 672 712,90

Ogółem

20.525.496,49

46 969,83

150 527,60

20 421 938,42

8 789 394,82

15.679,76

50.922,87

15 679,76

15 679,76

str. 2
Zwiększenia:
1. zakup wyposażenia - meble, pomoce naukowe, sprzęt radio-techniczny,
2. księgozbiór - zakup podręczników i nowych woluminów
Zmniejszenia:
1. przekazanie działki nr 67/5 zatoka dla autobusów przy ul. 1 Maja 2
Likwidacje:
1. likwidacja wyposażenia - uszkodzone lub nienadające sie do użytku
2. likwidacja zniszczonych książek 3. likwidacja starych komputerów ze środków trwałych

str. 3
Grunty ( trwały zarząd )
1. 67/6
budynek 1 Maja 2
2. 309/8
budynek Ogrodowa 1
3. 941/23 budynek Piastowska 10

-

673 255,00 zł
204.750,00 zł
255.735,22 zł
---------------------1.133.740,22 zł

F-03 - Amortyzacja 2019 r.
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa I
Grupa II

Amortyzacja
BO
0

zwiększeni
a
0

zmniejszeni
a
0

6.320.222,41
7.292,96

Razem:
Wyposażenie konto 013
Wartości niematerialne i prawne
Konto 020
Księgozbiór konto 014

0

0
6.741.694,62
13.824,18

10.368,79
Grupa III -VI
316.317,08

15.679,76

314.435,19

Grupa VI
Grupa VIII

Amortyzacja BZ

421.472,21
6.531,22

Grupa III
Grupa IV

Amortyzacja roczna

3.429,08
38.978,23
6.682.810,68

_

15.679,76

7.749,70

46.727,93

449.551,00

7.116.681,92
1.304.814,47
50.922,87
316.975,56

Razem

1.672.712,90

Ogółem

8.789.394,82

Zestawienie do F-03
Wyposażenie konto 013
Wyszczególnienie
BO - 01.01.2019
1 Maja Piastowska
1.381.427,05
Razem
1.381.427,05

Obroty +
15.702,93
15.702,93

Obroty 92.315,51
92.315,51

BZ - 31.12.2019
1.304.814,47
1.304.814,47

Księgozbiór konto 014
Wyszczególnienie
1 Maja i Piastowska
Razem

Obroty +
31.266,90
31.266,90

Obroty 1.337,63
1.337,63

BZ - 31.12.2018
316.975,56
316.975,56

Obroty +

Obroty -

BZ - 31.12.2018
50.922,87
50.922,87

BO - 01.01.2018
287.046,29
287.046,29

Wartości niematerialne i prawne konto 020
Wyszczególnienie
BO - 01.01.2018
1 Maja Piastowska 1
50.922,87
Razem
50.922,87

Ogółem:

1.719.396,21

0
0

0
0

46.969,83

93.653,14

1.672.712,90

OPS.0311.1.2020.CO
Uzupełnienie
do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 31-12-2019 roku

Zwiększenie wartości w grupie IV dotyczy zakupionego komputera pod serwer ośrodka, natomiast zwiększenie wartości w grupie VIII
dotyczy zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, kopiowania i drukowania, niszczarki do dokumentów, szafy
biurowej oraz kasy fiskalnej a zmniejszenie wartości w grupie VIII dotyczy likwidacji kasy fiskalnej (nieaktualna nazwa jednostki) i
zużytego sprzętu biurowego nienadającego się do dalszej eksploatacji.

Sporządził ;
Cecylia Orzechowska
Główny księgowy
tel. 743067014

Biblioteka Publiczna w Żarowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów posiada wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku następujące środki trwałe:
Biblioteka otrzymała w 2015 r. na odrębną własność od Gminy Żarów nieruchomość zabudowaną, stanowiącą udział 7,61 % w działce gruntu o
powierzchni 0,2668 ha oraz lokal niemieszkalny w którym znajduje się siedziba Bibliotek o powierzchni – 470,21 m2 i wartości 1.181.675,37 złotych (
w tym wartość części budynku – 1.160.610,89 zł, wartość gruntu – 21.064,48 zł.
W roku 2019 dokonano zakupu wyposażenia na ogólna kwotę – 348 zł.
Zwiększył się stan księgozbioru o kwotę: 13.960,60 zł (zwiększenia na kwotę 16.505,64 zł, ubytki na kwotę 2.545,04 zł) – o 696 wolumenów
książek.
Biblioteka posiada 10 zestawów komputerowych oraz 2 drukarki i 1 urządzenie wielofunkcyjne, także kserokopiarkę. Wszystkie środki trwałe są
umorzone w 100%.

Posiadamy wyposażenie o ogólnej wartości – 86.612,30 zł, zbiory multimedialne – 10.398,98 zł. Biblioteka posiada również księgozbiór o wartości
415.355,56 złotych.

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku
Na 31 grudnia 2019 r. mienie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ujmowane w ewidencji księgowej w postaci środków trwałych,
pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiło łączną kwotę 1.820.133,58 zł brutto.
Uwzględniając umorzenie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, które na 31.12.2019 r. stanowiło łącznie
654.601,43 zł, wartość netto mienia komunalnego wynosiło 1.165.532,15 zł, co oznacza, że stopień amortyzacji wynosi 35,96 %.

Dane dotyczące posiadania rzeczowego majątku trwałego:
Grupa 0 Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości – 17.077,50 zł
W skład grupy wchodzi:
- działka gruntu nr 941/10 udział do pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych GCKiS o wartości 17.077,50 zł.
Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości
– 1.264.203,61 zł
W skład grupy wchodzą:
pomieszczenia biurowe oraz gospodarcze na łączną wartość 387.388,63 zł,
świetlicy wiejskiej w Mrowinach o wartości 274.119,33 zł,
świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie o wartości 275.778,95 zł,
świetlicy wiejskiej w Mielęcinie o wartości 326.916,70 zł.
Wartość amortyzacji środków trwałych wynosi 156.016,70 zł, co stanowi 12,34 % umorzenia.
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 13.813,44 zł
W skład której wchodzi wyposażenie:
- serwer ESOK – rozbudowa
- drukarka laserowa
Wartość amortyzacji środków trwałych wynosi 13.670,66 zł, co stanowi 98,97 % umorzenia.
Grupa VI Urządzenie techniczne o wartości – 54.125,48 zł
W skład której wchodzi wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu między innymi:
- stół mikserski SPIRII
- monitoring

- centrala telefoniczna
- zbiornik bezodpływowe przy świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie
Wartość amortyzacji powyższych środków trwałych wynosi 28.252,70 zł, co oznacza, że stopień umorzenie wynosi 52,20 %.
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane o wartości – 459.512,70 zł, w tym:
- środek trwały o łącznej wartości – 37.304,61 zł, w tym: urządzenie zabawowe na plac zabaw zakupione z programu Urzędu Marszałkowskiego w
ramach realizacji projektu unijnego – 6.362,35 zł oraz scena z elementów drewnianych z możliwością dobudowywania dodatkowych elementów
zakupiona z własnych środków, defibrylator, ścieżka akrobatyczna. Amortyzacja środków trwałych wynosi 23.052,43 zł;
- pozostałe środki trwałe – wyposażenie o wartości 422.208,09 zł, które zamortyzowane jest w 100 % z chwilą oddania do użytkowania.
Są to między innymi: instrumenty Orkiestry Dętej, mundury Orkiestry Dętej, pulpity do nut, buława oraz drabina, odkurzacz, komputery, monitor LG,
meble biurowe, do recepcji, stroje, radiowęzeł, nagrywarka, słupy ogłoszeniowe – 7 szt. urządzenia wielofunkcyjne, kosiarka elektryczna, wykładzina
ochronna, maty, pokrowiec na windę, lodówka BEKO, zlewozmywak dwukom., szafry, regały, maszyna Numatic, lady ekspozycyjne, sztalugi, gitary
elektryczne i elektroakustyczne, zestawy głośników, wzmacniacze, mikser z końcówką mocy, zestawy muzyczne, piec i koła garncarskie, notebooki,
projektor, ekran ścienny, aparat cyfrowy finepix, dysk zewnętrzny, mikrofony procesory dźwięku, pianino YAMAHA, rejestrator dźwięku, flet
YAMAHA, urządzenia zabawowe placu zabaw, siatki tenisowe sportowe, zmywarka, maszyna do waty cukrowej, maszyna do popcornu, laminator
metalowy, wyposażenie sceniczne: kolumny odsłuchowe, estradowe, reflektory sceniczne, mikrofony bezprzewodowe, statywy do świateł, namiot
MITKOTENT, materac sportowy, pralka, komputery, ups, dysk zewnętrzny, keyboard, zakup wyposażenia na basen: szafki ubraniowe, suszarki
basenowe, zestawy ratowników, zestawy pierwszej pomocy, deska ortopedyczna, przewijak, wyposażenie stanowisk kasjerek: drukarka fiskalna, sejf
wrzutowy, liczarka bilonu, niszczarka, tablica regulaminu obiektu, wózek inwalidzki, suszarki basenowe, pompa systemu dozowania
Wartości niematerialne i prawne o wartości – 11.400,85 zł
obejmuje program komputerowy używany do celów księgowych SYNFONIA, oraz zakupiony program do księgowości Rapids Biznes. Zakup licencji
Serwer Rapid oraz licencji Esent Endpoint Security. Wartość amortyzacja wynosi 11.400,85 zł, co stanowi 100 %.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.
Od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. zwiększono stan środków trwałych o kwotę – 46.484,69 zł brutto oraz zmniejszono o kwotę 22.015,27 zł brutto
Powyższe zmiany wynikają ze zmian stanu ewidencyjnego:
- w grupie VIII – pozostałych środków trwałych – zakupu z własnych środków finansowych wyposażenia na kwotę ogółem : 43.388,69 zł oraz
zmniejszeniem w tej grupie o kwotę 22.015,27 zł w wyniku likwidacji wyposażenia nie nadającego się do dalszego użytkowania;
- wartości niematerialnych o prawnych – zakup licencji Serwer Rapid oraz licencji Esent Endpoint Security- na kwotę 3.096 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania posiadania
Realizując swoje zadania statutowe GCKiS, pozyskiwała środki finansowe z tytułu posiadania:
- majątku: z tytułu wpłat za plakatowanie na słupach w Żarowie oraz ogłoszenia – 13.454,35 zł, wynajmu i udostępniania hali sportowej, kortów
tenisowych oraz sprzętu – 70.791,11 zł, usługi basenowe – 855.754,05 zł, sprzedaż, pozostałe usługi – 11.567,12 zł,
- rachunków bankowych – odsetki bankowe w wysokości – 4.049,65 zł.

Informacja opisowa
Stan mienia komunalnego Bajkowego Przedszkola w Żarowie wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi ogółem: 891.842,51
w tym:
Grupa I- Budynki: 610.515,56
Grupa II Budowle: 104.492,58
Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
: 10.534,99
GRUPA V Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty
: 5.100,00
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy
ruchomości i wyposażenia : 157.286,60
wartości niematerialne i prawne:
3.912,78
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wartość mienia komunalnego uległa podwyższeniu o kwotę 18.472,38
Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
: 470,00
w związku z zakupem komputera
Grupa VIII- Narzędzia. Przyrządy, ruchomości
i wyposażenie o kwotę ogółem: 18.002,38
w związku z zakupem: wyposażenia do kuchni przedszkola oraz do sal przedszkolnych.
oraz zmniejszeniu o kwotę: 22.783,48
Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
: 960,00
Grupa VIII- Narzędzia. Przyrządy, ruchomości
i wyposażenie o kwotę ogółem: 21.823,48
w związku: z likwidacją zużytych składników majątku.
Ostatecznie wartość mienia komunalnego Bajkowego Przedszkola w Żarowie na dzień 31.12.2019r. wynosi ogółem:887.531,41

Informacja opisowa
Stan mienia komunalnego Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Żarowie wg stanu na dzień
31.12.2018r. wynosi ogółem: 3.561.609,19
Grupa I- Budynki: 3.188.812,17
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia : 28.157,02
Grupa 0-Grunty: 344.640,00
W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wartość mienia komunalnego uległa podwyższeniu o
kwotę: 10.350,02
w tym:
Grupa VIII- Narzędzia. Przyrządy, ruchomości i wyposażenie o kwotę ogółem: 10.350,02
w związku z zakupem: szaf, pralki, wykładziny i wyposażenia sal.

Ostatecznie wartość mienia komunalnego Żłobka Miejskiego w Żarowie na dzień 31.12.2019r.
wynosi ogółem: 3.571.959,21

L.p.

Nazwa środków trwałych
wg grupy

Stan na
31.12.2018r.
wartość

1 I Budynki
3.188.812,17
2 II Budowle
III Kotły i maszyny
3 energetyczne
IV Maszyny,urządzenia i
aparaty ogólnego
4 zastosowania
V Specjalistyczne
maszyny,urządzenia i
5 aparaty
6 VI Urządzenia techniczne
7 VII Środki transportu
VIII
Narzędzia,przyrządy,rucho
8 mości i wyposażenie
28 157,02
9 0 Grunty
344 640,00
Wartości niematerialne i
10 prawne
Razem
3 561 609,19

Stan na
31.12.2019r.

zmiany
zmniejszenia
wartość

zwiększenia
wartość

wartość
3.188.812,17

-

-

-

-

-

10 350,02

38 507,04
344.640,00

-

-

10350,02

3 571 959,21

Informacja o mieszkaniowym zasobie Gminy Żarów
Informacja o

mieszkaniowym zasobie Gminy Żarów Gmina Żarów zarządza 7 budynkami

mieszkalnymi oraz mieszkalno – użytkowymi i budynkami gospodarczymi (komórki, garaże),
stanowiącymi własność komunalną należącą do gminnego zasobu mieszkaniowego.
Wykaz budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę Żarów na dzień 31.12.2019r.
L.p
Adres
Funkcja budynku
Ilość lokali
mieszkalnych
1
Armii Krajowej 45 a
Mieszkalny
5
2
Armii Krajowej 46 a
Mieszkalno-użytkowy
1
3
Imbramowice, ul. Żarowska 34
Mieszkaln-użytkowy
8
4
Łażany ul. Strzegomska 24
Mieszkalny
7
5
Mickiewicza 21
Mieszkalny
6
6
Siedlimowice 23
Mieszkalno-użytkowy
1
7
Sikorskiego 2
Mieszkalny
3
Razem 31
Gmina Żarów jest współwłaścicielem 118 budynków mieszkalnych i mieszkalno użytkowych –
należących do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne komunalnego
zasobu Gminy Żarów. W częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oprócz
drobnych napraw pokryć dachowych, schodów, rynien i rur spustowych, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz usunięcia awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wykonano
remonty dachów papowych i dachówkowych z przemurowaniem kominów, elewacji, ocieplenia
elewacji, remonty klatek schodowych oraz przyłączono budynki do kanalizacji. 2 budynki należące
do Gminy Żarów oraz 19 budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina
Żarów posiada swój udział w ramach umowy o dofinansowanie projektu ‘Odnowa
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”
wykonano remonty dachów z przemurowaniem kominów, remonty elewacji, ocieplenia elewacji
oraz remont klatki schodowej.
Wykaz lokali komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
Stan na dzień 31 grudnia 2019roku
l.p
Adres
Funkcja budynku
1-go Maja
Armii Krajowej 2
Armii Krajowej 4
Armii Krajowej 6
Armii Krajowej 7
Armii Krajowej 10
Armii Krajowej 17
Armii Krajowej 18-20
Armii Krajowej 19
Armii Krajowej 23a
Armii Krajowej 24
Armii Krajowej 25
Armii Krajowej 27
Armii Krajowej 28-30
Armii Krajowej 29

Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy

Ilość lokali
mieszkalnych
1
2
1
1
1
3
1
4
1
3
2
8
8
2
6

Armii Krajowej 31
Armii Krajowej 32
Armii Krajowej 39
Armii Krajowej 40
Armii Krajowej 40a
Armii Krajowej 41
Armii Krajowej 43
Armii Krajowej 44
Armii Krajowej 45
Armii Krajowej 46
Armii Krajowej 49
Armii Krajowej 50
Armii Krajowej 51
Armii Krajowej 55
Armii Krajowej 59-63
Armii Krajowej 62
Armii Krajowej 67 b
Armii Krajowej 67 c
Armii Krajowej 76-80
Buków, ul. Kwiatowa 12
Buków, ul. Kwiatowa 21
Buków, ul. Lipowa 22
Cicha 2
Cicha 4-4a
Cicha 6
Dworcowa 2
Imbramowice, ul. Spokojna 3
Imbramowice, ul. Stawowa 1
Imbramowice, ul. Żarowska 47
Imbramowice, ul. Żarowska 55
Imbramowice, ul. Żarowska 59
Kopernika 1-3
Kopernika 4
Kopernika 5
Kopernika 6
Krasińskiego 3
Krasińskiego 6
Kręta 2
Kręta 4
Kręta 7-7a
Kręta 8
Kręta 10
Kwiatowa 1
Łażany, ul. Leśna 2
Łażany, ul. Leśna 2a
Łażany, ul. Leśna 2b
Łązany, ul. Sportowa 8
Łazany, ul. Sportowa 8a
Łażany, ul. Sportowa 11a
Łażany, ul. Strzegomska 2

Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalno
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny

2
6
3
3
3
2
1
3
4
2
2
4
1
1
9
6
3
1
3
1
3
2
2
6
1
4
4
1
3
2
5
8
1
3
5
1
4
1
2
2
3
1
21
3
3
2
1
3
4
5

Łażany, ul. Strzegomska 6
Łażany, ul. Wrocławska 6-6a
Mickiewicza 1
Mickiewicza 4
Mickiewicza 5
Mickiewicza 11
Mickiewicza 12
Mickiewicza 15
Mickiewicza 25
Mickiewicza 27
Mrowiny, ul. Myśliwska 6
Mrowiny, ul. Szkolna 6
Mrowiny, ul. Szkolna 8
Mrowiny, ul. Szkolna 16
Mrowiny, ul. Wojska Polskiego
Mrowiny, ul. Wojska Polskiego
Mrowiny, ul. Wojska Polskiego
Mrowiny, ul. Wojska Polskiego
Mrowiny, ul. Zamkowa 4 b,c,d,
Ogrodowa 8
Ogrodowa 10
Ogrodowa 12
Ogrodowa 14
Ogrodowa 16
Ogrodowa 18
Ogrodowa 24
Ogrodowa 26
Piastowska 2
Plac Wolności 4
Pożarzysko 9
Puszkina 1
Rybacka 33
Rybacka 35
Siedlimowice 3
Siedlimowice 10
Sikorskiego 5-7
Słowackiego 3
Słowackiego 3a
Sportowa 3
Sportowa 4
Sportowa 6
Sportowa 16
Szkolna 2
Szkolna 3
Szkolna 4
Wierzbna, ul. Świdnicka 38
Wojska Polskiego 1
Wojska Polskiego 3
Wojska Polskiego 5
Zamkowa 5

11
16
35
39

Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalno- użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalno - użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny – użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny
Mieszkalny

2
5
2
3
1
2
2
2
2
2
1
3
3
1
1
3
3
6
3
1
2
4
3
1
3
1
2
1
2
1
3
5
1
1
2
10
2
1
6
1
2
2
2
2
2
3
4
2
6
1

Zamkowa 7-15
Zamkowa 8
Zamkowa 9a
Razem

Mieszkalno – użytkowy
Mieszkalny
Mieszkalny

13
5
2
354

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego
w Gminie Żarów – drogi
Drogi gminne będące w zarządzie Gminy dzielą się na drogi publiczne o znaczeniu lokalnym,
o nawierzchni bitumicznej i drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej.
Lp. Miejscowość
ulica
nr działki
223, 8/4, 733/2, 31, 229, 256/2,
1 Buków
Kwiatowa
248
2 Buków
Spacerowa
196
3 Buków
Ogrodowa
244/2, 263
4 Buków
(w kierunku cmentarza)
405
5 Gołaszyce
78
6 Gołaszyce
50, 51, 76,77
7 Gołaszyce
163
8 Bożanów
132/2
9 Bożanów
135
10 Imbramowice
405
11 Imbramowice
Boczna
440,44, 439
12 Imbramowice
Spokojna
435,437
13 Imbramowice
Krótka
517/2
14 Imbramowice
Lipowa
421
15 Imbramowice
Stawowa
410/1
16 Imbramowice
Cicha
435,436
17 Imbramowice
447,502
18 Imbramowice
406/2
19 Imbramowice
Rybacka
442/1
20 Imbramowice
44,439
21 Kalno
223
22 Kalno
229
23 Kalno
447
24 Kalno
255
25 Kalno
321
26 Kalno
244
27 Kalno
239
28 Kalno
„Wostówka”
226,449
29 Kruków
Wojska Polskiego
176
30 Kruków
Młyńska
196/1,196
31 Kruków
Spółdzielcza
193
32 Kruków
Boczna
194/2, 194/4
33 Kruków
Zamkowa
187
34 Kruków
Leśna
181, 361, 406
35 Kruków
Tarnawska
185
36 Łażany
Sportowa
390/2 390
37 Łażany
Osiedle
413
38 Łażany
Szkolna
415
39 Łażany
Polna
376,414
40 Łażany
Ogrodowa
363
41 Łażany
Leśna
361/1
42 Łażany
Strzegomska
406
43 Łażany
Wrocławska
60/34

Lp.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Miejscowość
Łażany
Łażany
Łażany
Marcinowiczki
Marcinowiczki
Mielęcin
Mielęcin
Mielęcin
Mielęcin
Mielęcin
Mielęcin
Mielęcin
Mikoszowa
Mikoszowa
Mikoszowa
Mikoszowa

ulica
Widokowa
Strefowa

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Mrowiny
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pożarzysko
Pyszczyn
Pyszczyn
Pyszczyn
Siedlimowice
Siedlimowice
Siedlimowice
Siedlimowice
Siedlimowice
Siedlimowice

Wojska Polskiego
Myśliwska
Sportowa
Kolejowa
Polna
Boczna
Spokojna
Cicha
Spacerowa
Kwiatowa
Ogrodowa
Leśna
Zamkowa

Mrowiny - Pożarzysko

nr działki
379
293/9, 292/2, 99/1, 393/2, 98/2
375
117
119
191/7
209,212/2
212
214
203
202
208
9, 16/1
167
150
16/2, 16/4
168/2,169/2,168/3,454/1,454/5,46
6/2
447
445, 47, 446, 470
458
455/3, 459/1, 463
459/1, 463,589
448,589
449, 450
451
463/1
457
487/2
524/15, 524/45, 524/32
244, 245, 246
280
276/1, 276/2
272
260
259
255/3
251
258
116
89/1
74, 10/1, 10/2
98,204
44
11
56/3
71/1
56/1, 9

Lp.
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Miejscowość
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Wierzbna
Zastruże
Zastruże
Zastruże
Zastruże
Zastruże
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów

133 Żarów
134 Żarów
135 Żarów

ulica
Stadionowa
Spacerowa

nr działki
727,728
682,675
696, 668, 673
Ogrodowa
731
Łąkowa
693
Młyńska
734, 732/2, 736
Czarna
725,738/3
674
Kościelna
702, 703, 704
Wodna
733
Stawowa
714
Dębowa
682
Wąska
735
Rolnicza
691
Parkowa
713
Świerkowa
671
Klonowa
669
Krótka
692
Kwiatowa
690,695
Spokojna
707/1, 707/1, 707/2, 673
Lipowa
670
Polna
716,719
717
750
723,720,164/1,800/3,800/6,803/2,
Kawalerów Orderu Uśmiechu
803/3,803/6,803/8,803/4,72/71
Grabowa
343/12
Świdnicka
660/2, 674/1, 699
128/2, 127
148, 141/2
126
124
125
128/1, 128/2
Przemysłowa
892/3, 893/3, 876/5, 867/7
906/6, 910/1, 940/1, 911/3, 924/1,
Fabryczna
912/3, 912/1, 938/3, 939/2, 891/3
Henryka Pobożnego
171/75
Brodatego
171/50
Bukowa
485/45, 485/75, 512/2
Cembrowskiego
385/15, 385/38
Jodłowa
485/48
Ks.Jadwigi
171/58
Strefowa
855,874
Stumetrówka
Wierzbowa
Sportowa

274,387
485/44

Lp. Miejscowość
136 Żarów
137 Żarów
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

ulica
Zamkowa
Cicha

Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów

Ogrodowa
Sikorskiego
Wojska Polskiego
1-Go Maja
Szkolna
Dworcowa
Krasińskiego
Hutnicza
Kopernika
Słowackiego
Plac Wolności
Puszkina
Kwiatowa
Słowiańska
Wyspiańskiego
Rybacka
Kręta
Krótka
Polna
Słoneczna
Wiosenna
Jesienna
Pogodna
Dębowa
Jarzębinowa
Lipowa
Akacjowa
Jaworowa
Topolowa
Klonowa
Kasztanowa
Brzozowa
Bolesława Krzywoustego
Kazimierza Wielkiego
Piastowska
Łokietka
Mieszka
Górnicza
Aleja Złotych Dębów
Parkowa
Spokojna

Żarów

Władysława Talowskiego

180 Żarów

nr działki

66/29
206/2, 174/6
967,1055,999/1, 998,
1062/1,1063/1, 996/2,995/4,988/2
317,375/56, 375/52

Lp.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Miejscowość
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Zarów
Żarów
Żarów
Żarów
Żarów
Kalno-Wierzbna

ulica
Al. Korczaka
Wiejska
Modrzewiowa
Jesionowa
Świerkowa
Ceramiczna
Kołodki
Rzemieślnicza
Chemików
Nadbrzeżna

192 Kalno-Mrowiny
193 Mrowiny- Kruków
194 Kruków- Tarnawa
195 Zastruże- Pyszczyn
196 Pyszczyn-Osiek
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Tarnawa-Marcinowiczki
Kruków-Marcinowiczki
Kalno-Pożarzysko
Kalno-Siedlimowice
Kalno-Gołaszyce
Kalno- Gołaszyce
Łażany-Piotrowice
Piotrowice-Bożanów
Mielęcin

206 Bożanów-Kalno- Żarów
Kruków-Zastrtruże207 Mielęcin
208 Mrowiny-Tarnawa
209 Mrowiny- Pożarzysko
210 Mikoszowa-Przyłęgów
211
Wierzbna-Bożanów212 Żarów

Dawna droga powiatowa nr
2994D
Dawna droga powiatowa nr
2890D
Dawna droga powiatowa nr
2891D
Dawna droga powiatowa nr
2894D
OD 2934D DO 2881D
Dawna droga powiatowa nr
2931D
Żarów - ul A. Krajowej
Wierzbna- ul. Świdnicka

nr działki
941/18, 432/5, 433/16
124/10
961/31
961/30
961/29
978/90
1059
41/18, 41/31
375/68
362/3

